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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ, Καθ. Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ιστορικός Εκπαίδευσης ΕΑΠ
BEZROGOV VITALIY, Dr. Senior Research Fellow,
Institute of Education, Russian Academy of Education
BOYPH ΣΟΦΙΑ, Αν. Καθ. Παν/μίου Ιωαννίνων
ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, Αν. Καθ. Παν/μίου Κρήτης
ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ, Ιστορικός της Εκπαίδευσης, Πρόεδρος ΚΕΕ
ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Καθ. Παν/μίου Wisconsin ΗΠΑ
ΚΙΜΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δρ Ιστορίας
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Επίκ. Καθ. Παν/μίου Αιγαίου
ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αν. Καθ. Παν/μίου Αιγαίου
LENZEN DIETER, Πρύτανης Freie Universitaet Βερολίνου
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Επίκ. Καθ. Παν/μίου Πελοποννήσου
REESE WILLIAM, Καθ. Παν/μίου Wisconsin ΗΠΑ
ΤΖΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λέκτορας ΑΠΘ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθ. Παν/μίου Μακεδονίας
ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Καθ. Παν/μίου Θεσσαλίας
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Καθ. Παν/μίου Κρήτης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, Υπ. Δρ. Παν/μίου Πατρών
ΚΙΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εκπαιδευτικός
ΚΟΥΤΧΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, Υπ. Δρ. Παν/μίου Πατρών
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ, Υπ. Δρ Παν/μίου Πατρών
ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, Φοιτήτρια
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Εκπαιδευτικός
ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δρ. Παν/μίου Πατρών
ΣΙΜΕΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, Δρ. Παν/μίου Πατρών
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υπ. Δρ. Παν/μίου Πατρών
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Υπ. Δρ. Παν/μίου Πατρών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα / Εργασία

Bezrogov Vitaliy

Dr. Senior Research Fellow,
Institute of Theory of Education,
Russian Academy of Education

Yelland Richard

OECD Directorate for Education

Αδάμου-Ράση Μαρία

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ2 Διδάσκουσα Π.Τ.Π.Θ.

Αθανασιάδης Η.

Επ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου
Αιγαίου

Αλεξάκης Νίκος

Φιλόλογος - Γλωσσολόγος

Αντωνιάδου Αλίκη

Υπ. Δρ. Παν/μίου Αιγαίου

Αντωνόπουλος Ιωάννης
Αργυρού Ευθυμία

Δρ. Ιστορίας - Διδάσκων στο
Παν/μιο Αιγαίου
Φιλόλογος αποσπασμένη στο Π.
Ι. - Δρ. Ιστορίας

Βασιλού - Παπαγεωργίου
Βασιλική

Δρ. Επιστημών της Αγωγής Διδάσκουσα Ε.Α.Π

Βελισσάριος Ανδρέας

Υπ. Δρ. ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Βερέβη Άλκηστις
Βούρη Σ.

Δρ. Παιδαγωγικής, Ερευνήτρια
Κ.Ε.Ε.
Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.
Παν/μίου Ιωαννίνων

Γαλάνης Παναγιώτης

Σχ. Σύμβουλος Π.Ε. - Υπ. Δρ.
Παν/μίου Πατρών

Γελαδάκη Σόνια

Δρ. Φ. Ιστορικός - Καθηγήτρια
Δ.Ε.

Γερογιάννης Κωνσταντίνος

Υπ. Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου

Γεωργιάδου Ευσεβία

Φιλόλογος

Γεωργίου Χρήστος

Εκπαιδευτικός - Υπ. Δρ. ΑΠΘ

Γιαννακούλης Νικόλαος
Γιοβάννη Ελένη

Ε.Ε.Π. Παν/μίου Πατρών-Υπ. Δρ.
Παν/μίου Αιγαίου
Δρ. Ιστορίας της Εκπαίδευσης Καθηγήτρια Δ. Ε.

Γκόβαρης Χρήστος

Λέκτορας Παν/μίου Αιγαίου

Γουλή Χρύσα

Υπ. Δρ. του Παν/μίου Αθηνών

Δαβάκη Μαριάνθη

Πτυχ. Τμ. Πολ. Επιστ. Παν/μίου
Κρήτης

Δαγδιλέλης Βασίλειος

Επ. Καθηγητής Τ.Ε.Κ.Π. Παν/μίου
Μακεδονίας

Δακοπούλου Αθανασία
Δανιηλίδου Νταίζη

Δρ. Εκπ. Πολιτικής ΠΤΔΕ
Παν/μίου Πατρών
Σχ. Σύμβουλος Π.Ε.- Δρ.
Παν/μίου Κρήτης

Δαφερμάκης (Δαφέρμος)
Μανόλης

Διδάσκων στο Παν/μιο Κρήτης

Δημάκος Ιωάννης

Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου
Πατρών

Δημητρακοπούλου Βασιλική

Δασκάλα - Μετ/νη Ε.Α.

Δήμος Ηλίας
Δήμου Αγγελική

Υπ. Δρ. Π.Τ.Ν. Παν/μίου
Ιωαννίνων
Υπ. Δρ. ΤΕΠΑΕΣ Παν/μίου
Αιγαίου

Δούκας Τριαντάφυλλος

Υπ. Δρ. Παν/μίου Πατρών,

Δρακοπούλου Μαρία

Υπ. Δρ. Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου
Αθηνών

Ευαγγελίου Μαρία

Εκπαιδευτικός - Υπ. Δρ. Παντείου
Παν/μίου

Ζιρπιάδου Εύη

Μεταπτ. Φοιτ. Τμ. Πολ. Επιστ.
Παν/μίου Κρήτης

Ηλιάδου-Τάχου Σοφία

Λέκτορας Παιδ. Σχολής Παν/μίου
Δ. Μακεδονίας

Θεοδώρου Βασιλική
Ιβρίντελη Μαρία

Επ. Καθηγήτρια Ιστορίας Δ. Π.
Θράκης
Διδάσκουσα Π.Δ. 407 Π.Τ.Δ.Ε.
Παν/μίου Κρήτης

Ιορδανίδης Γεώργιος

Ειδ. Επιστήμονας στην Παιδ.
Σχολή Φλώρινας και στη Σχολή
Επιστημών του Ανθρώπου Βόλου

Καλλέργης Ηρακλής

Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Καλούρη Χ. Ουρανία
Κανδήλα Ιουλία

Δρ. Επιστημών της Αγωγής,
Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Φιλόλογος – Δρ. Ιστορίας της
Εκπαίδευσης

Κανελλόπουλος Δημήτρης

Εκπαιδευτικός – Δρ. Φιλοσοφίας

Κάππος Ιωάννης

Σχ. Σύμβουλος - Δρ. Νεότερης
Ελληνικής Ιστορίας

Καραγεώργου - Κουρτζή
΄Ολγα

Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων - Δρ.
Ιστορίας

Καραγιάννης Γεώργιος

Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης

Καρακατσάνη Δέσποινα

Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου
Πελοποννήσου.

Καράμηνας Ιγνάτιος

Υπ. Δρ. του Παν/μίου Αθηνών

Καρατζάς Κωνσταντίνος

Απόφοιτος Παν/μίου Θράκης

Καρατζιά Ελένη

Λέκτορας Παν/μίου Πατρών

Καυκά Δήμητρα

Εκπαιδευτικός

Καυκούλα Ευαγγελία

Υπ. Δρ. του Παν/μίου Αθηνών

Κιμουρτζής Παναγιώτης

Δ/ντής του Ιστορικού Αρχείου
Παν/μίου Αθηνών

Κόκκινος Γ.
Κοντάκος Αναστάσιος

Επ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου
Αιγαίου
Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
Παν/μίου Αιγαίου

Κοντομήτρος Γεώργιος

Υπ. Δρ. Παν/μίου Θεσσαλίας

Κοράκης Σωτήριος

Δάσκαλος, Μεταπτ. Φοιτητής
Παν/μίου Πατρών

Κορρέ Ειρήνη

Λέκτορας Ελλ. Φιλολογίας
Παν/μίου Θράκης

Κουμπούρη Ειρήνη

Υπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών

Κουντούρης Αναστάσιος

Υπ. Διδ. Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Παν/μίου
Αιγαίου

Κουστουράκης Γεράσιμος

Καθηγητής – Σύμβουλος Σ.Ε.Π.
Ε.Α.Π.

Κωνσταντακοπούλου Χαρά

M.Sc. - Καθηγήτρια Δ.Ε.

Κωνσταντοπούλου
Παναγιώτα

Υπ. Δρ. Παν/μίου Πατρών

Κωστάκης Κωνσταντίνος

Δρ. Θ. - Δδιδάσκων στο Π.Τ.Δ.Ε.
του Δ.Π.Θ

Λαμπρόπουλος Χάρης

Επ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου
Πατρών

Λιακοπούλου Μαρία

Μεταπτ. Φοιτήτρια του Α.Π.Θ.

Λιάμπας Αναστάσιος

Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. - Α.Π.Θ

Λυκιαρδοπούλου
Σταυρούλα

Υπ. Δρ. Παν/μίου Αιγαίου

Μαλκίδης Θεοφάνης

Λέκτορας Δημοκρίτειου
Παν/μίου Θράκης

Μαναριώτης Χρήστος

Σχ. Σύμβουλος- Μ.Δ.Ε.
Επιστημών της Αγωγής

Μανδυλαρά ΄Αννα

Διδάσκουσα Ε.Α.Π.

Μανιάτη Έλενα

Δρ. Ιστορίας των Επιστημών

Μαρίνος Στράτος

Εκπαιδευτικός, Μεταπτ. Φοιτ.
Παν/μίου Πατρών

Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

Εκπαιδευτικός

Μαυροσκούφης Δημήτριος

Σχ. Σύμβ. Φιλολόγων -Ειδικός
Επιστήμονας Α.Π.Θ.

Μούρτζης Γεώργιος

Δάσκαλος

Μπάκας Θωμάς

Σχ. Σύμβουλος Π.Ε - Δρ.
Επιστημών Αγωγής,

Μπαλτά Σοφία

Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων - Δρ.
Φιλοσοφίας

Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Μπέτσας Γιάννης
Μποντίλα Μαρία

Επ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου
Αθηνών
Φιλόλογος - Ειδικός Επιστήμονας
Π.Τ.Ν. Φλώρινας
Φιλόλογος – Δρ. Φιλοσοφικής
Σχολής Α.Π.Θ.

Μπουρίτσας Γεώργιος

Εκπαιδευτικος Δ.Ε. - Υπ. Δρ.
Δ.Π.Θ.

Νάρη Βάσω

Πτυχ. Τμ. Πολ. Επιστ. Παν/μίου
Κρήτης

Ναζιώτη Ελένη

Πτυχ. Τμ. Κοιν. Παν/μίου Κρήτης

Νεραντζής Ιωάννης

Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων - Δρ.
Ιστορίας

Ντόνα Κατερίνα

Υπ. Δρ. Παντείου Παν/μίου

Ουδατζής Νικόλαος

Υπ. Δρ. Παν/μίου Κρήτης

Παληκίδης Άγγελος

Υπ. Δρ. Παν/μίου Ιωαννίνων

Πανδής Προκόπιος

Υπ. Δρ. Παν/μίου Πατρών

Παπαδάκης Νικόλαος

Επ. Καθηγητής Σ.Κ.Ε. Παν/μίου
Πελοποννήσου

Παπαδημητρίου Γιώτα

Δρ. Φιλοσοφίας

Παπαδημητρίου Ηλέκτρα

Δρ. Επιστημών της Αγωγής

Παπαδόπουλος Σταύρος

Υπ. Δρ.Παν/μίου Αιγαίου

Παπαδοπούλου Γ. Βασιλική

Επ. Καθηγήτρια Τ. Δ.
Ε. Παν/μίου Δ.Μακεδονίας

Παπαδούρης Παναγιώτης

Δρ. Παν/μίου Πατρών

Παπαθεοδωρόπουλος
Ιωάννης

Δάσκαλος

Παππάς Δημήτρης

Υπ. Δρ. Παν/μίου Κρήτης

Πατσαρούχα Στεύη

Μεταπτ. Φοιτ. Τμημ. Πολ. Επιστ.
Παν/μίου Κρήτης

Παυλίδης Περικλής

Λέκτορας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Πετρονικολός Λουκάς

Αν. Καθηγητής University of
Wisconsin

Προβατά Ανθή

Δρ. Ιστορίας

Ράπτης Παναγιώτης

Ιστορικός της Εκπαίδ. –
Δρ. Παντείου Παν/μίου

Ράσης Σπυρίδων

Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ

Ρεράκης Ηρακλής

Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Σακκής Α. Δημήτριος

Αν. Καθηγητής Παν/μίου
Θεσσαλίας

Σαλτερής Νικόλαος

Σχ. Σύμβουλος Π.Ε. - Δρ. Πολ.
Επιστ. και Ιστορίας

Σαπουνά Αγγέλικα

Υπ. Δρ. ΤΕΑΠΗ Παν/μίου Αθηνών

Σιμενή Περσεφόνη

Υπ. Δρ. Παν/μίου Πατρών

Σιπητάνου Αθηνά

Λέκτορας Τ Ε Κ Π Παν/μίου
Μακεδονίας

Σκορδούλης Κωνσταντίνος

Αν. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου
Αθηνών

Σκούρα Λαμπρινή

Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου
Αθηνών

Σμυρναίος Αντώνης

Σχ. Συμβούλου Π.Ε. - Δρ.
Φιλοσοφίας

Σπαθαράκη Ανδρονίκη

Υπ. Δρ. Παν/μίου Κρήτης

Σπινθουράκη Ιουλία-Αθηνά
Σταγιά Πεφκούλα
Σταμάτης Παναγιώτης
Ταμπάκης Κωσταντίνος

Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.
Πανεπιστημίου Πατρών
Δασκάλα, Μεταπτ. Φοιτήτρια
Π.Τ. ΑΠΘ
Δρ. Παιδαγωγικής Παν/μίου
Αιγαίου
Φυσικός ΕΚΠΑ, Μ.Δ.Ε. στις Φυσ.
Επιστ. στην Εκπ/ση

Τζάρτζας Γεώργιος

Εντ. Επ. Καθηγητής ΠΤΔΕ
Παν/μίου Κρήτης

Τζήκας Χρήστος

Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.

Τραντάς Π.

Υπ. Δρ. Παν/μίου Αιγαίου

Τσιανάκας Ευάγγελος

Υπ. Δρ. Φιλοσοφικής Σχολής
ΑΠΘ

Τσιρίκου Μαρία

Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης

Υφαντή Αμαλία

Επ. Καθηγήτρια ΠΤΝ Παν/μίου
Πατρών

Φιλίππου Ειρήνη

Πτυχ. Τμημ. Πολ. Επιστ.
Παν/μίου Κρήτης

Φλουρής Γεώργιος

Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου
Κρήτης

Φούκας Βασίλης
Φυριππής Εμμανουήλ

Μεταπτ. φοιτητής Παιδαγωγικής
Α.Π.Θ.
Επ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου
Αθηνών

Φωτεινός Δημήτρης

Δρ. Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Πατρών

Χαλκιά Κρυσταλλία

Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου
Αθηνών

Χαραλάμπους Δημήτριος
Χαρατσίδης Ελευθέριος
Χαρίτος Χαράλαμπος

Καθηγητής Τ.Ε.Κ.Π. Παν/μίου
Μακεδονίας
Λέκτορας Τ.Γ.Λ.Π.Π.Χ.
Δημοκρίτειου Παν/μίου
Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου
Θεσσαλίας

Χατζόπουλος Κωνσταντίνος

Καθ. Δημοκρίτειου Παν/μίου
Θράκης

Χονδρογιάννης Βασίλης

Δ/ντής Π.Ε. Αχαΐας

Χουρδάκης Αντώνιος

Αν. Καθ. Παν/μίου Κρήτης

Χρονοπούλου Χρύσα

Δρ. Φιλοσοφίας

Ψάλτη Ευαγγελία

Υπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών

Ψαρράκου Αγγελική

Δασκάλα, Μεταπτ.
Φοιτήτρια Παν/μίου Πατρών

Το Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών πήρε την
πρωτοβουλία και οργάνωσε πριν από πέντε χρόνια, στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2000 στο
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το 1ο Διεθνές Συνέδριο
Ιστορίας Εκπαίδευσης. Στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν με ανακοινώσεις τους 140
Έλληνες και ξένοι επιστήμονες και 150 σύνεδροι. Μέρος των ανακοινώσεων του
συνεδρίου δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις Gutenberg.
Η μεγάλη συμμετοχή εισηγητών και συνέδρων στο πρώτο αυτό συνέδριο καθώς
και τα θετικά μηνύματα που πήραμε μετά τη λήξη του μάς ενθάρρυναν να συνεχίσουμε
την προσπάθεια. Έτσι, στις 4-6 Οκτωβρίου 2002 οργανώσαμε το 2ο Διεθνές Συνέδριο
με διευρυμένη θεματολογία με τον τίτλο «Η εκπαίδευση στην αυγή του 21 ου αιώνα:
ιστορικό-συγκριτικές προσεγγίσεις». Και στο δεύτερο αυτό συνέδριο, η συμμετοχή
εισηγητών από το χώρο της Ιστορίας Εκπαίδευσης και της Συγκριτικής Παιδαγωγικής
αλλά και συνέδρων ήταν πολύ μεγάλη: 190 εισηγητές και 260 σύνεδροι.
Μετά την επιτυχία και του 2ου Συνεδρίου, οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε το
3ο Διεθνές Συνέδριο «Ιστορίας Εκπαίδευσης» στις 1-3 Οκτωβρίου 2004, στο οποίο
συμμετείχαν 150 εισηγητές και 250 σύνεδροι.
Επειδή η έκδοση πρακτικών για τόσο μεγάλα συνέδρια είναι πρακτικά αδύνατη,
υιοθετήσαμε τη λύση της έκδοσης του συνόλου των πρακτικών σε ηλεκτρονική μορφή
(cd). Στα πρακτικά αυτά συμπεριλαμβάνονται αυτούσιες όλες οι ανακοινώσεις που μας
παραδίδονται. Έτσι, ήδη κυκλοφορούν σε cd-rom τα πρακτικά του 2ου Συνεδρίου, ενώ
μικρό μέρος των ανακοινώσεων που έγιναν συμπεριλήφθηκαν σε τόμο που
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg με τίτλο «Ιστορικές Προσεγγίσεις της
Εκπαίδευσης».
Στο παρόν cd-rom συμπεριλαμβάνονται οι ανακοινώσεις του 3ου συνεδρίου που
μας παραδόθηκαν. Η ευθύνη για την απουσία κάποιων ανακοινώσεων βαρύνει
αποκλειστικά τους εισηγητές.
Η ταξινόμηση των ανακοινώσεων και σ’ αυτό το cd-rom έγινε με βάση τη
θεματολογία τους, δηλ. το συμπόσιο που ανήκαν και με αλφαβητική σειρά. Το πρώτο
συμπόσιο αφορά σε θέματα Ιστορίας και πανεπιστημιακής πολιτικής, το δεύτερο σε
θέματα Οργάνωσης – Διοίκησης - Εποπτείας και Ομάδων Συμφερόντων, το τρίτο σε
θέματα Σχολικής Γνώσης, το τέταρτο σε θέματα Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης των
Εκπαιδευτικών, το πέμπτο σε θέματα Ιστορίας Παιδείας και το έκτο σε θέματα Τοπική
Ιστορίας.
Η ηλεκτρονική καταχώρηση είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να μπορεί κανείς να
ανασύρει το κείμενο που θέλει επιλέγοντας τον τίτλο της εργασίας ή το όνομά του
εισηγητή, ή τον τίτλο του συμποσίου ή της ολομέλειας. Ακόμη, υπάρχει ενσωματωμένο
πρόγραμμα αναζήτησης που επιτρέπει στο χρήστη να ανιχνεύει μέσα στα κείμενα των
εισηγήσεων ονόματα, λέξεις ή φράσεις -κλειδιά.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και με τα πρακτικά αυτά συμβάλλουμε στον
εμπλουτισμό της σχετικής με την Ιστορία Εκπαίδευσης βιβλιογραφίας και, ακόμη,
προσφέρουμε ένα βήμα εκφοράς του επιστημονικού λόγου σε ομότεχνους
συναδέλφους και σε νέους ερευνητές από το χώρο της Ιστορίας Εκπαίδευσης.
Ήδη έχουμε προγραμματίσει το 4ο επιστημονικό συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης
που θα γίνει στις 6-8 Οκτωβρίου 2006 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτή τη φορά το θέμα του Συνεδρίου θα είναι «Πανεπιστήμιο
και Ιστορία». Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κυκλοφορήσει
σύντομα.
Τα παρόντα πρακτικά είναι αφιερωμένα σ’ έναν επιστήθιο φίλο, πρωτοπόρο
ιστορικό της Εκπαίδευσης, τον αείμνηστο Αποστόλη Ανδρέου που έφυγε νωρίς από τη
ζωή, λίγο μετά τη λήξη του 3ου μας Συνεδρίου, κάνοντας όλους όσους τον είχαμε
γνωρίσει και εκτιμήσει πολύ φτωχότερους αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.
Κλείνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι –μέλη της Οργανωτικής
Επιτροπής, και Γραμματείας- συνέβαλαν στην οργάνωση και πραγματοποίηση του
3ου Διεθνούς Συνεδρίου μας.
Για την έκδοση των πρακτικών του 3ου Συνεδρίου εκφράζω τις θερμές
ευχαριστίες στο Χάρη Στεργιόπουλο που με γνώση και ευαισθησία «έστησε» το
παρόν cd-rom. Ακόμη, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω να απευθύνω στους πιο
στενούς, καθημερινούς συνεργάτες μου το Δημήτρη Στεφανίδη, το Χάρη
Λεβεντάκη, τη Μαρία Κατή, και το Στράτο Μαρίνο για το τεράστιο μόχθο τους να
συγκεντρώσουν, να ταξινομήσουν και να επιμεληθούν τα κείμενα των εισηγήσεων του
παρόντος cd-rom.

Πάτρα, Μάρτιος 2005

Ο Δ/ντής του Εργαστηρίου
Σήφης Μπουζάκης

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ, 1929-1972.
Vitali BEZROGOV
Dr. Senior Research Fellow
Institute of Theory of Education
Russian Academy of Education

Η Σοβιετική Ένωση ήταν το πρώτο κράτος που είχε ως ιδεολογικό στόχο το θρησκευτικό
περιορισμό. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου το Κομμουνιστικό καθεστώς κατάσχεσε την
εκκλησιαστική περιουσία, γελοιοποίησε τη θρησκεία, κακοποίησε τους πιστούς και διέδωσε τον αθεϊσμό
στα σχολεία. Οι θεολογικές σχολές έκλεισαν και απαγορεύτηκαν οι εκκλησιαστικές εκδόσεις. Ακόμη και
η ύπαρξη σταυρού κάτω από τα ρούχα αποτελούσε αιτία για αυστηρή δίωξη. Όλες οι εκκλησίες
εξαναγκάστηκαν να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στην αποκλειστική άσκηση των λατρευτικών
τους καθηκόντων και απαρνήθηκαν τη διδασκαλία των θρησκευτικών και την έκδοση θεολογικών
βιβλίων. Η ιστορία της θεολογικής εκπαίδευσης ήταν απαγορευμένη για πολλές δεκαετίες. Έχουν σωθεί
λίγες μόνο πηγές σχετικά με αυτή την πλευρά της ιστορίας της ρωσικής εκπαίδευσης. Σκοπός μας είναι
να εισαγάγουμε στην ιστορία της εκπαίδευσης ένα νέο τύπο πηγών που θα μας βοηθήσουν να
αναπαραγάγουμε μερικές ενδιαφέρουσες αλλά κρυφές σελίδες της κατά τη διάρκεια του ολοκληρωτικού
καθεστώτος στη Ρωσία. Αυτές οι πηγές είναι προσωπικά έγγραφα, ανεπίσημες προσωπικές μαρτυρίες
διαφόρων γενεών. Έχω τη γνώμη ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτού του είδους τις πηγές για να
εξερευνήσει την ανεπίσημη ιστορία διάφορων εκπαιδευτικών θεμάτων στη διάρκεια των ολοκληρωτικών
καθεστώτων σε πολλές χώρες που ακολουθούσαν αυστηρή πολιτική ομοιόμορφης για όλους μνήμης.

Η προσωπική ιστορία της θρησκευτικής κοινωνικοποίησης στη «χώρα του
μαζικού αθεϊσμού»
Στα απομνημονεύματα της παιδικής ηλικίας του συγγραφέα Naum Korzhavin (γεννημένου το
1925), ένα απόλυτα κοσμικό κείμενο, υπάρχει ένα απόσπασμα σχετικά με το πώς ένα παιδί μεγαλωμένο
σε μια εβραϊκή οικογένεια με πρώιμη πίστη στο Θεό, πήγε σε ένα σοβιετικό παιδικό σταθμό, και την
πρώτη μέρα ένας παιδαγωγός του αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε θεός και ότι εκεί όλα τα παιδιά, εκτός απ’
αυτόν, ήδη το ήξεραν, γεγονός που τον έκανε να αποτελεί παραφωνία όμοια με τους ιδιοκτήτες γης και
τους καπιταλιστές που εξαπατούσαν αφώτιστους, αγράμματους και οπισθοδρομικούς ανθρώπους με
τέτοιους μύθους. Το αγόρι αποφάσισε ότι οι γονείς του δεν ήταν «συνειδητοί εξαπατητές» αλλά άνθρωποι
αφώτιστοι και οπισθοδρομικοί. Ταυτόχρονα άρχισε έναν αγώνα ενάντια στους πιστούς γύρω του: άρχισε
να σκορπάει ψίχουλα ψωμιού στα πασχαλινά πήλινα σκεύη, κάτι που είναι απαγορευμένο και θεωρείται
βλασφημία για την εβραϊκή πίστη, σύμφωνα με την οποία το ψωμί δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με
την πασχαλινή τροφή. O μικρός Naum θέλησε να κάνει μια γόνιμη συζήτηση με τον παππού του, χωρίς
να έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Παγιδεύτηκε προσπαθώντας να εξηγήσει και να αποδείξει ότι δεν
υπάρχει Θεός και ακολούθησε την αντίθετη πορεία: Εντάξει, ίσως να μην μπορώ να αποδείξω πειστικά
ότι δεν υπάρχει Θεός, απόδειξέ μου, όμως, εσύ, παππού, ότι υπάρχει Θεός!...Αλλά και πάλι ο παππούς
αφόπλισε το νεαρό άθεο αντίπαλό του λέγοντας : «Ποτέ, βέβαια, δεν είπα ότι ξέρω πως υπάρχει Θεός,
απλά πιστεύω πως υπάρχει». Ο Naum δεν εγκατέλειψε τον αθεϊσμό, αλλά, γράφει, για πρώτη φορά

άρχισε να σέβεται αντίθετες με τη δική του γνώμες, παρακινημένος από τα λόγια του παππού του. Αυτό
το περιστατικό, που έγινε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’30, απεικονίζει βασικά θέματα, όπως η
αλληλεπίδραση ανάμεσα στην εκπαίδευση των παιδιών και τη θρησκεία στη Ρωσία, οι εκπαιδευτικές
πολιτικές του Κόμματος, οι ιστορικές και ανθρωπολογικές ιδιαιτερότητες της συνείδησης του παιδιού στη
Ρωσία του 20ου αιώνα, οι διάφοροι κόσμοι των ενηλίκων και ο τρόπος που συνδέονται με τον κόσμο των
παιδιών, καθώς και ο τρόπος που συνδέονται ο ένας με τον άλλο. Μέσα από το παράδειγμα μπορεί κανείς
να δει τις διαφορετικές δυνατότητες που απορρέουν από τις «προσωπικές μαρτυρίες» για την ανασύνθεση
της ιστορίας της θρησκευτικής κοινωνικοποίησης των διάφορων γενεών της Ρωσικής κοινωνίας.

Οι προσωπικές μαρτυρίες στην έρευνα της ιστορίας της θρησκευτικής
κοινωνικοποίησης
Το βιογραφικό και αυτοβιογραφικό υλικό που εστιάζει στην ιστορία της ζωής υπαρκτών
προσώπων, στον τρόπο που έμαθαν να διαβάζουν και να γράφουν, στον τρόπο που γνώρισαν τον
πολιτισμό και απέκτησαν θρησκευτική ταυτότητα, συνιστά έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους για
την ανασύνθεση των συμπεριφορών αυτών των ατόμων και των ομάδων τους. Θα μπορούσε κανείς να
χαρακτηρίσει αυτή την προσέγγιση ως «μία εμπειρικά προσανατολισμένη παιδαγωγική ανθρωπολογία»,
στα πλαίσια της οποίας υπάρχει μια ειδική θέση για έρευνα σχετικά με την ιστορική δυναμική της
θρησκευτικής κοινωνικοποίησης. Με ποιο τρόπο θα μελετήσουμε αυτό το θέμα;
Η θρησκευτική εμπειρία ενός ατόμου είναι η πιο απόκρυφη από όλες τις άλλες προσωπικές του
εμπειρίες. Το μυστήριο της πίστης διενεργείται στα ενδότερα -στα ενδότερα του ναού, στα ενδότερα του
ατόμου. Κάποιος μπορεί να μπει εκεί μόνο εάν προσκληθεί. Γι’ αυτό το λόγο, οι ιστορίες υπαρκτών
ατόμων, οι «προσωπικές μαρτυρίες», παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε μια τέτοια έρευνα.
Αποτελούν λεπτομερείς πηγές που μας επιτρέπουν να ανασυνθέσουμε τις διαδικασίες της θρησκευτικής
κοινωνικοποίησης, έτσι όπως τις θυμάται και τις περιγράφει το άτομο που τις έζησε.
Μέχρι τη δεκαετία του ’60, τα κείμενα που αναφέρονταν σε προσωπικές εμπειρίες θρησκευτικής
κοινωνικοποίησης δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και οι ατομικές διηγήσεις χρησιμοποιούνταν –αν
χρησιμοποιούνταν- μόνο για στατιστικούς λόγους. Προφανώς, αυτή η αντιμετώπιση των προσωπικών
διηγήσεων προερχόταν από την προορατικότητα των αυτοβιογραφικών αναδρομικών περιγραφών του
παρελθόντος, που είχαν δοθεί από την πλευρά κάποιου που έζησε όλη την εμπειρία μέχρι τη στιγμή που
η ιστορία πήρε συγκεκριμένη προφορική μορφή ή καταγράφηκε σε χαρτί, έχοντας δεχτεί επιδράσεις από
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του συγγραφέα κατά την περίοδο της καταγραφής. Οι ερευνητές ήταν
ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί οι συγγραφείς αυτών των κειμένων, θρησκευτικά προσανατολισμένοι, τα
είχαν γεμίσει με ασυνήθιστες και υπερφυσικές ιστορίες. Πιστευόταν ότι η αφθονία αυτών των
υπερφυσικών διηγήσεων απεικόνιζε το πόσο πολύ ο συγγραφέας είχε εμποτιστεί με τα πιστεύω της μιας
ή της άλλης θρησκείας. Κατά συνέπεια, για τους ερευνητές του πρώτου μισού του 20ού αιώνα οι
προσωπικές διηγήσεις, που ήταν αναξιόπιστες και φανταστικές, είχαν περιθωριακό χαρακτήρα και δεν
είχαν κύρος. Στη δεκαετία του 1960, οι θρησκευτικοί εμπειρογνώμονες, οι ιστορικοί και οι ανθρωπολόγοι
άρχισαν να ενδιαφέρονται για τις προσωπικές θρησκευτικές ιστορίες. Όλοι αυτοί παρακινήθηκαν από τη
δημοσίευση της έρευνας που έκαναν πάνω σ’ αυτό το θέμα προηγούμενοι ψυχολόγοι, για τους οποίους
αυτή η πνευματική παράδοση πήγαινε πίσω μέχρι τον William James. Σε αντίθεση, όμως, με τον James,
το ενδιαφέρον τώρα δεν εστιαζόταν στους θρησκευτικούς δεσμούς του αφηγητή ή σε ασυνήθιστες
εκδηλώσεις του θρησκευτικού συναισθήματος, αλλά στην προσωπική πίστη και τις προσωπικές εμπειρίες
κοινών ανθρώπων. Αυτές οι αλλαγές αντανακλώνται στην ιστορική και παιδαγωγική έρευνα και στα
ερευνητικά έργα της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας. Απομνημονεύματα της παιδικής ηλικίας δίνουν
πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τις ιδέες και τις πρακτικές των ενηλίκων που διοχετεύονταν στα παιδιά,
για τα είδη εκείνα της θρησκευτικής πίστης ή του αθεϊσμού που υπήρχαν στο κοντινό περιβάλλον των
παιδιών και με τα οποία έρχονταν σε επικοινωνία ή ενάντια στα οποία εξέφραζαν τα δικά τους αισθήματα,
και ακόμη και για εκείνα τα είδη αθεϊσμού τα οποία θεωρούνταν «φυσικά για τα ανθρώπινα όντα», και
που εμφανίζονταν στη Ρωσία στο «νέο ανθρώπινο τύπο» στον οποίο είχε σχεδιαστεί να μετασχηματιστεί
το παιδί. Μέσα από τη μελέτη αυτών των απομνημονευμάτων, γίνεται φανερό ότι οι ενήλικες ήταν αυτοί
που περίμεναν από τα παιδιά να τους πουν τι επιτρεπόταν και τι όχι, για ποιο πράγμα μπορούσαν να
μιλήσουν και για ποιο δεν μπορούσαν -ακόμη και σε ποιο πράγμα έπρεπε να αναφερθούν ή όχι. Οι
συγγραφείς των βιογραφικών ιστοριών δομούν τα κείμενά τους με βάση την πίστη και τα γενικά

πολιτιστικά στερεότυπα της θρησκευτικότητας του παιδιού, και τη «σωστή βιβλιογραφία» που είναι
αποδεκτή από την κοινωνία και την οικογένεια του αφηγητή.
Για πολλούς αφηγητές, η αφήγηση της θρησκευτικής κοινωνικότητας φέρει τη σφραγίδα ενός
θρησκευτικού κειμένου, που απευθύνεται σε ένα θρησκευτικά προσανατολισμένο ακροατήριο. Πολλές,
βέβαια, διηγήσεις που δίνουν πληροφορίες για τη θρησκευτική κοινωνικοποίηση δεν έχουν το στίγμα της
εσωτερικής θρησκευτικής πίστης του συγγραφέα, με αποτέλεσμα το ζήτημα της πίστης να περικλείει άλλα
ερωτήματα. Το θρησκευόμενο άτομο σκοπεύει να εμπνεύσει, να προφητέψει δημιουργώντας μέσα από τη
δική του ζωή ένα ασυνήθιστο παράδειγμα˙ οι μη θρησκευτικές αφηγήσεις είναι αφύσικο να εστιάζονται
ειδικά στη θρησκεία, γι’ αυτό είναι εντελώς φυσικό ο αφηγητής να μιλάει για στιγμές που ενδιαφέρουν
τον ερευνητή, όπως αυτές της καθημερινότητας. Αυτές οι διαφορές ανάμεσα στους στόχους των δύο
τύπων κειμένων υπαγορεύουν διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση του καθενός.
Ένα αμφισβητούμενο πρόβλημα που εμφανίζεται κατά την έρευνα απομνημονευμάτων σχετικών
με την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση είναι αυτό του εσωτερικού και εξωτερικού μεσολαβητή
ανάμεσα στον αφηγητή και το ακροατήριό του. Στους εσωτερικούς μεσολαβητές συμπεριλαμβάνεται ο
συγγραφέας-αφηγητής ως δημιουργός του πλήρους έργου με τη συνένωση διάσπαρτων αποσπασματικών
αναμνήσεων, ως «εσωτερικός κριτικός» που υπαγορεύει αλλαγές στην αναπαράσταση των αναμνήσεων
με βάση στόχους έξω από αυτές, όπως προφητεία, απολογία, διαφωτισμός, εκπαίδευση,
οικονομία κ.ο.κ., και στερεότυπα σχετικά με το τι είναι αποδεκτό και τι όχι, τι θεωρείται πρωτεύον και
τι δευτερεύον, κ.ο.κ. Εσωτερικός μεσολαβητής μπορεί, ακόμη, να είναι η θρησκευτική, επαγγελματική
και καθημερινή γλώσσα του συγγραφέα, η οποία καθορίζει όχι μόνο τη μορφή της έκφρασης αλλά και –
μέσω αυτής- το περιεχόμενο της διήγησης. Σε γλωσσολογικό επίπεδο, μεσολαβητής μπορεί να είναι η
ικανότητα του συγγραφέα να εκφράσει τον εαυτό του και τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Εξωτερικός
μεσολαβητής είναι, συνήθως, το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται το κείμενο, ο διορθωτής, ο εκδότης,
το άτομο που κάνει τις ερωτήσεις κ.ο.κ. Οι τρόποι με τους οποίους η διήγηση της προσωπικής
θρησκευτικής εμπειρίας μετασχηματίζεται περνώντας μέσα από όλους αυτούς τους μεσολαβητές, και οι
τρόποι με τους οποίους κάποιος θα επιχειρούσε να ανακαλύψει την επίδρασή τους, να τους
συνυπολογίσει, να τους αναλύσει σαν μέρος και σαν όλο, αποτελεί ένα μείζον μεθοδολογικό πρόβλημα.

Προϊστορία: «Το ιδεώδες της χριστιανικής αγιότητας αντικαταστάθηκε
από την έννοια του επαναστάτη μαθητή»
Αναμνήσεις από την παιδική ηλικία αποδεικνύουν ότι γίνονται σημαντικές εσωτερικές αλλαγές
στη θρησκευτικότητα των ανθρώπων στις αρχές του 20ού αιώνα, και ότι αλλάζει η ιεράρχηση κάποιων
ερωτημάτων του λαού (ή του ακροατηρίου) προς τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλες εκκλησιαστικές
οργανώσεις. Το γεγονός ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ήταν έτοιμη γι’ αυτές τις αλλαγές έπαιξε
ρόλο σημαντικό στην κοσμικοποίηση του πληθυσμού πριν από το 1917 αλλά και αργότερα κατά τη
διάρκεια των ιδεολογικών αγώνων πριν και μετά την Οκτωβριανή επανάσταση με την αναβίωση του
ενδιαφέροντος για τη θρησκεία και την εκκλησία. Μια γυναίκα, γεννημένη το 1941, θυμάται:
«Μια μέρα η μητέρα μού μιλούσε για τη ζωή της όταν ήταν νέα και δούλευε στο σπίτι ενός «άγιου
άντρα» (όπως τον αποκαλούσε εκείνη), πριν το 1917. Στη διάρκεια της σαρακοστής, κανένας μέσα στο
σπίτι δεν επιτρεπόταν να φάει κρέας. Έπρεπε όλοι να νηστεύουν. Η μητέρα μου έβλεπε, όμως, ότι ο
ιερέας έτρωγε τα πάντα, ακόμη και κρέας, την περίοδο της νηστείας. Όταν, λοιπόν, η μητέρα μου τον
ρώτησε γιατί τρώει κρέας, ενώ θα έπρεπε να νηστεύει, εκείνος της απάντησε ότι το εκκλησίασμα έπρεπε
να προσέχει τη νηστεία, ενώ ο ίδιος έπρεπε να τρώει κρέας, γιατί αλλιώς δε θα μπορούσε να κάνει
λειτουργίες ούτε να ψέλνει στην εκκλησία. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, πείστηκα ότι δεν υπήρχε Θεός και
το θέμα αυτό έπαψε πια να με ενδιαφέρει».
Σε απομνημονεύματα που τοποθετούνται χρονικά στην αλλαγή του αιώνα, γίνονται πιο χτυπητές
οι περιγραφές των κρίσεων πίστης ή οι μεταστροφές στον αθεϊσμό. Για τον αφηγητή, ιδιαίτερα
επικίνδυνες ήταν αυτές οι κρίσεις όταν ήταν έφηβος και στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσής του. Το άτομο
αρχίζει να θέτει ένα τεράστιο αριθμό φιλοσοφικών ερωτημάτων για τον εαυτό του και το περιβάλλον του.
Σε αυτά τα ερωτήματα πάντα έδινε κάποια απάντηση το περιβάλλον. Μην μπορώντας, εξάλλου, να
πάρουν μέσα από την εκκλησία τις απαντήσεις που έψαχναν, οι νέοι την εγκατέλειπαν, δηλώνοντας την
άρνησή τους απέναντι στο Θεό. Αυτή η κατάσταση έγινε πιο σύνθετη, αποβαίνοντας κοινωνικό πρόβλημα
στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης εκκλησίας

και κράτους. Ένα παράδειγμα γι’ αυτό αρκεί. Ένα εννιάχρονο αγόρι, ο μετέπειτα Ρώσος
συγγραφέας Vladimir Bakhmat’ev (1885-1963), πήγε το 1904 στην ορθόδοξη εκκλησία για να
εξομολογηθεί. Όταν είπε ότι η βασική του αμαρτία ήταν ότι δεν πίστευε στο Θεό, ο ιερέας
τρομοκρατημένος έκανε προς τα πίσω, και στη συνέχεια τον έδιωξε από την εκκλησία χτυπώντας τον με
το σταυρό στο μέτωπο. Ο Vladimir από τότε έγινε άθεος. Οι κρίσεις πίστης ήταν ακόμη οξύτερες στο
μυαλό των Ορθοδόξων, γιατί οι αντιθέσεις ανάμεσα στο καλό και το κακό ήταν μεγαλύτερες απ’ ό,τι για
τους Προτεστάντες ή και για τους Καθολικούς. Αυτές οι κρίσεις συχνά οδηγούσαν σε πλήρη απόρριψη της
θρησκείας, γιατί η εκκλησία και ο ιερέας δεν ήταν εξατομικευμένα στο μυαλό των ορθόδοξων αλλά
αντιπροσώπευαν
τη συλλογικότητα ενώνοντας
και
αντιπροσωπεύοντας
τους
πάντες,
συμπεριλαμβανομένου και του πιστού που ασπάζεται τη θρησκεία. Εάν η αντιπροσώπευση αυτού με το
οποίο έχω δεσμούς αίματος είναι κακή, τότε και η πίστη μου και η εκκλησία είναι κακές. Η
προσωποποίηση της θρησκευτικής εμπειρίας στον Προτεσταντισμό, που αξιολογεί πάνω απ’ όλα τη
σημασία της προσωπικής στάσης απέναντι στη θρησκεία και τη σημασία των ατομικών σχέσεων με το
Θεό, επέτρεψε στον Προτεστάντη πιστό, στις περισσότερες περιπτώσεις, να μη χάσει την πίστη του αν
έχανε
ή
άλλαζε τη
συνηθισμένη
εκκλησία του. Αυτό έρχεται
σε
αντίθεση
με
τον αποπροσωποιημένο Ορθόδοξο πιστό που πρεσβεύει την ισότητα μέσα στην ενορία….
Οι βιογράφοι του 19ου και του πρώτου μισού του 20ού αιώνα, διατηρώντας και επιβεβαιώνοντας
την ορθόδοξη πίστη τους, μνημονεύουν κάποια μορφή μη παραδοσιακής θρησκευτικής ανατροφής που
την έδωσαν στα παιδιά τους κάποιοι μορφωμένοι ευγενείς, βοηθώντας τα, σε πολλές περιπτώσεις, να
ξεπεράσουν κρίσεις πίστης, χωρίς να αποκηρύσσουν την πίστη τους. Ο K.N. Leont’ev, ο οποίος έγινε
μοναχός σε ένα από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους στην Ελλάδα, έγραφε για τη μητέρα του:
«όταν ήμουν παιδί, όφειλα περισσότερα στη μητέρα μου απ’ ό,τι στον πατέρα μου για το ότι είχα
καλή εντύπωση για τη θρησκεία….εκείνη ΄ήταν θρήσκα, χωρίς, όμως, να είναι αυστηρά Ορθόδοξη. Για
εκείνη, όπως και για πολλούς άλλους νοήμονες Ρώσους εκείνης της εποχής, ο Χριστιανισμός αποκτούσε
ένα Προτεσταντικό πνεύμα. Της άρεσε εκείνη η πλευρά του Χριστιανισμού που είχε να κάνει με την
ηθικότητα, ενώ δεν την ενδιέφερε η πλευρά που αναφερόταν στην ευσέβεια. Δεν ήταν ο τύπος του πιστού
που προσευχόταν, ποτέ δεν έκανε νηστεία και δεν μας υπόδειξε ούτε επέβαλε σε μας να νηστέψουμε…».
Ο S.E.Trubetskoi (1890-1949) έγραφε παρόμοια πράγματα για τη μητέρα του, αλλά τόνιζε το
γεγονός ότι τα μη παραδοσιακά χαρακτηριστικά της έγιναν χαρακτηριστικά της γενιάς των γονιών του
και της δικής του (εδώ διέφερε από τον Leont’ev). Αυτός περιέγραφε τον τρόπο που τον ανέτρεφε η
μητέρα του ως εξής:
“Η θρησκεία βρισκόταν στην καρδιά των μεθόδων ανατροφής που ακολουθούσε η μητέρα μου.
Με κανένα τρόπο η θρησκεία δεν ήταν τυπική ούτε τόσο παραδοσιακή όπως ήταν για τις προηγούμενες
γενιές. “Ο Θεός είναι αγάπη” ήταν η κατευθυντήρια γραμμή της θρησκευτικής συνείδησης της μητέρας
μου, και, φυσικά, της ανατροφής μας. Η φωνή της έπαιρνε διαφορετικό τόνο όταν διάβαζε μέσα από την
Καινή Διαθήκη για την αγάπη, την πιο σημαντική εντολή του Θεού”.
Η Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία δεν αποδεχόταν τον πολύμορφο Χριστιανισμό, γεγονός που έκανε
τα πράγματα ιδιαίτερα δύσκολα σε περιόδους κρίσεως της πίστης, και οδηγούσε σε όλο και πιο
συχνή κοσμικοποίηση του Ορθόδοξου πληθυσμού, απ’ ό,τι οι άλλες μορφές του Χριστιανισμού εκείνης
της περιόδου. Οι αυστηροί κανόνες της μιας μορφής οδήγησαν σε ένα μεγάλο αριθμό αποστατών ακόμη
και ανάμεσα σε ….μαθητές ιεροδιδασκαλείων:
«Εκείνο τον καιρό δεν σκεφτόμουν σε βάθος τη θρησκεία: δεν είχα αμφιβολίες για την ύπαρξη
του Θεού. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το δεύτερο χρόνο του ιεροδιδασκαλείου (1911), οπότε συνάντησα έναν
ιερέα που θα δίδασκε τη Βίβλο. Οι προσπάθειές του να μας διαφωτίσει δε μου φάνηκαν πειστικές και
άρχισα να διαπληκτίζομαι μαζί του στη διάρκεια των μαθημάτων, πράγμα που ενόχλησε τον ιερέα. Οι
συμμαθητές μου ενεπλάκησαν κι αυτοί στη διαμάχη, Τότε άρχισα να αμφισβητώ φανατικά το Θεό..».
Η ανάγνωση των φυσικών επιστημών και της ριζοσπαστικής ματεριαλιστικής λογοτεχνίας
οδήγησε σε μεγάλης κλίμακας κοσμικοποίηση. Η ανάγνωση αυτής της λογοτεχνίας καθώς και η
παρακολούθηση μαθημάτων που τα δίδασκαν άθεοι δάσκαλοι στο τέλος της δεκαετίας του 1880 και
κυρίως από το τέλος της δεκαετίας του 1890, οδήγησαν σε ένα πάγωμα, σε μια στάση ειρωνείας και
αποξένωσης από τη θρησκεία ανάμεσα σε νέους ηλικίας 11-14 χρόνων που είχαν αποκηρύξει τη θρησκεία
και είχαν απαρνηθεί την πίστη. Η φιλελεύθερη Ρωσίδα πολιτικός A. Tyrkova-Williams, στις αρχές της
δεκαετίας του 1950, όντας εμιγκρέ, θυμάται με κριτική διάθεση το φιλελευθερισμό των δασκάλων της
στο τέλος του 19ου αιώνα:

«Όλα τα πλούτη, η αφθονία, η ομορφιά της Ρωσικής αυτοκρατορίας και το παρελθόν της είχαν
αποκλειστεί από τις σπουδές μας στα σχολεία, όπως και η ομορφιά της Ορθοδοξίας. Οι δάσκαλοι
φοβούνταν να μας «μολύνουν» με πατριωτισμό και εθνικισμό, που θεωρούνταν κατάλοιπα του
παρελθόντος. Στους εξευγενισμένους κύκλους των μορφωμένων ανθρώπων κυριαρχούσε ένας
παγκόσμιος φιλελευθερισμός, ένα ακαθόριστο αθεϊστικό πανανθρώπινο ιδεώδες».

Ένα σημείο εκκίνησης: «κανένα ίχνος από Θεούς» (μοντέλα της δεκαετίας
του 1920)
Ο εικοστός αιώνας έφερε μαζικές τομές στις οποίες σημαντικό ρόλο έπαιξε η αποδυνάμωση της
θρησκευτικότητας των παιδιών και των νέων. Αυτές οι τομές προκλήθηκαν από τους «νέους ανθρώπους»,
τους μπολσεβίκους επαναστάτες. Καθένας απ’ αυτούς, καθώς έμπαινε σ’ έναν «άλλο κόσμο», με τον έναν
ή με τον άλλο τρόπο περνούσε από ένα κυρίως θρησκευτικό σ’ ένα κυρίως αθεϊστικό περιβάλλον.
Απομνημονεύματα από τους υποδειγματικούς «αξιωματούχους» του νέου κόσμου, που εκδόθηκαν για να
τονίσουν το γιορτασμό της 10ης επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης (1927), έκαναν φανερές τις
στρατηγικές που εφαρμόζονταν στη ζωή των παιδιών ως μοντέλο για τη μετατροπή όλων των Σοβιετικών
πολιτών, ιδίως των νέων. Η συγγραφή, στα μέσα της δεκαετίας του 1920, αυτοβιογραφιών εξεχουσών
προσωπικοτήτων του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και
σημαντική. Οι τρόποι με τους οποίους αυτοί «οι δράστες της Ρωσικής και της Οκτωβριανής Επανάστασης»
αντιπροσώπευαν το παρελθόν τους έγιναν με πολλούς τρόπους σημείο εκκίνησης για τη δουλειά μου
πάνω στην ιστορία της θρησκευτικής εκπαίδευσης των παιδιών την εποχή του Στάλιν, του Χρουτσώφ,
του Μπρέζνιεφ. Ετοιμάζοντας αυτή την εργασία χρησιμοποίησα 239 γραπτές αυτοβιογραφίες και 201
συνεντεύξεις. Χρησιμοποίησα μεθόδους επιλογής επεισοδίων και θεμάτων καθώς και ανάλυση των
συζητήσεων. Σύγκρινα απομνημονεύματα ανθρώπων της ίδιας γενιάς (τη δομή των εμπειριών τους κ.λπ.)
καθώς και απομνημονεύματα ανθρώπων που ανήκαν σε διαφορετικές γενιές (έρευνα για την εξέλιξη
παρόμοιων θεμάτων, σχετικών με τη θρησκευτική κοινωνικοποίηση, και διάφορες ιστορίες γι’ αυτά).
Εδώ, θα αναφερθώ κυρίως στην περίοδο 1929-1972, και μόνο στο τέλος κάνω σύντομη αναφορά στην
ακόλουθη δεκαετία. Στις 8 Απριλίου 1929, το κυβερνητικό διάταγμα σχετικά με τους θρησκευτικούς
συνδέσμους στην ουσία περιέστειλε κάθε δυνατότητα θρησκευτικής εκπαίδευσης των παιδιών, ακόμη και
στο σπίτι. Η ισχύς του διατάγματος του 1929 επαναβεβαιώθηκε σε ψήφισμα του Συμβουλίου
Θρησκευτικών Υποθέσεων με τίτλο «Για την ισχύ της νομοθεσίας της σχετικής με τη θρησκευτική πίστη
των παιδιών και των νέων» (14.3.72), και που εκδόθηκε σε απάντηση των όλο και πιο συχνών
προσπαθειών για αποδυνάμωση του αθεϊστικού καθεστώτος. Απαγορεύτηκε οποιαδήποτε ανυπακοή στο
ψήφισμα, το οποίο καθιέρωσε σε κρατικό επίπεδο τις σφοδρές αντιθρησκευτικές τακτικές του Κόμματος,
που είχαν αρχίσει από το 1964. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το πώς έζησαν τα 43 αυτά χρόνια τα
παιδιά της Ρωσίας, τι μνήμες κράτησαν από τη θρησκευτική (αθεϊστική) τους ζωή και εκπαίδευση.
Ξεκινώντας, ας γυρίσουμε στις αυτοβιογραφίες των «δραστών» της Επανάστασης και του νεαρού
Σοβιετικού κράτους. Ενώ περίμενα ότι αυτοί οι άνθρωποι με κανένα τρόπο δε θα ήταν διατεθειμένοι να
μιλήσουν για τη στάση τους απέναντι στη θρησκεία, αποδείχτηκε ότι ήταν έτοιμοι να μιλήσουν γι’ αυτό
το θέμα, με το δικό τους, όμως, τρόπο – κυρίως, εξιχνίαζαν τη διαδικασία εγκατάλειψης της πίστης τους
στο Θεό και της απόρριψης της θρησκείας τους, την επιβεβαίωση στο μυαλό τους των «νέων εντολών»
που καλούνταν να ασπαστούν, ή, ακόμη, εξιστορούσαν την εκπαίδευσή τους σε θρησκευτικά σχολεία,
χωρίς να την παρουσιάζουν ως ιδιαίτερα θρησκευτική ή τονίζοντας την έλλειψη δυνατότητας αποδοχής ή
απόρριψης της διδασκαλίας της θρησκείας, αναπολώντας τη χαρά που ένιωσαν όταν πήγαν σε κοσμικό
σχολείο κ.ο.κ. Άσχετα με την ατομική κατάσταση και τις οικογενειακές ρίζες τους, όλοι οι αφηγητές που
περιγράφουν αυτή την περίοδο αναφέρονται στο πώς, με μεθοδικό τρόπο, μετακινήθηκαν από την πίστη
τους στο Θεό προς την πίστη στις «νέες εντολές» του σοσιαλισμού, και τα «χάλασαν» με τη θρησκεία.
Στις ιστορίες τους σχετικά με την αποχώρησή τους από τη θρησκευτική πίστη στην παιδική ηλικία,
μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιες αρχές που διέπουν την τροχιά αυτών των αποχωρήσεων: 1. ως
αποτέλεσμα έλξης από κοσμικές ασχολίες στη νεαρή ηλικία, ειδικά από τις φυσικές επιστήμες αλλά και
τις κοινωνιολογικές και ιστορικές επιστήμες, από την καλλιτεχνική λογοτεχνία και την αριστερή
λογοτεχνία
(Βukharin, Chutskaev, Gusev, Krzhizhanovsky, Lazarevich, Pestkovskii, Preobrazhensky, Raskol΄nikov κ.
ά.) 2. κάτω από την επιρροή ενός δασκάλου ή ενός άλλου "σημαντικού ενηλίκου"

(Krzhizanovsky, Reisner, Sapronov, Vatsetis κ.ά.) 3. σε απάντηση στις απαιτήσεις από τα μέλη ενός
επαναστατικού συνδικάτου, σχολείου, σπουδαστή ή άλλης ομάδας (Smigla, Vainsthein κ.ά.) 4. ως
απόρροια μίσους προς εκείνους που τους ανάγκασαν είτε να προσευχηθούν είτε να μελετήσουν τα
θρησκευτικά
θέματα,
ή
ως
αποτέλεσμα
της
εφηβικής έχθρας "για
σχεδόν
όλα
"
(Dybenko, Gusev, Miliutin, Raskol'nikov, Samursky και λοιποί.) 5. ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεων της
ζωής του κλήρου ή ως αποτέλεσμα ενός θρησκευτικού ακαδημαϊκού καθεστώτος
(Lazarevich, Makharadze, Preobrazhensky, Samursky και λοιποί.) 5α. ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων
πάνω στα ιερά βιβλία, πάνω στον τρόπο που αυτά διδάσκονταν, συγκρούσεων που συχνά
υποδαυλίζονταν από τη συνήθεια των δασκάλων να χαρακτηρίζουν το σπουδαστή ως άπιστο ή άθεους
(Aralov, Gusev, Kamo, Makharadze και άλλα) 6. ως συνέπεια της παιδικής απογοήτευσης από την
έλλειψη διαφωτισμού στη ζωή (υπήρχε, παραδείγματος χάριν, ο Θεός που καταριόταν: ήθελα να γίνω
σοσιαλιστής, επειδή δεν πιστεύουν σ΄Αυτόν, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει απάνθρωπη δίωξη) 7. ως επιμονή
της μητέρας ή του πατέρα τους, ή και των δύο (Leplevsky, Martynov, Skrynik, Smigla κ.ά.) 7α. συχνότερα
κάτω από την επιρροή των αδελφιών (Uritsky κ. ά.) 8. ως επανάσταση ενάντια σε μια οικογένεια με
ισχυρές θρησκευτικές πεποιθήσεις (Skobelev, Smidovich κ.ά.) 9. ως αποτέλεσμα της αντικατάστασης των
χριστιανικών εικόνων με σοσιαλιστικές, όταν ο αγώνας για το σοσιαλισμό θεωρήθηκε ως συνέχεια και ως
υποκατάστατο της θρησκευτικής πίστης, καθόσον οι νέοι δεν μπορούσαν να δουν καμία συμφωνία
ανάμεσα στην πραγματικότητα και τις θρησκευτικές υποσχέσεις για αγάπη, και ήταν έτοιμοι να
υποφέρουν ως επαναστάτες για "μια δίκαιη αιτία" κατά το παράδειγμα των πρώτων Χριστιανών
(Svidersky, Smirnov, Shliapnik κ.ά.). Μετά από την πρώτη φάση της διαφωνίας με το καθεστώς του
θρησκευτικού σχολείου και της λατρείας, η αφήγηση συνεχίζεται δίνοντας έμφαση σε μια κλιμακούμενη
ανυπακοή στο σχολείο και την εκκλησία που ταυτίζονται με τις κρατικές αρχές. Για τον αφηγητή, αυτό
αποτελεί υποχρεωτικό χαρακτηριστικό γνώρισμα σαν ένα είδος αυτοβιογραφικού κανόνα.

«Βάλτε τέλος στα αίσχη που διαφθείρουν τα μυαλά των παιδιών:
Ο τρόπος της (μη)θρησκευτικής (απο)κοινωνικοποίησης στη Σοβιετική
Ρωσία (1929-1972)
Η ιστορία της αλληλεπίδρασης παιδιών και θρησκείας στη Ρωσία είναι η ιστορία των προσπαθειών
των μεγάλων να δημιουργήσουν για τα παιδιά μία μη θρησκευτική εκπαίδευση και γενικότερα έναν κόσμο
χωρίς θεό. Η σαρωτική κοσμικοποίηση του πληθυσμού, που άρχισε μετά την επανάσταση οδήγησε σε μία
σύγκρουση ανάμεσα στην εκπαιδευτική ιδεολογία και την εκπαιδευτική πρακτική της καθημερινής ζωής,
καθώς και σε αντίθεση ανάμεσα στη θρησκευτική θέση της νεότερης γενιάς και αυτή όλων των άλλων
γενεών. Ένας αφηγητής, γεννημένος το 1911, που πέρασε την παιδική του ηλικία στο Perm, λέει τα εξής:
«Όταν ήμουν στο σχολείο, ο γιορτασμός του Πάσχα ήταν επίσημα απαγορευμένος. Όμως εμείς
στην οικογένειά μου λατρεύαμε το Πάσχα. Καθαρίζαμε το σπίτι, και σ’ αυτό βοηθούσαν ακόμη και τα
μικρότερα παιδιά.. Ο πατέρας μας ήταν θρήσκος. Κάθε χρόνο πηγαίναμε υποχρεωτικά στην εκκλησία και
ψέλναμε το «Χριστός ανέστη εκ νεκρών». Το Πάσχα ήταν γιορτή χαράς για μεγάλους και παιδιά...και
παρά το γεγονός ότι οι κομμουνιστές είχαν απαγορέψει τις λειτουργίες στην εκκλησία καθώς και τη γιορτή
του Πάσχα, εμείς πηγαίναμε στην εκκλησία. Και μερικοί, ιδιαίτερα οι νέοι, πέρναγαν αρκετές ώρες στο
χριστιανικό σύλλογο».
Εδώ, έχουμε την καθαρή περίπτωση ενός παιδιού που θέλει να πάρει μέρος στη γιορτή μαζί με
τους μεγάλους και της νεανικής πολιτικής αντίθεσης προς τη θρησκευτική φύση της γιορτής αυτής. Η
απόρριψη από τους νέους των τελετουργικών με θρησκευτικό χαρακτήρα, καθώς και η καλλιέργεια
κριτικής της αυθεντίας της παλιάς γενιάς, επιβεβαιώνεται και από άλλες πηγές, αφηγηματικές και
δημογραφικές. Οι πιο σκληροί μαχητές της θρησκείας ήταν τα μέλη της Κομμουνιστικής σοβιετικής
νεολαίας (που λεγόταν «Komsomol»), που με το ζήλο της νεότητάς τους έκαιγαν βιβλία, εικόνες και το
διάκοσμο των εκκλησιών. Για να κάνει κάποιος καριέρα έπρεπε να είναι άθεος. Ο Λένιν έγραψε στις
30.5.1919: «υποστηρίζω τη διαγραφή από το Κόμμα όποιων παρακολουθούν λειτουργία στην εκκλησία».
Τα άθεα μέλη της Komsomol πίστευαν στην κάθαρση μέσα από τη φωτιά, που θα τα οδηγούσε γρήγορα
στον κομμουνισμό. Όσοι ήταν παιδιά εκείνο τον καιρό θυμούνται με πόσο ενδιαφέρον κοιτούσαν τις
τεράστιες φωτιές που άναβαν στα σκαλιά των εκκλησιών και με πόσο πάθος μιλούσαν για την
καταστροφή των εκκλησιών, ανταλλάσσοντας αναμεταξύ τους με χαρά τις εντυπώσεις τους.

Η προσανατολισμένη στη θρησκεία καθημερινή ζωή των ατόμων και των ομάδων ήταν αυτή που
αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια των Μποσελβίκων τα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής δύναμης,
γιατί παρουσιαζόταν μπροστά τους σε όλες τις δραστηριότητές τους, εκπαιδευτικές, διοικητικές, ακόμη
και οικονομικές: «Μας πήρε πολύ καιρό να τακτοποιήσουμε το θέμα των θρησκευτικών γιορτών. Οι αρχές
δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα...κάθε εκκλησία είχε την τοπική της γιορτή...σε κάθε χωριό υπήρχαν
γιορτές όπου οι πιστοί έκαναν τάματα....για παράδειγμα ένα τάμα για τα ζωντανά για να μην πέσει πάνω
τους λοιμός» (αφηγητής γεννημένος το 1916).
Σαν απάντηση σε αυτή τη ρουτίνα το δεύτερο μισό της δεκαετίας του '20 και η αρχή της δεκαετίας
του '30 χαρακτηρίστηκαν από τη διαμόρφωση ενός πολυστρωματικού και διαφορετικού συστήματος
εκστρατειών και μεθόδων αντιθρησκευτικής ανατροφής. Εδώ συμπεριλήφθηκαν όχι μόνον αυστηρά
προπαγανδιστικές μέθοδοι (αντιθρησκευτική ώρα, αντιθρησκευτική εξόρμηση κ.ά.), αλλά και παιχνίδια
αλληλεπίδρασης, που σκοπό είχαν να εισαγάγουν τη δημοκρατία στα παιδιά, ώστε αυτά να ανακαλύψουν
τα πιθανά μοντέλα συμπεριφοράς για το "νέο παιδί" στο "παλαιό" θρησκευτικό περιβάλλον, τα οποία θα
τα επεξεργαζόταν το παιδί συνειδητά, θα τα δικαιολογούσε και θα τα ενστερνιζόταν. Για παράδειγμα,
στο βιβλίο του 1930 "Θρησκεία και αντι-θρησκεία στο περιβάλλον του παιδιού" (συγγραφέας ο S.M.Rives),
δόθηκαν τα ακόλουθα παραδείγματα στόχων για τα παιδιά (ο συγγραφέας αποκάλεσε αυτή τη μέθοδο
"μέθοδο διαφωνιών [εναλλακτικές λύσεις σύγκρουσης]"): "Η Zoia, η Ira και η Nastia είναι αδελφές. Είναι
όλες άπιστες, αλλά όταν ήλθε το Πάσχα, η καθεμιά τους συμπεριφέρθηκε διαφορετικά. Το βράδυ πριν
από το Πάσχα η μητέρα τούς είπε: “Κορίτσια, θα πάμε πρώτα στην εκκλησία, και έπειτα θα σταματήσουμε
τη νηστεία". Η Zoia απάντησε: "Δεν πηγαίνω στην εκκλησία, δε θα σταματήσω τη νηστεία, αλλά θα πάω
στη λέσχη σε ένα αντιθρησκευτικό παιχνίδι. Και συ, μητέρα, να πας". Η Ira απάντησε: “Εγώ δε θα πάω
στην εκκλησία, αλλά θα σταματήσω να νηστεύω, επειδή μου αρέσουν το paskha και τα kulich" [είδη
ψωμιού και κέικ ]. Η Nastia λέει: "Μητέρα, καμιά τους δεν είναι εντάξει. Ούτε εγώ πιστεύω στο Θεό, αλλά
δε θα σε στενοχωρήσω. Θα σταματήσω τη νηστεία, αλλά θα πάω στην εκκλησία ". Πώς θα είχατε
ενεργήσει εσείς; Γιατί θα είχατε συμπεριφερθεί έτσι και όχι αλλιώς;
Το παιδί, έχοντας συνδέσει αυτό το θέμα με τη "μαθηματική ηθική" θα χρησιμοποιούσε τη λογική
και την επαναστατική συνείδηση (υποτίθεται ότι εδώ ήταν ενωμένα), και θα δικαιολογούσε την επιλογή
και την απόφασή του, και θα κατέληγε σε έναν αλγόριθμο συμπεριφοράς που
θα ανταποκρινόταν ορθολογιστικά στην απαιτούμενη ιεραρχία αξιών και θα είχε καταστρέψει τέτοια
επικίνδυνα καθημερινά οικογενειακά τελετουργικά, που υποτάσσουν την αγάπη κάποιου για τους γονείς
του στα συμφέροντα του κράτους (κόμματος). Αυτή η ιεραρχία των μεταβλητών της συμπεριφοράς
φάνηκε ότι επιφανειακά γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από το ίδιο το παιδί, ενώ, στη συνέχεια, έγινε
ένας τρόπος συμπεριφοράς που εσωτερικεύτηκε, που μπολιάστηκε στην προσωπικότητα και που
στόχευσε να κάνει την καθημερινή ζωή αυτού του ανθρώπου και ολόκληρης της οικογένειας (εάν θα ήταν
δυνατό) μη-θρησκευτική. Αυτή η ιεραρχία ήταν ισχυρή και δραστική στην αντιπαράθεσή της με τις
παραδοσιακές επιρροές του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Ο θρησκευτικός χαρακτήρας της καθημερινής ζωής διάρκεσε περισσότερο στις αγροτικές
περιοχές, όπου, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '30, θα μπορούσε κανείς να βρει ιδιωτικές βιβλιοθήκες
με θρησκευτική λογοτεχνία, που ανήκαν στους εύπορους αγρότες και που επηρέασαν σημαντικά τη
συνείδηση των παιδιών αυτών των οικογενειών. Αφηγητές που δηλώνουν σεβασμό στη θρησκεία κατά
την παιδική ηλικία τους, αναφέρουν συχνά στις συζητήσεις την παρουσία στα περίχωρα μιας βιβλιοθήκης
με θρησκευτική λογοτεχνία. Αυτή η συνειρμική σύνδεση δεν ήταν τυχαία: "Όταν ήμουν παιδί, αγαπούσα
το Πάσχα και καταλάβαινα τη σημασία του. Ο παππούς ήταν βαθιά πιστός. Είχε μια ογκώδη βιβλιοθήκη
με θρησκευτική λογοτεχνία "(ο αφηγητής γεννήθηκε το 1918). Τέτοιες βιβλιοθήκες ιερών αντικειμένων
έγιναν διάσημες ως κέντρα παιδαγωγικής επιρροής της μιας γενιάς στην άλλη, όταν, για παράδειγμα, ο
κλήρος απαγορευόταν, από το 1929, να κάνει οποιασδήποτε μορφής θρησκευτική καθοδήγηση σε νέους
κάτω από 18 χρονών.

Ο Θεός είναι εχθρός των ανθρώπων
Σ’ αυτή τη διάλεξη, δεν πρόκειται να μιλήσω για τις καλά γνωστές περιπτώσεις καταστολής στην
ιεροσύνη, τα μέλη των οικογενειών τους, τα μέλη των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, κ.λπ. Εδώ, θα
εστιάσουμε όχι στις ακρότητες της GULAG, αλλά μάλλον στους εξτρεμισμούς της “φυσιολογικής”
εκπαίδευσης την περίοδο 1929-1972. Εδώ, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι καταστολές που κατευθύνονταν
σε όλα τα είδη διαφορετικών ανθρώπων οδηγούσαν στη διατήρηση ή την εμφάνιση θρησκευτικών

συναισθημάτων σ’ εκείνα τα παιδιά που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επηρεάστηκαν από αυτές τις
καταστολές. Οι καταστολές άσκησαν μια πολύ ισχυρή επιρροή στην ανάπτυξη θρησκευτικών
συναισθημάτων στους ανθρώπους· στα παιδιά περισσότερο παρά στους ενήλικους θα ενίσχυαν τα
θρησκευτικά συναισθήματα, που συνδέονταν με την ελπίδα: η επίκληση του υπερφυσικού
για βοήθεια ήταν γι’ αυτούς φυσικότερη.
Τα "συνήθη καθημερινά θρησκευτικά συναισθήματα" του πληθυσμού αποτελούσαν σοβαρό
κίνδυνο για τους Μπολσεβίκους, προπάντων γιατί αποτελούσαν ένα χώρο σχετικής ελευθερίας από την
επίσημη εκπαίδευση. Ιδρύματα παιδιών που δημιουργήθηκαν ή που μετασχηματίστηκαν από το σοβιετικό
κράτος χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει διείσδυση σ’ αυτό το χώρο, ώστε να διαμορφωθούν τάσεις στα
παιδιά, να ξεπεραστούν οι παραδοσιακοί δεσμοί και η αμοιβαία υποστήριξη στις θρησκευόμενες
οικογένειες. Αυτή η δραστηριότητα απαιτήθηκε ακόμη και από τους δασκάλους των παιδικών σταθμών
και του δημοτικού σχολείου. Στα δημοτικά σχολεία, ενισχύθηκε τα προπολεμικά, και μεταπολεμικά έτη,
και τα χρόνια των Khrushchev και Brezhnev. Στις συνεντεύξεις για τη δεκαετία του '50 και τη δεκαετία
του '60, υπάρχουν ιστορίες για το πώς οι δάσκαλοι στα δημοτικά σχολεία μάθαιναν από τα παιδιά κάθε
Δευτέρα ποια είχαν πάει στην εκκλησία την Κυριακή με τη γιαγιά τους. Τα παιδιά που απαντούσαν
καταφατικά, ανακρίνονταν ενδελεχώς, οι γιαγιάδες τους χαρακτηρίζονταν ακαλλιέργητες και ανίδεες
που προσπαθούσαν να εξαπατήσουν τα εγγόνια τους. Τα παιδιά πείθονταν να αρνηθούν να πάνε στην
εκκλησία την επόμενη Κυριακή, και να πουν ότι ήταν Οκτωβριανοί (μέλη της ένωσης των μικρών παιδιών
που ονομάζονταν έτσι από τη σοσιαλιστική επανάσταση του Οκτωβρίου, ή "εγγονοί Λένιν".) Στις
συνεδριάσεις των γονέων, οι γονείς τέτοιων παιδιών ανακρίνονταν γιατί είχαν επιτρέψει στα παιδιά τους
να πάνε στην εκκλησία. Στους παιδικούς σταθμούς, οργανώθηκαν νυχτερινά μαθήματα για τον αθεϊσμό.
Αυτές οι πρακτικές ήταν άμεση συνέχεια των προπολεμικών καταλόγων στους πίνακες των τάξεων με
τίτλους όπως "ποιος πήγε στην εκκλησία για το Πάσχα;"(οι τελευταίες λέξεις ήταν γραμμένες με έντονα
γράμματα, πιθανώς, για να προκαλέσουν αποστροφή, διαμαρτυρία ή και τάση φυγής στα παιδιά). Τα
παιδιά μάζευαν μόνα τους τις λίστες με τα ονόματα των συμμαθητών τους που είχαν δει να μπαίνουν ή να
βγαίνουν από την εκκλησία. Αυτό δεν θεωρούνταν πληροφόρηση αλλά ήταν πράξη αρχής. Αρχές
θεσπίστηκαν, υποστηρίχθηκαν και ενισχύθηκαν από τις περιπόλους της Komsomol κατά τη διάρκεια των
παραδοσιακών διακοπών, γύρω από τις εκκλησίες, ή ακόμα και στους δρόμους (το τελευταίο ήταν
ιδιαίτερα έντονο όταν απαγορεύτηκε το χριστουγεννιάτικο έλατο).
Ένας άλλος κίνδυνος ήταν ο άκρατος αυθορμητισμός των τελετουργικών, ο οποίος πριν την
επανάσταση είχε εμποδίσει την αυτοέκφραση, ειδικά στους κύκλους των μορφωμένων με τη δύσπιστη
στάση τους απέναντι στην εκκλησία. Μετά το 1917, η κατάσταση άλλαξε. Η ανάγκη για τελετουργίες
στήριξε την οργάνωση της κρυφής θρησκευτικής εκπαίδευσης των ανθρώπων της σοβιετικής Ρωσίας, για
να τους βοηθήσει να μη χάσουν τη θρησκευτική ταυτότητά τους. Το θρησκευτικό τελετουργικό, που
διενεργούνταν από την τοπική κοινωνία, αποτέλεσε εμπόδιο στη σύγκρουση μεταξύ των γενεών, ή "την
απομάκρυνση των παιδιών από την επιρροή της οικογένειάς τους". Οι εφημερίδες έγραφαν για τα
αγροτικά μέλη Komsomol: "δεν υπήρξε ούτε ένα μέλος της Komsomol που να μιλάει ενάντια στη γιορτή
του προστάτη Άγιου". Ο τύπος αυτό το εξηγούσε σαν αποτέλεσμα του φόβου κριτικής, που θα υπονοούσε
μια θετική στάση απέναντι στη θρησκευτική αγωγή της υπαίθρου.
Η διατήρηση τελετουργικών στην καθημερινή ζωή των κατοίκων ενός κράτους που ήταν άθεο
ήταν πιθανώς ένας τρόπος να διατηρηθούν τα στοιχεία της θρησκευτικής παράδοσης και η χωρίς λόγια
μετάδοσή τους στις επόμενες γενιές Αναμνήσεις από την ύπαρξη των θρησκευτικών γιορτών έχουν
αφηγητές από όλα τα είδη διαφορετικών γενεών - προπολεμικών, και μεταπολεμικών. Εξουσιάζουν τις
αναμνήσεις τους από το παρελθόν. Όταν μιλούν για τη θρησκεία και τη στάση τους απέναντι σ’ αυτή,
μιλούν σχεδόν αποκλειστικά για τα τελετουργικά. Ο Sergei (γεννημένος το 1952), που πέρασε τα παιδικά
του χρόνια στην Udmurtiia της βόρειας Ρωσίας, θυμάται:
"Το Πάσχα, όταν πηγαίναμε στο κρεβάτι, κάποιος έβαζε ένα ή δύο βαμμένα αυγά κάτω από τα
μαξιλάρια μας. Θυμάμαι ένα από τα παιχνίδια του Πάσχα. Μαζεύονταν δέκα παίκτες, με δέκα αυγά ο
καθένας. Τα αυγά τοποθετούνταν μπροστά από τους παίκτες σε μια γραμμή και ένα μέτρο μακριά το ένα
από το άλλο. Και έπρεπε να τα χτυπήσουν με μια μπάλα. Όποιος χτυπούσε (άγγιζε με την μπάλα) τα
περισσότερα αυγά, μπορούσε να τα πάρει στο σπίτι του. Συνήθως, ολόκληρο το χωριό ερχόταν και
παρακολουθούσε το παιχνίδι των παιδιών. Αν και οι γονείς μου δεν πίστευαν, και εγώ δεν καταλάβαινα
την έννοια των θρησκευτικών γιορτών όταν ήμουν παιδί, εν τούτοις αγαπούσα αυτή τη γιορτή και την
περίμενα με ανυπομονησία".

Ο ανεπίσημος χαρακτήρας αυτής της “νόστιμης”, “χαρούμενης” γιορτής, που ήταν πολύ
διαδεδομένη για να απαγορευτεί και προφανώς σχετικά αβλαβής (εφόσον κανένας δεν επηρεάστηκε ώστε
να πάει στην εκκλησία), την καθιστούσε μοναδικό μεταδότη ενός πολιτιστικού θέματος που ήταν ασαφές
ακόμη και στους συμμετέχοντες, αλλά που θα αποκρυπτογραφούταν, όταν θα μεταβαλόταν η εγχώρια
πολιτική στους μετα-σοβιετικούς χρόνους, με τη βοήθεια ενός εξωτερικού κλειδιού, δηλαδή με την
αναβίωση του θρησκευτικού συναισθήματος αναγέννησης και των θρησκευτικών πρακτικών (μαζί με τις
συμβολικές έννοιές τους).
Φυσικά, η πίστη των παιδιών στη μαγική δύναμη της θρησκείας, η ικανότητα των παιδιών να
έχουν αμοιβαίες σχέσεις με το Θεό (το μαγικό μάτι που τα έβλεπε όλα, από το οποίο μπορούσαν να
ζητήσουν οτιδήποτε και θα τους δινόταν, την πίστη στα θαύματα κ.λπ.) θα μπορούσαν και τα δύο να
στηρίξουν τη θρησκευτική ανάπτυξη και να χρησιμοποιηθούν επίσης για να στρέψουν τα νεαρά άτομα
στον κομμουνισμό, να τα προσελκύσουν στην πάλη με τους “σκοτεινούς" ενήλικες (θυμηθείτε
τον Korzhavin και τη μάχη του στο μαγειρείο του, ή τους σοβιετικούς κρατικούς υπαλλήλους που
αντικατέστησαν τις βιβλικές ιδέες με τις σοσιαλιστικές ιδέες, ως το καλύτερο Ευαγγέλιο για τα μυαλά
τους). Ένας αφηγητής, γεννημένος το 1923, εξιστορεί τα επεισόδια από την παιδική ηλικία του:
"Το 1928, καθώς περιμέναμε τους ιερείς να φθάσουν και να σταματήσει η νηστεία για το Πάσχα,
όταν πήγαν έξω όλοι να τους συναντήσουν, εγώ πήγα ήσυχα στην αίθουσα και έφαγα... υπήρχε τρομερή
ανεργία, ήταν το 1929, η μητέρα είχε αρρωστήσει... και είχε περιοριστεί ήδη στο κρεβάτι της, έβηχε
φοβερά και είχε αρχίσει να ασθμαίνει βαριά.. Ο γιατρός όταν ήλθε μας είπε ότι δεν υπήρχε ελπίδα και ότι
θα πέθαινε. Ήταν 30 χρόνων. Κάθισα στα πόδια της και η καρδιά μου πονούσε από τη θλίψη και από το
φόβο ότι θα πέθαινε, και άρχισα να ζεσταίνω τα πόδια της με τα χέρια μου. Δεν ήξερα πολλά πράγματα
για το Θεό εκείνο τον καιρό, δεν με είχε πάει κανείς στην εκκλησία, δεν ξέραμε προσευχές, αλλά
προσευχόμουν μέρα και νύχτα λέγοντας: " Θεέ μου, σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνε καλά τη μητέρα μου,
και πάρε τη Νίνα (την αδελφή μου) ...Πρότεινα μια ανταλλαγή στο Θεό και Εκείνος προφανώς, άκουσε
το πρώτο μέρος της προσευχής μου και η Νίνα είναι ακόμη, σήμερα, ζωντανή...Πώς μπορούσαν οι
συμμαθητές μου να πιστεύουν στο Komsomol, στο (Κομμουνιστικό) Κόμμα, στον Στάλιν, στον
κομμουνισμό! Και πώς ο πατέρας μου, που ήταν υποστηρικτής της σοβιετικής δύναμης, και του Στάλιν,
δεν μπόρεσε να μου μεταδώσει τις πεποιθήσεις του; Οι αμφιβολίες και οι ερωτήσεις, που κανένας δεν
μπορούσε να κατευνάσει, δε μου επέτρεπαν να ενωθώ με το Komsomol ολόψυχα και συνειδητά".
Η πίστη στην ύπαρξη ή στην ανυπαρξία του Θεού δε συγκρούονταν πάντα η μία με την άλλη και
συχνά συνυπήρχαν στο ίδιο πρόσωπο. Ένας αφηγητής, γεννημένος το 1929, ανασυνθέτει την καθημερινή
ζωή της παιδικής του ηλικίας ως εξής::
"Όταν ήμουν παιδί, πίστευα στα θαύματα, επειδή ονειρευόμουν πάντα κάποιο θαύμα για να
καταπλήξω τους φίλους μου. Οι γονείς μου δεν ήταν ιδιαίτερα πιστοί, αν και μια εικόνα και
ένα καντηλάκι ήταν κρεμασμένα σ’ ένα τοίχο του σπιτιού. Ο πατέρας ήταν πολύ άθεος, ήμασταν όλοι
βαφτισμένοι χριστιανοί, αλλά δεν φορούσαμε τους σταυρούς μας ούτε προσευχόμασταν στο Θεό."
Σε αυτόν τον κόσμο, αθεϊσμός, εικόνες-καντήλια, βάπτισμα, έλλειψη προσευχών, όλα
συνυπήρχαν τυχαία σε ένα και το αυτό άτομο.
Τα καθημερινά τελετουργικά, που σχετίζονταν με τις εκκλησιαστές γιορτές, καθόριζαν τις ζωές
ακόμη και εκείνων των ανθρώπων που συμμετείχαν στην καταστροφή των εκκλησιών. Μέσα από τις
μνήμες της παιδικής ηλικίας της, μία αφηγήτρια γεννημένη το 1931 εξιστορεί πώς γιόρτασε Πάσχα ενώ
επρόκειτο να πάει με άλλους να καταστρέψει μια εκκλησία:
"Η μητέρα και ο πατέρας δούλευαν σε όλη τους τη ζωή στην κολεκτίβα. Θυμάμαι ότι η μητέρα
ήταν πιστή, και είχαμε πάντα το καντηλάκι αναμμένο στο σπίτι. Πριν το Πάσχα καθαρίζαμε και συγυρίζαμε
το σπίτι απ’ άκρη σ’ άκρη. Τη νύχτα πριν τη γιορτή, η μητέρα μαγείρευε... Θυμάμαι πως μου άρεσε να
διακοσμώ τα αυγά. Έριχνα κερί πάνω τους και έπειτα τα έριχνα σε χρωστική ουσία, που την έφτιαχνα
από φλούδα κρεμμυδιού. αλλά η μητέρα μου δεν πήγαινε στην εκκλησία, και δεν υπήρχε εκκλησία εκείνο
τον καιρό. Εγώ η ίδια ήμουν στη διαδικασία απόρριψης της Αγίας Τριάδας. Φυσικά, σαν παιδί, δεν ήξερα
τι σήμαινε το Πάσχα, αλλά το περίμενα πάντα με ανυπομονησία".
Τέτοιες διαφορετικές εμπειρίες από το Πάσχα θα μπορούσαν να συνυπάρξουν στην παιδική
ηλικία ενός ατόμου. Το Πάσχα ήταν μια εθνική θρησκευτική σε μια χώρα στρατευμένων άθεων.
Καθετί που με τον έναν τρόπο ή τον άλλο τρόπο ήταν συνδεδεμένο με τη θρησκευτική πίστη
απομακρυνόταν από το περιβάλλον των παιδιών για να αποτρέψει ακόμη και την άτυπη λογοτεχνική ή
οπτική εκπαίδευσή τους στις θρησκευτικές ιδέες. Στην παιδική λογοτεχνία, παραδείγματος
χάριν, "υπήρχαν περικοπές από τις ιστορίες του Άντερσον, και του Tolstoy, όπου αφαίρεσαν λέξεις και

εκφράσεις όπως “Θεός, Χριστός, Χριστούγεννα, να κάνω το σταυρό μου, να ζητώ ευλογία" - καθετί
σχετικό με τη θρησκεία, άλλωστε, ήταν όπιο. Και πόσες εργασίες δεν εκδόθηκαν καθόλου, ή δεν
επανεκδόθηκαν… . τις "Ιστορίες του Χριστού” της Selma Lagerloefs, η μητέρα μου κατάφερε με δυσκολία
να της πάρει από μια φίλη της και να τις τυπώσει για μένα. Το μυθιστόρημα του Sienkiewicz “Στην έρημο
και την αγριότητα” μας το έδωσε για δύο μέρες ένας φίλος της μητέρας μου που δούλευε εκείνη την
περίοδο στο μυστικό ειδικό τμήμα της βιβλιοθήκης Λένιν. Αργότερα προσπάθησα να το πάρω για τα παιδιά
μου, ρώτησα όλους τους φίλους μου, αλλά δεν το βρήκα πουθενά: εκδόθηκε μόνο μετά την περεστρόικα
(Βaranovich-Polivanova Α., γεννημ.το 1930).
Tι ιδιαίτερο είχε, όμως, αυτό το βιβλίο και η συγγραφέας έπρεπε να το βρει οπωσδήποτε για τα
παιδιά της; Δεν έδειχνε αυτή η ενέργειά της την ανάγκη για γλωσσική πληρότητα σ’ έναν ασυναίσθητο
αγώνα κατά της απώλειας της παλαιάς γλώσσας και ενάντια στην καθιέρωση της νέας, α-θρησκευτικής
γλώσσας; Το λεξιλόγιο για την περιγραφή των θείων έβγαινε μέσα από τη γλώσσα, ή αναθεωρούνταν
εντελώς:
“Ερώτηση: Εσύ για τον εαυτό σου ξεκαθάρισες αν υπήρχε Θεός ή όχι; Είσαι άθεη; Το
προσδιόρισες αυτό το θέμα με κάποιο τρόπο και πώς;
Απάντηση: Όχι, δεν κατέληξα ποτέ σε κανέναν ορισμό, γιατί ποτέ δεν μας απασχόλησε αυτό το
ερώτημα, ούτε μια φορά. Δεν το ανακινήσαμε, δεν συζητήσαμε γι’ αυτό, κι αυτό ήταν όλο. Όλοι
δεχόμασταν ότι δεν υπήρχε Θεός" (Τατιάνα, γεννημ.το 1953).
Πολλά απομνημονεύματα περιέχουν τη φράση που έλεγαν οι ενήλικες στα παιδιά τους: "δεν είστε
υποχρεωμένοι να μιλάτε για το Θεό" (στην οικογένεια, στο σχολείο, στο δρόμο). Έξω από το γλωσσικό
πλαίσιο, κανείς δεν μπορούσε να έχει επικοινωνία, ούτε καν να σκεφτεί αυτή την “ανώνυμη” οντότητα.
Οι ιδεολόγοι κατάλαβαν ότι κάποιος θα μπορούσε να συζητήσει για ένα πράγμα για το οποίο
είχε γλωσσικό πλούτο. Δημιούργησαν, λοιπόν νέα γλωσσικά στοιχεία και εφάρμοσαν την τακτική της
καταστροφής των "επιβλαβών" παλιών γλωσσικών στοιχείων, αλλάζοντας συχνά τις έννοιες των λέξεων
ή/και απαγορεύοντας τη χρήση τους. Κάθε δεκαετία στην ιστορία της σοβιετικής Ρωσίας χαρακτηρίστηκε
από αναθεωρήσεις της παλιάς γλώσσας και την εισαγωγή νεολογισμών και κανόνες για τη χρήση τους.
Η οπτική γλώσσα των παιδιών άλλαξε επίσης. Ξέρουμε πολλά πράγματα για την πάλη ενάντια στις
εκκλησίες, αλλά ξέρουμε πολύ λιγότερα για το πώς τα σχολεία που γειτόνευαν με λειτουργούσες
εκκλησίες μετασχηματίστηκαν σε φρούρια αθεϊσμού και αθεϊστικής προπαγάνδας. Ξέρουμε επίσης πολύ
λίγα για το πώς οι υπηρεσίες του κράτους και τα κοινωνικά ιδρύματα, που δεν ήταν με κανένα τρόπο,
κατά τη γνώμη μου, συνδεμένα με τη θρησκεία, μετασχηματίστηκαν σε χώρους αθεϊστικής προπαγάνδας
και κατήχησης. Για παράδειγμα, οι τοίχοι των παιχνιδότοπων στις παιδικές πολυκλινικές δεν είχαν μόνον
αφίσες για την υγιεινή και τη σωστή διατροφή, αλλά και ιατρικό υλικό δοσμένο με αντι-θρησκευτικό
τρόπο: "Η γιαγιά σέρνει τον εγγονό της στην εκκλησία, μια τυπική γιαγιά, ένα ανόητο παιδί, μια γριά
γυναίκα με χαμένα λογικά που προσπαθεί να βαφτίσει το παιδί”. Αυτή ήταν η μόνη σχέση με το χώρο
όπου κρεμιόνταν αυτές οι αφίσες, δεδομένου ότι έπειθαν τους επισκέπτες των πολυκλινικών των παιδιών
ότι το βάπτισμα ήταν ανθυγιεινό γιατί υπήρχαν άφθονα μικρόβια στο ιερό νερό, κ.ο.κ.

Όλοι ξέρουν ότι δεν υπάρχει Θεός
Απομνημονεύματα από τον πόλεμο και τα μεταπολεμικά χρόνια δείχνουν, αφενός μια
ενδυνάμωση του θρησκευτικού αισθήματος στο περιβάλλον των παιδιών, και, αφετέρου μια
αποδυνάμωση στη συνείδηση των παιδιών των θρησκευτικών παροχών και τη σύλληψη του κόσμου χωρίς
θρησκεία:
“Η θεία Νastia ψιθυρίζει στη γωνία τα σαββατοκύριακα, καθώς ετοιμάζεται να πάει στην
εκκλησία: «Αυτό το πήρα, την τσάντα μου την πήρα, και δε θέλω ν’αργήσω να πάω στην εκκλησία. Θεέ
μου, συγχώρεσέ μας.. Αύριο πρέπει να φτιάξω φράγμα για τα νερά των ζώων, να πλύνω τα ρούχα…τώρα,
όμως, πρέπει να πάω στην εκκλησία…δε θέλω να τους ξυπνήσω... καλά, εγώ να πηγαίνω στην
εκκλησία... " στο όνειρό μου, συνεπαρμένος από το χαλαρωτικό ψίθυρο της θείας Nastia, αλλάζω τη λέξη
"εκκλησία" (church) σε μια συμπαθητικότερη: τι ευτυχισμένη η θεία Nastia, κάθε Κυριακή, πηγαίνει στο
τσίρκο (circus)...”.
Mέχρι τότε, η "μεταφορά των πληροφοριών" για την πίστη από τις παλαιότερες στις νεότερες
γενιές είχε γίνει πολύ δύσκολη, ειδικά στις πόλεις. Το περιβάλλον των νέων και ο χώρος όπου
κατοικούσαν είχαν αρχίσει να αποκτούν έναν αθεϊστικό χαρακτήρα. Οι πιστοί απομονώνονταν, και ακόμα
όταν προσεύχονταν μπροστά σε όλη την οικογένεια, μετά δε μιλούσαν για την πίστη τους, δεν εξηγούσαν

στα παιδιά τους τίποτα γι’ αυτή. Τα παιδιά το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να κοιτάζουν λοξά
εφόσον:
"Ο πατέρας ήταν στο Κόμμα από την αρχή του πολέμου, η θεία Nastia προσευχόταν στο Θεό, η
μητέρα περνούσε όλη την εβδομάδα θεραπεύοντας άλλους ανθρώπους. Ο παππούς Moisei (πατέρας του
πατέρα μου)... επίσης προσευχόταν αλλά με διαφορετικό τρόπο από τη Nastia.Αλλά και οι δύο ενέπνεαν
μια αίσθηση σεβασμού για το μυστήριο της πίστης τους και τη μυστική τους γνώση”.
Αυτός ο σεβασμός δεν ήταν καθολικός αφήνοντας κατά μέρος οποιαδήποτε μορφή βαθύτερης
διερεύνησης. Ο κίνδυνος από την επικοινωνία για τη θρησκεία ελαχιστοποίησε την επαφή μεταξύ
των εγγονιών και των ηλικιωμένων:
"Οι γονείς μου ήταν μέλη του Κόμματος και έτσι η μαρξιστική-λενινιστική άποψη είχε μπει μέσα
μας μάλλον επιτυχώς. Σαν παιδί, δεν πίστευα στο Θεό και μου φαινόταν αστείο ότι υπήρχε. Η μόνη πιστή
στην οικογένειά μας ήταν η γιαγιά μας. Ήταν συνειδητά πιστή αλλά ποτέ δε μιλούσε για την πίστη της,
όλοι, όμως, ξέραμε ότι είχε μια εικόνα. Προσπαθούσαμε όλοι να την μεταπείσουμε λέγοντάς της: ¨Γιαγιά,
ο Gagarin πήγε στο διάστημα, και δεν είδε το Θεό εκεί", "ο Θεός είναι αόρατος, παιδιά" απαντούσε
εκείνη"(Anna, γεννημ. το 1952).
Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι “η απαγόρευση επικοινωνίας” πάνω σε θέματα θρησκείας δεν
είχε εφαρμοστεί μόνο στην τυπική σχολική εκπαίδευση, και υποστηριζόταν από τις κρατικές δυνάμεις
(πιο ισχυρά σε κάποια σημεία και λιγότερο σε άλλα). Μέρος του προγράμματος ήταν να ενταχτεί ο
αθεϊσμός εκεί όπου τα παιδιά των Ρώσων μεγάλωναν και ανατρέφονταν. Η απουσία επαφών με πιστούς
ήταν προϋπόθεση για την προοδευτική εμφάνιση της αθεϊστικής συνείδησης, ακόμη και σε εκείνα τα
παιδιά που θα μπορούσαν να έχουν αρχίσει να έχουν αμφιβολίες:
"Στο σχολείο, μας εξήγησαν ότι οι άνθρωποι κατά λάθος πίστεψαν σ’ Αυτόν, αλλά τώρα η
επιστήμη έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει, και δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ακόμη και ο Ιησούς Χριστός
δεν υπήρξε ποτέ - απλά τον δημιούργησαν οι άνθρωποι. Δυστυχώς, πίστευα στην επιστήμη, αλλά για
κάποιο λόγο φθονούσα πάντα εκείνους τους ανθρώπους από το παρελθόν στους οποίους η επιστήμη
ακόμα δεν είχε δείξει ότι ο Θεός δεν υπήρξε. Μου φαινόταν ότι η ζωή με την πίστη ήταν πολύ καλύτερη
απ’ ό,τι με την ύλη. Αλλά ταυτόχρονα, πίστευα ότι στη δική μας εποχή δεν υπήρχε κανένας πιστός. Και
πράγματι ποτέ μου δε συνάντησα κανέναν (MR, γεννημ. το 1958).
Αυτή η κατάσταση ενισχύθηκε και στα επίσημα σχολικά βιβλία: "Σε όλα τα εγχειρίδια, τονιζόταν
ότι οι φυσικοί επιστήμονες είχαν αποδείξει, μέσα από τις ανακαλύψεις τους, ότι
δεν υπάρχει Θεός. Μόνο με το πέρασμα του χρόνου κατάλαβα ότι οι πιο πολλοί απ’ αυτούς
πίστευαν βαθιά”(Ζ.Iu, γεννημ. το 1937).
Στη μεταπολεμική Ρωσία, σε πολλές περιοχές και οικογένειες ένα σημαντικό στοιχείο πολλών
ιστοριών για τα μεταπολεμικά παιδιά ήταν η περιγραφή της πίστης των παιδιών σε μια αθεϊστική
ατμόσφαιρα στείρου υλισμού που κυριάρχησε στο σπίτι και στο σχολείο. Πολλοί αφηγητές
και απομνημονευματογράφοι θυμούνται την "αυθόρμητη θρησκευτικότητά τους", που δεν ήταν δεμένη σε
κάποια
θρησκεία
ή
ίσως
σε
καμία
θρησκεία,
και
που
ξεπηδούσε
από
το
κενό. Απομνημονευματογράφοι αναφερόμενοι σ’ αυτή την πίστη των παιδιών τονίζουν τη θεϊκότητα και
τον αυθορμητισμό της από την εμφάνισή της:
"Ως παιδί, προσευχόμουν θερμά και προσευχόμουν κι όταν μεγάλωσα στο Θεό μου, δεδομένου
ότι δεν είχα ιδέα για την ύπαρξη της θρησκείας, του Βούδα, του Χριστού, του Μωάμεθ και άλλων Θεών
που λατρεύονταν από τους ανθρώπους. Είχα το δικό μου Θεό και δε χρειαζόμουν άλλους Τον λάτρευα,
ζητούσα την προστασία του σε όλα τα συμβάντα της ζωής της δικής μου και των γονιών μου. Βρήκα μόνος
μου την προσευχή μου, εγώ ένας αρχάριος προτεστάντης, ένα παιδί προσευχητής. Με το πέρασμα του
χρόνου και σήμερα ακόμη δεν έχω αλλάξει ούτε μια λέξη απ’ την προσευχή μου. Η κάθε της λέξη είναι
ιερή για μένα. Η επιθυμία να προσευχηθώ, πράγμα για το οποίο πείστηκα όταν ακόμη ήμουν παιδί, είναι
ένα βαθιά διαισθητικό, ενστικτώδες συναίσθημα. Ήταν τότε που κατάλαβα ότι μπορείς να προσευχηθείς
σε οτιδήποτε θες - στην πόρτα, το τραπέζι, το καρφί ή ένα βιβλίο-και μέσα σ’ αυτό το οτιδήποτε υπάρχει
ο Θεός. Όταν ήμουν παιδί είχα το δικό μου Θεό που δεν ήταν λιγότερο σημαντικός για μένα απ’ ό,τι ο
Θεός για κάθε άλλον. Δεν ξέρω, ίσως μετά από την παιδική ηλικία με εγκατέλειψε, ή ίσως μεγάλωσε κι
αυτός μαζί μου και είναι μαζί μου μέχρι τώρα. Η θρησκευτικότητά μου δεν ήταν ποτέ θέμα
ομολογίας. Συχνά πιστεύω ότι θα μπορούσα να ορίσω τη θρησκεία μου ως τη θρησκεία της παιδικής μου
ηλικίας.» (Mark Lapitsky, γεννημ. το 1941).
Ένας σύγχρονός του μιλάει γι’αυτό με ένα πιο απλοϊκό στυλ, λέγοντας: “Στη διάρκεια της
παιδικής μου ηλικίας, απλά…απλά πίστευα στο Θεό. Βέβαια, στην οικογένειά μου δεν ήξερε κανείς γι’

αυτό, κι ούτε μπορούσα να μιλήσω γι’ αυτό, τη στιγμή μάλιστα που ο πατέρας μου δούλευε για το Κόμμα.
Ήταν έγκλημα εκείνο τον καιρό. Αλλά ούτε στο σχολείο και την τάξη συζητούσαμε γι’ αυτό το θέμα”
(Valentina).
Σε ιστορίες αφηγητών μπορεί κανείς να αντιληφθεί πόσο απροετοίμαστη ήταν η ρωσική
ορθόδοξη εκκλησία και άλλες εκκλησίες που λειτουργούσαν στην ΕΣΣΔ για να λάβουν υπόψη τους αυτές
τις νέες εκδηλώσεις αυθόρμητης θρησκευτικότητας των νέων. Η παρατεταμένη απουσία θρησκευτικής
εκπαίδευσης είχε οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το μονωτικό
περίβλημα της θρησκείας μέσα από το διάλογο με την επιστήμη και την τεχνολογία, οι οποίες αποκήρυξαν
στα μάτια πολλών νέων διάφορες ιδέες που πάρθηκαν από την εκκλησία, για το Θεό που κάθεται ψηλά
στα σύννεφα, κ.ο.κ. “Προσπάθησε να μου πει, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που είχε στη διάθεσή της,
για τις ιδέες της περί Θεού και θρησκείας" (αφηγήτρια, 1947)· η γιαγιά "ήταν ακαλλιέργητη γυναίκα, με
πρωτόγονες ιδέες για τη θρησκεία, κυριολεκτικά πράγματα όπως: Ο Θεός είναι ο άνδρας που είναι στις
εικόνες, ένας ηλικιωμένος με γενειάδα, που κάθεται πάνω σ’ ένα σύννεφο. Αυτό ήταν. Και όταν πέταξε
ο Gagarin στο διάστημα, εκείνη τη στιγμή, εμείς όλοι γίναμε άθεοι. Καταλάβαμε ότι εκείνος ο Θεός για
τον οποίο μας μιλούσε η γιαγιά μας δεν υπήρχε. Αυτό είναι όλο. Κι έτσι, σιγά-σιγά έγινα αδιάφορος για
τη θρησκεία” (αφηγητής, γεννημ. το 1947).
Η ρωσική ορθόδοξη εκκλησία ήταν, εντούτοις, σε ευκολότερη κατάσταση από άλλες θρησκείες
και ομολογίες. Παρ’ όλες τις απαγορεύσεις, η ορθόδοξη εκκλησία παρέμεινε πιο προσιτή από άλλες
εκκλησίες και θρησκείες:
"Στην οικογένειά μου, δεν υπήρξαν θρησκευόμενα μέλη- τουλάχιστον, ποτέ δεν είχα ακούσει κάτι
τέτοιο και γι’ αυτό ως παιδί δεν είχα θρησκευτικές συνήθειες (όπως συνέβη και με τους περισσότερους
συγχρόνους μου). Ζήσαμε σε ένα κράτος άθεων και η θρησκεία ήταν μακριά μας, έξω από το δρόμο
μας, και κανένας από μας δεν την ακολούθησε. Αλλά μόλις κάποιος αποφάσισε να την ακολουθήσει αυτή
θα ήταν η ρωσική ορθόδοξη εκκλησία. Αυτό συνέβη και στη μουσουλμανική Τασκένδη. ΄Όλα τα αγόρια
και τα κορίτσια γύρω μου ( Ρώσοι, Εβραίοι, Aρμένιοι ακόμη και Uzbeks) αν και είχαν πάει στην εκκλησία
αρκετές φορές, είχαν ευλογήσει το ειδικό ψωμί (kulich) για το Πάσχα και είχαν σταματήσει τη νηστεία,
και τα λοιπά. Αλλά όλα αυτά είχαν γίνει κρυφά από τις σχολικές αρχές, με μια μικρή βοήθεια από τους
γονείς. Αλλά η εβραϊκή πίστη ήταν ακόμα πιο απόμακρη”.
Υπήρξαν περιπτώσεις συγκαλυμμένης διαμάχης με το σύστημα, ενός πολέμου που ξεκινούσε από
τη γονική ή την προσωπική πίστη. Η αντίθεση στη μεταπολεμική κατάσταση ενισχυόταν από
θρησκευτικές πεποιθήσεις, όχι πάντα ορθόδοξες:
"Η μητέρα, όντας πιστή, πήγε στην Ουκρανία πολλές φορές εκείνη την περίοδο (τη δεκαετία του
'50), και ακόμη και τώρα στην Ουκρανία υπάρχουν πολλά είδη θρησκειών, Προτεστάντες, Καθολικοί,
κ.λπ. Η μητέρα μου ανήκε στους Βαπτιστές και μας μεγάλωσε με τη Βίβλο ήταν πολύ υπομονετική, και
ήταν ανήμπορη…και δεν εργάστηκε ποτέ της, δεδομένου ότι δεν μπορούσε να περπατήσει, κι ‘ήταν πολύ
δύσκολο γι’ αυτή να μας διδάξει,, αλλά πάντα είχε ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, για τη γνώση, για
να οδηγήσει σε κάτι ανώτερο από τους εαυτούς μας" (αφηγητής, γεννημ. το 1946).
Υπήρχε σημαντική ποικιλία σχέσεων ανάμεσα στις γενιές αναφορικά με την πίστη και την απουσία
της. Ο πιο διαδεδομένη σχέση ανάμεσα στους κομμουνιστές γονείς των αφηγητών μου και των
παράλογων παππούδων και γιαγιάδων τους ήταν αδιαφορία, αλλά υπήρχε και κάποια ανησυχία για τη
σταδιοδρομία τους. Αυτή η αδιαφορία για τους "παράλογους προγόνους" επιτρεπόταν από τις αρχές όσο
ο πιστός δεν επιχειρούσε να κάνει κάποια διδασκαλία στη νεότερη γενιά:
"οι γονείς μου δεν ήταν πιστοί.. Ο πατέρας δούλευε σε ένα εργοστάσιο, η μητέρα ήταν ιατρική
συνοδός στο νοσοκομείο. Εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, που ήταν πολύ πιστή. Η γιαγιά πήγαινε πάντα
στις θρησκευτικές γιορτές στο χωριό Tabora, επειδή στο χωριό μας δεν υπήρχε εκκλησία εκείνα τα
χρόνια. Ο πατέρας ήταν κομμουνιστής, αλλά δεν εμπόδιζε τη γιαγιά να πιστεύει. Θυμάμαι ότι η κουζίνα
ήταν η επισκοπή της γιαγιάς μου. Υπήρχε εκεί μία εικόνα…και η γιαγιά ήταν η μόνη που νήστευε, αλλά
δεν μας ανάγκαζε να κάνουμε το ίδιο.” (Nina, γεννημ. το 1948).
Ένας άλλος αφηγητής της ίδιας ηλικίας είναι ακόμα πιο ειλικρινής: "Μέχρι τα επτά, μου η γιαγιά
μας ζούσε μαζί μας, και περάσαμε μαζί της τον περισσότερο καιρό. Αλλά οι γονείς μας που ήταν
κομμουνιστές δεν της επέτρεπαν να μας επηρεάσει ιδιαίτερα"(Sergei). Αλλά και την εποχή
των Khrushchev και Brezhnev, η ιδανική οικογένεια ήταν αυτή στην οποία το παιδί "δεν άκουγε ούτε μια
λέξη ούτε σαν παιδί ούτε σαν νέος για την πίστη ή το Θεό" (Υ.Ι., γεννημ.το 1966).
Εάν οι γονείς ήταν απαθείς, το σχολείο θα αναλάμβανε μόνο του βάλει τα πράγματα σε τάξη και
ήταν πάντα αυστηρό: "η γιαγιά μου απ’ την πλευρά της μητέρας μου πίστευε βαθιά. Εγώ είχα βαφτιστεί

και ήμουν πολύ πιστή. Το σχολείο μας, όμως, οργάνωσε αντι-θρησκευτικά σεμινάρια και, έτσι, με το
πέρασμα του χρόνου, πριν γίνω 20 χρονών, είχα χάσει τα αισθήματά μου για τη θρησκεία” (Valentina,
1948). Το κράτος και οι κομματικές οργανώσεις βοηθούσαν τα σχολεία. Ο πατέρας και ο δάσκαλος ήταν
από κοινού υπεύθυνοι για τον αθεϊσμό των παιδιών τους. Εκείνα τα παιδιά που με τον επίσημα αποδεκτό
τρόπο απέρριπταν με περιφρόνηση τα σύμβολα της θρησκείας, αυτόματα θεωρούνταν ως πρωτοπόροι
της επιστημονικής, υλιστικής, και ορθολογιστικής εξήγησης των μεγάλων φιλοσοφικών ερωτημάτων της
ανθρωπότητας. Οι τελετές βαπτίσματος που γίνονταν από τους συγγενείς θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε αυστηρότατες επιπλήξεις στον επικεφαλής της οικογένειας, ακόμα κι αν εκείνο το πρόσωπο έλειπε σε
ταξίδι. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για τους πατέρες και τις μητέρες, οι οποίοι είχαν υψηλές θέσεις, ή,
γενικότερα, για τα μέλη του Κόμματος. Στις οικογένειες που δεν είχαν σχέση με το Κόμμα, τα πράγματα
ήταν ευκολότερα, αλλά η επιτήρηση ήταν εξίσου εντατική (απλά κάποιες φορές έκαναν ολισθήματα γιατί
δεν υπήρχε κάποιος να τους τιμωρήσει).

Πηγαίναμε κρυφά στην εκκλησία
Οι βαθιές οικογενειακές θρησκευτικές παραδόσεις έπαιξαν ρόλο στη διατήρηση και την αναπαραγωγή
της θρησκευτικότητας, ειδικά εάν είχαν διατηρηθεί μέσω της επικοινωνίας που γινόταν κρυφά από τους
άθεους ενήλικες (συνήθως τη γενιά των γονιών) που ασχολούνταν με δημόσιες δραστηριότητες:
"ο πατέρας μου ήταν τεχνικός και ήταν άπιστος. Η μητέρα μου είχε έναν παιδικό σταθμό, και
ήταν επίσης άπιστη. Αλλά, απ’ την άλλη, η γιαγιά μου, ήταν πιστή. Ο πατέρας της ήταν ιερέας, και η
μητέρα της προερχόταν από εμπορικό περιβάλλον. Υπήρχαν πάντα εικόνες κρεμασμένες στα σπίτια τους.
Η γιαγιά ήταν αυτή που μου είπε τα πάντα για το Θεό, και καθετί που είχε σχέση μ’ Αυτόν, βαφτίστηκα
χάρη στη γιαγιά μου.....και η γιαγιά μου προσπάθησε να μου μάθει μερικά τραγούδια αλλά δε τα
θυμάμαι..... θυμάμαι ότι πήγαμε με τη γιαγιά σε μια εκκλησία διασχίζοντας τον πλατύ ποταμό Kama. Δεν
υπήρχε γέφυρα, και περάσαμε με μια βάρκα. Η γιαγιά ήταν πολύ αυστηρά ντυμένη. Μείναμε σε συγγενείς.
Θυμάμαι τον όρθρο και τη θρησκευτική πομπή. Στο γυρισμό, η γιαγιά με πήγε σε ένα πάρκο, αλλά αυτά
γίνονταν όσο εκείνη ήταν ζωντανή"(Vladimir, 1948).
Για τους πιο ηλικιωμένους συγγενείς που ήταν πιστοί μέσα στη σοβιετική κοινωνία, η έλλειψη
πίστης δεν ήταν απόλυτη. Οι σοβιετικοί παιδαγωγοί το κατάλαβαν αυτό καλά. Τα σχολεία οργάνωσαν
ένα ειδικό σύστημα της αντίστασης στην επιρροή των θρησκευτικών γιαγιάδων. Συνήθως, αυτό το
σύστημα ήταν ένα δίκτυο αθεϊστικών σχολείων και συλλόγων ενηλίκων και οι ειδικοί επόπτες που έκαναν
τα μαθήματα στα σχολεία συνεργάζονταν και τελειοποιούσαν την προπαγανδιστική δουλειά που γινόταν
εκεί:
«Όταν ζούσα στο χωριό, όταν ήμουν νέος, θυμάμαι ότι είχα διδαχτεί να προσεύχομαι. Αυτό μου
το έκανε η γιαγιά και έχω μια μουντή ανάμνηση: Γονατίζαμε. Στη γωνία υπήρχε μια εικόνα. Γονατίζαμε
μπροστά από κάτι. Μου μάθαινε προσευχές. Αυτά γίνονταν μέχρι που έγινα πέντε-έξι χρονών. Μετά δε
θυμάμαι τίποτα. Όταν, όμως, πήγα σχολείο, πήγα σε ένα σύλλογο άθεων, όπου προσπαθούσαν να βρουν
την άκρη της θρησκείας, κ.ο.κ. Στο χωριό, όμως, όπως είπα πριν, η γιαγιά ήταν πιστή παρόλο που ποτέ
δεν είχε πάει στην εκκλησία, γιατί δεν υπήρχε εκκλησία στο χωριό και η πιο κοντινή ήταν πολύ μακριά.
Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε ποτέ πουθενά. Θυμάμαι, όμως, τις φορές που προσευχόταν. Όταν, όμως,
μεγάλωσα, δεν θυμόμουν ότι προσευχόταν ή ότι στεκόταν μπροστά στην εικόνα. Για κάποιο λόγο δε τα
θυμάμαι όλα αυτά. Και τότε, όπως λέω κι εγώ, έγινα άθεος».
Ο παραπάνω αφηγητής ο Sergei V. (γεννημ. το 1953) θα μπορούσε από μόνος του να σβήσει από
τη μνήμη του τις προσευχές της γιαγιάς του -γι’ αυτόν είναι ασήμαντες και κανείς δε του ζητάει να
προσευχηθεί μαζί της στη γωνιά, όπως γινόταν κάποτε. Έγινε δηλωμένος άθεος, τόσο που, όταν άρχισε
να πηγαίνει στο ινστιτούτο, έπαιρνε μέρος σε καβγάδες που γίνονταν με δική του πρωτοβουλία, με
πιστούς συμμαθητές, όντας αμετάπειστος σε ό,τι είχε μάθει στο σχολείο. Άλλοι αφηγητές είχαν συνδέσει
απουσία της θρησκείας απ’ αυτούς με την απουσία γιαγιάδων και κοριτσιών στο περιβάλλον τους, με
το γεγονός ότι μεγάλωσαν μόνο με μανάδες και πατεράδες που συμφωνούσαν απόλυτα με το σχολείο και
το εκπαιδευτικό σύστημα, «βλέποντας με κακό μάτι» οποιαδήποτε ένδειξη θρησκευτικότητας ή
οποιαδήποτε συζήτηση για τη θρησκεία έξω από το ελεγχόμενο περιβάλλον του σχολείου ή τις αθεϊστικές
συνεδρίες στα δημοτικά κέντρα προπαγάνδας.
Οι καθημερινές οικογενειακές πρακτικές θρησκευτικότητας, εντούτοις, ήταν πιο ισχυρές από το
σχολείο (κι όχι μόνο σε επίπεδο τελετουργικών αλλά και σε επίπεδο συνειδητής στάσης απέναντι στη
θρησκευτική παράδοση). Μάθαιναν τελετουργίες που θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν την επιβίωση.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιούσαν την πολυγλωσσία των εξόριστων όταν τα εγγόνια τους μάθαιναν
διάφορα κείμενα σε γλώσσα άγνωστη στο περιβάλλον, που στην πραγματικότητα ήταν προσευχές. Άλλες
παρόμοιες τακτικές απέβλεπαν στο να κρύψουν από τα χάντρινα μάτια των άγρυπνων Ρώσων τις
προετοιμασίες θρησκευτικών γιορτών, οι οποίες συμβολικά ένωναν όλες τις γενιές μιας οικογένειας με
ένα ανεπίσημο τελετουργικό. Βέβαια, δεν υπήρχαν πολλές τέτοιες οικογένειες, χωριά ή διαμερίσματα.
Πολύ μεγαλύτερη ήταν η σιωπή όταν οι άνθρωποι ήταν στο σπίτι, δε μιλούσαν γι’ «αυτό». Να μια τυπική
ιστορία: κάποιος μπορεί να ήταν βαφτισμένος αλλά να μην πηγαίνει στην εκκλησία και να μη γίνεται
καμία συζήτηση για τη θρησκεία: «η προσοχή μας δεν ήταν εκεί» (Galina, 1950). Στις πόλεις, αυτή η
σιωπή ήταν ακόμη πιο συνηθισμένη: «Η πίστη στο Θεό είχε αντικατασταθεί στην οικογένειά μας από την
πίστη στη γνώση, που θεωρούνταν η κύρια αξία στην ανθρώπινη ζωή και σ’ αυτή έπρεπε να πιστεύουμε
(Nina, 1951). Σ’ αυτό το σημείο αναφαινόταν μια εκ διαμέτρου αντίθεση στις ιδέες και τις αξίες των
ανθρώπων, μια αντίθεση ανάμεσα στους θρήσκους και τους διαφωτισμένους. Στην καθημερινή συζήτηση
και στην πόλη (λίγο νωρίτερα) και στην εξοχή (λίγο αργότερα) η ιδέα της «ευφυούς οικογένειας»
κατέληξε να σημαίνει «άθεη οικογένεια»:
“Όταν ήμουν πολύ μικρή, δεν ήξερα τίποτα για την πίστη στο Θεό. Γι’ αυτό η οικογένειά μας
ήταν ευφυής. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε πίστη, δεν υπήρχε Θεός, Και στην οικογένειά μας δεν είχαμε
κάποια ιδιαίτερη στάση απέναντι σ’ αυτό, απλά δεν πιστεύαμε στο Θεό. Εκείνη την εποχή οι ευφυείς
δάσκαλοι δεν πίστευαν στο Θεό" (Olga, 1952).
Οι εύπορες οικογένειες με τον καιρό, έχοντας την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίζουν
πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση στα παιδιά τους (θέατρα, εκθέσεις, κ.λπ.) στην πρώιμη
μεταπολεμική περίοδο, οργάνωναν εκδρομές για να βρεθούν τα παιδιά τους σε κοσμικά μέρη
(η Liudmila Α. γεννημένη το 1937, θυμάται τις επισκέψεις της σε κοσμικά παλάτια και όχι σε
παλιές εκκλησίες˙ αυτές οι εκδρομές οργανώνονταν από τον πατέρα της –υπάλληλο της μυστικής
πολιτικής αστυνομίας). Συχνά οι γονείς παρουσίαζαν με έμφαση στα παιδιά τους εικόνες από άθεες
οικογένειες, για να τα προστατέψουν από αυθαίρετες πληροφορίες.
Μία αφηγήτρια, γεννημένη το 1952, θυμάται ότι για πρώτη φορά έμαθε ότι υπάρχει Θεός, καθώς
οι γονείς της προσπαθούσαν να της κρύψουν ότι θα πήγαιναν να βαφτίσουν το γιο ενός γείτονα. Το
σχολείο και το κράτος, στις δεκαετίες του 1950 και 1960, είχαν αποδεχτεί ομόφωνα την ανωτερότητα της
κοσμικής, ιδεολογικά οργανωμένης γνώσης σε σχέση με όλες τις άλλες μορφές εσωτερικής ζωής. Αυτή η
στάση γρήγορα μπήκε μέσα στην οικογένεια: "Η πίστη στο Θεό αντικαταστάθηκε στην οικογένεια από την
πίστη στη δύναμη της γνώσης που θεωρούνταν πρωταρχική αξία στην ανθρώπινη ζωή, και σ’ αυτή έπρεπε
να πιστεύουμε" (Nina, 1951).
Πέρα από τις καθημερινές παραδομένες από γενιά σε γενιά οικογενειακές πρακτικές, τις
συνηθισμένες τελετουργίες κ.ά., ένα άλλο φαινόμενο που χαρακτήριζε την παιδική ηλικία ήταν η
ανεξάντλητη και περιεκτική φύση της πίστης του παιδιού, η τάση του να «εξαγνίσει» τον κόσμο. Αυτή η
«αίσθηση των παιδιών δεν καταστράφηκε από καμία πτήση στο διάστημα:
“Πάντα, νομίζω, ήξερα για το Θεό και σχετιζόμουν μαζί του με το δικό μου τρόπο. Και όταν η
γριά γιαγιά μου κουνούσε τη ρυτιδιασμένη γροθιά της σε κάθε αεροπλάνο ή ελικόπτερο που πετούσε
εκεί, έλεγε «αντίχριστοι, γιατί πετάτε πάνω στο Θεό; Εγώ παραξενευόμουν και σκεφτόμουν ότι δε
χρειάζεται να πετάξουν εκεί πάνω για να βρουν το Θεό, γιατί Εκείνος είναι γύρω μας, και δεν καταλάβαινα
πώς εκείνη δεν το ήξερε αυτό.» (Natalia, 1951).
Τα παιδιά πάντα ένιωθαν λύπη όταν οι γονείς τους προσπαθούσαν να τα πείσουν ότι δεν υπάρχει
Θεός και ότι δεν υπάρχει άλλος κόσμος, καταστρέφοντας έτσι τη μυστικιστική τους στάση απέναντι στον
περιβάλλοντα κόσμο.

Υπάρχει Θεός αλλά δεν πιστεύω σ’ αυτόν
Για τους Σοβιετικούς, στο κατώφλι της δεκαετίας του 1960, η επιθυμητή φόρμουλα ήταν εκείνη
που είχε πρωτοεμφανιστεί τη δεκαετία του 1930: 'όλοι ήξεραν ότι δεν υπάρχει Θεός'. Tα παιδιά είχαν τη
δική τους απάντηση σ’ αυτό: 'Υπάρχει Θεός, αλλά δεν πιστεύω σ’ αυτόν’. Η φόρμουλα αυτή βοήθησε και
αυτά και την πίστη τους να αντιμετωπίσουν τα αλλεπάλληλα κύματα του κρατικού στρατιωτικού
αθεϊσμού. Tα παιδιά έκλειναν τα αυτιά τους σ’ όλα αυτά ή μάλλον έκλειναν μέσα τους κάθε θρησκευτικό
τους συναίσθημα, κρατώντας το μακριά από το περίεργο βλέμμα των μεγάλων αν και συχνά κατέφευγαν
σε αντικείμενα από κάποια ιδιαίτερη θρησκεία που δεν είχε χαθεί εξ ολοκλήρου από τον καθημερινό

περίγυρο των παιδιών, που συνήθως μεγάλωναν μέσα σε άθεες οικογένειες που, παρόλα αυτά, ήταν
ανεκτικές στην πίστη άλλων ανθρώπων. Οι αναμνήσεις της Natalia Sh. (γεννημ. το 1951), που πέρασε τα
παιδικά της χρόνια στη Μόσχα, είναι διευκρινιστικές: "Πίσω από τη σόμπα υπήρχε μια ξύλινη εικόνα,
μαυρισμένη από τα χρόνια, που την αγαπούσα πραγματικά. Θα μπορούσα να περάσω πολλές ώρες
χαϊδεύοντας τα χρωματισμένα πρόσωπα των αγίων Πέτρου και Παύλου. Δυστυχώς, όταν μετακομίσαμε,
πρέπει να την ξεχάσαμε την εικόνα. Θυμάμαι ότι στο σταθμό μια μέρα στο μεσημεριανό κατάπια μια πέτρα.
Δεν ξέρω γιατί, αλλά φοβήθηκα πολύ και όλη την ώρα της μεσημεριανής ανάπαυσης προσευχόμουν στο
Θεό να πάνε όλα καλά. Για να προσευχηθώ στο Θεό, πήγα κάτω από τη δεξιά γωνία της οροφής, και σ’
εκείνο το σημείο εμφανίστηκε ένας λευκός κύκλος με ένα σταυρό στη μέση, που έλαμπε στο εσωτερικό
του. Είχα, μ’ αυτόν τον τρόπο, κυριολεκτικά πάρει μια θετική απάντηση στο αίτημά μου. Από τότε, αν
ποτέ ήθελα να απευθυνθώ στο Θεό, έκανα το ίδιο πράγμα και όταν έπαιρνα θετική απάντηση έβλεπα σ’
εκείνον το φωτεινό κύκλο ένα σταυρό ή, κάποιες άλλες φορές, ένα μικρότερο σημάδι»
Οι μεγάλοι (παιδαγωγοί, δάσκαλοι, κ.ά.) δεν είχαν ιδέα για τη νοητική αναπαράσταση από το
παιδί του τέμπλου στην κόκκινη γωνία, για το εσωτερικό θρησκευτικό συναίσθημα που συνόδευε αυτή τη
γυναίκα σε όλη της τη ζωή. Η πίστη ενός παιδιού θα μπορούσε να γίνει πηγή στήριξης της μελλοντικής
πίστης του ως ενήλικα στην αθεϊστική Σοβιετική Ρωσία. Ήταν ακριβώς αυτοί που η παιδική ηλικία τους
κυμάνθηκε από το 1950 ως το 1970, που έγιναν ηγετικές μορφές στη μετα-Σοβιετική περίοδο.

Κανένας δεν θυμάται κάποιο θρησκευτικό συναίσθημα
Η πίστη των παιδιών συνέχισε να είναι ζωντανή σε όλη τη διάρκεια της Σοβιετικής εποχής, παρά
το γεγονός ότι αν ένας ενήλικας πίστευε, η κρατική μηχανή του απαγόρευε να μιλάει στα παιδιά για
θρησκευτικά θέματα. Ανάμεσα στις παιδικές αναμνήσεις ανθρώπων από διάφορες γενιές, συχνά βρίσκει
κανείς φράσεις όπως: "Δεν με παρακινούσαν να το κάνω αυτό (να πάω στην εκκλησία, να προσεύχομαι,
να διαβάζω τη Βίβλο, να συζητώ για τη θρησκεία, κ.λπ.), καθώς τότε δε γίνονταν αυτά (ήταν
απαγορευμένα, και υπήρχε κίνδυνος να χάσει κανείς την καριέρα του, το εισόδημά του, κ.λπ.). Αν
κάποιος πίστευε (γιαγιά, μητέρα, κ.λπ.), ήταν βαρύ αμάρτημα να συναναστρέφεται με παιδιά.
Εξαναγκάζονταν να αποκηρύξουν κάθε θρησκευτική ανατροφή των παιδιών τους, όπως στο 1984
του Orwell οι άνθρωποι εξαναγκάζονταν να αποκηρύξουν τους αγαπημένους τους. Η αξίωση για να
αποκηρυχθεί η ταυτότητα απόψεων με τα παιδιά (τα εγγόνια) ουσιαστικά σήμαινε αποκήρυξη της
διαδοχής των γενεών. Οι άνθρωποι τα βόλευαν μ’ αυτό για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να μην
επηρεάζονται τα παιδιά τους, για να μην κινδυνεύουν οι καριέρες των ενηλίκων, για να μπορούν να ζουν
όλοι ήρεμοι (μέσα σε άλλες δυστυχίες και προβλήματα, αυτό το εσωτερικό θέμα της αποκήρυξης
κάποιων ενδογενεακών δεσμών δε φαινόταν ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά παρόλα αυτά τους επηρέαζε
όλους, ιδίως τους πιστούς). Αθεϊστικές τακτικές οδηγούσαν σταδιακά σε μία κατάσταση όπου οι πιστοί
θα έχαναν εντελώς τις ψυχές των παιδιών τους – που ήδη είχαν ασπαστεί άλλες κοσμοθεωρίες (ο αθεϊσμός
των παιδιών δεν ήταν αυτός που οδήγησε πολλούς από το 1930 έως το 1970 να χάσουν το θρησκευτικό
τους συναίσθημα;). Σωστά δε θα υπέθετε κανείς ότι γι΄αυτό ακριβώς το λόγο γίνονταν «υποχθόνιες
δραστηριότητες» από τις γιαγιάδες προς τα εγγόνια τους; βαφτίσεις, εκκλησία, προσευχές, κ.λπ. Οι
γιαγιάδες αναλάμβαναν δράση (συχνά ασυναίσθητα) από φόβο μήπως η κοινωνία έχανε εντελώς την
παραδοσιακή θρησκεία. Επειδή στο τέλος οι γιαγιάδες δεν είχαν και πολλά για να χάσουν, απλά
βοηθούσαν να παιδιά να διατηρήσουν την πίστη τους και απ’ αυτή την πίστη ανάβλυσε η σύγχρονη
θρησκευτική αναγέννηση όπου το πείσμα των μεγάλων ήταν ανάλογο με τον παιδικό ενθουσιασμό. Αυτό
το πείσμα χαρακτηρίζει πολλές σύγχρονες προσπάθειες για την ανάληψη δράσης για κοινωνικοποίηση
και για τη διδασκαλία της θρησκείας στα σχολεία, πράγμα που γινόταν πριν το 1917.
Υπάρχει και μία άλλη γενική όψη αυτού του θέματος, που από πολλές πλευρές είναι αντίθετη με
την προηγούμενη. Είναι ότι η αδιαφορία στη θρησκεία και τη θρησκευτική αγωγή των γενεών των
μανάδων και των πατεράδων δείχνει όχι μόνον τη σκληρότητά τους αλλά και τη μεγάλη κρίση που υπήρχε
στην αντιμετώπιση της εκκλησίας και της πίστης, και που άρχισε πριν την επανάσταση και ήταν
συνδεδεμένη με κριτική στάση απέναντι στη συμβίωση εκκλησίας και δικτατορίας, στο συντηρητισμό της
εκκλησιαστικής εκπαιδευτικής πολιτικής και ακόμη με την κατάρρευση εκείνων των κοινωνικών δεσμών
τους οποίους η κακόβουλη Εκκλησία αγωνιζόταν να διατηρήσει (για παράδειγμα, η κατάρρευση των
πατριαρχικών δομών στα χωριά, που είχαν οδηγήσει στη διάρκεια της κολεκτίβας, σε σφοδρές
συγκρούσεις ανάμεσα σε φτωχούς ανθρώπους και σε πλούσιους χωρικούς, οι οποίοι θεωρούνταν
χειρότεροι από τους γαιοκτήμονες, γιατί δεν είχαν κανένα ηθικό φραγμό να καταπιέζουν τους «δικούς

τους’, τους συγχωριανούς τους.. Γι’ αυτό το λόγο, βρίσκουμε συχνά στα απομνημονεύματα φράσεις
όπως: "οι γονείς μου δούλευαν στο εργοστάσιο, ο πατέρας μου σαν οξυγονοκολλητής και η μητέρα μου
σαν τεχνικός. Η γιαγιά μου ήταν η μόνη που πίστευε μέσα στην οικογένεια., πράγμα που επίσης έδειχνε
μια αδιαφορία που είχε τις ρίζες της στην έλλειψη θρησκευτικής εκπαίδευσης που γινόταν μόνον στην
εκκλησία. Οι άνθρωποι δεν έδειχναν καμία προθυμία να δράσουν, να πεθάνουν ή να αγωνιστούν για την
πίστη τους. Η αποδοχή μιας διδασκαλίας αθεϊστικής ήταν ο πιο εύκολος δρόμος».

“Μετατρέψτε τον Καρλ Μαρξ στην Αγία Μητέρα του Θεού”:
μερικές προκαταρκτικές δηλώσεις για τη μορφή της θρησκευτικής
κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης στη μετα-Σοβιετική Ρωσία.
Σημαντικές αλλαγές στις μεθόδους της θρησκευτικής κοινωνικοποίησης πρώτα και της
εκπαίδευσης στη συνέχεια, σημειώθηκαν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980 και στο πρώτο μισό
της δεκαετίας του 1990. Οι ανίσχυρες αντι-θρησκευτικές μέθοδοι των προηγούμενων πέντε-δέκα χρόνων
οδήγησαν στην ύστερη εποχή Brezhnev στην άνθηση ενδιαφέροντος για μυστικιστικές επιστήμες,
ιδιαίτερα στις πόλεις, για yoga και για καθετί που είχε να κάνει με την Ανατολή: βιοενέργεια,
ραβδοσκοπία, αστρολογία, παραψυχολογία, Κινέζικη ιατρική, UFO και άλλα τέτοια φανταστικά
κατασκευάσματα, που έγιναν λατρευτικά σχήματα αντίθετα με τον κρατικό αθεϊσμό και μπήκαν στα
σχολεία. Τη δεκαετία του 1980, επικράτησαν τέτοιου είδους αναζητήσεις, που, για να είμαστε ειλικρινείς,
επηρέασαν μόνον τις μεγάλες τάξεις των σχολείων. Μετά τις πολιτικές αλλαγές, άρχισαν θρησκευτικές
αναζητήσεις στη μετα-Σοβιετική παιδαγωγική επιστήμη. Το ζήτημα των σχέσεων του κόσμου των παιδιών
με τη θρησκεία είχε ήδη αναδυθεί το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980, όταν στην επιστήμη υπήρχαν
ενδιαφέρουσες παράλληλες διαδικασίες, που συνδέονταν αφενός με προσπάθειες για αναβίωση της
παλιάς παιδαγωγικής συζήτησης της Σοβιετικής εποχής, που τώρα εμφανιζόταν με ανθρωπιστικό
ένδυμα, και, αφετέρου, με πιο ριζοσπαστικές αναθεωρήσεις των προσεγγίσεων στη θρησκευτική
κοινωνικοποίηση των παιδιών και εν γένει στην πνευματική σφαίρα για τους νέους. Όσον αφορά την
πρώτη τάση που κι αυτή εκείνο τον καιρό μιλούσε όλο και πιο πολύ για τα πνευματικά ενδιαφέροντα
του ατόμου, αυτά τα πνευματικά ενδιαφέροντα ήταν στενά δεμένα με τις ενέργειες της Komsomol να
εμπλέξει τα παιδιά σε «κοινωνικά χρήσιμες δραστηριότητες». Απ’ αυτή την άποψη, η Komsomol θα
μπορούσε να ανεχτεί μια κρίση της κομμουνιστικής πίστης αλλά τα πνευματικά ενδιαφέροντα θα
διαμορφώνονταν σε ένα εξολοκλήρου αθεϊστικό παιδαγωγικό περιβάλλον. Η δεύτερη τάση συνδεόταν με
την ευρύτερη προοπτική ουσιαστικών αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα του σχολείου. Στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, αυτή η τάση διακήρυξε ότι θρησκεία και σχολείο όχι μόνο συνιστούν παράγοντες
στην εκπαίδευση ενός παιδιού αλλά μπορεί να παίξουν θετικό ρόλο σ’ αυτή. Οι «Αρχές της Εκπαίδευσης
των νέων στη σύγχρονη κοινωνία», που εκδόθηκε το 1991, επιβεβαίωνε ότι «είναι παιδαγωγικά
δικαιολογημένο να περιλαμβάνεται η θρησκεία στο πρόγραμμα μαθημάτων, ως φαινόμενο κοινωνικής
κουλτούρας και ως εστία των ανθρώπινων ηθικών αξιών». Από τη σχολική χρονιά 1989/90, ιερείς και
δικηγόροι επιτρεπόταν να διδάσκουν προαιρετικά μαθήματα σχετικά με τη Βίβλο. Ένας αριθμός
πειραματικών σχολείων, τα «Ορθόδοξα Γυμνάσια», ιδρύθηκαν σε όλες σχεδόν τις πόλεις (π.χ. 12 τέτοια
σχολεία λειτουργούσαν στη Μόσχα, ήδη το 1994). Αυτά τα σχολεία είναι χριστιανικού τύπου, πράγμα που
σημαίνει ότι στόχος τους δεν είναι η επαγγελματική κατάρτιση των μελλοντικών ιερέων, πράγμα που
γίνεται στις θεολογικές σχολές και Ακαδημίες. Η σημερινή θρησκευτική κατάσταση στη Ρωσία θα
μπορούσε με ακρίβεια να περιγραφεί ως κατάσταση μετα-αθεϊσμού και πολυ-μορφισμού. Είναι
αξιοπρόσεκτη η εισροή νεοφώτιστων στις εκκλησίες, όχι μόνο από την ελίτ των διανοουμένων και από
τους νέους, όπως γινόταν τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, αλλά και από όλα τα κοινωνικά στρώματα
–θρησκευτικά ζητήματα στα επικοινωνιακά μέσα, η σχολική διδασκαλία, οι κλασικές σπουδές δεν ήταν
πια ταμπού, όπως και οι θρησκευτικές τελετουργίες δε γίνονται πια κρυφά. Οι ιεραποστολικές και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Δυτικών Χριστιανικών Εκκλησιών, ιδιαίτερα των Προτεσταντικών, και
των παλιών, που είχαν παραδοσιακές ρίζες στη Ρωσική γη, και οι σχετικά νέες, άσκησαν μεγάλη επίδραση
στα παιδιά στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990, υπήρξε σημαντική
αύξηση όχι μόνο του συνολικού αριθμού νεαρών πιστών (ήταν περισσότεροι από τους ενήλικες), αλλά
και της αναλογίας των νέων που πίστευαν στο Χριστό αλλά δήλωναν ότι δεν είναι Ορθόδοξοι.
Τα δεδομένα που μαζέψαμε για τη σύγχρονη Ρωσική οικογένεια το 2002-2003 από μία έρευνα
των οικογενειών μαθητών σε τέσσερις Ρωσικές πόλεις (Tambov, Moscow, Samara, Εkaterinburg) δείχνουν

ότι οι δεσμοί ανάμεσα στις γενιές δεν είχαν ανανεωθεί εντελώς και οδηγούν σε έναν ιδεολογικό πόλεμο
που ξεκινάει από έλλειψη ανοχής ανάμεσα στις γενιές, στα πλαίσια της διατήρησης των πατριαρχικώναπολυταρχικών συνθηκών ζωής. Από τη μια είχαμε σπάσει τους δεσμούς ανάμεσα στις γενιές και από την
άλλη έχουμε τον ενδοοικογενειακό παραδοσιακό απολυταρχισμό και την πατριαρχία. Ο συνδυασμός τους
εξασφάλισε μοναδικές γνώσεις μέσα σε μια κοινωνία και την εκπαίδευσή της που είχε διασπαστεί με τις
συγκρούσεις και την επιθετικότητα. Η Ρωσική οικογένεια και το σχολείο ακόμη δεν αποτελούν για τα
παιδιά αυθεντίες όσον αφορά ζητήματα πίστης αλλά είναι ακόμη για τα παιδιά αυθεντίες απιστίας,
έλλειψης πίστης στον εαυτό τους, σε κάποιον κοντινό και αγαπητό τους, στο Θεό, εφόσον δεν παρέχουν
στα παιδιά προοπτικές, προσανατολισμούς, αξίες, δυνατότητες, κ.λπ. Βέβαια, στη σύγχρονη Ρωσική
πραγματικότητα, όπου «μέσα από την απώλεια των ιδρυμάτων της παραδοσιακής αναπαραγωγής της
θρησκευτικότητας από την παιδική ηλικία και μετά, μέσα από πρώιμα στάδια κοινωνικοποίησης, όπως η
θρησκευτική οικογένεια, το σύστημα των ακαδημαϊκών θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο μηχανισμός της
παραγωγής της θρησκευτικότητας αναποδογύρισε, η κοινωνία μπήκε σε ένα στάδιο όπου οι μεγαλύτεροι
δε διδάσκουν τη θρησκεία στους νεότερους, αλλά οι νέοι, έχοντας αποκτήσει πίστη μέσα από τη συνένωση
της παιδικής τους θρησκευτικότητας με τις θρησκευτικές ελευθερίες στη σημερινή κοινωνία ως σύνολο,
κατέληξαν να έχουν μεγαλύτερη θρησκευτικότητα από την προηγούμενη γενιά. Δυτικοί που
κοινωνικοποιήθηκαν μέσα σε θρησκευτικές οικογένειες έλεγαν, συχνά, αργότερα ότι οι θρησκευτικές
τους προτιμήσεις ήταν μάλλον αποτέλεσμα πεπρωμένου παρά ανάλυσης, συνέπεια μιας αντανακλαστικής
λήψης ιδεών που κυριολεκτικά πίνονταν μαζί με το μητρικό γάλα. Το αποτέλεσμα είναι, συχνά ,η
αποκήρυξη της θρησκείας. Στις Ρωσικές οικογένειες, αντίθετα, μέχρι πρόσφατα, η αποδοχή της
θρησκείας ήταν ζήτημα «απόφασης» τη δεκαετία του 1990, που παιρνόταν συχνά μέσα από μια ενεργή
σύγκρουση πίστης ανάμεσα σε γενιές και έναν πόλεμο ανάμεσα στην κοσμική και την ορθόδοξη ιδεολογία
μέσα στη σχολική αίθουσα. Στη σύγχρονη Ρωσική κοινωνία, που από τη φύση της ήταν αθεϊστική, η
θρησκευτική (ή αθεϊστική) κοινωνικοποίηση συχνά συντελείται χωρίς τις ευχές της οικογένειας. Στις
Ρωσικές σχέσεις ανάμεσα στις γενιές, η αρχή της αλληλεγγύης ανάμεσα στις γενιές, που στηρίζεται στη
θρησκευτική ιδέα , μόλις τώρα αρχίζει να αναδύεται. Τα σχολεία δεν έχουν μάθει ακόμη να την
υπερασπίζονται, επειδή φοβούνται μήπως χάσουν τη σπουδαία στρατηγική θέση που έχουν ανάμεσα σε
γονείς και παιδιά. Γι’ αυτό το λόγο, στο εκπαιδευτικό σύστημα, υπάρχει ακόμη η λεγόμενη «μετατροπή
του Karl Marx στην Άγια Μητέρα του Θεού», μια ανταλλαγή, δηλαδή, του επίσημου δογματικού και
τυραννικού αθεϊσμού με ένα ανάλογο ορθόδοξο φονταμενταλισμό, μία κίνηση διαγραφής των ορίων
ανάμεσα στα κοσμικά σχολεία και την εκκλησία. Βέβαια, η θρησκευτικότητα των νέων είναι πια εντελώς
διαφορετική από τα ορθόδοξα φονταμεταλιστικά συναισθήματα Η τρέχουσα θρησκευτική
κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση της μετα-Σοβιετικής Ρωσίας γίνεται στην καρδιά αυτής της
αντιπαράθεσης, ανάμεσα στο φιλελευθερισμό των νέων, την Ορθόδοξη πίστη των μεσήλικων και τον
αθεϊσμό των παλιότερων γενεών. Το ερώτημα τώρα είναι πώς θα αναθρέψει η τωρινή γενιά των νέων τα
δικά της παιδιά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Έχοντας δει την ιστορία της Σοβιετικής και μετα-Σοβιετικής παιδικής ηλικίας και της εκπαίδευσής της,
διαπιστώσαμε ότι σε κάθε περίοδο οι εντυπώσεις της «σχολικής παιδικής ηλικίας» μπορεί να
παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανασύνθεση όλης της θρησκευτικής πλευράς της ιστορίας του
εκπαιδευτικού συστήματος σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Γνωρίζοντας το παιδί από μέσα, έχοντας
καταλάβει τι γίνεται στην ψυχή του, πώς καταλαβαίνει το Θεό και πώς συνδέεται μ’ Αυτόν, μπορούμε να
ανασυνθέσουμε με σιγουριά τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον κόσμο των ενηλίκων και τον κόσμο του
παιδιού με βάση τους τρόπους με τους οποίους παιδιά διαφόρων γενεών αντιλαμβάνονταν τα δικαιώματά
τους να πιστεύουν ή να μην πιστεύουν, καθώς και την ποικιλία των εκπαιδευτικών μονοπατιών που
οδηγούσαν στη θρησκευτική κοινωνικοποίηση. Αυτό που απομένει είναι δούμε σε τι βαθμό ο κόσμος των
ενηλίκων θα προσπαθήσει να καταργήσει τη θρησκευτική εκπαίδευση και σε τι έκταση μπορεί να
επιβιώσει η θρησκευτική κοινωνικοποίηση, και να σώσει, κατά κάποια έννοια, τον κόσμο των ενηλίκων.
Ο κόσμος των παιδιών και η πίστη τους αποδείχτηκε πολύ σημαντικός για τον κόσμο των ενηλίκων και
τις θρησκευτικές κοσμοθεωρίες του. Δεν κατηχούσε μόνο ο ενήλικας το παιδί αλλά και το παιδί
λειτουργούσε σαν πατέρας της πίστης για τον ενήλικα τον 20ό αιώνα.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΟΣΑ)
Richard YELLAND
Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ
Το 1952 οι θερινοί Ολυμπιακοί αγώνες διοργανώθηκαν στο Ελσίνκι, Φινλανδία. Αγωνίστηκαν σε
δεκαεπτά αθλήματα σχεδόν 5000 αθλητές, από τους οποίους μόνο 519 ήταν γυναίκες. Δεν έγιναν
Παραολυμπιακοί αγώνες (αν και είχαν ήδη ξεκινήσει ενέργειες για την υλοποίησή τους).
Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν: όπως κι αυτή τη χρονιά στην Αθήνα, οι ΗΠΑ κέρδισαν τα
περισσότερα μετάλλια. Δεύτερη στον αριθμό μεταλλίων ήταν η ΕΣΣΔ. Ούτε η Κίνα ούτε η Ελλάδα κέρδισαν
κάποιο μετάλλιο..
Στην Αγγλία, το 1952, στέφτηκε νέα πριγκίπισσα η Elizabeth ΙΙ. Ο βασιλιάς Farouk έπεσε με
πραξικόπημα στην Αίγυπτο. Η Ελλάδα έγινε μέλος του ΝΑΤΟ, και μπήκε σε μια περίοδο συντηρητικής
διακυβέρνησης.
Στο χώρο της επιστήμης, ο GWΑ Dummer πρότεινε τη θεωρητική βάση για το ολοκληρωμένο
κύκλωμα Ο Jonas Salk βρήκε το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας και η πρώτη πλαστική βαλβίδα καρδιάς
φτιάχτηκε στο ιατρικό κέντρο της Georgetown.
Στον κόσμo της εκπαίδευσης, ο John Dewey και η Maria Μοηtessori – η οποία δεν ήταν μόνον
μεγάλη καινοτόμος παιδαγωγός, αλλά και η πρώτη γυναίκα γιατρός στην Ιταλία - πέθαναν.
Ο κόσμος ακόμα ανέκαμπτε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το Πανεπιστήμιο του
Southampton στην Αγγλία έλαβε βασιλικό καταστατικό χάρτη, αλλά το να γίνει κανείς πανεπιστημιακός
σπουδαστής στην Αγγλία ή αλλού στην Ευρώπη ήταν ακόμη προνόμιο μιας κοινωνικής και διανοητικής
ελίτ. Εντούτοις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, χάρη στον κρατικό προϋπολογισμό, περισσότεροι από
2 εκατομμύρια παλαίμαχοι είχαν μπει στο κολέγιο ή το πανεπιστήμιο, και ο αντίκτυπος αυτής της
μακροπρόθεσμης νομοθεσίας είχε αρχίσει να ριζώνει.
Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας - που το 1961 έγινε Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - ήταν τεσσάρων ετών. Συστάθηκε το 1948 για να παράσχει τη
συνεργασία την απαραίτητη για τη διαχείριση του σχεδίου Marshall για την αναδημιουργία της
μεταπολεμικής Ευρώπης. Η Ελλάδα ήταν ένα από τα 16 ιδρυτικά μέλη. Η ΕΣΣΔ είχε απορρίψει νωρίτερα
πρόσκληση για να συμμετάσχει.
Τα πρώτα χρόνια, ο ΟΟΣΑ δεν είχε Εκπαιδευτική Επιτροπή αλλά, εντούτοις, έδωσε μεγάλη
προσοχή στο επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό. Όλη εκείνη την προσπάθεια την εξιστορεί στο
βιβλίο του "Η εκπαίδευση το 1960-1990, η προοπτική του ΟΟΣΑ", ο πρώην προϊστάμενός μου, ο
διακεκριμένος δημόσιος λειτουργός Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν άνθρωπος-κλειδί στον ΟΟΣΑ
εκείνη την περίοδο,.
Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε εδώ με αυτή την ιστορία, που σίγουρα συναρπάζει, και θα πάμε
στο 1968. Μέχρι τότε, το έργο της Επιτροπής Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού είχε αναθεωρηθεί
και επρόκειτο να ιδρυθεί το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας. Και τότε ήλθαν τα γεγονότα
που είναι γνωστά στο Παρίσι ως Μάης του '68.Το καλύτερο που μπορώ να κάνω σ’ αυτό το σημείο είναι
να παραθέσω μερικές παρατηρήσεις του Γεώργιου Παπαδόπουλου για αυτήν την περίοδο και την
επίδρασή της στον ΟΟΣΑ. Περιγράφει την ανησυχία σπουδαστών του 1968 ως εξής:
"μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού φαινομένου, που απεικονίζει τη μετασχηματισμένη σχέση
μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας που προκύπτουν από τη γρήγορη οικονομική ανάπτυξη, την
τεχνολογική πρόοδο και την κοινωνική αλλαγή... Η διαδικασία αυτή ακολούθησε ένα περισσότερο-ήλιγότερο κοινό σχέδιο σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών-μελών ".
Παρατηρεί ότι παρά το διαδεδομένο πολιτικό αντίκτυπο που είχαν οι συγκρούσεις που
προέρχονταν από την απόρριψη των αιτημάτων των σπουδαστών, το θέμα εξακολούθησε να θεωρείται
ταμπού στους επίσημους κύκλους.

Εντούτοις, το προσωπικό εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ ανέλαβε να κάνει την ανάλυση του φαινομένου,
που δημοσιεύτηκε στο OECD Observer και που προσδιόρισε τα τρία σκέλη που κρύβονταν κάτω από τα
προβλήματα:
«- η αβεβαιότητα ως προς τους μόνιμους στόχους της κοινωνίας πέρα από την υλική ικανοποίηση,
και επιθυμία των σπουδαστών να συμμετέχουν ως ενήλικοι στη διαμόρφωση του προορισμού του
πανεπιστημίου και μιας νέας κοινωνίας
- η ανησυχία των σπουδαστών για τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας μετά από την
αποφοίτηση, ιδιαίτερα σε επιστήμες επαγγελματικά αβέβαιες
- η δυσαρέσκεια, και σε πολλές περιπτώσεις η απόρριψη, για την υπάρχουσα εσωτερική δομή,
την οργάνωση, το περιεχόμενο και τις μεθόδους του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ένα γενικό συμπέρασμα από αυτήν την ανάλυση ήταν ότι το θεμελιώδες πρόβλημα που οι
σπουδαστές ανήσυχοι είχαν εγείρει - αίτημα για συμμετοχή - είχε παγιωθεί και υπήρχε ανάγκη, επομένως,
να εξασφαλιστεί μία εποικοδομητική διέξοδος γι’ αυτό και να το εντάξουν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών
και άλλων σχετικών δομών. »
Αν και πραγματοποιήθηκαν πολλές συζητήσεις στον ΟΟΣΑ, το άρθρο δεν είχε άμεσες συνέπειες
στο Πρόγραμμα Εργασίας του ΟΟΣΑ, αλλά προετοίμασε το έδαφος για μελλοντική εργασία πάνω στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τη συμμετοχή και κάποιων που οι ίδιοι υπήρξαν φοιτητές-ακτιβιστές.
Πλησιάζουμε τώρα στη δημιουργία της Θεσμικής Διοίκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΘΔΑΕ), η
οποία ανάγεται σε μία διάσκεψη του ΟΟΣΑ σχετικά με τον Πανεπιστημιακό Σχεδιασμό και τις Τεχνικές
Διοίκησης, το 1969. Αυτή η διάσκεψη έγινε, όχι τόσο ως αντίδραση στην ανησυχία των μαθητών, όσο ως
προσπάθεια να προσέξει η Ευρώπη κάποιες από τις εξελίξεις στη διοίκηση ιδρυμάτων –ως κάτι
διαφορετικό από την πολιτική της Ανώτατης Εκπαίδευσης.- που σημειώθηκαν στη Βόρεια Αμερική. Σ’
αυτή τη διάσκεψη, βρέθηκαν μαζί κυβερνητικοί εκπρόσωποι, πρυτάνεις πανεπιστημίων και διαχειριστές,
και στόχος της ήταν να κάνει τους τελευταίους πιο έμπειρους στον τομέα τους.
Αυτή η διάσκεψη δεν ήταν διαφορετική από πολλές άλλες, καθόσον και αυτή προσδιόριζε ένα
σύνολο ερωτήσεων που χρειάζονταν περαιτέρω έρευνα και ανάλυση. Τα δικά της, όμως, αποτελέσματα
έχουν διαρκέσει μέχρι σήμερα. Σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα εργασίας που εφαρμόστηκε μέσα στην CERI,
κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών. Η διάσκεψη αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στο τέλος
εκείνης της περιόδου - το Νοέμβριο του 1971 - αναγνώρισε την ανάγκη για τη συνέχιση της συνεργασίας
και άρχισε τη διαδικασία που οδήγησε στη δημιουργία προγράμματος του ΟΟΣΑ για τη θεσμική διοίκηση
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εποπτευόταν από μια διευθύνουσα ομάδα, που η μορφή της ήταν
ουσιαστικά ίδια με τη σημερινή.
Η ΘΔΑΕ ήταν επομένως πλάσμα του ΟΟΣΑ. Είναι, εντούτοις, μάλλον διαφορετικό στη φύση του
από σχεδόν όλα τα άλλα προγράμματα του ΟΟΣΑ και τις δραστηριότητες, διότι τα περισσότερα από τα
μέλη του είναι ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και όχι κράτη-μέλη ή εκπρόσωποι κυβερνήσεων. Μερικά
μέλη ανήκουν σ’ αυτές τις κατηγορίες, όχι, όμως, η πλειοψηφία.. Αυτό που ιστορικά έδωσε στη ΘΔΑΕ τη
δύναμη και τη μοναδικότητά της, είναι, κατά την άποψή μου, ότι είναι ένα φόρουμ όπου η αλληλεπίδραση
της κοινωνικής και τεχνολογικής, της κυβερνητικής πολιτικής και της πρακτικής της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μπορεί να μελετηθεί - αν και από θεσμική άποψη - και από θεσμικούς και από κυβερνητικούς
παράγοντες..
Η ΘΔΑΕ παραμένει ένα ξεχωριστό μέρος, αλλά ένα μέρος, εντούτοις, του ΟΟΣΑ, και ιδιαίτερα της
εκπαιδευτικής του προσπάθειας. Ένα Συνέδριο, το 1973, διευκρινίζει πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει
η αλληλεπίδραση. Το Συνέδριο με θέμα «Μελλοντικές δομές της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ίσως
έμεινε στη μνήμη ως το γεγονός στο οποίο ο Martin Trow από το Πανεπιστήμιο Berkeley, California,
διατύπωσε τον περίφημο χαρακτηρισμό των τριών σταδίων ανάπτυξης των συστημάτων ανώτατης
εκπαίδευσης - από την ελίτ, στη μάζα, στο σύνολο. Η έκθεση του Συνεδρίου περιέχει ένα μακροσκελές
έγγραφο του Martin, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:
"Οι χώρες που αναπτύσσουν ένα σύστημα ελίτ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή,
φαίνονται ικανές να το επεκτείνουν χωρίς θεμελιώδη αλλαγή του χαρακτήρα του μέχρι να παρέχει θέσεις
για περίπου 15% όσων έχουν το όριο της ηλικίας. Σ’ εκείνο το σημείο, το σύστημα αρχίζει να αλλάζει το
χαρακτήρα του˙ εάν η μετάβαση γίνεται επιτυχώς, τότε το σύστημα είναι ικανό να αναπτύξει ιδρύματα
που μπορούν να αυξηθούν χωρίς να μετασχηματισθούν έως ότου οι θέσεις φθάσουν στο 50% περίπου του
ορίου ηλικίας. Πέρα από αυτό, και μέχρι τώρα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλα τμήματα του
πληθυσμού στέλνουν σχεδόν όλα τα παιδιά τους σε κάποιο είδος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και το

σύστημα πρέπει πάλι να δημιουργήσει νέες μορφές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεδομένου ότι αρχίζει να
κινείται γρήγορα σε καθολική πρόσβαση."
Αυτή η διαδικασία μαζικής συρροής συνεπάγεται διαφοροποίηση - σπουδαστών, προγραμμάτων,
προμηθευτών και τρόπων διανομής. Παρακάτω στο ίδιο έγγραφο, ο συγγραφέας στρέφει την προσοχή
του στην "εσωτερική διακυβέρνηση" και εξετάζει πώς τα ιδρύματα θα διατηρήσουν τις ταυτότητές τους
σε ένα μαζικό ή καθολικό σύστημα που εξυπηρετείται από μια ποικιλομορφία των θεσμικών "μονάδων":
"... εάν η ποικιλομορφία ολόκληρου του συστήματος απεικονίζεται σε κάθε μια από τις συστατικές
μονάδες της, τα προβλήματα της θεσμικής διακυβέρνησης μπορούν να μείνουν σχεδόν άλυτα˙ σε αυτή
την περίπτωση, όπως βλέπουμε ήδη σε μερικές χώρες, η αποτελεσματικότητα και η λήψη αποφάσεων
ρέουν αναπόφευκτα από τα κολέγια και τα πανεπιστήμια στα χέρια των πολιτικών αρχών των οποίων η
εξουσία είναι βασισμένη όχι στο ρόλο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά στις πολιτικές διαδικασίες
της ευρύτερης κοινωνίας. Η κατάρρευση της θεσμικής διακυβέρνησης που προκύπτει από διαφωνίες
αξιών και σκληρά πολιτικοποιημένες συγκρούσεις αξιών και συμφερόντων τείνει να αποδυναμώσει την
αυτονομία ενός ιδρύματος˙ κάποιος πρέπει να λάβει αποφάσεις και να λογοδοτήσει για δημόσιες
χρηματοδοτήσεις με τρόπους ευρέως αποδεκτούς στην κοινωνία, και εάν αυτό δεν μπορέσει να γίνει μέσα
στο ίδρυμα, τότε θα γίνει από εξωτερικούς ελεγκτές’.
Αυτά τα λόγια γράφτηκαν σε μία εποχή που η επέκταση και η ανάπτυξη ήταν ουσιαστικά
αδιαφιλονίκητες υποθέσεις. Τα επόμενα δέκα χρόνια είδαν δύο κλονισμούς στην τιμή του πετρελαίου και
κραδασμό της οικονομικής εμπιστοσύνης στις χώρες του ΟΟΣΑ. Μέχρι το 1981, επικρατούσε κρίση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση που στο συμπέρασμα ενός «Ενδοκυβερνητικού Συνεδρίου για τις πολιτικές στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση» του ΟΟΣΑ, ο πρόεδρος τη συνόψισε ως εξής:
"... στην αρχή της δεκαετίας του '80 η βασική ανησυχία που απεικονίζεται στη διάσκεψη είναι
πώς να στηρίξει τη δημόσια εμπιστοσύνη και να υποστηρίξει ένα σύστημα που, στις περισσότερες χώρες,
δεν εξελίσσεται πια με τρόπο που να διασφαλίζει τη συνεχή δυναμική εξέλιξή της.... Σε πολλές χώρες
εμφανίζεται μία κρίση εμπιστοσύνης που φτάνει σε διαστάσεις συναγερμού Αν δεν επινοηθούν γρήγορα
και δεν εφαρμοστούν νέες πολιτικές, τότε θα υπάρξει μακροπρόθεσμα πραγματικός κίνδυνος η
δυνατότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη της οικονομικής ζωτικότητας των χωρών
και της ευημερίας των πολιτών τους, μέσω της πολιτιστικής, επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης,
να συμβιβαστεί σοβαρά και, ίσως, ανεπανόρθωτα "
Η κρίση της δημόσιας εμπιστοσύνης που προκλήθηκε από την οικονομική ύφεση, την οικονομική
σύγχυση, και την ισοπέδωση του αιτήματος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οδήγησαν σε εσωτερική
κρίση που απεικονίστηκε στην αναταραχή της διαχείρισης και της διακυβέρνησης, της οποίας κύριο θύμα
- όπως ο Martin Trow είχε προβλέψει - ήταν η ακαδημαϊκή ηγεμονία.
Τη δεκαετία του '80, το έργο της ΘΔΑΕ απεικόνιζε αυτή τη νέα διάθεση, αλλά, ίσως, η
σημαντικότερη έκθεση που δημοσιεύτηκε αυτή τη δεκαετία ήταν μια ειδική έκδοση του περιοδικού ΘΔΑΕ,
που τότε δημοσιεύτηκε ως Διεθνές Περιοδικό της Θεσμικής Διοίκησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με
συντάκτη του Μaurice Kogan.
Γραμμένο από τον John Davies, το τεύχος με τίτλο «Το επιχειρηματικό και προσαρμόσιμο
πανεπιστήμιο» αναφερόταν στις εξελίξεις της ανώτατης εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα άρθρα
που συμπεριλήφθηκαν εδώ ήταν καρπός μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης από 12 Ευρωπαίους διαχειριστές
στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας και στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.
Η γλώσσα του επιχειρηματικότητας, που δημιουργήθηκε από τον Burton Ρ. Clark στην
πολυδιαβασμένη μελέτη του σχετικά με πέντε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια «Δημιουργώντας επιχειρηματικά
πανεπιστήμια: οργανωτικά μονοπάτια των μετασχηματισμών», επηρέασε τη διαχείριση της ανώτατης
εκπαίδευσης μέχρι σήμερα. Αυτό το βιβλίο - που μελέτησε τα Πανεπιστήμια Warwick στην Αγγλία, Joensuu
στη Φινλανδία, Strathclyde στη Σκωτία, Twente στις Κάτω Χώρες και Chalmers στη Σουηδία - παρείχε
ένα πλαίσιο για την ιδιαίτερα πετυχημένη γενική διάσκεψη της ΘΔΑΕ το 2000.
Εάν η ανάγκη για πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την
προσαρμογή σε ένα ανταγωνιστικότερο περιβάλλον υπήρξε κατ’ επανάληψη θέμα του έργου της ΘΔΑΕ,
αυτό δεν το μόνο. Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, η εξασφάλιση της ποιότητας, η διεθνοποίηση
και η ανταπόκριση των ιδρυμάτων στις περιφερειακές ανάγκες, όλα αυτά αποτέλεσαν επίκεντρο
ενδελεχούς μελέτης.
Εάν αυτό το άρθρο ήταν βιβλίο θα προσπαθούσα να εξιχνιάσω πώς, κατά τη διάρκεια των 30
ετών που μας χωρίζουν από τη γόνιμη ομιλία του Martin Trow, το πρόγραμμα της ΘΔΑΕ επιδίωξε να
διασαφηνίσει τις επιπτώσεις των διαφόρων τακτικών προς όφελος των μελών της – που τώρα αριθμούν

σχεδόν 200. Αλλά έχω περιορισμένο χρόνο και γι’ αυτό θα περάσω κατ' ευθείαν στο σήμερα για να μιλήσω
για τις τρέχουσες ανησυχίες και τον τρόπο που προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ένα φυλλάδιο που
περιγράφει μερικά πρόσφατα και τρέχοντα προγράμματα είναι διαθέσιμο. Στον υπόλοιπο χρόνο μου θα
αναφερθώ σε κάποια πράγματα που θεωρούμε ως προτεραιότητες για το μέλλον.
Αποστολή του προγράμματος του ΟΟΣΑ του σχετικού με τη Θεσμική Διαχείριση της Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΘΔΑΕ) είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της ενδυνάμωσης
της θεσμικής διοίκησης και διαχείρισης. Η εργασία εστιάζει στη διοίκηση και τη στρατηγική διαχείριση
των θεσμών ανώτατης εκπαίδευσης και αναλύει τις επιπτώσεις που έχουν πάνω τους η πολιτική και οι
περιβαλλοντικές αλλαγές.
Οι δραστηριότητες της ΘΔΑΕ συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του στόχου της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης να ενισχύσει τα μέλη και τους συνεργάτες της να πετύχουν υψηλής ποιότητας διά βίου
μάθηση που συμβάλλει στην προσωπική εξέλιξη, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Οι
δραστηριότητες της ΘΔΑΕ αντανακλούν και συμπληρώνουν τις προτεραιότητες του ΟΟΣΑ ως συνόλου,
προάγοντας την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή μέσω καλής διακυβέρνησης και ιδιαίτερα πολιτική
ενδιαφέροντος για τους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας που εμπίπτουν στις δυνατότητές του.
Μετά από μια συνεδρίαση των ανώτερων διοικητικών υπαλλήλων εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ, το
Φεβρουάριο του 2003, η Διεύθυνση η αρμόδια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργασίας έχει επικεντρωθεί
εκ νέου σε έξι ευρείς στόχους, από τους οποίους ο τέταρτος είναι η "Αναθεώρηση της ανώτατης
εκπαίδευσης σε μια σφαιρική οικονομία". Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανώτατη εκπαίδευση αναπτύχθηκε
και διαφοροποιήθηκε σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι Κυβερνήσεις είναι σημαντικοί παίκτες στον
οικονομικό τομέα αλλά δεν είναι οι μόνοι: υπάρχει ανταγωνισμός στις επιδοτήσεις, και μεγαλύτερη ζήτηση
για εκπαίδευση. Οι φορολογικές πιέσεις συνεχίζονται. Η διεθνής φύση της αγοράς γίνεται εμφανέστερη.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να πετύχει στόχους ευρείας πολιτικής– κοινωνική
συνοχή και αύξηση - καθώς επίσης και να υποστηρίξει τις πολλαπλάσιες αποστολές του συστήματος.
Η ΘΔΑΕ συμβάλλει σε αυτό το έργο ως συστατικό μέρος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ,
που ιδρύθηκε το 2002, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το Κέντρο Εκπαιδευτικής
Έρευνας και Καινοτομίας, και το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Κτιρίων. Φυλλάδια που περιγράφουν το έργο
και τη δομή της Διεύθυνσης είναι διαθέσιμα και αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να βρεθούν στην
ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ : http://www. oecd.org..

Θεματική ανασκόπηση της πολιτικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υπό πίεση για να παράσχει περισσότερα επίπεδα
τριτοβάθμιας μάθησης και περισσότερες διαφοροποιημένες ικανότητες για μια περισσότερο
διαφοροποιημένη πελατεία. Ο τομέας αυτός αναμένεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες της γνώσης της
οικονομίας και της αγοράς εργασίας, καθώς επίσης και στο μαθητή-άτομο. Πρέπει να συμβάλει στην
επικράτηση της ισότητας, να εξασφαλίσει ποιότητα και να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η
χρηματοδότηση για αυτήν την επέκταση είναι ένα σημαντικό ζήτημα και συνδέεται με θέματα ισορροπίας
ανάμεσα σε δημόσιες και ιδιωτικές πηγές και με το ύψος οποιασδήποτε συνεισφοράς που απαιτείται από
αρχάριους μαθητές. Εμπλέκονται, ακόμη, ζητήματα θεσμικού καθεστώτος και στόχων. Αντιδρώντας στην
προτεραιότητα που δίνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Εκπαιδευτική Επιτροπή διεξάγει δια-χωρικά
μια θεματική έρευνα που θα ασχοληθεί με αυτή την ευρεία κλίμακα θεμάτων που την αφορούν. Αυτή η
έρευνα θα περιλάβει μια μελέτη που θα γίνει δια-χωρικά, θα διεξαχθεί, δηλαδή, σε διάφορες χώρες που
στην πλειοψηφία τους είναι χώρες του ΟΟΣΑ, και, ακόμη, ένα σύνολο εθνικών μελετών που θα καλύψουν
ένα κάπως μικρότερο αριθμό χωρών. Η ΘΔΑΕ έχει επωμιστεί ένα σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την έρευνα,
ιδιαίτερα για θέματα θεσμικών στόχων, διοίκησης, χρηματοδότησης, διαχείρισης και εξουσίας.

Εξετάζοντας την ηλεκτρονική μάθηση στη μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Η ηλεκτρονική μάθηση λέγεται ότι έχει μεγάλη δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα, να αυξήσει
την πρόσβαση και να μειώσει τις δαπάνες στη μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση. Εντούτοις
η υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για την υλοποίηση αυτής της δυνατότητας είναι και
περίπλοκη και συχνά πολυδάπανη και το κόστος/όφελος της ηλεκτρονικής μάθησης σε σύγκριση με αυτό
των άλλων τρόπων παροχής της μάθησης είναι συχνά ατελέσφορο. Είναι ανάγκη να υιοθετηθεί μία

ρεαλιστική και στοιχειοθετημένη προσέγγιση για να επισημαίνονται οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι για τα
ιδρύματα που επιδιώκουν να παρέχουν μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω
ηλεκτρονικής μάθησης. Μία μελέτη έγινε από την CERI σε συνεργασία με τη ΘΔΑΕ στο πρώτο μισό του
2003 με την οικονομική υποστήριξη του Hewlett Foundation. Επιλέχτηκαν δεκαεννέα περιπτώσεις για
έρευνα. Καταρτίστηκε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελεί τη βάση ανάλυσης των παραπάνω περιπτώσεων
στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στην Ευρώπη και την Ασία – οι περιπτώσεις αυτές πάρθηκαν από χώρες
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες.
Η μελέτη εξετάζει τις δαπάνες ανάπτυξης και παροχής των δραστηριοτήτων της ηλεκτρονικής
μάθησης καθώς και θεσμικές στρατηγικές για τη μείωση κινδύνων και τη μεγιστοποίηση εγγραφών.
Διερευνά, επίσης, πώς οι επιχειρήσεις της ηλεκτρονικής μάθησης εγκαινιάζονται και οργανώνονται σε
θεσμικό επίπεδο, που περιλαμβάνει και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτή η μελέτη εστιάζει την
προσοχή της στη δια-συνοριακή μετάδοση των δραστηριοτήτων της ηλεκτρονικής μάθησης και έχει ως
στόχο να εντοπίσει κάποια από τα εμπόδια που συναντούν τα ιδρύματα μετα-δευτερoβάθμιας εκπαίδευσης
στην προσπάθειά τους να λανσάρουν τις δραστηριότητες της ηλεκτρονικής μάθησης.

Παρακολουθώντας τη διεθνοποίηση και την ανταλλαγή στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
Στα πλαίσια της αυξανόμενης κινητικότητας των σπουδαστών και της αύξησης της διασυνοριακής
παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έγινε αισθητή η ανάγκη να ληφθούν διεθνώς πρωτοβουλίες για τη
βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης διασυνοριακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για περιεκτικότερα στοιχεία σχετικά με τη διεθνοποίηση της
ανώτατης εκπαίδευσης. Μέσα στον ΟΟΣΑ, η CERI έχει την ευθύνη για τη συνεργασία με την ΟΥΝΕΣΚΟ με
στόχο τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εξασφάλιση της ποιότητας, την πιστοποίηση και
την αναγνώριση των προσόντων, και, επιπλέον, θα δουλεύει με το πρόγραμμα INES και τη Διεύθυνση
Επιστήμης, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας για τη δημιουργία δεικτών της σπουδαστικής κινητικότητας,
ειδικά στους τομείς των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας. Η ΘΔΑΕ υποστηρίζει την εργασία που
γίνεται σχετικά με τη "διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λατινική Αμερική" που
χρηματοδοτείται από τη Διεθνή Τράπεζα, και η οποία συμπληρώνει προηγούμενη εργασία της ΘΔΑΕ για
τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Έκθεση της εργασίας αυτής θα δημοσιευτεί στο μέλλον. Το
2005-06 η ΘΔΑΕ θα εστιάσει το έργο της στους ακόλουθους στόχους:
Να δημιουργήσει έναν οδηγό για να βοηθήσει την HEIs να αναπτύξει μια στρατηγική προσέγγισης του
σχεδιασμού, της διαχείρισης και της αξιολόγησης της διαδικασίας διεθνοποίησης
Να αυξήσει την ικανότητα των εθνικών και τοπικών πανεπιστημιακών ενώσεων και δικτύων να βοηθούν
τα μέλη τους με τη στρατηγική προσέγγισης στη διεθνοποίηση.
Εμπειρίες μέσα από ανασκοπήσεις που διενεργήθηκαν από το Πρόγραμμα Διεθνοποίησης, καθώς
και καινούργιες γνώσεις που αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα Διεθνοποίησης στη Λατινική Αμερική
δείχνουν ότι, ενώ τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατανοούν τη σημασία ύπαρξης μιας
στρατηγικής προσέγγισης της διεθνοποίησης, στερούνται τα απαραίτητα εργαλεία και τους οδηγούς για
να ενεργήσουν ανάλογα. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μαρτυρούν ότι τα ιδρύματα χρειάζονται βοήθεια
και για τις τρεις φάσεις - προγραμματισμό, εφαρμογή και διαχείριση, και αξιολόγηση. Η ανάπτυξη και η
χρήση δεδομένων συλλογής εργαλείων/συστημάτων είναι μία από τις περιοχές-κλειδιά για να απευθυνθεί
κανείς.

Αναλύοντας την ανάπτυξη της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
Δεδομένου ότι τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πολλές χώρες γίνονται πιο
αυτόνομα, με τη μεταβίβαση σ’ αυτά διοικητικών διακανονισμών και μεγαλύτερης οικονομικής
δικαιοδοσίας, ο ρόλος και η αρμοδιότητα των ιδρυμάτων στην πολιτική κατανομής στόχων γίνονται
λιγότερο σαφείς. Ένα μεγάλο μέρος της εργασίας της ΘΔΑΕ εξετάζει αυτό το θέμα . Ένα πρόγραμμα
σχετικά με την οικονομική ικανότητα υποστήριξης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που από
κοινού οργανώθηκε από τη ΘΔΑΕ και το Συμβούλιο Οικονομικών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην
Αγγλία (HEFCE), ολοκληρώθηκε το 2004. Η έκθεση των αποτελεσμάτων αυτής της εργασίας έχει

δημοσιευτεί με τον τίτλο "Στην κόψη: Εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση" και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας..
Μια μελέτη, συνέχεια της προηγούμενης, πάνω στα συστήματα χρηματοδότησης και τις
επιδράσεις τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα αρχίσει αργότερα αυτόν το μήνα. Ο στόχος της μελέτης
αυτής είναι να περιγραφούν, να αναλυθούν και να συγκριθούν οι συγκεκριμένες πτυχές των θεσμικών
συστημάτων χρηματοδότησης, και η αλληλεξάρτηση μεταξύ του πραγματικού και του επιδιωκόμενου
αντίκτυπου των συστημάτων πάνω στη θεσμική συμπεριφορά. των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
Για να υποστηρίξουμε αυτή την ανάλυση προετοιμάσαμε κάποιες σύντομες επισκοπήσεις εθνικών
συστημάτων, που προήλθαν κυρίως από υλικό που ήδη υπήρχε, και που είναι, επίσης, διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα μας..

Ανασκοπώντας και υποστηρίζοντας τη συνεισφορά των ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της περιφέρειας
Οι περιφέρειες έχουν γίνει σταδιακά σημαντική χωρική μονάδα για την υποστήριξη της βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης και για την ανατροφή της κοινωνίας, δεδομένου ότι η σφαιρική οικονομία έχει
μειώσει την έκταση των εθνών και έχει κάνει πιο τρωτούς τους πολιτισμούς και τα μέρη. Με βάση ένα
παλιότερο πρόγραμμα της ΘΔΑΕ με τίτλο "η ανταπόκριση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις
περιφερειακές ανάγκες’ (1999), μια νέα εργασία θα αναλύσει το πώς περιοχές σε διαφορετικές
τοποθεσίες ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης
με ιδιαίτερη εστίαση στο ρόλο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η αξιόπιστη συγκριτική ανάλυση σ’ αυτή την περιοχή είναι σύνθετη. Οι ειδικοί σύμβουλοι
πρότειναν η βασική εστίαση του προγράμματος να είναι η υποστήριξη των ιδρυμάτων και των
περιφερειακών μετόχων τους για να αναπτύξουν ένα σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα
ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες των σπουδαστών της περιοχής, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας
των πολιτών. Προτάθηκε, επίσης, να περιλάβει το πρόγραμμα ένα σύνολο ανασκοπήσεων που να
επικεντρώνονται σε μία περιοχή και στα ιδρύματα που την εξυπηρετούν, κι αυτό σε έναν περιορισμένο
αριθμό χωρών. Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης θα ήταν αναπτυξιακός και συμβουλευτικός παρά
κανονιστικός, και θα ήταν βασισμένος σε αμοιβαία μάθηση. Η διαδικασία ανασκόπησης θα έπρεπε να
περιλάβει προσωπική-αξιολόγηση και όχι αξιολόγηση μιας ομάδας από εμπειρογνώμονες που
λειτουργούν σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο προκλητικά κομμάτια
αυτής της εργασίας, και επί του παρόντος συναρμολογούμε το σύνολο αυτών των περιφερειακών
περιπτώσεων.

H διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην ανώτατη εκπαίδευση
Μια νέα δραστηριότητα της ΘΔΑΕ θα αφορά στη στελέχωση και τη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού. Αυτό το θέμα έχει πολλές πτυχές που συναντιούνται κατά τη λειτουργία του ιδρύματος, όπως
η ηλικία του διδακτικού προσωπικού, οι διαφορές γένους σε ανώτερα επίπεδα, οι σχέσεις μεταξύ των
διδασκόντων και του άλλου προσωπικού, και το ερώτημα ποιες υπηρεσίες παρέχονται από υπαλλήλους
και ποιες από εργολάβους. Ένα θέμα-κλειδί είναι πώς ένα ίδρυμα θα προσελκύσει και θα κρατήσει ένα
επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό –στην έρευνα, στη διδασκαλία, στη διοίκηση, στη διαχείριση. Το ύψος
του μισθού είναι ένας σημαντικός παράγοντας αλλά εξίσου σημαντικά ζητήματα είναι οι προοπτικές
καριέρας και η ικανοποίηση μέσα από τη δουλειά. Το προσωπικό των πανεπιστημίων σε πολλές χώρες
ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και δεν είχαν δυνατότητα να κάνουν ελιγμούς.
Ελπίζουμε ότι μια δραστηριοποίηση πάνω σ’ αυτό το θέμα θα μπορούσε να προσδιορίσει, να
συγκρίνει και να αναλύσει τρέχουσες τάσεις σε διαφορετικά θεσμικά ή/και εθνικά πλαίσια. Αυτή η
εργασία θα μπορούσε να βασιστεί σε ένα ερωτηματολόγιο για τα ιδρύματα και ο στόχος θα ήταν ο
προσδιορισμός συστάσεων για θεσμική πολιτική βασισμένη στην πρακτική.

Χτίζοντας ικανότητα για διακυβέρνηση και διαχείριση ιδρυμάτων

Η ΘΔΑΕ οργάνωσε μία σειρά σεμιναρίων με τίτλο «Τι δουλεύει» που παρέχει επαγγελματική
κατάρτιση στους συμμετέχοντες, και μπορούν να οδηγήσουν στη δημοσίευση αναφορών και/ή στη
δημιουργία άτυπων δικτύων σχετικών με διάφορες πλευρές της διαχείρισης ιδρυμάτων. Τα σεμινάρια
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν ιδρύματα και χώρες με την αναθεώρηση της τρέχουσας πολιτικής και
πρακτικής και με τη διασπορά παραδειγμάτων επιτυχούς καινοτομίας. Τα σεμινάρια έχουν συμπεριλάβει
θέματα όπως "Η διαχείριση των πανεπιστημιακών μουσείων», «τα πανεπιστήμια και ο τομέας της υγείας»
και «Η διαχείριση των θεωρητικών σχολών». Η πιο πρόσφατη εργασία σ’ αυτή τη σειρά αφορούσε στη
δημόσια εικόνα της ανώτατης εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων, πώς διαμορφώνουν την αποστολή
τους και τη στρατηγική των στόχων τους, και πώς τα ιδρύματα μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα που
προβάλλουν. Το θέμα του 2005 θα είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Η ΘΔΑΕ έχει αναθεωρήσει τα μεγάλης διάρκειας ετήσια σεμινάρια που οργανώνει σε συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Ένωση και αυτά θα συνεχιστούν με νέα μορφή. Σαν απάντηση σ’ αυτή
την απαίτηση πραγματοποιήθηκε ένα σεμινάριο ηγεσίας στα ισπανικά/πορτογαλικά στη Βραζιλία φέτος
τον Αύγουστο. Οργανώνουμε επίσης σεμινάρια στα γαλλικά όταν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον.
Μετά από μια πρόταση από το χρηματοδοτικό Συμβούλιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την
Αγγλία (HEFCE) σε διεθνείς οργανώσεις, δημιουργήθηκε μια οργανωτική ομάδα για να ερευνήσει το
αίτημα και για να επιτηρήσει την ανάπτυξη μιας Διεθνούς Πύλης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που στοχεύει
σε κυβερνήσεις και ιδρύματα σ’ όλο τον κόσμο. Ο διευθυντής του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση συμφώνησε
να βοηθήσει την οργανωτική επιτροπή γι’ αυτό το πρόγραμμα, μαζί με το βοηθό Γενικό Διευθυντή για την
εκπαίδευση της UNESCO, και άλλες ηγετικές προσωπικότητες. Το έργο του ΟΟΣΑ πάνω στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, μαζί με αυτό της ΘΔΑΕ, θα συνεισφέρει σημαντικά στο πρόγραμμα, το οποίο θα απαιτήσει
ουσιαστική χρηματοδότηση και αποτελεί αντικείμενο μιας μελέτης σκοπιμότητας.

Αναπτύσσοντας τη βάση γνώσεων για την ανώτατη εκπαίδευση
Η Εφημερίδα Διαχείριση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Πολιτική παρέχει μια σειρά από επίσημα
ενδελεχώς ελεγμένα έγγραφα πάνω σε ένα ευρύ φάσμα των ζητημάτων πολιτικής στα πλαίσια του
προγράμματος εργασίας. Η εφημερίδα δημοσιεύεται από τον ΟΟΣΑ τρεις φορές ετησίως. Είναι ένας
φορέας για τη συζήτηση ζητημάτων που ενδιαφέρουν τη ΘΔΑΕ και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων
των δραστηριοτήτων της ΘΔΑΕ στα μέλη του και σε ένα ευρύτερο ακροατήριο.
Η ΘΔΑΕ οργανώνει μια γενική διάσκεψη κάθε δύο χρόνια. Ο στόχος αυτής της γενικής διάσκεψης
είναι να παρασχεθεί όχι μόνον ένα αξιοσημείωτο γεγονός στα μέλη της, αλλά και να προωθηθεί η
κατανόηση της πανεπιστημιακής διαχείρισης και να χρησιμεύσει ως προθήκη για το πρόγραμμα. Η
διάσκεψη παρέχει μια ευκαιρία για αναθεώρηση των συνεχών δραστηριοτήτων προόδου, καθώς επίσης
και τη δυνατότητα αναμονής με ενδιαφέρον των εργασιακών προτεραιοτήτων της ΘΔΑΕ για τα επόμενα
έτη. Η 17η γενική διάσκεψη της ΘΔΑΕ έγινε από 13-15 Σεπτεμβρίου 2004 και συγκέντρωσε σχεδιαστές
πολιτικής, ερευνητές και αρχηγούς ιδρυμάτων για να συζητήσουν μια σειρά ζητημάτων με τίτλο «επιλογές
και ευθύνες: η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην κοινωνία της γνώσης»

Διάδοση
Η ΘΔΑΕ διαδίδει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της όσο το δυνατόν ευρύτερα σε
κατάλληλα ακροατήρια. Οι συστάσεις σχετικά με την πολιτική και τις πρακτικές διάδοσης φέρονται στην
προσοχή των μελών, ενώ χρησιμεύουν και σε άλλες εργασίες του ΟΟΣΑ. Δημοσιεύεται πολύ υλικό, είτε
σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Αν εκτιμάται ότι υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, οι δημοσιεύσεις
τιμολογούνται. Διαφορετικά, το υλικό διανέμεται χωρίς επιβάρυνση. Ο Γραμματέας και η Διοίκηση
αξιοποιούν ευκαιρίες για τη διάδοση του έργου της ΘΔΑΕ σε συνέδρια και σεμινάρια στα οποία
προσκαλούνται, σαν το συγκεκριμένο.
Εκτός από το περιοδικό και τις υπόλοιπες αναφορές και δημοσιεύσεις που προαναφέρθηκαν,
εκδίδουμε τα νέα της ΘΔΑΕ τρεις φορές το χρόνο και το αποστέλλουμε σε περίπου 2000 παραλήπτες, σε
ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή. Μπορούμε να προσθέσουμε και τα δικά σας. Η σελίδα της ΘΔΑΕ στην
ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ χρησιμεύει στη βελτίωση της προβολής του προγράμματος σε ενδεχόμενα μέλη και
στο να παρέχει τεκμηρίωση και πληροφόρηση που δεν δημοσιοποιείται με άλλους τρόπους.

Η πιο πρόσφατη δημοσίευσή μας είναι η πανεπιστημιακή ερευνητική διαχείριση: η αντιμετώπιση
της θεσμικής πρόκλησης είναι ένα από τα θέματα εστίασης της δουλειάς μας τα τελευταία χρόνια.
Στο μέλλον, ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τα μέλη μας σε ένα όλο και
περισσότερο σύνθετο περιβάλλον, όπου η διεθνοποίηση και ο ανταγωνισμός διαδραματίζουν έναν
συνεχώς σημαντικότερο ρόλο. Η αγορά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξελίσσεται πολύ γρήγορα μερικοί τομείς χρηματοδοτούνται ακόμα σχεδόν εξ ολοκλήρου από το δημόσιο και ελέγχονται από το
κράτος, ενώ άλλοι είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου απελευθερωμένοι. Ο βαθμός στον οποίο αυτοί οι τομείς
επικαλύπτονται και αλληλεπιδρούν ποικίλλει από μέρος σε μέρος και από κατεύθυνση σε κατεύθυνση. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, η διαχείριση και η καθοδήγηση είναι ιδιαίτερα ειδικευμένες αποστολές και
ελπίζουμε να παίξουν ρόλο στο να βοηθήσουν οργανισμούς και κυβερνήσεις στο να κάνουν το καλύτερο
δυνατό για τις κοινωνίες που υπηρετούν.
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Η «ΙΣΤΟΡΙΑ» … ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΙ AΞΟΝΕΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Ιστορία ενσωματώθηκε στα Α.Π. του ελληνικού σχολείου ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο στα
τέλη του 19ου αιώνα, σε μια κρίσιμη εποχή για το ελληνικό κράτος, το οποίο είχε μόλις κερδίσει την
ανεξαρτησία του, αντιμετώπιζε, όμως, σοβαρά προβλήματα λόγω της διάσπασης του ενιαίου της ενότητάς
του ως έθνους-κράτους, της απαξιωτικής αντιμετώπισής του από τα Δυτικοευρωπαϊκά κράτη και της
αφύπνισης των βαλκανικών εθνικισμών. Σ’ αυτή την ιστορική συγκυρία η σχολική Ιστορία
ανέλαβε ελληνοποιητικό και ηθικοποιητικό ρόλο και επωμίσθηκε το καθήκον της εθνικής και πολιτικής
διαπαιδαγώγησης των μαθητών λειτουργώντας ως μηχανισμός διαμόρφωσης της ελληνικής συνείδησης,
εγχάραξης της εθνικής ταυτότητας και νομιμοποίησης των υφιστάμενων σχέσεων εξουσίας.
Τον πολιτικό αυτό ρόλο διατήρησε, και μάλιστα κατ’ επίταση, το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας
κατά τη μεταπολεμική περίοδο, οπότε οι όλως ιδιαίτερες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες που βίωνε το
ελληνικό κράτος επέβαλαν την επανενοποίηση του κατακερματισμένου εθνικού σώματος και τη
νομιμοποίηση του υπάρχοντος καθεστώτος. Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται η διερεύνηση των
κατευθυντηρίων αξόνων της διδασκαλίας της Ιστορίας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, προκειμένου να
ανταποκριθεί αυτή αποτελεσματικά στις απαιτήσεις που απέρρεαν από το ρόλο της ως μέσου εθνικής και
πολιτικής διαπαιδαγώγησης.

ABSTRACT
History, as a separate school subject, was incorporated in the National Greek Curriculum in the end
of 19th century. It was a crucial era for Greece, which has just won its independence and was faced
serious national and political problems. At this crucial moment, History, following the objectives of the
Greek Historiography, which was newly established and influenced by the romantic
European historiographic tendencies, functioned as a mechanism for the formation of the Greek ethnic
identity.
History, as a school subject, retained this role even during the first post war period, because of the
specific socio-political problems Greece was facing. This paper attempts to explore the parameters of
the teaching of History during this period, so that it could meet the needs that stemmed from its role
as a means of ethnic and political instruction.

Ως Ιστορία ορίζεται το σύνολο των παρελθόντων γεγονότων, καταγεγραμμένων ή μη, που επηρέασαν
-αρνητικά ή θετικά- την ανθρώπινη ζωή κι εξέλιξη αλλά και η μεθοδική προσπάθεια του ανθρώπου να
ερευνήσει, να συνθέσει, να ερμηνεύσει το παρελθόν βασισμένος στα όσα ίχνη του έχουν διατηρηθεί και
να μεταδώσει τα πορίσματα της έρευνάς του στους άλλους. Θολός κι αόριστος ορισμός, καθώς η ίδια
λέξη στεγάζει αλαζονικά και τις δυο σημασίες, το παρελθόν αλλά και τη γνώση που έχουμε γι’ αυτό.
Αυτός ο δυισμός της Ιστορίας και η εγγενής αμφισημία που απορρέει εξ αυτού, της προκαλούν
αντινομίες και γεννούν προβληματισμούς σχετικά με τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στην
αυθεντική ιστορική πραγματικότητα και την επιστημονική καταγραφή της. Γιατί, αν η Ιστορίαπραγματικότητα υφίσταται αντικειμενικά, η Ιστορία ως επιστήμη, από τη γέννησή της στα πλαίσια των
Δυτικών κοινωνιών, ορίζει τον εαυτό της σε σχέση με μια πραγματικότητα η οποία ούτε κατασκευάζεται
ούτε παρατηρείται, όπως στις Φυσικές Επιστήμες, αλλά «ερευνάται» και «μαρτυρείται» μέσα από την

αφήγηση ενός ατόμου που «είδε» και «άκουσε να λένε». (Λε Γκοφ, 1998, 16) Μ’ άλλα λόγια, η Ιστορία
ως ιστορική πραγματικότητα δεν περιέρχεται σε μας «αγνή». Διαθλάται πάντα μέσα στο μυαλό εκείνου
που την καταγράφει, αξιολογώντας και νοηματοδοτώντας τα ιστορικά γεγονότα υπό το πρίσμα των
ιδεών, των αντιλήψεων και των ερμηνευτικών αρχών του και στα πλαίσια των κοινωνικών, ιδεολογικών
και πολιτικών καταναγκασμών που υφίσταται συνειδητά ή ασύνειδα. Κατά συνέπεια, η Ιστορία-επιστήμη
δεν αποτελεί παρά διευθέτηση του παρελθόντος υποκείμενη στις επιδράσεις και τις παραμορφωτικές
επιπτώσεις του παρόντος στη βάση ικανοποίησης σύγχρονων αναγκών κι επιδιώξεων, μια συνεχή,
δηλαδή, διαδικασία αμοιβαίας δράσης μεταξύ ιστορικού και ιστορικών συμβάντων. Το παρελθόν μπορεί
να είναι τετελεσμένο, οι αναπαραστάσεις και οι χρήσεις του, όμως, παραμένουν πάντα ανοιχτές, αφού η
γνώση του χθες μορφοποιείται πρωτίστως με βάση ερωτήματα που θέτει το σήμερα και στόχο τη
νομιμοποίηση, τον καθαγιασμό της κάθε καθεστηκυίας τάξης. (Καρρ, 1983, 23 , 24 - Citron, 1985, 100
- Λε Γκοφ, 1998, 160 – Moniot, 2000, 78, 80.)
Η Ιστορία, παρά το γεγονός ότι οι ρίζες της ανιχνεύονται στην αρχαιότητα, (Bury, 1971, 9) ως
γνωστικός κλάδος με διακριτή μεθοδολογία, αντικείμενο και ακαδημαϊκή συγκρότηση, ως επιστήμη
δηλαδή, πρωτοεμφανίσθηκε μόλις το 19ο αιώνα μέσα σ’ ένα κλίμα διάχυτης ευφορίας και γενικευμένης
αισιοδοξίας για το μέλλον του ανθρώπου, που είχε καλλιεργήσει και κληροδοτήσει ο αιώνας των Φώτων.
Καρπός μιας ήρεμης και γεμάτης αυτοπεποίθηση φιλελεύθερης θεώρησης του κόσμου και τέκνο του
ρομαντικού γερμανικού ιστορισμού, η ιστορική γραφή ανέλαβε το ρόλο του μεταδότη της παράδοσης κι
εμπειρίας της ομάδας και του αναδομητή του παρελθόντος αντιστρατευόμενη την ηθικοποιητική Ιστορία
και καταφάσκοντας την τελεολογική αντίληψη περί γραμμικής, ατέρμονης και σφαιρικής προόδου, η
οποία είχε τις ρίζες της στην εβραιοχριστιανική παράδοση και χρωστούσε την εκκοσμίκευσή της στους
Διαφωτιστές. (Λε Γκοφ, 1998, 13 – Καρρ, 1983, 131.)
Τα ιδιαίτερα αυτά γνωρίσματά της, της προσέδωσαν θετικιστική διάσταση, η οποία εύρισκε την
έκφρασή της αφενός στην αναζήτηση της «καθαρής» ιστορικής αλήθειας μέσω της συσσώρευσης,
ταξινόμησης και καταγραφής ασύνδετων, μοναδικών και ανεπανάληπτων ιστορικών συμβάντων, σε μια
σειρά post hoc – propter hoc, ως έγκυρων τεκμηρίων που αναδείκνυαν και αποδείκνυαν την ανοδική
πορεία της ανθρωπότητας (Palmer, 1967, 134), αφετέρου στην πριμοδότηση του ρόλου των «μεγάλων
ανδρών» ως δημιουργών της ιστορικής εξέλιξης.
Αυτός ο φετιχισμός των γεγονότων, η επικέντρωση στη λεπτομερή περιγραφή του μοναδικού και
ιδιαίτερου κι όχι τη γενίκευση και την ερμηνεία του κανονικού και καθολικού και η προνομιακή
μεταχείριση των «προσωπικοτήτων», με την παράλληλη αγνόηση της συμβολής «των αφανών ηρώων,
της μεγαλοπρεπούς παρέλασης των ανώνυμων ανθρώπων» στην ιστορική πορεία, περιόρισαν την
ιστορική γραφή σε αφήγηση που έδινε λίγες εξηγήσεις, δεν απεκάλυπτε τίποτε χρήσιμο για το παρόν και
το μέλλον, δεν πρόσφερε ηθικά ή πολιτικά διδάγματα. Αναδεικνυόταν, όμως, στο καταλληλότερο
πολιτικό εργαλείο για την ενδυνάμωση και τη διαιώνιση των εθνικών κρατών, που, στις τελευταίες
δεκαετίες του 19ου αιώνα και στα πλαίσια των γενικευμένων ανακατατάξεων και των ριζικών
μετασχηματισμών τους οποίους προκάλεσε η ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη, έπρεπε να εδραιώσουν τη
δύναμή τους αλλά και τη χρήση αυτής τόσο στο εσωτερικό τους όσο και στο υπό διαμόρφωση διακρατικό
σύστημα, ώστε να επιτύχουν τη διαιώνιση και την αναπαραγωγή τους. (Cohn, 1967, 20)
Για να αντιμετωπίσουν, λοιπόν, οι καινοφανείς πολιτικές οντότητες άμεσα και δραστικά τη νέα
κοινωνική πραγματικότητα και να νομιμοποιήσουν τη νέα τάξη πραγμάτων, ώστε να καταστούν
απρόσβλητες από εσωτερική αποσύνθεση και εξωτερικές επιβολές, ήταν υποχρεωμένες να δομήσουν την
«εθνοκρατική» τους ταυτότητα (Cohn, 1967, 16) διαμορφώνοντας την εθνική ταυτότητα και
καλλιεργώντας τη συλλογική συνείδηση των πολιτών τους μέσω μιας δυναμικής εθνικιστικής ιδεολογίας
(Λέκκας, 1996, 159) και μιας κατάλληλης για την ευόδωση των στόχων τους πολιτικής κατήχησης. Στην
προσπάθειά τους αυτή, επιστράτευσαν όλους εκείνους τους μηχανισμούς που σχετίζονται με την
παραγωγή και την κυκλοφορία των ιδεών (Λέκκας, 1996, 134) και θεσμοθέτησαν την εκπαίδευση
(Mulhern, 19, 543) χρησιμοποιώντας την στο εξής ως εργαλείο άσκησης εθνικής και πολιτικής
διαπαιδαγώγησης (Blackledge – Hunt, 1995, 435), με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και την
ικανοποίηση των πολιτικών τους επιδιώξεων.
Aπό τη στιγμή που το εκπαιδευτικό σύστημα ανέλαβε το ρητό αυτό πολιτικό ρόλο, έσπευσε να τον
διεκπεραιώσει ικανοποιητικά θέτοντας στην υπηρεσία του όλες τις εκπαιδευτικές λειτουργίες και
διαδικασίες, (Merriam, 1934, 74) κυρίως, όμως, ορίζοντας τις προς διδασκαλία γνωστικές περιοχές και
επιλέγοντας προσεκτικά την παρεχόμενη στους μαθητές γνώση στη βάση συγκεκριμένων ιδεολογικοπολιτικών στοχεύσεων. Απ’ όλα τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία επιλέγηκαν για να προωθήσουν

τους εθνοκρατικούς στόχους, σε κατ’ εξοχήν εργαλεία εθνικής διαπαιδαγώγησης και πολιτικού
σωφρονισμού αναδείχθηκαν οι Κοινωνικές Σπουδές (Brubaker, 1969, 51) και κυρίως η Ιστορία, η οποία
σ’ αυτή τη συγκυρία του 19ου αιώνα, εποχή επεκτατισμών, αποικιοκρατίας και των ιδεολογιών που
νομιμοποιούσαν αυτές τις πολιτικές, ανέλαβε να γαλουχήσει τα παιδιά σύμφωνα με τα εθνικά ιδανικά και
τα διδάγματα του ένδοξου παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτούσαν συνείδηση της ένταξής τους
στην εθνο-πολιτική οντότητα και των υποχρεώσεών τους απέναντι στην «πατρίδα» και θ’ αγωνίζονταν
για την υλοποίηση των εθνικών ιδεωδών και οραμάτων.
Η αδιαμφισβήτητη και επιστημονικά επιβεβαιωμένη αυτή θέση, ότι, δηλαδή, η Ιστορία ως γνωστικό
αντικείμενο καλείτο, από την εμφάνισή της ως αυτόνομου γνωστικού αντικειμένου, να εξυπηρετήσει
κυρίως εξωιστορικούς σκοπούς στους οποίους υπέτασσε ρητά τους ιστορικούς, (Αβδελά, 1998, 37) ισχύει
και για την ελληνική περίπτωση για τον επιπλέον λόγο ότι η αδυναμία σύμπτωσης εθνικής και πολιτικής
οντότητας (που χαρακτήριζε την ανάδυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους) και η διάσταση ανάμεσα
στο ένδοξο παρελθόν και το άδοξο παρόν των Ελλήνων (που προκαλούσε την περιφρόνηση των Δυτικών
και αισθήματα μειονεξίας και κατωτερότητας στους Έλληνες) σε συνδυασμό με την αφύπνιση των άλλων
βαλκανικών εθνικισμών και την ανάγκη νομιμοποίησης μελλοντικών επεκτατικών διεκδικήσεων στο
όνομα του αλυτρωτισμού, έθεταν επιτακτικό το ζήτημα συγκρότησης εθνικής ταυτότητας και
καλλιέργειας της κοινωνικής συνοχής. (Κονδύλης, 1991, 28 - Φραγκουδάκη – Δραγώνα, 199 , 16) Κάτω
απ’ αυτές τις συνθήκες, η σχολική Ιστορία, υιοθετώντας τους βασικούς άξονες της νεοσύστατης και
καταλυτικά επηρεασμένης από τις ρομαντικές ιστοριογραφικές τάσεις της Ευρώπης Ελληνικής
Ιστοριογραφικής Σχολής, η οποία παρουσίαζε μια σταθερή απόκλιση προς την ιδεολογική χρήση της
Ιστορίας (Δημαράς,
1982,
ιβ΄),
ανέλαβε
-στα
τέλη
του
19ου αιώνα- ελληνοποιητικό και ηθικοποιητικό ρόλο. (Κουλούρη, 1988, 33) Απώτερος στόχος της,
αποδεικνύοντας τη «συνέχεια», τη «μοναδικότητα» και την «ανωτερότητα» του ελληνικού έθνους
απέναντι
στα
άλλα (Φραγκουδάκη – Δραγώνα (επ.),
199
,
31),
να
κατατάξει
την
καινοφανή εθνοκρατική οντότητα στον αναπτυγμένο Δυτικό κόσμο και να εξασφαλίσει την αρμονική
σύμπλευσή της με τα υπόλοιπα Δυτικοευρωπαϊκά κράτη.
Το έργο αυτό εξακολούθησε να επιτελεί και μεταπολεμικά, μ’ ένα μικρό διάλειμμα- αυτό της
μεταρρύθμισης του 1964, μέχρι τη μεταπολίτευση η σχολική Ιστορία ως μηχανισμός εγχάραξης της
εθνικής ταυτότητας, πρόκλησης πολιτικής νομιμοφροσύνης και δικαίωσης των υφιστάμενων σχέσεων
εξουσίας. (Αδάμου, 2002) Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι οι μεταπολεμικές δραματικές ανακατατάξεις και
οι ραγδαίες διεθνείς κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες απαιτούσαν τον αναπροσδιορισμό της
εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο αφενός την ανταπόκριση της εκπαίδευσης στις καινούριες ανάγκες της
σύγχρονης κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, που επέβαλλαν τον αστικό εκσυγχρονισμό κι
εκδημοκρατισμό της χώρας, (Καζαμίας 1993, 171) αφετέρου την εναρμόνισή της με τις διεθνείς
εκπαιδευτικές τάσεις, καρπό της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής, επιστημονικής και
τεχνολογικής ανάπτυξης. (Δενδρινού-Αντωνακάκη & Ολυμπίτου-Ατσάλη, 1958, 32-59) Το μεταπολεμικό
αυταρχικό κράτος είχε άλλες προτεραιότητες. Όφειλε να νομιμοποιηθεί, να παγιώσει την κυριαρχία του
και να εξασφαλίσει την ανθεκτικότητα και τη μακροβιότητα της εξουσίας του μέσω μιας εκπαιδευτικής
πολιτικής εθνικιστικού και φρονηματιστικού χαρακτήρα (όπως εμφαίνεται από τη νομοθετική
κατοχύρωση που προσφέρει στον εθνικό-πολιτικό προσανατολισμό το Σύνταγμα του 1952, άρθρο 16) και
στο όνομα μιας εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που μετέτρεπε το σχολείο κυρίως σε όργανο ιδεολογικής
χειραγώγησης και αστυνομικής περιφρούρησης μιας κοινωνικής ισορροπίας που κανένας δεν πίστευε ότι
ήταν «ηθική» ή «δίκαιη». (Φραγκουδάκη, 1977, 15)
Στα πλαίσια αυτά, η σχολική Ιστορία, πρωτίστως εθνοκεντρική και δευτερευόντως ευρωκεντρική,
ανέλαβε το διαπαιδαγωγικό της ρόλο αποσκοπώντας μάλλον στην ανάπτυξη εθνικής συνείδησης, τη
δόμηση εθνικής ταυτότητας ως «αυτονόητης και αναλλοίωτης αποτύπωσης κοινωνικής ομοψυχίας και
συνοχής» (Αβδελά, 199 , 31) και τη διαμόρφωση ηθικών και πολιτικών στάσεων κατάλληλων για την
εύρυθμη λειτουργία της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας παρά στην παροχή παιδείας και τη διάπλαση
υπεύθυνων και ενεργών μελλοντικών πολιτών. Θετικιστική στη σύλληψη, επικέντρωνε στο στρατιωτικό,
διπλωματικό, δυναστικό και πολιτικό τομέα «αγνοώντας» ιστορικές συνθήκες, κοινωνικές ανάγκες και
νοοτροπίες, ιδεολογικές τάσεις και αθέατα ανθρώπινα κίνητρα και έδινε έμφαση στην
περιγραφική, γεγονοτολογική αφήγηση
κατακερματίζοντας
το
παρελθόν
σε
μεμονωμένα
ιστορικά συμβάντα, που παρέθετε σε μια συνεχή χρονολογική διαδοχή χωρίς εμβάθυνση
στις γενεσιουργές αιτίες και τις συνέπειές τους. Επιδείκνυε, δηλαδή, παντελή αδιαφορία για την ολιστική

θεώρηση των ιστορικών φαινομένων και των κοινωνικών σχηματισμών, την οποία επέτεινε με την
επιμονή της να αποφεύγει την κοινωνική ανατομία οποιασδήποτε εποχής παραβλέποντας τους
κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι -σε διαλεκτική σχέση μεταξύ τους- τη
μορφοποίησαν και την ερμηνεύουν, και την εμμονή της να προβάλλει «εξέχουσες» προσωπικότητες
ως καταλύτες της ιστορικής εξέλιξης.
Η θετικιστική προσέγγιση του παρελθόντος, όμως, που προέκρινε η σχολική Ιστορία κατά την πρώτη
μεταπολεμική περίοδο δεν αποτελούσε το μόνο «ολίσθημα» της. Πιστή στις ρομαντικές και ιδεαλιστικές
καταβολές της, ιδεολογικοποιούσε το παρελθόν παρασιωπώντας ιστορικές αρχές, αποκρύπτοντας ή
επιλέγοντας πηγές και παραχαράσσοντας ιστορικά γεγονότα, συντηρούσε ιστορικούς μύθους στο όνομα
του σεβασμού στην παράδοση και ασκούσε ιδεολογικό διαποτισμό και πολιτική κατήχηση με το πρόσχημα
του ηθικοποιητικού της ρόλου. Απόλυτα εναρμονισμένη, τέλος, με την εθνικιστική ιδεολογία, προωθούσε
την αντίληψη ότι το ελληνικό έθνος αποτελεί «φυσική» αλλά και «μεταφυσική» -άνωθεν δοσμένηοντότητα, υπερχρονική και υπερτοπική, που η ανίχνευση των ριζών της τρεις χιλιάδες χρόνια πριν, στην
αρχαιότητα, και η αδιάλειπτη συνέχειά της μέχρι σήμερα κατοχυρώνουν τη νόμιμή της διεκδίκηση των
πρωτείων στην «ιεραρχία αρχαιότητας» των εθνών, πιστοποιούν την πολιτισμική καθαρότητα και την
αναλλοίωτη ουσία του ελληνικού έθνους και του προσδίδουν ανωτερότητα και μοναδικότητα. Κι αυτή η
απόδειξη και κατακύρωση της αδιαμφισβήτητης υπεροχικής αξίας του ελληνισμού αποτελούσε το
βασικότερο στόχο της.
Στην προσπάθειά της η Ιστορία να αναδείξει και να αποδείξει την αξία του ελληνικού έθνους στη βάση
της αναλογίας «αρχαιότητα και διαχρονικότητα – ανωτερότητα», που αποτελεί βασική συνιστώσα της
εθνικιστικής ιδεολογίας, καταργείτο ο ιστορικός χρόνος με την καταχρηστική χρήση και την προβολή
σύγχρονων
θεσμών
και
κοινωνικών
σχέσεων
σε
καταστάσεις
του
παρελθόντος, αποκρύπτονταν ή εξωραϊζονταν κοινωνικές συγκρούσεις και αποφεύγονταν αναφορές σε
«αρνητικές»
προσωπικές
συμπεριφορές
και
πολιτικές
πτυχές
δράσης.
Παράλληλα, παρέχονταν δογματικά ερμηνείες γεγονότων που δεν επιδέχονταν αντίρρηση και
αμφισβήτηση, «λησμονούνταν» εθνοτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αποσιωπάτο η πολυεθνικότητά της, προβάλλονταν φυλετικά και
πολιτισμικά χαρακτηριστικά μετασχηματισμένα σε ανεπεξέργαστες στερεοτυπικές εθνικές σταθερές και
επιστρατευόταν η μεσσιανική ιδέα, εμποτισμένη, μάλιστα, με έντονο μυστικισμό, του «περιούσιου λαού»
και της «ιερής αποστολής» του.
Με δυο λόγια, παραχαρασσόταν κυνικά η Ιστορία-πραγματικότητα και καταστρατηγείτο κάθε
ιστορικός νόμος στο όνομα των ιδεολογημάτων και των εμμονών της εθνικιστικής ιδεολογίας και με στόχο
την εξιδανίκευση της προγονικής ταυτότητας και τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού εθνικού «εαυτού»,
κληροδότη του «καθαρού» και ανέπαφου από δάνεια και επιρροές κλασικού πολιτισμού, φορέα -κατά
θεία επιλογή- του Χριστιανισμού σ’ Ανατολή και Δύση και σωτήρα της Ευρώπης από την ανατολική
βαρβαρότητα, εκ του οποίου «ερρύη τα πάντα». Ιδιότητες που προσέδιδαν στο ελληνικό έθνος τη
διάσταση όχι μόνον της αιωνιότητας αλλά και του πεπρωμένου, ενώ, παράλληλα, λειτουργούσαν ως
αντισταθμιστικός παράγοντας στην απαξία του παρόντος και την αδυναμία του μεταπολεμικού κράτους
να συμπορευτεί αρμονικά με τα αναπτυγμένα Δυτικοευρωπαϊκά κράτη. Η αντιπαράταξη -στην έλλειψη
πόρων και την αναπτυξιακή υστέρηση- των ιδεών της διαχρονικής Ορθοδοξίας και του ανώτερου
πανανθρώπινου πολιτισμού, λίκνου και θεμέλιου του δυτικού, πιστοποιούσε την ανωτερότητα του
ακατάλυτου ελληνικού πνεύματος, νομιμοποιούσε τις οφειλές των Δυτικών στους Νεοέλληνες και
αποτελούσε εχέγγυο για την πνευματική κυριαρχία της Ελλάδας επί της «συγχρόνου ανθρωπότητος».
Η εξύμνηση του πνεύματος, όμως, ως ιδεολογικού άξονα και ύψιστης αξίας, δεν εξυπηρετούσε μόνον
την κατάδειξη της ανωτερότητας και της μοναδικότητας του ελληνισμού. Αντανακλώντας την
κυρίαρχη μετεμφυλιακή ιδεοληψία της νίκης του πνεύματος επί της ύλης, αποσκοπούσε, επιπλέον, στον
πολιτικό φρονηματισμό των μαθητών σε μια εποχή που η καταδίκη των υλιστικών θεωριών, ταυτισμένων
με το μαρξιστικό δόγμα, απέβαινε η πρώτη προτεραιότητα της συντηρητικής κυβέρνησης για τη θωράκιση
της νεολαίας απέναντι στον κομμουνισμό και τη διάπλαση «ελεύθερων προσωπικοτήτων»,
«εθνικοφρόνων πατριωτών», «καλών καγαθών πολιτών», έτοιμων να δράσουν εναντίον οποιουδήποτε
«ξενοκίνητου», «ανελεύθερου» και «καταπιεστικού» συστήματος διασφαλίζοντας αφενός τη συνοχή και
τη σταθερότητα του κράτους, αφετέρου την εξουσία των κυρίαρχων συντηρητικών δυνάμεων.
Είναι φανερό ότι στο συγκεκριμένο ιδεολόγημα, το οποίο εμφανιζόταν επίμονα σ’ όλα τα εγχειρίδια
Ιστορίας της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, αποτυπώνονται με συνέπεια οι ιδεολογικές-πολιτικές
επιλογές της μεταπολεμικής πολιτικής ηγεσίας, η οποία, μέσω του «συμβολικού ελέγχου», επιχειρούσε

να εξασφαλίσει την ταύτιση του εθνικού με το πολιτικό και να εξισώσει την εθνική συμπεριφορά με την
πολιτική νομιμοφροσύνη και την υποταγή στην εξουσία της.
Η ταύτιση εθνικού-πολιτικού ήταν απαραίτητο προαπαιτούμενο για τη διάπλαση άβουλων και
πειθαρχικών πολιτών, ταγμένων στην υπηρεσία της, ανομιμοποίητης –γι’ αυτό και εξαιρετικά ανίσχυρης
κι ανασφαλούς κατά τη δεκαετία ’50-’60, πολιτικής ηγεσίας. Έγινε, λοιπόν, πρώτιστη μέριμνα των
συγγραφέων των σχολικών εγχειριδίων της περιόδου, που έσπευσαν να την υπηρετήσουν με τη συνεχή
προβολή αλλεπάλληλων προτύπων του γενναίου πολεμιστή, που θυσιάζεται για την πατρίδα
αποβαίνοντας «πηγή εθνικής υπερηφάνειας και πατριωτικής εμπνεύσεως», και του «καλού πολίτη», του
πειθαρχικού και πιστού στους νόμους και τους άρχοντες. Μέσω αυτών ασκείτο έμμεσος φρονηματισμός
των μαθητών, καθώς τα διδάγματα που υπέβοσκαν επιδιώκετο να εγχαραχθούν και να λειτουργήσουν
ως πρότυπα για τη διαμόρφωση ταυτόσημης δικής τους συμπεριφοράς.
Ωστόσο, η προβολή του φιλοπάτριδος και νομοταγούς πολίτη σε αφηρημένο επίπεδο δεν κρίθηκε,
φαίνεται, ικανοποιητική για την ενσυνείδητη ανάπτυξη παρόμοιων πολιτικών στάσεων, παρά την
επιπλέον προσπάθεια να αυξηθεί το συμβολικό βάρος του δια της παράθεσης και αντιπροτύπων με
έμφαση στις καταστροφικές για την πατρίδα συνέπειες της συμπεριφοράς τους. Οι συγγραφείς των
εγχειριδίων, λοιπόν, επιστράτευσαν και τις «εξέχουσες προσωπικότητες» προβάλλοντας σ’ αυτές
κοινωνικά πρότυπα, ιδεολογικές τάσεις, συμβολισμούς και παραδόσεις συμβατά με τις επίσημες πολιτικές
στοχεύσεις κατά τη δεδομένη ιστορική συγκυρία, ώστε όλα αυτά τα στοιχεία, αφού γίνουν κατανοητά,
απτά και οικεία, να αποτελέσουν κίνητρα για τη διαμόρφωση «συνειδητών πολιτών, υπευθύνων μελών
της κρατικής συμβιωτικής κοινότητας, ειθισμένων εις την υποταγήν εις την καθολικήν θέλησιν»,
(Ζομπανάκης, 1949, 13, 35) την οποία, βέβαια, εκπροσωπούσε η πολιτική ηγεσία για μόνο το λόγο ότι
αποτελούσε εξουσία.
Μέσα από το διττό αυτό στόχο της σχολικής Ιστορίας, να διαμορφώσει «εθνικόφρονες» Έλληνες που
θα αποτελούσαν παράλληλα ενσυνείδητα και πρόθυμα «αντικείμενα του Κράτους», διαφαινόταν
μια πολεμοκεντρική θεώρηση του κόσμου και προωθείτο το μιλιταριστικό κλίμα σε μια εποχή κατά την
οποία οι τραγικές συνέπειες του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και η απειλή ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος
που εγκυμονούσε ο Ψυχρός πόλεμος επέβαλλαν πάση θυσία τη συμφιλίωση των λαών και την ειρηνική
συνύπαρξη των κρατών. Σε πείσμα του γενικευμένου κλίματος ανασφάλειας, αγωνίας, φόβου και άγχους,
αλλά και της οικουμενικής απαίτησης για διεθνή ειρήνη, η τελευταία δεν αναγνωριζόταν ως
πανανθρώπινη αξία και παγκόσμιο ιδανικό και το εννοιολογικό της περιεχόμενο συρρικνωνόταν στην
εθνική ασφάλεια και την ενδοκρατική ευταξία, οι οποίες απειλούνταν από τους εθνικούς «άλλους», και
μάλιστα τους γείτονες Τούρκους και Βούλγαρους. Οι λαοί αυτοί αντιμετωπίζονταν de facto ως εχθροί και
«στολίζονταν» με περιφρονητικούς χαρακτηρισμούς και αρνητικά στερεότυπα τα οποία προκαλούσαν
εθνικές εξάρσεις, καλλιεργούσαν κλίμα μισαλλοδοξίας και σοβινισμού και δραματοποιούσαν παλιές
αντιπαλότητες. Το χειρότερο ακόμα, πουθενά ο πόλεμος δε χαρακτηριζόταν ως κοινωνικό φαινόμενο,
δεν ερμηνευόταν ως τέτοιο και δεν καταδικαζόταν. Αντίθετα, μεταβαλλόταν σ’ ένα, καθαγιασμένο στο
όνομα της υπεράσπισης των ιερών και οσίων, πανηγύρι μέσα από ένα αντιρρεαλιστικό εθνικιστικό
παραλήρημα που εξήρε το ηρωικό και πολεμικό ιδεώδες και δικαιωνόταν με την παράταξη ατέλειωτων
πολέμων και σφαγών προς «επίρρωσιν του εθνικού» φρονήματος.
Τελικά, η διερεύνηση των ιδεολογικών αξόνων στους οποίους αρθρωνόταν η σχολική Ιστορία κατά
την πρώτη μεταπολεμική περίοδο και στους οποίους υπήκουαν, επίσης, οι διδακτικές μέθοδοι
διαπνεόμενες από τις αρχές της Ερβαρτιανής Παιδαγωγικής, που εξακολούθησε να κυριαρχεί στην
εκπαιδευτική σκηνή μέχρι τη μεταπολίτευση -και μιλούμε για ακραιφνώς δασκαλοκεντρική
και βιβλιοκεντρική προσέγγιση της ιστορικής γνώσεις, μηχανιστική απομνημόνευση και αποθησαύριση
έτοιμων,
«έγκυρων»
και
«έγκριτων»
γνώσεωνκαταδεικνύει
με
σαφήνεια
τον εθνοποιητικό, ηθικοποιητικό και κοινωνικοποιητικό ρόλο του γνωστικού αντικειμένου. Δεν υπάρχει
καμιά αμφιβολία ότι κατά τη χρονική περίοδο που εξετάσαμε, η σχολική Ιστορία ασκούσε εθνική και
πολιτική διαπαιδαγώγηση χρησιμοποιώντας αφειδώς όλα τα ιδεολογήματα και τις ιδεοληψίες της
εθνικιστικής ιδεολογίας και παραθέτοντας κατά κόρο ψευδοηθικά πρότυπα και διδαχές με στόχο τη
διαμόρφωση του «καλού πολίτη» με το σαφώς προκαθορισμένο κοινωνικο-πολιτικό ρόλο, υπάκουου
οπαδού και ισχυρού στηρίγματος της κοινωνικής ιεραρχίας και της κρατούσας τάξης πραγμάτων.
«Συνελόντι ειπείν», η γνώση της Ιστορίας-πραγματικότητας φαίνεται να αποκτά νόημα μόνον ως
διαδικασία εθνικής και πολιτικής συνειδητοποίησης καθορισμένη και ελεγχόμενη κεντρικά με βάση τις
συγκεκριμένες ιδεολογικο-πολιτικές στοχεύσεις της πολιτικής ηγεσίας και τις συγκεκριμένες ανάγκες που

εμφανίζονται στα πλαίσια της πολιτικής κατάστασης τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας όσο και στο διεθνή
χώρο σ’ αυτή την ιδιαίτερα πολιτικά ταραγμένη και ιδεολογικά βεβαρυμμένη ιστορική περίοδο.
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Ο Eric Hobsbawm σε ένα από τα τελευταία βιβλία του γράφει τα εξής: «Η ιστορία δεν είναι ούτε
αρχέγονη μνήμη ούτε συλλογικές παραδόσεις. Είναι αυτό που μαθαίνουν οι άνθρωποι από τους
ιεροκήρυκες, τους δασκάλους, τους συγγραφείς των βιβλίων της ιστορίας, τους αρθρογράφους και τους
τηλεοπτικούς σχολιαστές» (Eric Hobsbawm, 1998:22). Είναι προφανές ότι ο σημαντικός μαρξιστής
ιστορικός αναφέρεται σε κάτι το αυτονόητο: ότι δηλαδή τόσο η ιστορική γνώση όσο και γενικότερα η
ιστορική κουλτούρα και η πολιτισμική κληρονομιά, η οποία ως σύνολο γνώσεων, ιδεολογημάτων,
στάσεων, αντιλήψεων, πρακτικών, επινοημένων παραδόσεων και στερεοτύπων συγκροτεί την ταυτότητα
και νοηματοδοτεί τον τρόπο ζωής των ανθρώπων συνδέοντας τις τρεις βαθμίδες του χρόνου, είναι οι ίδιες
εγγενώς ιστορικοποιημένες. Αποτελούν ιστορικές κατασκευές, αλληλοαντικρουόμενες αναγνώσεις όχι
μόνο των δημιουργών και των φορέων της κυρίαρχης ιδεολογίας, αλλά και των οργανωμένων
συλλογικών υποκειμένων που συναπαρτίζουν την κοινωνία των πολιτών2.
Αυτό που όμως λησμονεί να σημειώσει ο βρετανός ιστορικός είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον
μονοδιάστατοι πομποί και δέκτες ιδεολογικών σχημάτων, δεδομένου ότι η παραγωγή ιδεολογίας είναι μια
σύνθετη, αμφίδρομη και ολοποιητική διαδικασία δημιουργίας νοήματος. Αν επικεντρώναμε το
ενδιαφέρον μας στο σχολικό μηχανισμό θα υποστηρίζαμε ότι συμμετέχουν σε αυτή όχι μόνο οι
εκπαιδευτικοί υπό την έννοια των διανοουμένων που ανασημασιοδοτούν και διαχέουν την ιδεολογία,
αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές, που δεν νοούνται πλέον ως άγραφοι χάρτες, αλλά ως φορείς συγκροτημένων
κοινωνικών σημασιών για το παρελθόν, οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κοινωνικοποίησή
τους
και
στη
συγκρότηση
της
ταυτότητάς
τους
( Hilary Cooper,
2000:160
και Chris Husbands and Anna Pendry, 2000:125-134). Η καλλιέργεια ενεργητικής και κριτικής στάσης
απέναντι στο παρελθόν εξαρτάται, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, από τη δημιουργία ενδιαφερόντων και
δεξιοτήτων, καθώς και από τη διαμόρφωση ειδικών περιβαλλόντων και κινήτρων μάθησης, ως
οργανωτική αρχή των οποίων θεωρείται η επικοινωνιακή και ερευνητική διάσταση της μαθησιακής
διαδικασίας.
Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δεσμώτες του
ιδεολογικού λόγου επειδή από τον ρόλο τους είναι συνδεδεμένοι με το άρμα της κυρίαρχης ιδεολογίας
και έχουν επιφορτισθεί με την εγχάραξη συλλογικών μύθων και ιδεολογημάτων. Δεν πρέπει επίσης να
αντιμετωπίζονται συλλήβδην ως φορείς και διαχειριστές ανελαστικών και απλοϊκών επιστημολογικών
αντιλήψεων, συμβατικών και πεπαλαιωμένων διδακτικών τεχνολογιών και μαθησιακών πρακτικών. Η

προϊούσα επιστημονικοποίηση των διδακτικών τους αντικειμένων, που συνδέεται και με την αναβάθμιση
των πανεπιστημιακών τους σπουδών, αλλά και ο διεθνής διάλογος που τροφοδοτείται από τον
παρεμβατικό ρόλο διεθνών οργανισμών (UNESCO, Συμβούλιο της Ευρώπης), μη κυβερνητικών
οργανώσεων, όπως και επιστημονικών και συνδικαλιστικών ενώσεων, τείνουν -σε διεθνές περισσότερο
επίπεδο- να ανατρέψουν τις κατεστημένες ισορροπίες, καθώς παροτρύνουν τους εκπαιδευτικούς να
γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί ιδεών και να ανασημασιοδοτήσουν τις διδακτικές πρακτικές και τη μαθησιακή
διαδικασία στην ολότητά της.
Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα, ωστόσο, το συνολικό πλαίσιο που ορίζει τις τύχες του μαθήματος
της ιστορίας στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει τουλάχιστον προβληματικό, ενώ οι
εκπαιδευτικοί που διαθέτουν το επιστημονικό οπλοστάσιο, το οποίο θα τους επιτρέψει να εισαγάγουν
καινοτομίες, δεν αποτελούν ακόμη κρίσιμη μάζα.
Ίσως ένα από τα νέα δεδομένα στον προβληματισμό για τους μηχανισμούς συγκρότησης της
ιστορικής κουλτούρας των μαθητών να αποτελεί το γεγονός ότι, όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες που
διενεργήθηκαν υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι εξωδιδακτικοί δίαυλοι (οικογένεια, ΜΜΕ,
μουσεία, διαδίκτυο, κινηματογράφος, λογοτεχνία κλπ.) τείνουν να πολλαπλασιαστούν και να
αποκτήσουν ιδιαίτερη δυναμική. Σύμφωνα με όσα υπογραμμίζει η Cooper αξιολογώντας τα πορίσματα
των πρόσφατων αυτών ερευνών, εάν κανείς υπερβεί τις φυσιολογικές εθνοκρατικές ιδιαιτερότητες, όπως
αυτή της υπερβολικά μεγάλης επίδρασης της ελληνικής οικογένειας στη διαμόρφωση της ατομικής
ταυτότητας των μικρότερων κυρίως παιδιών (Hilary Cooper, 2000:169), τότε βρίσκεται αντιμέτωπος με
ένα σύνολο κοινών ευρημάτων. Τα χαρακτηριστικότερα από αυτά είναι ο κομβικός ρόλος του μουσείου
και της οικογένειας ως διαύλων ιστορικής πληροφόρησης αναφορικά με τις μικρότερες ηλικίες, ενώ,
απεναντίας, αναφορικά με τις μεγαλύτερες, η υπεροχή των θεσμικών, εδραιωμένων και συμβατικών
μορφών ιστορικής πληροφόρησης που έχουν ως επίκεντρο το σχολικό βιβλίο, καθώς και η ισχυρή
πρόσδεση των ευρωπαίων μαθητών στην ιστορία του έθνους τους και στην αρχαία ιστορία (Cooper,
2000:165). Ο John Slater, εξάλλου, επιχειρώντας να δείξει το ποσοστό της συμβολής των σχολικών και
των εξωσχολικών διαύλων πληροφόρησης στη συγκρότηση της ιστορικής γνώσης και κατανόησης
των άγγλων μαθητών ηλικίας 7-9 ετών κατέληξε στο εύγλωττο συμπέρασμα ότι αυτές δομούνται σε
ποσοστό 85% από εξωτερικές ως προς το σχολείο πηγές πληροφόρησης (John Slater, 1995:180). Το
πολλαπλά διαπιστωμένο γεγονός ότι ακόμα και τα μικρότερα παιδιά συγκροτούν την ιστορική τους
κουλτούρα ανατρέχοντας σε μια μεγάλη ποικιλία πηγών πληροφόρησης, αν και δεν είναι σε θέση να
αντιληφθούν τις προϋποθέσεις της ιστορικής κατανόησης και ερμηνείας, στάση που όμως ανατρέπεται
σταδιακά μειώνοντας παράλληλα και το ιστορικό ενδιαφέρον των μαθητών, αποδεικνύει, κατά τους
ερευνητές, την ανάγκη «να εισαχθούν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ιστορίας ήδη από τις πρώτες τάξεις
του Δημοτικού Σχολείου γνωστικές πρακτικές, οι οποίες συνδέουν το σχολείο, την οικογένεια, το τοπικό
περιβάλλον και τα μουσεία, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν να χρησιμοποιούν με έλλογο και κριτικό
τρόπο τις ποικίλες αυτές πηγές πληροφόρησης» (Hilary Cooper, 2000:170).
Στο πλαίσιο αυτό μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα είναι αυτή που αφορά
την πολυπρισματική χαρτογράφηση των αντιλήψεων της αμερικανικής κοινωνίας αναφορικά με το
παρελθόν της, που επιχείρησαν οι P. Stearns, P. Seixas και S. Wineburg. Στην έρευνα αυτή σε
πρωταγωνιστικό παράγοντα της αμερικανικής κοινωνίας αναδεικνύεται η οικογένεια και το άμεσο
κοινωνικό περιβάλλον, ενώ το μουσείο συγκαταλέγεται στις πιο αρεστές πηγές πληροφόρησης για το
παρελθόν. Στην ίδια έρευνα απαξιώνεται από τους μαθητές η ιστορική γνώση που διαχέει ο σχολικός
μηχανισμός, επειδή αποσιωπά τραυματικές εμπειρίες και συγκρουσιακές καταστάσεις εξιδανικεύοντας το
ιστορικό παρελθόν. Προς την αντίθετη κατεύθυνση επισημαίνεται επίσης η αυξανόμενη τάση
ιστοριοδιφικής ενασχόλησης με το παρελθόν, όπως και ο συρμός της δημιουργίας hobbies, τονίζεται η
όλο και εντονότερη πρόσδεση της κοινής γνώμης σε μορφές αυταρχικής ιστορικής γνώσης, που
συγκροτείται ως κανόνας ακλόνητων και μονοσήμαντων ιστορικών γεγονότων και συναρτάται ρητά με
τον παραδοσιακό φρονηματιστικό ρόλο της ιστορίας, και, τέλος, αναδεικνύονται ποικίλα αντιθετικά
ιστορικά αφηγήματα από τις διάφορες εθνοπολιτισμικές ομάδες, οι οποίες εννοούν το παρελθόν
αποκλειστικά και μόνο ως πλαίσιο σφυρηλάτησης της συλλογικής ταυτότητας και των σχέσεων συνοχής
και αλληλεγγύης της ομάδας (πολιτικές ταυτότητας) (Roy Rosenzweig, 2000:262-283).

Η ταυτότητα και η μεθοδολογία της έρευνας

Η παρούσα έρευνα προτίθεται να συμβάλει σε μια πρωτίστως κοινωνιολογική θεώρηση της ιστορικής
κουλτούρας μαθητών και εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης3. Πραγματοποιήθηκε την άνοιξη
του 2003, είναι περιγραφική και ακολουθεί τη μέθοδο της επισκόπησης με στόχο τη συλλογή δεδομένων
σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, την περιγραφή συνθηκών, τον εντοπισμό σταθερών και τον
προσδιορισμό σχέσεων. Ο πληθυσμός έρευνας αποτελείται από μαθητές 6 ης τάξης Δημοτικών σχολείων
και δασκάλους των αντίστοιχων σχολείων από δύο περιοχές. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της τυχαίας
δειγματοληψίας που μας έδωσε 275 εκπαιδευτικούς και 671 μαθητές/τριες. Ως ερευνητικό εργαλείο
συλλογής δεδομένων, και για τις δυο κατηγορίες του δείγματος, επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο με
ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις διαβάθμισης.
Οι ιδιαιτερότητες της έρευνας είναι τρεις: 1ον) η εφαρμογή της γίνεται σε δύο
έκκεντρες, αντιδιαμετρικά ευρισκόμενες και συνοριακές, θα λέγαμε, περιοχές της ελληνικής επικράτειας
(Νήσος Ρόδου και Δήμος Ιωαννιτών), αντλώντας στοιχεία όχι μόνο από αστικά κέντρα, αλλά και από την
ενδοχώρα. Για τις περιοχές αυτές δεν διαθέτουμε σχετικά στοιχεία δεδομένου ότι οι προγενέστερες
σχετικές έρευνες έγιναν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 2ον) μπορεί να αξιοποιηθεί σε συγκριτική
βάση, δεδομένου ότι παραπέμπει σε αντίστοιχες σε γενικές γραμμές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και, τέλος, 3ον) χαρακτηρίζεται από τη συνάρτηση
του γνωστικού και ιδεολογικού περιεχομένου της Ιστορίας, όπως αυτό αποτυπώνεται στα αναλυτικά
προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια, αλλά και τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών
τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς. Παραπέμπει σε ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων, οι οποίες
αναδεικνύουν την ολότητα ενός συγκροτημένου τρόπου ζωής και αντίληψης. Για τον λόγο αυτό
χρησιμοποιείται άλλωστε ο όρος «κουλτούρα».

Σκοποί και αποτελέσματα
Πρωταρχικός σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός ανταπόκρισης εκπαιδευτικών και
μαθητών στα νέα και διεθνώς διαμορφούμενα ζητούμενα της ιστορικής επιστήμης και του σχολικού
μαθήματος της ιστορίας, όπως επίσης ο βαθμός προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα που δημιουργούν
οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, η πολιτισμική δυναμική της ευρωπαϊκής ενοποίησης
και της παγκοσμιοποίησης και οι ανακατατάξεις στο πλαίσιο της ιστοριογραφίας, της επιστημολογίας της
ιστορίας και της διδακτικής του ιστορικού μαθήματος.
Αναπόφευκτα όμως ο βαθμός ανταπόκρισης και προσαρμογής εξαρτάται από τις νοητικές
αδράνειες, τις επιστημολογικές αντιστάσεις και τις δεσπόζουσες ιδεολογικές πρακτικές, γεγονός που
καθιστά αναγκαία τη χαρτογράφησή τους και την εξέταση του ενδεχόμενου αιτιακού τους χαρακτήρα στο
πλαίσιο της ιστορικής κουλτούρας και συνείδησης εκπαιδευτικών και μαθητών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι
η αντίσταση στην καινοτομία έχει σε γενικές γραμμές ως εφαλτήριο τη σύμπραξη τριών νοητικών
μορφωμάτων: του απλοϊκού ιστορικού θετικισμού και της γεγονοτολογίας, του αμυντικού εθνικισμού και
του ανιστορικού παροντισμού, που εκλαμβάνει το παρόν ως δεδομένο, αναπόδραστο και υπέρτερο του
παρελθόντος. Ειδικά όμως για την κυριαρχία της γεγονοτολογικής προσέγγισης της ιστορίας πρέπει να
τονιστεί ότι η εμμονή στο περιεχόμενο των ιστορικών πληροφοριών και όχι στις διαδικασίες συγκρότησης
και αποκωδικοποίησής τους, που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη στάση τόσο των μαθητών όσο και
πολλών εκπαιδευτικών, δεν είναι συνέπεια αποκλειστικά και μόνο αδρανειών και προκαταλήψεων, αλλά
αποτελεί και εγγενές στοιχείο της ιστορικής ανακατασκευής και της αφηγηματικής αναπαράστασης του
παρελθόντος.
Ως εισαγωγική παρατήρηση θα μπορούσε να αναφερθεί ότι τα γραφήματα που θα παρουσιαστούν
στη συνέχεια δείχνουν μια μεταβατικότητα στις πεποιθήσεις, μια αμφιθυμική στάση τόσο απέναντι στην
πραγματικότητα όσο και απέναντι στην εισαγωγή της καινοτομίας, η οποία σηματοδοτεί την αναγκαιότητα
ενός αναπροσανατολισμού.
Το πρώτο γράφημα που παρουσιάζεται αποτυπώνει το βαθμό που οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης αισθάνονται δεμένοι με το «παρελθόν» (Γράφημα 1). Η ισχυρή πρόσδεση στο παρελθόν
(συνολικό ποσοστό 68,2%) δεν μπορεί να αναιρέσει το γεγονός ότι η πρόσδεση αυτή δεν έχει ενεργητικό,
κριτικό και αυτόνομο, αλλά δευτερογενή και παθητικό χαρακτήρα λόγω της κυρίαρχης εθνοκεντρικής
θεώρησης του ιστορικού παρελθόντος και της εσωτερίκευσης του ιδεολογήματος της ακατάλυτης
εθνολογικής και πολιτισμικής συνέχειας. Δεν μπορεί επίσης να αποκρύψει το γεγονός ότι το 25,34% των

μαθητών θεωρούν το παρελθόν ξένο σε σχέση με το παρόν και κατά συνέπεια αδιάφορο, δεδομένου ότι,
κατά τη γνώμη τους, τα ιστορικά δρώμενα του παρελθόντος δεν επηρεάζουν την αλληλουχία των
γεγονότων στο παρόν.

Γράφημα 1: Ποσοστά μαθητών που δηλώνουν πόσο αισθάνονται ότι είναι δεμένοι με το παρελθόν.

Από τα δύο επόμενα γραφήματα (Γράφημα 2 – Γράφημα 3) εξάγεται το αυξημένο ενδιαφέρον των
μαθητών για το μάθημα της Ιστορίας. Παρά την ύπαρξη μεγάλων διαφοροποιήσεων στο μορφωτικό
επίπεδο των γονέων, το ενδιαφέρον αυτό δεν σχετίζεται με το πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας.
Εξαίρεση αποτελεί το ποσοστό των μαθητών των οποίων η μητέρα είναι απόφοιτος Δημοτικού σχολείου.

Γράφημα 2: Ποσοστά μαθητών για τον βαθμό που τους αρέσει το μάθημα της Ιστορίας
σε συνδυασμό με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα τους.

Γράφημα 3: Ποσοστά μαθητών για τον βαθμό που τους αρέσει το μάθημα της Ιστορίας
σε συνδυασμό με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας τους.

Το επόμενο γράφημα (Γράφημα 4) δείχνει την αντιφατικότητα και την αμφιθυμία της στάσης των
παιδιών απέναντι στα νέα δεδομένα της Διδακτικής της Ιστορίας, καθώς αφενός θα ήθελαν να
χρησιμοποιούν βιβλία με εικαστικές πηγές (μεταβλητή «εικόνες/χάρτες») και με δραστηριότητες,
αφετέρου είναι αρνητικά διατεθειμένα ως προς τις ασκήσεις για λόγους που μας παραπέμπουν στο φόβο
που γεννούν οι εξεταστικοί μηχανισμοί και η αξιολόγηση. Στο γράφημα αυτό είναι χαρακτηριστική επίσης
η υπεροχή των εικαστικών – εικονικών ιστορικών πηγών έναντι των κειμενικών, προτίμηση που
αντανακλά την απουσία από την σκευή των μαθητών αναλυτικών εργαλείων και μεθόδων για την
αποκωδικοποίηση των κειμένων, αλλά ταυτόχρονα και την άμεση βιωματική – συγκινησιακή πρόσληψη
της εικόνας.

Γράφημα 4: Ποσοστά μαθητών για το βαθμό που θα ήθελαν να συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο της
Ιστορίας
εικόνες, χάρτες, κείμενα, πηγές, ασκήσεις και άλλες δραστηριότητες.

Ένα εντυπωσιακό εύρημα, που αποτυπώνεται στο γράφημα 5, είναι ότι η συνάρτηση τοπικής –
εθνικής – ευρωπαϊκής – παγκόσμιας ιστορίας ως κύριο ζητούμενο της αλλαγής στο γνωστικό περιεχόμενο,

αλλά και στο αξιακό υπόβαθρο του μαθήματος με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές, δεν προϋποθέτει,
σύμφωνα με τις προτιμήσεις των μαθητών, τη γνώση της ιστορίας των γειτονικών λαών. Το γεγονός αυτό
πρέπει να ερμηνευθεί ως αποσιώπηση τραυματικών ιστορικών εμπειριών που συνδέονται με τη
συγκρουσιακή σχέση της Ελλάδας με τα όμορα βαλκανικά έθνη – κράτη, αλλά και ως άρνηση της
οργανικής σχέσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, στοιχείο που οπωσδήποτε σχετίζεται με
την απώθηση της μνήμης των πολέμων και της υπανάπτυξης, αλλά και με το κυρίαρχο δυτικό ιδεολόγημα
των «δαιμονοποιημένων Βαλκανίων».

Γράφημα 5: Ποσοστά μαθητών για την Ιστορία που θα τους άρεσε να μαθαίνουν.

Σ’ ένα ακόμα γράφημα (Γράφημα 6), οργανικά συνυφασμένο με το προηγούμενο, γίνεται εμφανές
ότι η καλλιέργεια της ταυτότητας και της ιστορικής συνείδησης των μαθητών νοείται, από τους
εκπαιδευτικούς, ως ένα πλαίσιο που δομείται από δύο μόνο πόλους: την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η
οργανική σχέση της ιστορίας του ελληνικού λαού με τα ιστορικά δρώμενα του μεσογειακού κόσμου και
κυρίως των Βαλκανίων τείνει να αποσιωπηθεί.

Γράφημα 6: Ποσοστά εκπαιδευτικών σχετικά με τον βαθμό που προωθούν μέσα στην τάξη (στους
μαθητές τους)
την ταυτότητα του Έλληνα, του Βαλκάνιου, του Πολίτη Μεσογειακής χώρας ή του Ευρωπαίου.
Το γράφημα 7 δείχνει την ισχυρή προσήλωση των μαθητών στο παραδοσιακό φρονηματιστικό ρόλο
του μαθήματος της Ιστορίας (μεταβλητές «Για να γνωρίσω την πολιτιστική μας κληρονομιά», «Για να
νιώθω περισσότερο Έλληνας» και «Για να παίρνω παραδείγματα από άλλους ανθρώπους»), που
σχετίζεται με τη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας, ενώ, παράλληλα, απεικονίζει και μια ισχυρή τάση
αναπροσαρμογής των σκοπών του μαθήματος, όπως φαίνεται στις μεταβλητές «Για να μάθω να σκέπτομαι
και να συνδέω το παρελθόν με το παρόν» και «Για να μάθω να σέβομαι τις αντιλήψεις των άλλων». Οι
αντίρροπες λογικές που υποστυλώνουν τις δύο προαναφερθείσες ομάδες μεταβλητών αναδεικνύουν το

μεταβατικό χαρακτήρα των σχετικών αντιλήψεων, αλλά συγχρόνως και την αμφιθυμική στάση των
μαθητών μπροστά στα διλήμματα που γεννά η σύγκρουση παλαιού και νέου.

Γράφημα 7: Ποσοστά μαθητών στο ερώτημα «Γιατί, κατά τη γνώμη σου, θα πρέπει να μάθεις
Ιστορία;»

Τα γραφήματα 8 και 9 δείχνουν τον διάχυτο εθνοκεντρισμό των εκπαιδευτικών (μεταβλητές «Τοπικής
Ιστορίας» και «Ελληνικής Ιστορίας» στο γράφημα 8 και μεταβλητές «Η γνώση της πολιτισμικής μας
κληρονομιάς και ιδιαιτερότητας», «Η διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας» και «Η διαμόρφωση εθνικού
φρονήματος μέσω ιστορικών παραδειγμάτων» στο γράφημα 9), που είναι ισχυρότερος από τον αντίστοιχο
των μαθητών, αλλά και τη συγκρουσιακή πρόσληψη της ιστορικής και πολιτισμικής ετερότητας, όπως
φαίνεται από τις μεταβλητές «Ιστορία των Δυτικών κρατών», της «Αφρικής», της «Ασίας» και της
«Λατινικής Αμερικής» του γραφήματος 8.

Γράφημα 8: Ποσοστά εκπαιδευτικών σχετικά με το ποια θέματα Ιστορίας πιστεύουν ότι
πρέπει να διδάσκονται περισσότερο.

Γράφημα 9: Ποσοστά εκπαιδευτικών σχετικά με το ποιοι είναι οι σημαντικότεροι σκοποί
της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας..»

Στο ακόλουθο γράφημα (Γράφημα 10) απεικονίζεται παραστατικά η αμφιθυμική στάση των
εκπαιδευτικών αναφορικά με τα επιστημολογικά ζητήματα που θέτει η ίδια η φύση και ο κοινωνικός ρόλος
της ιστορικής γνώσης. Συγκεκριμένα, ενώ η μεταβλητή «Είναι η καταγραφή της συγκεκριμένης οπτικής
γωνίας του ιστορικού» παραπέμπει σε έναν ακραίο σχετικισμό ( το συνολικό ποσοστό αυτών που
συμφωνούν είναι 75,27%), αντίθετα οι υπόλοιπες μεταβλητές αποτυπώνουν μια ισχυρή πρόσδεση στη
συμβατική – παραδοσιακή διάσταση της Ιστορίας ως επιστήμης που καταγράφει πιστά, αντικειμενικά και
ουδέτερα το παρελθόν θέτοντας όμως στο επίκεντρο της ενασχόλησης του ιστορικού το έθνος ως
βιολογική και πολιτισμική οντότητα.

Γράφημα 10: Ποσοστά εκπαιδευτικών για το τι είναι για τους ίδιους το παρελθόν και πως
διαμορφώνεται.

Σύμφωνα με μια από τις αρχικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας, παρά τη μερική ανανέωση
των σκοπών του μαθήματος της Ιστορίας, του γνωστικού περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων
και των σχολικών εγχειριδίων, που πραγματοποιήθηκε μετά το 1981, οι διδακτικές πρακτικές παραμένουν
δασκαλοκεντρικές, συμβατικές και ανελαστικές. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται από τα τρία ακόλουθα
γραφήματα (Γράφημα 11, 12 και 13). Το γράφημα 11 παρουσιάζει τα ποσοστά στις απαντήσεις των
μαθητών σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να μάθουν Ιστορία. Ένα πολύ υψηλό ποσοστό (92,78%)
τοποθετείται θετικά έναντι της μεταβλητής «Σχολείο / Δάσκαλος».

Γράφημα 11: Ποσοστά μαθητών στη διαβάθμιση των τρόπων που μπορούν να μάθουν Ιστορία.
Όλα τα διδακτικά μέσα (πχ. βιβλιογραφία, εποπτικά μέσα, προγράμματα Η/Υ), δηλώνονται από τους
εκπαιδευτικούς ως πιθανά εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης (Γράφημα 12) με ποσοστά που ξεπερνούν
το 60%. Από την άλλη πλευρά, η πρόσδεση των εκπαιδευτικών στο συμβατικό πλαίσιο του μαθήματος της
Ιστορίας φαίνεται ευκρινώς στο γράφημα 13, όπου μεταξύ των κυρίαρχων διδακτικών πρακτικών
εξακολουθούν να περιλαμβάνονται η χρήση του μοναδικού και κρατικά εγκεκριμένου σχολικού
εγχειριδίου και ο κατευθυνόμενος διάλογος. Ωστόσο, οι νέες διδακτικές πρακτικές, όπως η ανάλυση
πηγών, οι ομαδικές εργασίες και οι ασκήσεις δεξιοτήτων δεν είναι άγνωστες στους εκπαιδευτικούς, αλλά
δεν νοούνται και ως το ισχυρότερο όπλο στη φαρέτρα τους. Η αντιφατικότητα και η αμφιθυμία στις
αντιλήψεις και στη στάση των εκπαιδευτικών είναι και στην περίπτωση αυτή προφανής.

Γράφημα 12: Ποσοστά εκπαιδευτικών όπου δηλώνουν τη χρήση διδακτικών μέσων
εάν αυτά ήταν στη διάθεσή τους.

Γράφημα 13: Ποσοστά εκπαιδευτικών σχετικά με το ποιες διδακτικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούν
στο μάθημα της Ιστορίας.

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, όπως δείχνουν άλλες πρόσφατες έρευνες σε
ομάδες μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητών και ειδικών ιστορικών, οι παρατηρούμενες
αδράνειες των δύο πρώτων ομάδων, δηλαδή των μαθητών και των φοιτητών, οφείλονται σε μεγάλο
βαθμό στην συνεχιζόμενη απειρία τους στη μεθοδολογία προσέγγισης των πρωτογενών και δευτερογενών
ιστορικών πηγών. Στοιχείο που τους αναγκάζει να αδιαφορούν για τις παραμέτρους των σύνθετων
νοητικών διεργασιών που συνδέονται με τη διαδικασία της ιστορικής ανακατασκευής, να αγνοούν την
επιλεκτικότητα, την αποσπασματικότητα και τον διαμεσολαβημένο χαρακτήρα των πηγών, σε τελική
ανάλυση την ίδια την ιστορικότητα της ιστορικής γνώσης και την πολυπαραγοντική φύση της ιστορικής
αιτιότητας (Jean – Francois Rouet (και άλλοι), 1998:95-116). Στο σημείο αυτό βρίσκεται, κατά τη γνώμη
μας, και η αχίλλειος πτέρνα κάθε καινοτομίας που επιχειρείται στην Ελλάδα αναφορικά με το μάθημα της
Ιστορίας, εφόσον η εμμονή στο γνωστικό και αξιακό περιεχόμενο του μαθήματος αδρανοποιεί
τον αναπροσανατολισμό της μάθησης προς τις ίδιες τις διαδικασίες συγκρότησης της γνώσης.

Σημειώσεις

1

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μέρος του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» (Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Π.Τ.Δ.Ε.) το οποίο χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.
2
Ενδιαφέρουσες είναι και οι απόψεις που διατυπώνει η Μαρία Πάλλα, «Σχολικό - εξωσχολικό περιβάλλον
και ιστορική συνείδηση», Τα Ιστορικά, 12-13 (Ιούνιος – Δεκέμβριος 1990), 217-221. Σύμφωνα επίσης με
τον Patrice Canivez, Ποια αγωγή για τον πολίτη;, μετάφραση Λουκία Σκουρολιάκου, επιμέλεια Γεωργία
Παπαγεωργίου, Scripta, Αθήνα 2000, 85: «Αγωγή παρέχει το σύνολο της κοινωνίας: η οικογένεια, το
εκπαιδευτικό σύστημα, οι καθημερινές σχέσεις με τους άλλους, τέλος ο νόμος και αυτοί που τον κάνουν
σεβαστό. Η κοινωνική πίεση ενσταλάζει στα άτομα τις συνήθειες και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις
σύγχρονες κοινωνίες: την εργασία, τη συμφεροντολογική αυτονομία, την αναγκαιότητα της κοινωνικής
συνοχής που στηρίζεται στην αλληλεγγύη των λειτουργημάτων. Η νομοθεσία συμβάλλει επίσης σε αυτήν
τη διαδικασία ενστάλαξης. Στους νόμους μιας κοινότητας ξαναβρίσκουμε όλες τις πλευρές που τη
συνιστούν. Βρίσκουμε την έκφραση των παραδοσιακών της εθίμων και αξιών, δηλαδή την κληρονομιά
της ιστορίας».
3

Ανάλογες, αλλά όχι τόσο εκτεταμένες και πολυπαραγοντικές έρευνες έχουν γίνει από τους:
Άννα Φραγκουδάκη και Θάλεια Δραγώνα (επιμ.), 1997, Σάββα Γουστέρη, 1998 και Δημήτρη
Κ. Μαυροσκούφη, 1999
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι Bαλκανικοί Πόλεμοι (1912 - 1913) και η συνθήκη ειρήνης που υπογράφτηκε ακολούθως
τον Aύγουστο του 1913 στο Bουκουρέστι έφεραν πολλές αλλαγές στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες στην Eλλάδα· τα βόρεια σύνορα της χώρας επανακαθορίστηκαν και η έκταση της ελληνικής
επικράτειας αυξήθηκε σημαντικά. Aποτέλεσμα της εδαφικής επέκτασης ήταν η ενσωμάτωση στην ελληνική
επικράτεια πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετική γλωσσική και κοινωνικο-πολιτισμική ταυτότητα.
Σε αυτή την ανακοίνωση εξετάζονται οι απόψεις των δημοτικιστών αναφορικά με τη θεσμική
διαχείριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας. Oι δημοτικιστές υποστηρίζουν ότι για τη
διαμόρφωση της εθνικής ενότητας απαιτείται η γλωσσική και πολιτισμική αφομοίωση αυτών των ομάδων,
και ότι η επιθυμητή ομογενοποίηση θα επιτευχθεί μέσω μιας συνολικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με
κύριο χαρακτηριστικό τη χρήση της δημοτικής τόσο ως αντικειμένου όσο και ως μέσου διδασκαλίας στα
σχολεία.

ABSTRACT
The Balkan Wars (1912 - 1913) and the following peace agreement signed on August 1913 in
Romania (Bucharest) brought about many changes to the political, economic and social conditions in
Greece; the Treaty of Bucharest readjusted Greece’s northern frontier and expanded its territory
significantly. As a result of the territorial expansion, groups of people with different linguistic and sociocultural identity lived within the boundaries of the Greek state.
In this paper the basic positions of the demoticists are examined, with respect to the institutional
handling of the non-Hellenic communities. In brief, demoticists support the following: (1) the formation of
national identity calls for the linguistic and cultural assimilation of these communities; (2) the desired
homogenization will be attained by means of an overall educational reform which will have as a main
characteristic the use of demotic Greek both as the subject and as the medium of instruction in schools.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ανάμεσα στις κοινωνικές και πολιτικές ζυμώσεις που πραγματοποιούνται κατά το τέλος του 19ου
και τις αρχές του 20ού αι. βασική θέση κατέχει η άνοδος της αστικής τάξης. Σε σχέση με την εκπαίδευση η
πραγματικότητα αυτή εκφράζεται μέσα από τους βασικούς προσανατολισμούς των νομοσχεδίων του 1913:
«πραγματικά υποχρεωτική εκπαίδευση, πρακτική κατεύθυνση της ύλης, σύγχρονη παιδαγωγική, μόρφωση
της γυναίκας, προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της
χώρας, στροφή προς τις θετικές επιστήμες, δημιουργία επαγγελματικής εκπαίδευσης»

(Φραγκουδάκη 1977: 28). Αν και ο Δ. Γληνός ως εισηγητής των νομοσχεδίων χαρακτηρίζεται από οξύνοια
και προοδευτικό πνεύμα (ας σημειωθεί ότι βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου εμφανίζονται ξανά σε αυτό του
1964), ωστόσο τα νομοσχέδια του 1913 δεν ψηφίστηκαν. Όσον αφορά το ζήτημα της γλώσσας ειδικότερα,
ως επίσημη γλώσσα του κράτους εξακολουθεί να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η καθαρεύουσα.
Η διεύρυνση των ελληνικών συνόρων στις αρχές του 20ού αι. και η συνακόλουθη ενσωμάτωση στο
ελληνικό κράτος περιοχών στις οποίες ζουν ετερόγλωσσοι πληθυσμοί δημιουργεί νέα δεδομένα για την
οργάνωση της εκπαίδευσης. Το κίνημα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, το οποίο αυτή την περίοδο διανύει
την ορμητική του φάση (βλ. Κριαρά 2004: 351 - 362), προσλαμβάνει φυσικά νέες διαστάσεις. Οι βασικοί
συντελεστές του, οι οποίοι από το 1910 δραστηριοποιούνται (μεταξύ άλλων) μέσω του Εκπαιδευτικού
Ομίλου, εκδηλώνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την εκπαίδευση αυτών των πληθυσμιακών ομάδων
εκφράζοντας συγκεκριμένες απόψεις: α) στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών, όπου
δεσπόζει η ανάγκη συγκρότησης και ενδυνάμωσης της εθνικής ταυτότητας, επιβάλλεται η γλωσσική και
πολιτισμική αφομοίωση των ετερόγλωσσων πληθυσμών, και β) το καταλληλότερο μέσο για την επίτευξη
αυτού του στόχου είναι η υιοθέτηση της δημοτικής γλώσσας από την εκπαίδευση.
Στις ενότητες που ακολουθούν, εξετάζονται: α) ο ρόλος της γλώσσας ως συνιστώσας στη
συγκρότηση της έννοιας του έθνους και κατ’ επέκταση στη δημιουργία εθνικιστικής ιδεολογίας, και β) ο
τρόπος με τον οποίο αυτό το θεωρητικό πλέγμα βρίσκει την εφαρμογή του στον παιδαγωγικό λόγο που
αρθρώνουν οι δημοτικιστές, αναφορικά με τη διαχείριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας· σε
αυτή την ενότητα τον κύριο λόγο έχουν οι σχετικές πηγές.

2. Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ‘ΕΘΝΟΣ’ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Στην ενότητα αυτή αναφερόμαστε επιγραμματικά στο ρόλο της γλώσσας στη συγκρότηση της
έννοιας του έθνους, μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο που διαμορφώνουν στις μελέτες τους οι
Ε. Μπαλιμπάρ & Ι. Βαλλερστάιν (1991) και ο Π. Λέκκας (1996). Από τις μελέτες αυτές, θεωρούμε ότι τα πιο
χρήσιμα ως ερμηνευτικά εργαλεία για την περίπτωση που εξετάζουμε εμείς είναι τα ακόλουθα σημεία:
α) Η εθνική συνείδηση ως παράγοντας ενίσχυσης ενός κυρίαρχου κράτους: «Από τη στιγμή που
αναγνωρίζεται η κυριαρχία τους, συμβαίνει συχνά τα κράτη να απειλούνται συγχρόνως από εσωτερική
αποσύνθεση και εξωτερική επιβουλή. Η εμφάνιση «εθνικού» αισθήματος μειώνει αυτές τις απειλές. Οι
κυβερνήσεις έχουν κάθε συμφέρον να ενθαρρύνουν αυτό το αίσθημα.» (Μπαλιμπάρ & Βαλλερστάιν 1991:
124 - 125).
β)
Η
εθνική
συνείδηση
ως
παράγοντας
υπέρβασης
ατομικών
διαφορών
και ομογενοποίησης ταυτοτήτων: «Δηλαδή αναπαριστούν το παρελθόν ή το μέλλον τους σαν να
σχημάτιζαν μιαν εκ φύσεως κοινότητα, μια κοινότητα που διαθέτει ταυτότητα καταγωγής, πολιτισμού,
συμφερόντων, υπερβαίνουσα τα άτομα και τις κοινωνικές συνθήκες.» (ό.π.: 147).
γ) Η λειτουργία της εκπαίδευσης: «Οι κοινωνικές διαφορές εκφράζονται και σχετικοποιούνται ως
διαφορετικοί τρόποι χρησιμοποίησης της εθνικής γλώσσας, τρόποι που προϋποθέτουν κοινό κώδικα,
ακόμα και κοινούς κανόνες. Και, όπως ξέρουμε, αυτοί οι κανόνες εγχαράσσονται στα άτομα χάρη στη
γενικευμένη εκπαίδευση της οποίας αποτελούν την πρωταρχική λειτουργία. Γι’ αυτό υπάρχει στενή σχέση
ανάμεσα στον εθνικό σχηματισμό και την ανάπτυξη του σχολείου ως «λαϊκού» θεσμού που δεν περιορίζεται
μόνο στους εξειδικευμένους κύκλους ή στην παιδεία των ελίτ, αλλά που χρησιμεύει ως υπόβαθρο σε
κάθε εγκοινωνισμό ατόμων.» (ό.π.: 150).
δ) Η ποικιλία των κριτηρίων που επιστρατεύονται για τη διαμόρφωση εθνικιστικής ιδεολογίας και η
(σχετική) υπεροχή του γλωσσικού κριτηρίου: «[...] ο ρόλος του γλωσσικού κριτηρίου στον εθνικιστικό λόγο
δεν είναι δυνατόν να προκαθοριστεί γενικά και απόλυτα. Όταν η γλώσσα κατεξοχήν καθορίζει το έθνος,
οφείλει να εξετάζεται μέσα στο συγκεκριμένο πλέγμα κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον
προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας και σε σχέση με το βάρος των υπόλοιπων διακριτικών στοιχείων που
υπεισέρχονται κατά περίπτωση. Από την άλλη πλευρά, παρόμοιες επιφυλάξεις δεν πρέπει να επισκιάσουν
τις σοβαρές συνέπειες της χρήσης του γλωσσικού κριτηρίου από τον εθνικισμό.» (Λέκκας 1996: 168).
ε) Η πολυδιάστατη χρησιμοποίηση του γλωσικού κριτηρίου: «Η εκμετάλλευση του γλωσσικού
κριτηρίου από τον εθνικισμό προσλαμβάνει πολλές μορφές: προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στις εθνικές γλωσσικές αρχές και πρότυπα, αλλαγή τοπωνυμίων επί το εθνικότερον, σύσταση φιλολογικών
συλλόγων, έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων στην εθνική γλώσσα, συλλογή και οργάνωση της
εθνικής γραμματολογίας, αναγόρευση εθνικών ποιητών, αναβίωση νεκρών λέξεων, κατασκευή γλωσσικών

υβριδίων με “εθνικώς αδιαμφισβήτητη” ρίζα, καινούργιες ονοματοδοσίες, ίδρυση σχολείων ή αποστολή
δασκάλων του εθνικού ιδιώματος στις μη απελευθερωμένες περιοχές κ.ο.κ.» (ό.π.: 174).

3. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΩΝ
Μέσα στα κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα της εποχής, και με βάση το θεωρητικό πλαίσιο
που περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα, μπορούν να γίνουν κατανοητές οι παρεμβάσεις των
δημοτικιστών -τόσο βασικών εκπροσώπων του κινήματος όσο και απλών οπαδών του-, των οποίων οι
απόψεις συχνά αποκτούν χαρακτήρα έκδηλα εθνικιστικό. Σύμφωνα με αυτούς, η επίσημη εκπαιδευτική
πρακτική οφείλει να ενσωματώσει στους στόχους της τη γλωσσική αφομοίωση των ετερόγλωσσων
πληθυσμών.
Οι πρώτοι σχετικοί προβληματισμοί διατυπώνονται πριν από τη διεύρυνση της ελληνικής
επικράτειας. Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου ήδη το 1905, ως συντάκτης της προκήρυξης της «Εταιρείας η εθνική
γλώσσα», γράφει τα εξής: «Το ίδιο γίνεται και με τους σλαβοφώνους και βλαχοφώνους Έλληνες της
Μακεδονίας. Κι αυτούς τους χάνει το Γένος, γιατί το σχολείο δεν είναι ικανό να τους μεταβάλη σ’
ελληνοφώνους, αφού τους μαθαίνει γλώσσα νεκρή. Το βουλγάρικο όμως σχολείο μπορεί να τους κάνη
βουλγαροφώνους, γιατί η γλώσσα του Βουλγάρου δασκάλου, η γλώσσα των βουλγάρικων διδακτικών
βιβλίων, είναι η ίδια γλώσσα της κοινωνίας όπου ζη και δουλεύει. Όσοι νιώθουν τι σκληρός είναι στη
Μακεδονία ο φυλετικός αγώνας, όσοι νιώθουν πως η εθνική κληρονομία δεν παίρνεται με καπνούς, αλλά
μ’ εργασία φυλετική [...], θα δώσουν βέβαια το δίκιο σε μας κι όχι στους άλλους που υψώνουν για όπλο
τους παπύρους της γραμματικής.» (Παπαντωνίου 1914: 136).
Ανάλογους προβληματισμούς συναντάμε λίγα χρόνια αργότερα, επίσης πριν από την επέκταση
των ελληνικών συνόρων, αυτή τη φορά σε ανυπόγραφη επιστολή που δημοσιεύεται στο Δελτίο του
Εκπαιδευτικού Ομίλου το 1913. Στην επιστολή, την οποία είχε στείλει στο Δελτίο το 1912 εκπαιδευτικός
εργαζόμενος σε σχολείο του Μοναστηρίου, διαβάζουμε τα παρακάτω: «Κι έτσι, ενώ η
Βουλγαρία κατώρθωσε σε διάστημα 20 χρονών να διαδόση τη βάρβαρη κι απελέκητη γλώσσα της
στους τουρκόγλωσσους κατοίκους της, εμείς έπειτα από τετραπλάσιο διάστημα βρίσκομε στα πρόθυρα
πρωτεύουσας των Αθηνών πληθυσμούς από Έλληνες πολίτες, που μπροστά στη γλώσσα του Ξενοφώντος
μένουν σαστισμένοι όσο και μπροστά στα κινέζικα.» (Δ.Ε.Ο. 1913: 325). Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει
ένας από τους συντάκτες του Δελτίου για να σημειώσει τα εξής: «[Δε θα μας φανή μάλιστα καθόλου
παράξενο αν αύριο μεθαύριο σηκωθή ο Μπρετ της Αλβανίας και μας γυρέψη γλωσσικά και σχολικά
προνόμια για τους Αρβανίτες στην Αττική και την Πελοπόννησο. Δε θα έχη άδικο. Και το χρωστάμε της
καθαρεύουσας. Σ. τ. Σ.]». Παρακάτω, σχολιάζοντας τη γλωσσική κατάσταση που επικρατεί σε μη
ενσωματωμένες σλαβόφωνες περιοχές, ο επιστολογράφος συνεχίζει: «Και όμως στα χωριά αυτά, που είναι
στα πρόθυρα της χώρας μας δε βρίσκεις σήμερα όχι γυναίκα μα ούτε έναν άντρα που να συνενοηθής μαζί
του ελληνικά. Και απεναντίας, σε όσα χωριά μπήκαν οι Βούλγαροι δάσκαλοι, έκαμαν σε λίγα μόλις χρόνια
όλους τους χωρικούς να διαβάζουν βουλγάρικες εφημερίδες.».
Για το ζήτημα που εξετάζουμε ιδιαίτερη σημασία αποκτά η παρέμβαση του Μανόλη
Τριανταφυλλίδη, πάλι μέσα από το Δελτίο, με το άρθρο “Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας”. Στην
πρώτη ενότητα (Ι. Εισήγηση) αυτού του άρθρου, ο Τριανταφυλλίδης διαπιστώνει ότι «το ελληνικό κράτος
έχει αποτύχει στο ζήτημα του εξελληνισμού, τον τρόπο που θ’ αφομοιώση γλωσσικά τους ξενόφωνους.»
(1915: 12) κι ότι ο κυριότερος λόγος αυτής της αποτυχίας είναι η σχολική γλώσσα. Ορίζει τη γλωσσική
αφομοίωση ως διδασκαλία της γλώσσας στους ξενόφωνους με τρόπο τέτοιο ώστε «να γίνη σιγά σιγά δική
τους, σα μητρική, και να τη μεταχειρίζωνται σε κάθε της ζωής τους περίσταση, σε χαρά και λύπη, για
σκέψεις κι αισθήματα, στο σπίτι, στη δουλειά και στην κοινωνική ζωή.» (ό.π.: 13) και δεν παραλείπει να
προσδιορίσει ότι, δεδομένων των ιστορικών και πολιτισμικών προεκτάσεων του φαινομένου γλώσσα, οι
ξενόφωνοι κερδίζουν -εκτός από την ίδια τη γλώσσα ως σύστημα- και «την κοινότητα στα αισθήματα και
στη σκέψη και στη ζωή, ολόκληρο τον πολιτισμό του ομόγλωσσου πια λαού.» (ό.π.: 13).
Αντιπαραβάλλοντας την επίσημη ελληνική γλωσσική αγωγή με την εκπαιδευτική πρακτική που εφαρμόζουν
τα όμορα κράτη, ο Τριανταφυλλίδης τονίζει ότι η γλωσσική αφομοίωση των ξενόφωνων είναι καταρχήν
ζήτημα πρακτικό: «Και όλα αυτά γίνονται σε τόπο όπου οι αντίθετοι έχουν στον αγώνα το γλωσσικό πολύ
καλύτερα όπλα, γλώσσα εύκολη και απλή με ορθογραφία ευκολομάθητη, έτσι που κατορθώνουν άμα
τελειώσουν το σχολείο, να κατέχουν το απαραίτητο όργανο για την ευδοκίμησή τους.» (ό.π.: 15). Το βασικό
συμπέρασμα του συγγραφέα είναι ότι «Η γλωσσική αφομοίωση δεν μπορεί να γίνη παρά με τη ζωντανή

γλώσσα, και η γλώσσα αυτή πρέπει να καθιερωθή στα σχολεία της Μακεδονίας, παντού όπου υπάρχουν
ξενόφωνοι, τουλάχιστο για τις τέσσερεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.» (όπ.: 16).
Στη δεύτερη (ΙΙ. Άρθρα δασκάλων) και στην τρίτη (ΙΙΙ. Γράμματα δασκάλων) ενότητα του ίδιου
άρθρου (Τριανταφυλλίδης 1915), καθώς και σε μεταγενέστερα τεύχη του Δελτίου (1917 - 1919, 1921),
δημοσιεύονται άρθρα και επιστολές που έστειλαν στη διεύθυνση του περιοδικού εκπαιδευτικοί διορισμένοι
σε σχολεία της Μακεδονίας. Οι πηγές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ιστορία του γλωσσικού
ζητήματος, καθώς εκεί οι προβληματισμοί και οι αντιλήψεις του δημοτικιστικού κινήματος εκφράζονται από
φορείς της επίσημης εκπαιδευτικής πρακτικής (βλέπε και §2 αυτής της ενότητας). Οι επιστολογράφοι
εκφράζουν τις απόψεις τους είτε άμεσα, λ.χ. διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη λειτουργία του
σχολείου ή του στρατού, είτε έμμεσα, όταν λ.χ. σχολιάζουν τις πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες της
χρήσης της καθαρεύουσας. Παραθέτουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα αποσπάσματα:
- «Η αιτία αυτή είναι πως η γλώσσα μας όπως διδάσκεται σήμερα απελπίζει τους μαθητάς σε τέτοιο
βαθμό, που προτιμούν μια ξένη γλώσσα παρά εκείνη. [...] Υπήρξε εποχή που όλοι οι Μακεδόνες είχαν
αίσθημα ελληνικό και μόνο η γλώσσα τούς έλειπε για να γίνουν σωστοί Έλληνες. Κι όμως η καθαρεύουσα
που θελήσαμε να τους διδάξωμε αντί να τους προσελκύση τους εψύχρανε σε τέτοιο βαθμό που οι
άνθρωποι είπαν ‘εμείς δεν είμαστε για γράμματα’. Αυτή τη χοντροκεφαλιά μας την είδαν οι Βούλγαροι και
αμέσως επωφελήθηκαν την περίσταση· και αρχίζοντας από τη γλώσσα των Μακεδόνων τους πήραν την
καρδιά τους και τους έκαμαν Βουλγάρους φανατικώτερους και από τον εαυτόν τους.» (Τριανταφυλλίδης
1915: 18)
- «Ευθύς άμα απόχτησαν κάποια ελευθερία πολιτική και άρχισαν να σκέπτωνται για την
αποκατάσταση του έθνους των και για τους βουλγαροφώνους της Μακεδονίας, εμελέτησαν το ζήτημα και
είδαν τι ήταν η αιτία που εμείς δεν κατωρθώναμε να τους διδάξωμε τη γλώσσα μας εύκολα.
[...] Κατώρθωσαν να κάμουν το παιδί ν’ αγαπήση το βιβλίο και να έχουν ολιγώτερους αγραμμάτους εκείνοι
στη Βουλγαρία παρά εμείς στην Ελλάδα, και να ζητούν πλέον να πάρουν όλη τη Μακεδονία, ακόμη και
σήμερα.» (ό.π.: 18 - 19)
- «‘Λοιπόν’ θα πήτε, ‘τι πρέπει να γίνη;’ Το τι πρέπει να γίνη μας το διδάσκουν πάλι αυτά τα παιδιά
που ζουν σε μέρη όπου λαλείται η ελληνική. Την έμαθαν κιόλας από τους συμμαθητές τους, [...]. Αυτός
είναι φυσικός νόμος· μια γλώσσα που μιλιέται μαθαίνεται εύκολα και γρήγορα.» (ό.π.: 20)
- «[...] η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόση ιδιαίτερο εκπαιδευτικό σύστημα στα βουλγαρόφωνα μέρη
της Μακεδονίας, που να βασίζεται στις εξής μεταρρυθμίσεις: α) Να καταργηθή η ιστορική ορθογραφία και
να εφαρμοσθή η φωνητική. β) Να εισαχθή η δημοτική σ’ όλα τα εξατάξια δημοτικά σχολεία και η
καθαρεύουσα να διδάσκεται κατά τα δύο τελευταία χρόνια αντί της γαλλικής. γ) Να υποχρεωθούν όλοι οι
γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στα ελληνικά σχολεία, ή να υποχρεωθούν τα ξένα σχολεία να διδάσκουν
τα ελληνικά όσο και την ξένη γλώσσα, και όχι μόνον ως γλωσσικό μάθημα και τούτο για τα μάτια. δ) Να
υποχρεωθούν όλοι οι μαθηταί να ομιλούν την γλώσσα μας όσο ευρίσκονται μέσα στο σχολείο.» (ό.π.: 21 22)
- «Το εθνικό μας συμφέρον απαιτεί να φροντίσωμε μια ώρα πρωτύτερα εκτός
εάν θέλωμε να έχωμε πάντοτε τον βουλγαρικό κίνδυνο. Μεγάλη θα είναι η μέρα που θα ιδή το διάταγμα της
γλωσσικής μας μεταρρυθμίσεως, και θ’ αξίζη να εορτάζεται σαν η μέρα της πνευματικής απελευθερώσεως
του έθνους. Τότε το έθνος ενωμένο σφιχτότερα με τους δεσμούς της γλώσσας θα προχωρήση στην πρόοδο
πολύ γρηγορότερα παρά όσο κατώρθωσε να προοδεύση σε τόσα χρόνια γλωσσικής σκλαβιάς.» (ό.π.: 21
- 22)
- «Στη Μακεδονία μας, στην Ήπειρό μας, στην κακόμοιρη την Ανατολή μας, μεγάλοι πληθυσμοί,
ένα σημαντικώτατο μέρος του έθνους μας, δεν το βλέπουμε να πατή απάνου στο στέρεο κι ασάλευτο
θεμέλιο της εθνικής γλώσσας.» (ό.π.: 23)
- «Ο πολύς όμως όγκος των ξενοφώνων μας, μένει στον τόπο του αμετακίνητος και αμετάβλητος.
Ανάμεσα σε ξένους πληθυσμούς, εχθρικούς το πιο πολύ, με τη γλώσσα ξένη, δίχως συνοχή δυνατή με το
λοιπό έθνος, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εθνική μας ζωή, δεν μπορούν να νιώσουν ολόψυχα
τις εθνικές μας χαρές, τα εθνικά μας καρδιοχτύπια, οι δυστυχισμένοι, σαν να είναι προγόνια κι όχι παιδιά
του ελληνισμού.» (ό.π.: 24)
- «Η γενική φροντίδα για την εθνική μας πρόοδο πρέπει να περιλάβη και αυτό το ζήτημα, και
μάλιστα με εξαιρετικό ενδιαφέρο, αφού ένα τόσο μεγάλο μέρος του έθνους περιμένει χρόνια και χρόνια με
λαχτάρα να το αφομοιώσουμε γλωσσικά με το εθνικό σύνολο. Η εργασία, επιστημονική, μεθοδική και
δυνατή, σε όλο το μέτωπο, σε όλα τα στάδια, πρέπει ν’ αρχίση σύντομα. Πρέπει να ορίσουμε για σκοπό
μας ότι σε μια γενεά μέσα αυτή η θλιβερή αναλογία θα εκμηδενιστή.» (ό.π.: 26)

- «Η Μακεδονία μας κινδυνεύει. Μόνο η αποκλειστική διδασκαλία της δημοτικής ως προφορικής
και γραφτής γλώσσας μπορεί να την αφήση ελληνική.» (ό.π.: 46)
- «Το τελευταίο επιχειρηματολογικό καταφύγιο του σχολαστικισμού στο γλωσσικό ζήτημα, αφού
κατατροπώθηκε στον επιστημονικό αγώνα, είναι το εθνικό συμφέρον. Για λόγους εθνικιστικούς,
υποστηρίζουν, πρέπει να επιβάλουμε την καθαρεύουσα. Αλλά εθνικισμός σημαίνει επιβολή του εθνικού
εγώ και απορρέει από την πεποίθηση στις πνευματικές, ηθικές και υλικές ικανότητες του
έθνους. Γιαυτό παντού τα εθνικιστικά κινήματα σήκωσαν ψηλά τις ζωντανές γλώσσες. Πώς μπορεί λοιπόν
να συμβιβασθή ο ελληνικός εθνικισμός με την περιφρόνηση της γλώσσας που μιλεί το ελληνικό έθνος και
την επιβολή μιας τεχνητής γλώσσας που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην ψυχολογία του ούτε στη διανόησή
του;» (Δ.Ε.Ο. 1915: 333)
- «Είναι ανάγκη να πάμε πίσω στη παιδική, στη νηπιακή ηλικία, στον καιρό που μορφώνεται
και πλάσσεται το ασυνείδητο εγώ, που δέχεται επιδράσεις που σαν γίνη ευσυνείδητο δε ξέρει από πού τις
πήρες και ποιος του τις έδωσε, για να κάμουμε δουλειά γερή, σωστή. Πρέπει στο καιρό της δυναμικότητας,
που ακόμη το παιδί είναι δυνάμει άνθρωπος, να δεχτή όλες τες επιδράσεις ελληνικά.» (Δ.Ε.Ο. 1921: 163)
- «[...] πρέπει να εργαστούμε στο στρατό για τους ξενόφωνους στρατιώτες με το ακόλουθο
σύστημα: 1. Κάθε διδασκαλία που θα γίνεται στους νέους αυτούς, να γίνεται στη γλώσσα τη δημοτική. [...]
4. Να φροντίσωμε ώστε οι ξενόφωνοι στρατιώτες ν’ ανακατέβουνται με στρατιώτες που μιλούν μόνο
ελληνικά, και να μην κατατάσσουνται, όπως γίνεται τώρα, όλοι οι ξενόφωνοι μαζί. 5. Ως τόπο θητείας να
προτιμούν για τους στρατιώτες τους αλλόγλωσσους, μέρη της παλιάς Ελλάδας, που θ’ ακούνε μόνο
ελληνικά. 6. Ν’ απαγορεύεται στους ξενόφωνους να μιλούν στο στρατό τη δική τους γλώσσα, και 7. Να
μαθαίνουν υποχρεωτικά στο στρατό στους ξενόφωνους γράμματα ελληνικά.» (ό.π.: 165)
- «Η λεπτότητα και η ευγένεια που δείχνουμε δεν είναι πάντοτε αρετές. Τη στιγμή που
εμείς ωπλισμένοι με το γιαβασισμό, υπομονητικά και με το πέρασμα του χρόνου καρτερούμε ν’
αφομοιώσουμε τα ξενόφωνα στοιχεία, όχι με τη βία, όχι με την επιβολή, και ανεχόμαστε τους ξενόφωνους
στρατιώτες με ανεξήγητη επιείκεια να γυρίζουν σαν κοπάδια στους δρόμους και να μιλούν και τραγουδούν
βουλγαρικά, όταν ανεχόμαστε τα ξενόφωνα παιδιά στο σχολείο μας να μιλούν σέρβικα, βλάχικα, εβραίικα,
οι γείτονές μας [...] παίρνουν τα παιδιά μας στα σχολεία τους και τ’ αναγκάζουν να ξεχάσουν πως έχουν το
αίμα και τη γενιά ελληνική. [...] Τη στιγμή που μας κηρύττουν ολοφάνερο το γλωσσικό πόλεμο, ένα είναι και
το δικό μας καθήκον: Ως εκεί που απλώνουνται τα σύνορα τα ελληνικά, με φανατισμό ας εργαστούμε να
ξεριζώσουμε κάθε άλλη ξένη γλώσσα και να θεμελιώσουμε ασάλευτη τη δική μας.» (ό.π.: 165)
Ανάλογες διαπιστώσεις και προτάσεις βρίσκουμε σε ομιλία του Π. Πύρζα, επιθεωρητή των
δημοτικών σχολείων στην περιφέρεια Σιδηροκάστρου:
- «Tη γλώσσα που μιλούσαν εκεί στα μαθητικά μου χρόνια, τη μιλούν και τώρα. Kάπου κάπου μόνο
βρίσκω λιγοστές εξαιρέσεις. Ποιος έφταιε; Aπλούστατα το δημοτικό σχολειό με τη μακεδονοκτόνο γλώσσα
του […] Mα μόλις έμπαιναν στην πρώτη τάξη του δημοτικού, ήρχονταν σα μητριά η στρίγλα η καθαρεύουσα
κι έπνιγε κάθε ζωντανάδα, χαλνούσεν όλη τη σειρά και όλο το οικοδόμημα.» (Πύρζας 1917 - 1919: 206)
- «Kι όλα αυτά, κύριοι, γίνονταν σ’ εποχή που η βουλγαρική προπαγανδιστική δράση βρίσκονταν
σε υπερένταση. Eίδαν οι άθλιοι από χρόνια το σχολαστικό μας πρόγραμμα και ακολούθησαν τον πραχτικό
δρόμο.» (ό.π.: 207)
- «Πρώτα είναι ανάγκη εθνική, είναι ανάγκη απόλυτη να ιδρυθούν νηπιαγωγεία σε όλα τα ξενόφωνα
χωριά, όσο μικρά κιαν είνε έστω κιαν έχουν είκοσι μόνο νήπια. Έπειτα είναι ανάγκη να λειτουργή σε κάθε
ξενόφωνο χωριό και νυχτερινό σχολειό, από τον Οχτώβρη ως το Μάρτη. Σ’ αυτό υποχρεωτικά θα φοιτούν
τα μεγάλα παιδιά, που δεν ξέρουν την ελληνική γλώσσα. [...] Το πρόγραμμα της ύλης να έχη ως
περιεχόμενο τις ασχολίες των κατοίκων κάθε χωριού.» (ό.π.: 207)
- «Γιαυτό είναι επίσης σπουδαίο ή μάλλον αναγκαιότατο να υποχρεωθούν οι δασκάλες των
ξενόφωνων μερών να μαζεύουν τις Κυριακές και τις γιορτές τα κορίτσια των χωριών, τις μέλλουσες μητέρες
που δε φοιτούν σχολειό, και να τα μαθαίνουν με γλώσσα ελληνική πώς να μαγειρεύουν, πώς να κεντούν,
να υφαίνουν κτλ., να τους μαθαίνουν χορούς ελληνικούς, τραγούδια ελληνικά κτλ.» (ό.π.: 207 - 208)
- «Eίναι λοιπόν ανάγκη εθνική να καθιερωθή η δημοτική γλώσσα στα ξενόφωνα μέρη και στις έξι
τάξεις του δημοτικού σχολείου. Γιατί δίχως να κατέχουν καλά καλά τα παιδάκια τ’ όργανο που θα
συνεννοηθούν, μόλις μπουν από την 4. στην 5. τάξη, θα εμφανιστή πάλι η κυρά καθαρεύουσα για να
τα μπερδέψη όλα, για να τα κάνη όλα θάλασσα.» (ό.π.: 208).
Τέλος, ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύει την ιδεολογική και πολιτική
διάσταση της γλωσσικής διαμάχης παρουσιάζει η μελέτη του Δημήτρη Γληνού με τον τίτλο “Έθνος και
γλώσσα”, δημοσιευμένη στο Δελτίο σε δύο μέρη (στα τεύχη του 1915 και του 1921 αντίστοιχα· εδώ μας
απασχολεί μόνο το πρώτο μέρος). Με τη μελέτη αυτή ο Γληνός επιχειρεί να ανασκευάσει δύο βασικές

κατηγορίες αρχαϊστών και καθαρευουσιάνων, σύμφωνα με τους οποίους οι δημοτικιστές απειλούν να
διασπάσουν: α) την εθνική ενότητα και β) την ιστορική συνέχεια: «[...] ακούεται κοντά στις άλλες σοβαρές
κατηγορίες κατά των δημοτικιστών και τούτο ακόμα, πως θέλουν να διασπάσουν την εθνικήν ενότητα και
την ιστορική παράδοση της φυλής. Ξέρουν καλά πόσο ευαίσθητος είναι ο λαός για τα ιερά του αυτά και
ανεχτίμητ’ αγαθά· [...] ξέρουν πως σε τέτοιες στιγμές σταματά η σκέψη και δουλεύουν μόνο τα
ένστικτα. Γιαυτό καταφεύγουν αδιάκοπα στις φοβέρες αυτές και υποστηρίζουν ακόμη, πως οι ίδιοι αυτοί οι
μαλλιαροί θέλουν να χαλάσουν και τη θρησκεία, γιατί είναι άθεοι και μασόνοι. Και όχι μόνο τούτο, παρά και
αναρχικοί, σοσιαλιστές, ανήθικοι, ενάντιοι στην οικογένεια, στην πατρίδα, στην κοινωνία και σε κάθε τάξη.»
(Γληνός 1915: 47).
Από το άρθρο του 1915 ξεχωρίζουμε τα ακόλουθα σημεία: α) τον ορισμό της εθνικής ενότητας:
«Την εθνικήν ενότητα τη δημιουργεί πρώτ’ απ’ όλα η συνείδηση και η πίστη των ομοεθνών ανθρώπων,
πως ανήκουν στο ίδιο έθνος και είναι σφιχτότερα δεμένοι και ομοιότεροι αναμεταξύ τους, παρά με τους
ανθρώπους που ανήκουν στ’ άλλα έθνη. Από την πίστη αυτή πηγάζει η θέληση να ενώσουν την τύχη τους
με την τύχη των ομοεθνών τους [...].» (ό.π.: 51), β) τα χαρακτηριστικά που λειτουργούν ως τεκμήρια
συγκεκριμένης εθνικής ταυτότητας: «Απ’ όλα σημαντικώτερα για την εθνική συνείδηση και την ψυχική
συγγένεια είναι η γλώσσα που μιλούν οι άνθρωποι, τα κοινά ήθη και έθιμα, οι ιστορικές παραδόσεις και τα
κοινά ιδεώδη.» (ό.π.: 52), γ) το γλωσσικό πρότυπο που επιτελεί καλύτερα την παραπάνω λειτουργία:
«Επομένως η γλώσσα που είναι πλησιέστερα στη ζωή για τους ομοεθνείς, που αμεσώτερα, καθαρώτερα,
και βαθύτερα κάνει αισθητό το περιεχόμενό της, που ευκολώτερα μαθαίνεται, ευκολώτερα και χωρίς λάθη
μιλιέται και γράφεται, αυτή υπηρετεί σκοπιμώτερα την κοινή συνεννόηση, αυτή άρα είναι
το τελειότερον όργανο και για την εθνικήν ενότητα.» (ό.π.: 55) και δ) την πρακτικά αποδεδειγμένη
ανεπάρκεια της καθαρεύουσας στη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης: «Όσο για τους ξενόφωνους Έλληνες
η αποτυχία ήταν ακόμα πιο χειροπιαστή. Παντού όπου στη Μακεδονία λ.χ. συγκρούστηκεν η καθαρεύουσα
με μιαν άλλη ζωντανή γλώσσα, νικήθηκε.» (ό.π.: 60) [...] «Έτσι αν και είχε μαζί της η καθαρεύουσα πολύτιμο
βοηθό την ασύγκριτη δύναμη της εθνικής ιδέας και τη λάμψη της ελληνικής ιστορικής παράδοσης, και
τη γλώσσσα της εκκλησιάς και την επιβολή της θρησκείας, βρισκόταν ανίσχυρη μπροστά στη
ζωή. Κιαν ακόμη έλειπε το μαχαίρι του Βούλγαρου κομιτατζή, μια μακρόχρονη ειρηνική εργασία του
βουλγάρικου σκολειού θα μας δημιουργούσε βαθύτερες ίσως και ουσιαστικώτερες συμφορές στη
Μακεδονία. [...] Ενώ η καθαρεύουσα ως όργανο της εθνικής ενότητας όχι μόνο ελαττώματα βαθιά ενωμένα
με την ύπαρξή της παρουσιάζει, μα και καταγγέλλεται κιόλας από τα πράματα η αποτυχία της
στα σημαντικώτερα εκφραστικά και υπηρετικά μέσα της εθνικής συνείδησης, στην εθνική λογοτεχνία και το
εθνικό σκολειό, η δημοτική γλώσσα παρουσιάζει όλα τα προτερήματα γλώσσας γραφτής και εθνικής [...].»
(ό.π.: 61).
Κλείνοντας αυτή την ενότητα, ας σημειώσουμε ότι και παλαιότερα ο Γληνός στρέφει το ενδιαφέρον
του -αν και σε επίπεδο θεωρητικό- σε αυτό το ζήτημα· το 1911 δημοσιεύεται στο Δελτίο, σε δική του
μετάφραση, ένα κείμενο γραμμένο στα γερμανικά από τον Ούγγρο συγγραφέα O. Ghibu, όπου υπό το
πρίσμα της φιλοσοφίας της αγωγής διερευνάται η σχέση σχολικής διγλωσσίας και πολιτικής.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι πηγές τις οποίες παραθέτουμε αποσπασματικά στην προηγούμενη ενότητα έχουν ιδιαίτερη
σημασία για την όψη της ιστορίας του γλωσσικού ζητήματος που εξετάζουμε. Μέσα από αυτά τα κείμενα
αναδεικνύονται: α) ο ρόλος της γλώσσας στη διαμόρφωση εθνικής ιδεολογίας, β) ο ρόλος της γλωσσικής
αγωγής και γενικότερα της εκπαίδευσης ως μέσου άσκησης εθνικής πολιτικής, και γ)
η κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα της εποχής (πολυπολιτισμικότητα/ πολυγλωσσία) και η στάση των
πνευματικών δυνάμεων απέναντι σε αυτήν.
Από την εξέταση των πηγών ανακύπτει, επιπλέον, ένα βασικό χαρακτηριστικό της γλωσσικής
διαμάχης, που είναι η κοινωνική και πολιτική της διάσταση (βλέπε Φραγκουδάκη 2001: 10 - 32 και Σταυρίδη
- Πατρικίου 1999: 179 - 184). Η αντίθεση δημοτικισμού και καθαρισμού δεν αποτελεί μονάχα ζήτημα
επιλογής της μιας ή της άλλης γλωσσικής μορφής, καθώς η χρήση συγκεκριμένης γλωσσικής μορφής
αφενός και εν εξελίξει κοινωνικοπολιτικές ζυμώσεις αφετέρου συνδέονται με μια σχέση αιτίας αποτελέσματος. Με άλλα λόγια, το γλωσσικό ζήτημα γίνεται πεδίο ανιπαράθεσης των αντιλήψεων που
φέρουν οι εκφραστές κάθε κινήματος για το μετασχηματισμό της κοινωνίας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της διαπολιτισμικής ιδέας στη διδακτική
προσέγγιση της ιστορίας στο Λύκειο. Για το σκοπό αυτό ασχοληθήκαμε με τα αναλυτικά προγράμματα της
ιστορίας κατά την τελευταία δεκαετία καθώς και το εγχειρίδιο διδασκαλίας της Γ΄ Λυκείου. Από τη σκοπιά
της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής τα στοιχεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προσέγγιση
της ιστορίας είναι: η ταυτότητα, ο πολιτισμός κι η κατανόηση του άλλου. Διαπιστώσαμε πως στα αναλυτικά
προγράμματα σημειώθηκε, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990, σχετική πρόοδος για μια κριτική
προσέγγιση του αντικειμένου, εντούτοις τα εγχειρίδια της Γ΄ Λυκείου εξακολουθούν να στηρίζονται σε μια
παραδοσιακή- εθνοκεντρική αντιμετώπιση της ιστορίας.

SUMMARY
In this essay we discussed the influence of intercultural idea to the teaching approach of history
in greek secondary education. In particular we examined the curriculum in the last decade and the
textbooks of history for the last class of school. The elements which are related to the multicultural
approach of history are the following: the identity, the culture and the understanding of others. We
reached to the conclusion that in the last decade there was some progress in the critical approach of this
subject, though the textbook of history for the last class of the school follows a traditional- ethnocentric
thinking in the teaching of history.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ο σκοπός της εισήγησής μας είναι καταδείξουμε την ανάγκη της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης
να ανανεώνεταί καθώς ζούμε σε εποχές που οι άνθρωποι μετακινούνται, αλλάζουν τόπο κατοικίας κι
έρχονται σε επαφή με άλλους λαούς. Η πρόκληση διαμόρφωσης των αναγκαίων κοινωνικών συνθηκών
για την ειρηνική συνύπαρξη των ομάδων στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες έχει ως πρωταρχικό αποδέκτη
την εκπαίδευση. Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο το ελληνικό σχολείο γενικότερα κι ειδικότερα στο επίπεδο
αναλυτικών προγραμμάτων και εγχειριδίων έχει προσανατολιστεί στην πολυπολιτισμικότητα της
κοινωνίας. Το μάθημα της ιστορίας στο Λύκειο αποτελεί το πεδίο διερεύνησης του παραπάνω
ερωτήματος.
Aσχοληθήκαμε με τα αναλυτικά προγράμματα της ιστορίας στο Λύκειο στην τελευταία δεκαετία του
20ου αιώνα και τέλος τα εγχειρίδια για τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας. Βεβαίως επειδή
υπάρχουν αρκετά εγχειρίδια κι ειδικά μετά τη μεταρρύθμιση του 1998 με τον νόμο 2525 η εκπαίδευση στο

Λύκειο μοιράζεται σε κατευθύνσεις κάποιες από τις οποίες απαιτούν τη διδασκαλία του μαθήματος της
ιστορίας ως μάθημα κατεύθυνσης, επιπλέον δε, θεσμοθετείται η διδασκαλία της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ως
μάθημα επιλογής, αποφασίσαμε να μελετήσουμε τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία
του μαθήματος της ιστορίας γενικής παιδείας, που αφορά σε όλους τους Έλληνες μαθητές κι όχι μόνο σε
εκείνους που θα το επιλέξουν ή θα το διδαχθούν στην κατεύθυνση που επέλεξαν.
Ως προς το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας η διαπολιτισμική προσέγγιση της ιστορίας
προϋποθέτει την κατανόηση της διαπολιτισμικής ιδέας. Βασικό γνώρισμα της διαπολιτισμικής διάστασης
στη διδακτική πράξη είναι η δομική και δομική- υπερβατική διάσταση. Η πρώτη αναφέρεται στη διάχυση
πληροφοριών σχετικά με το γίγνεσθαι, ενώ η δεύτερη παραπέμπει στην αναστοχαστική χρήση της
επιστημονικής- φιλοσοφικής σκέψης. Ο Borelli υποστηρίζει ότι στόχος της διαπολιτισμικής ιδέας στην
πράξη είναι να ορίσουμε τη διαπλοκή των υποκειμένων σε μια διαδικασία κριτικής εξέτασης των όρων
νομιμοποίησης της πραγματικότητας και των κατηγοριών της περιγραφής της.(Γκόβαρης Χ., 2001, 8586)
Από τη σκοπιά λοιπόν της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής τα στοιχεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στη διδασκαλία της ιστορίας είναι:
Η ταυτότητα: έχοντας ως αφετηρία τη θέση ότι η ταυτότητα κι ειδικότερα η συλλογική, οριοθετεί,
αξιολογεί, αποκλείει ή εντάσσει την ετερότητα διερευνούμε τη σχέση μεταξύ «εθνικού εαυτού» κι
«άλλου»και τα ποιοτικά γνωρίσματά της όπως καταγράφονται στις ιστορικές αφηγήσεις.
Επιπλέον διερευνούμε το ερώτημα κατά πόσο η διδασκαλία της ιστορίας συμβάλλει στην
καλλιέργεια μιας σειράς κοινωνικών ικανοτήτων οι οποίες συνθέτουν την ατομική ταυτότητα.
Ο πολιτισμός: Εξετάζεται το πώς ορίζεται ο πολιτισμός ουσιοκρατικά ή δυναμικά; Στην πρώτη
περίπτωση ο πολιτισμός παρουσιάζεται ως συμπαγής κι αναλλοίωτος στον χρόνο συντηρώντας
κι αναπαράγοντας μια αντίληψη περί πολιτισμού με μοναδικό σημείο αναφοράς το παρελθόν.
Αυτή η αντίληψη έχει συνέπεια να γίνονται τα άτομα μόνο φορείς κι όχι δημιουργοί – υποκείμενα
πολιτισμού. Ο δυναμικός ορισμός του πολιτισμού επιτρέπει να τον προσεγγίσουμε ως σύνολο
καθορισμένων διαδικασιών και να μετατοπίσουμε το ενδιαφέρον μας στις συνεχείς
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτισμών. Ο πολιτισμός μπορεί να αποτελεί έννοια διάκρισης κι
ιεράρχησης αν και οι πολιτισμικές διαφορές μοιάζουν να απορρέουν από εθνικές πολιτισμικές
αντιλήψεις γεγονός που διαστρεβλώνει τα πράγματα, γιατί συχνά οι διαφορές ξεπηδούν κι από
το κοινωνικό status.
Κατανόηση του άλλου: Η διαπολιτισμική συνάντηση δεν μπορεί να ορισθεί ως μια διαδικασία
γνωριμίας του «ξένου». Άλλωστε ο «ξένος δεν αποτελεί αντικειμενικό γνώρισμα προσώπων ή
πραγμάτων ούτε και συνέπεια εμπειρίας τους «άλλου», αλλά η εκάστοτε ισχύουσα κοινωνική
τάξη, η δομή της και το νόημά της προσδιορίζουν και αναδεικνύουν τον «ξένο» ως «φυσικό»
μέγεθος. Η κατανόηση του άλλου σημαίνει μια διαδικασία διαλογικού αναστοχασμού της δομής
και των περιεχομένων της ταυτότητάς μας. Απαιτείται η ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων για να
επιτευχθεί. Κι αυτές είναι: ενσυναίσθηση, κριτική στάση απέναντι στους άλλους, ανοχή
αντιφάσεων, επικοινωνιακή ικανότητα.(Καϊλα Μ, Καλαβάσης Φ., Πολεμικός Ν., 2002, 411-425)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΛΥΚΕΙΟ) (1990-2003)
Αν και νομοθετικά δεν έγιναν προσπάθειες για διαπολιτισμική προσέγγιση όλων των μαθημάτων- κι ο
νόμος για τη διαπλιτισμική εκπαίδευση του 1996 περιορίζει τον στόχο της στην οργάνωση και λειτουργία
σχολικών μονάδων για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές
ιδιαιτερότητες-στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προσπαθήσαμε στη παρούσα εργασία να διαπιστώσουμε
αν σημειώθηκε κάποια αλλαγή ως προς τους στόχους, τη μεθοδολογία του μαθήματος της ιστορίας κι αν
επηρεάστηκε από τη συζήτηση γύρω από τη διαπολιτισμικότητα.
Τα αναλυτικά προγράμματα κι οι οδηγίες που έχουν δημοσιευθεί για τη διδασκαλία της ιστορίας στη
δεκαετία του ΄90 μπορούν να διακριθούν χονδρικά σε δύο κατηγορίες: σε εκείνα που προηγούνται της
μεταρρύθμισης του 1998 και σε εκείνα που έπονται. Στα πρώτα διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει σαφής
καθορισμός των στόχων για τη διδασκαλία του μαθήματος σε κάθε τάξη του Γυμνασίου και Λυκείου
παρά γενικά σκοποθεσία του μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανάμεσα στους σκοπούς

κυριαρχεί η καλλιέργεια του πατριωτικού φρονήματος, η εισαγωγή στην ελληνική παράδοση και στα
προβλήματα του ελληνισμού, η συνειδητοποίηση της ελληνικής διάρκειας. Βεβαίως γίνεται κι αναφορά
στην αναγκαιότητα να ενστερνιστούν οι μαθητές ότι ο ελληνικός πολιτισμός κι ο παγκόσμιος είναι έργο
συλλογικής προσπάθειας, τον τρόπο που διαμορφώνεται η ιστορική αλήθεια, να καλλιεργηθεί η
επιστημονική συνείδηση κι η ιστορική κρίση- ο στόχος μάλιστα αυτός δεν διατυπώνεται
στην στοχοθεσία του μαθήματος, απλώς αναφέρεται ως προσφορά της μελέτης των ιστορικών πηγών που
προτείνεται στη μεθοδολογία του μαθήματος. Η έμφαση στον ελληνικό πολιτισμό, στη συνειδητοποίηση
της ελληνικής διάρκειας δηλώνει σαφώς μια μονοπολιτισμική προσέγγιση του μαθήματος. Μάλιστα
φαίνεται ότι δεν πρόκειται απλώς για διδασκαλία της εθνικής μας ιστορίας, αλλά μιας
εθνικιστικής φρονηματιστικής ιστορίας( M. Ρεπούση, 1999,48).Κάτι τέτοιο θεωρείται φυσικό μια και την
εποχή εκείνη περίπου ανοίγονται σύνορα κι αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των μεταναστών στη χώρα
μας. Άλλωστε ως εκείνη την εποχή η διαπολιτισμική εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως
σε παλιννοστούντες που αντιμετωπίζονται με επιείκεια από την επίσημη πολιτεία. Ζούμε δε σε περίοδο
αναθέρμανσης εθνικισμών στη Βαλκανική. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στις οδηγίες που δόθηκαν τα
έτη 1993-1994 για τη διδασκαλία της ιστορίας στην Α΄ Λυκείου γίνεται η εξής επισήμανση: «εάν οι
διδάσκοντες στην Α΄ Λυκείου εκτιμούν ότι με τον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο αδυνατούν να διδάξουν
ολόκληρο το διδακτικό βιβλίο, παρακαλούνται να παρακάμπτουν με πολύ συνοπτική παρουσίαση κάποια
κεφάλαια ( ανατολικοί λαοί), ώστε να μπορούν να ολοκληρώνουν τη διδασκαλία των τελευταίων
κεφαλαίων του βιβλίου(Μακεδονία κι ελληνιστικοί χρόνοι) που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ιστορική
παιδεία των νέων σήμερα».
Ως προς τη μεθοδολογία του μαθήματος μπορεί κανείς να πει ότι στις οδηγίες μέχρι το 1998 προτείνεται
μια σχετικά παραδοσιακή προσέγγιση στη διδασκαλία του μαθήματος. Κάτι τέτοιο αποτρέπει ουσιαστικά
την καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και την ανάπτυξη της κρίσης που επιδιώκεται με
τη διαπολιτιμική εκπαίδευση. Κυριαρχεί η αφήγηση (Οδηγίες για τη διδακτική ύλη στο Γυμνάσιο και στο
Λύκειο, 1990-1997, 29-32)ενώ χαρακτηριστικά υπάρχει μόνο μια σημείωση για την αξιοποίηση των
ιστορικών πηγών και της εικονογράφησης στις οδηγίες που δίνονται για την ιστορία στο Γυμνάσιο και
στην οποία παραπέμπεται κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός όταν διαβάζει για τη διδασκαλία της
ιστορίας στο Λύκειο. Οπωσδήποτε η δευτερεύουσα θέση που δίνεται στην αξιοποίηση των πηγών
αντιβαίνει στον στόχο που θέτουν οι συγγραφείς του προγράμματος να ενστερνιστούν οι μαθητές το
γεγονός ότι η ιστορία είναι «συναίρεση κι ερμηνεία των ιστορικών πηγών». Για την υποβάθμιση των
ιστορικών πηγών και την αξιοποίηση τους μεταφέρουμε τα όσα γράφονται στις προαναφερόμενες
οδηγίες: «ούτε οι πηγές που έχει το βιβλίο επαρκούν…ούτε ο σχολικός χρόνος το επιτρέπει…ούτε ο
καθηγητής… μπορεί να κάνει κάθε φορά την απαραίτητη για όλα αυτά προετοιμασία..»
Με τη μεταρρύθμιση του 1998 φάνηκε ότι η ιστορία ως διδασκόμενο μάθημα επηρεάστηκε κάπως από
την παιδαγωγική συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη. Τούτο διαπιστώνεται από τη διεύρυνση των σκοπών
και των στόχων του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από την ανάπτυξη «της ιστορικής σκέψης και
της ιστορικής συνείδησης μέσω της επαφής με τα διάφορα ιστορικά, πολιτικά, θρησκευτικά γεγονότα και
τις πολιτισμικές, κοινωνικές αξίες των διαφόρων πολιτισμών», επιμέρους στόχος της διδασκαλίας τους
μαθήματος τίθεται η διαμόρφωση πνεύματος μετριοπάθειας, ανοχής, σεβασμού στο διαφορετικό.
Παράλληλα τίθεται ως στόχος « η οικοδόμηση της πολιτιστικής- εθνικής ταυτότητας των μαθητών, μέσα
από τη μελέτη του δικού τους πολιτισμού». Ωστόσο, η αναφορά στη μελέτη του πολιτισμού και η
διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας, αν και δηλώνεται αόριστα στο κείμενο των αναλυτικών οδηγιών χωρίς
να διασαφηνίζεται η ταυτότητα (Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, 1998-1999,
345) στην πράξη φαίνεται να αναφέρεται στην κυρίαρχη εθνότητα στην Ελλάδα. Αυτός ο στόχος
ενισχύεται από την παρουσία πολλών άλλων επιμέρους στόχων που αναφέρονται στην γνωριμία με την
ελληνική ιστορία, την κατανόηση της πορείας του ελληνισμού με τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Είναι φανερό όμως ότι πλέον υπάρχει ένα άνοιγμα προς άλλους πολιτισμούς και προς την ανάγκη
κατανόησης των άλλων λαών. Τούτο φαίνεται ακόμα από την ανάγκη που επισημαίνεται για κατανόηση
της πολυπλοκότητας του σύγχρονου κόσμου με τη συστηματικότερη μελέτη του 20 ου αιώνα, αλλά και την
βαρύτητα που δίνεται πλέον στην αναγκαιότητα να κατανοήσουν οι μαθητές του Λυκείου το έργο του
ιστορικού: την ανάλυση- αξιολόγηση- ερμηνεία των πηγών, την κατανόηση των ιστορικών όρων, την
ορθή ανάλυση κι αντίληψη του ιστορικού παρελθόντος. Φυσικά τα παραπάνω ως στόχος υπηρετούν την
ανάπτυξη κριτικής σκέψης, κάτι που αποτελεί και σημαντικό στόχο της διαπολιτισμικής προσέγγισης των
γνωστικών αντικειμένων.

Αναφορικά με τη μεθοδολογία στα αναλυτικά προγράμματα από το 1998 δίνονται διεξοδικά αρχές της
διδασκαλίας του μαθήματος. Πρώτη θέση έχει η αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας, έργο που
αναλαμβάνοντας οι μαθητές αποφορτίζονται από συναισθηματισμούς και σταδιακά αρχίσουν να
χρησιμοποιούν τη λογική στη καθημερινότητά τους. Δεύτερη μεθοδολογική αρχή σ΄ αυτά τα αναλυτικά
προγράμματα , που φανερώνει την επιρροή της συζήτησης γύρω από τη διαπολιτισμικότητα, είναι η
ιστορική αλήθεια ως ταυτότητα και ως ετερότητα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Μια από τις επιδιώξεις
της διδασκαλίας της ιστορίας είναι επίσης να συμβάλλει στην κατανόηση του άλλου ως διαφορετικού. Η
κατανόηση, ωστόσο, της ετερότητας προαπαιτεί ως νοητική πράξη της μετατόπιση του κέντρου
ενδιαφέροντος και των αξιών των μαθητών από το εγώ:
·
Στις εμπειρίες και στις συγκινήσεις του άλλου
·
Στις αξίες του
·
Στις σημασίες των πράξεων του
·
Στις συνθήκες του
·
Στη λογική
·
Στον πολιτισμικό κώδικά του.
Η κατανόηση αυτή της αλήθειας προϋποθέτει ότι η ετερότητα ως συνολική πολιτισμική αναφορά
τοποθετείται από το διδάσκοντα σε ισοδύναμη κι όχι σε κατώτερη αξιολογική βαθμίδα. Για το σκοπό αυτό
οι διδάσκοντες οφείλουν να εθίζουν τους μαθητές:
στην εκτίμηση της προσφοράς των άλλων
στην επίδειξη ενδιαφέροντος από το διαφορετικό
στην αποδοχή της διαφοράς ως δικαιώματος και την αποφυγή αξιολογικών ιεραρχήσεων…»
Η παραπάνω αναφορά δείχνει μια τάση του μαθήματος να ξεφύγει από τον φρονηματιστικό –εθνικιστικό
χαρακτήρα του. Ωστόσο φαίνεται ότι εξαρτάται σημαντικά η απαγκίστρωση του μαθήματος από τη
συμπεριφορά του διδάσκοντος απέναντι στο μάθημα. Και το ζητούμενο εδώ είναι κατά πόσο μπορεί ο
εκπαιδευτικός να εκτιμήσει ο ίδιος τη συνεισφορά του κάθε πολιτισμού στην πανανθρώπινη κοινότητα.
Άλλες αρχές που αναφέρονται έχουν να κάνουν περισσότερο με την κατανόηση της ιστορίας ως
επιστήμης, γεγονός που αποκαλύπτει την τάση να διδαχθεί πλέον το έργο του ιστορικού και να υλοποιηθεί
έτσι ο κυρίαρχος σκοπός του μαθήματος, η διαμόρφωση ιστορικής σκέψης.(Οδηγίες για τη διδασκαλία
των φιλολογικών μαθημάτων, 1998-2003, 351-357)
Συνοψίζοντας μπορεί κάποιος να πει ότι πριν τα μέσα της δεκαετίας, οπότε και δεν γινόταν συστηματικά
και νομοθετημένα λόγος για διαπολιτισμική εκπαίδευση, το μάθημα της ιστορίας ακολουθώντας τις
παραδοσιακές μεθόδους είχε στόχο τη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Μετά το 1998 σημαντικότερος
στόχος τέθηκε η διαμόρφωση της ιστορικής σκέψης, γι΄ αυτό και χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι στη
διδασκαλία του μαθήματος. Δεν έχουμε ωστόσο ξεκάθαρη διαπολιτισμική προσέγγιση του γνωστικού
αντικειμένου, έτσι όπως τέθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, κάτι που φαίνεται κι από το
περιεχόμενο της διδασκαλίας.
2. Περιεχόμενο της σχολικής ιστορίας στα έτη 1990-2003. Τα σχετικά εγχειρίδια της Γ΄ Λυκείου.
Η διδασκαλία της ιστορίας φαίνεται να προβλημάτισε σημαντικά τους παιδαγωγούς στη δεκαετία του
1990 και τούτο γιατί πολύ συχνά έγιναν αλλαγές στο περιεχόμενό της καθώς και στα εγχειρίδια
διδασκαλίας. Ωστόσο εκείνο που διαπιστώθηκε ήταν μια σταθερότητα όσον αφορά στην αρχαία ιστορία
για την Α΄ Λυκείου και στη σύγχρονη ιστορία για τη Γ΄ Λυκείου. Μια ακόμη σημαντική επισήμανση είναι
ότι παρά τη διαφοροποίηση των στόχων και της μεθοδολογίας του μαθήματος μετά το 1998 εξακολουθεί
να χρησιμοποιείται μόνο ένα σχολικό εγχειρίδιο για το εν λόγω μάθημα. Αυτό και μόνο το γεγονός
δεσμεύει τον εκπαιδευτικό στο να περιορίζει τον ιστορικό λόγο στα όσα γράφει κάθε φορά το εγχειρίδιο
που διδάσκει. Ακόμα κι οι πηγές που αναφέρονται σε αυτό δεν δίνουν την ευκαιρία στον διδάσκοντα να
απομακρυνθεί από τη φιλοσοφία του βιβλίου, ιδιαιτέρως αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η ιστορία
στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου είναι μάθημα που εξετάζεται πανελλαδικά.
Για την Γ΄ Λυκείου στην οποία επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον της παρούσης μελέτης διαπιστώθηκαν τα
ακόλουθα: Καταρχάς το μάθημα της γενικής παιδείας διδάσκεται ακόμη από το βιβλίο που διδασκόταν
και πριν το 1998. Πρόκειται για το βιβλίο
με τίτλο: «Ιστορία νεότερη και
σύγχρονη», Σκουλάτου Β., Δημακόπουλου Ν., Κόνδη Σ.,1990 σε δύο τεύχη. Το α΄ τεύχος αποτελείται
από 8 κεφάλαια που αναφέρονται στη νεότερη ιστορία (1789-1909), ενώ το β΄ τεύχος αποτελείται από
11 κεφάλαια που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα. Τα 4 από τα 8 κεφάλαια

του α΄ τεύχους και τα 6 από τα 11 του β΄ τεύχους αφορούν στην ελληνική ιστορία του 19ου και
20ου αιώνα. Αυτό και μόνο το γεγονός δηλώνει μια προτίμηση προς της διδασκαλία της εθνικής μας
ιστορίας. Πριν το 1998 οι οδηγίες που δίνονται προς τους εκπαιδευτικούς παρέχουν την ελευθερία σε
αυτούς να ασχοληθούν με τις ενότητες εκείνες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους μαθητές. Μάλιστα
στην Γ΄ Λυκείου διδάσκεται το Β΄ τεύχος. Στις νεότερες οδηγίες και καθώς το μάθημα είναι πανελλαδικώς
εξεταζόμενο οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διδάξουν τα ακόλουθα κεφάλαια από τα δύο τεύχη:
Κεφάλαιο Δ΄: Η Ελληνική Επανάσταση (Εξωτερική πολιτική του αγώνα)
Κεφάλαιο Ε: Ο Ιωάννης Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδας. Η πρώτη προσπάθεια
δημιουργίας της κεντρικής εξουσίας
Κεφάλαιο ΣΤ΄:Η Ευρώπη κι ο κόσμος στον 19ο αιώνα.
Κεφάλαιο Η’ : Η Ελληνική κοινωνία από το 1833-1909
Κεφάλαιο Κ΄: Η Ελλάδα από το 1909- 1914: πορεία προς τον αστικό μετασχηματισμό και την
εδαφική επέκταση.
Κεφάλαιο ΚΑ΄: Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος
Κεφάλαιο ΚΒ΄: Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924: Η κρίση των πολιτικών θεσμών και η διάλυση
του οράματος της Μεγάλης Ιδέας.
Κεφάλαιο ΚΔ΄ : Ο κόσμος μεταξύ δύο παγκοσμίων πολέμων.
Κεφάλαιο ΚΣΤ΄: Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος
Κεφάλαιο ΚΖ΄: Η Ελλάδα κατά την περίοδο του 1941-1949
Κεφάλαιο ΚΘ΄: Τα Μεταπολεμικά προβλήματα του Ελληνισμού.
Αναφερθήκαμε διεξοδικά στα κεφάλαια διδασκαλίας για να διαπιστωθεί η έμφαση που δίνεται στην
ελληνική ιστορία της σύγχρονης εποχής. Αυτομάτως περιορίζεται η ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές
γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας και φαίνεται ακόμα να κυριαρχεί ο μονοπολιτισμικός χαρακτήρας στη
διδασκαλία του μαθήματος σε μια μάλιστα τάξη που οι μαθητές είναι πλέον ικανοί να κρίνουν, να
αξιολογήσουν, να εκτιμήσουν συμπεριφορές. Επιπλέον ας μην ξεχνούμε ότι στόχος της ιστορίας σύμφωνα
με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα είναι «να γνωρίσουν οι μαθητές τους διάφορους πολιτισμούς…και να
εκτιμήσουν τη συνεισφορά αυτών των λαών στον παγκόσμιο πολιτισμό», η επιμονή όμως στην ελληνική
ιστορία κι η ανάγκη αποστήθισης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ακυρώνουν αυτομάτως τον παραπάνω
στόχο. Κάτι ακόμα που μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κάποιος είναι η έμφαση που δίνεται στην πολιτικήδευτερευόντως κοινωνική ιστορία -κι ο παραγκωνισμός της τέχνης κι άλλων μορφών ιστορίας. Κι αυτή η
επιλογή συνάδει στην ακύρωση του στόχου που προαναφέραμε.
Φυσικά ως προς τη μεθοδολογία του μαθήματος διαπιστώσαμε και στην ανάλυση των οδηγιών πως
μετά το 1998 δίνεται έμφαση στην επεξεργασία των πηγών. Εκείνο που διαπιστώνεται είναι ότι στο
εγχειρίδιο της Γ΄ Λυκείου υπάρχουν πηγές γραπτές που τεκμηριώνουν περισσότερο τον
ιστορικό λόγο του κειμένου και δεν δίνουν τη δυνατότητα για κριτική και συγκριτική αντιμετώπιση των
θεμάτων που θίγονται. Εξαίρεση αποτελούν κείμενα, όπως αυτό στη σελίδα 89 του πρώτου τεύχους που
αναφέρεται στην άλωση της Τριπολιτσάς και τα εγκλήματα που έγιναν από τη μεριά των Ελλήνων εις
βάρος των Τούρκων. Η χρήση αυτών των κειμένων θα ήταν πολύ ωφέλιμη για τους μαθητές ώστε να
αποκτήσουν «ανοιχτό», κριτικό πνεύμα.
Τέλος ως προς τον ιστορικό λόγο που διατυπώνει το σχολικό εγχειρίδιο μια απλή έρευνα των επιθέτων
που συνοδεύουν τους διαφόρους λαούς αρκεί για να φανεί η μονοπολιτισμική προσέγγιση που
επιχειρείται στο μάθημα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε: (σελ.119, α΄ τεύχος) «αλλόθρησκους» για τους
Τούρκους, « η Αγγλία κράτησε «μεροληπτική»στάση απέναντι στην Ελληνική επανάσταση»,
(σελ 120, α΄ τεύχος) «αγαστή σύμπνοια» των Αυστριακών με τους Τούρκους κλπ. Αντίστοιχα οι ενέργειες
των Ελλήνων κρίνονται σχεδόν πάντα με θετικό τρόπο όπως: «το ναυτικό μας, άξιο των παραδόσεων των
Ελλήνων στη θάλασσα» (σελ. 255, β΄ τεύχος), «οι Ελληνοκύπριοι, κάτω από την εμπνευσμένη
καθοδήγηση του αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Β΄» (σελ.401, Β΄ τεύχος)κλπ. Υπάρχει δηλαδή μια
τάση για υποτίμηση κι ανάπτυξη καχυποψίας σχετικά με τους άλλους λαούς, ενώ συνεχώς προβάλλεται
το «δίκιο» των Ελλήνων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνοπτικά μπορεί να πει κανείς ότι στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 η συζήτηση
για διαπολιτισμική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων καθώς κι οι ιστοριογραφικές αναζητήσεις

των ειδικών επηρέασαν τη διδασκαλία της ιστορίας στο Λύκειο, ώστε να διευρυνθούν οι στόχοι του
μαθήματος κι έτσι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς και λαούς. Αυτό
όμως ισχύει θεωρητικά. Δηλαδή υπάρχει πρόοδος στα αναλυτικά προγράμματα του μαθήματος, είναι
έντονη όμως η αναντιστοιχία με τα σχολικά εγχειρίδια: εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται κάποια, ενώ
και τα νεότερα που έχουν εκδοθεί κινούνται στο ίδιο πνεύμα με τα προηγούμενα. Επιπλέον, η διδακτέα
ύλη (και μερικές φορές εξεταστέα) περιορίζεται σε θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Γκόβαρης Χ., Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκδ. Ατραπός 2001
2. Δαμανάκης Μ., Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή στην Ελλάδα, Πρακτικά του Ζ΄ Συνεδρίου,
Παιδαγωγική επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: τάσεις και προοπτικές, 1995
3. Καϊλα Μ., Καλαβάσης Φ., Πολεμικός Ν., Μύθοι, μαθηματικά, πολιτισμοί: αποσιωπημένες σχέσεις στην
εκπαίδευση, εκδ. Ατραπός, 2002
4. Οδηγίες για τη διδακτική ύλη στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο,1990
5.Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, 1998-2003, ΟΕΔΒ
6.Ρεπούση Μ., Μετά την εθνική ιστορία. Από τον εθνικό μας εαυτό στο ευρωπαϊκό εμείς…για τη διδακτική
της ευρωπαϊκής ιστορίας, Σύγχρονη εκπαίδευση 104, 1999
7.ReichH.H., Ευρωπαϊκή και Διαπολιτισμική εκπαίδευση: ένα αταίριαστο ζευγάρι, Πρακτικά
Συνεδρίου Ζ΄, Παιδαγωγική επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: τάσεις και προοπτικές, 1995
8.ΦΕΚ2413-96/124Α /17-06-96
9. Σκουλάτου Β.-Ν. Δημακοπούλου-Σ. Κόνδη, Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, α΄- β΄τεύχος, ΟΕΔΒ 2002.

ΤΟ ΒΑΛΛΙAΝΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔOΤΗΜΑ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΜΙEΣ ΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙAΣ:
Η ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΚΑΙ ΤΟΠΙΚHΣ ΚΟΙΝΩΝIΑΣ

Ιωάννης Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δρ. Ιστορίας Παν/μίου Paris I – Sorbonne,
Διδάσκων στο Παν/μιο Αιγαίου
Ουρανία Χ. ΚΑΛΟΥΡΗ
Δρ. Επιστημών της Αγωγής,
Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συνάντηση της ελληνικής επαρχιακής κοινωνίας, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα,
με το πνεύμα και τις πρακτικές του κοσμοπολιτισμού των Ελλήνων της Διασποράς διαμορφώνει νέες
πολιτιστικές πραγματικότητες οι οποίες θα βιωθούν μάλιστα και κατά διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, όπου αυτό το φαινόμενο συμβαίνει.
Η αρκετά διαδεδομένη περίπτωση στην ελληνική επικράτεια αγροτικών ή ημιαστικών κοινοτήτων
πολλές από τις οποίες θα αποτελέσουν προνομιακό χώρο τοποθέτησης κεφαλαίων με τη μορφή δωρεών εκ
μέρους των πλούσιων και επιφανών Ελλήνων του εξωτερικού, δημιουργεί νέα δεδομένα με τη σταδιακή
τροποποίηση καθιερωμένων πολιτιστικών στοιχείων και πραγματικοτήτων.
Το χαρακτηριστικό παράδειγμα των αδελφών Βαλλιάνου, από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της
ελληνικής Διασποράς, οι οποίοι θα προικοδοτήσουν, εκτός των άλλων, τον τόπο καταγωγής τους, τις
Κεραμιές, με εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις δυσανάλογα υψηλές για το μέγεθος μιας παραδοσιακής
κοινότητας της Κεφαλονιάς, αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Στόχος της είναι να αναδείξει
όχι μόνο το σκεπτικό και την εφαρμογή της φιλοσοφίας των ευεργεσιών στο χώρο της παιδείας,
καταγράφοντας και αποτιμώντας το σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιοχής, αλλά και να
εξετάσει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης και αποδοχής του όλου εγχειρήματος από τη συγκεκριμένη τοπική
κοινωνία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τα τέλη του 19ου παρουσιάζεται, εντονότερα από κάθε άλλη φορά, στον ελληνικό χώρο το
φαινόμενο της τοποθέτησης κεφαλαίων με τη μορφή δωρεών και ευεργεσιών εκ μέρους των πλούσιων και
επιφανών Ελλήνων του εξωτερικού.
Αγροτικές και ημιαστικές κοινότητες, τόποι συνήθως καταγωγής Ελλήνων της διασποράς, θα
αποτελέσουν χώρους τοποθέτησης των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα το
ιδιαίτερα ενδιαφέρον σμίξιμο του κοσμοπολιτισμού, που αυτοί συνήθως αντανακλούν και εκπροσωπούν,
με τη μικρή επαρχιακή κοινωνία της καταγωγής τους.
Θεωρώντας την ευεργεσία του Παναγή Βαλλιάνου και των αδελφών του προς την ιδιαίτερη
πατρίδα τους, την Κεφαλονιά, και το χωριό καταγωγής τους, τις Κεραμειές, χαρακτηριστικό παράδειγμα
αυτού του φαινομένου, και ιδιαίτερα πρωτοπόρο, τη στιγμή που κατεξοχήν μεριμνά για την ίδρυση
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και μάλιστα Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, διερευνούμε την
ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στο ευεργετικό αυτό εγχείρημα.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ΟΥ- ΑΡΧΕΣ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Μετά την παραχώρηση από τη Μεγάλη Βρετανία της Κεφαλονιάς στην Ελλάδα με τη συνθήκη του
Λονδίνου το 1864, ο νομός χωρίζεται σε τρεις επαρχίες, της Πάλης, της Σάμης και της Κραναίας στην οποία
κυρίως αναφερόμαστε. Η περιοχή στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται από
περιορισμό της πλούσιας παραγωγής αγροτικών προϊόντων, κυρίως σταφίδας, τη στροφή προς το εμπόριο
και τη ναυτιλία, τις διάφορες επιδημίες και τις μεγάλες ευεργεσίες (Μοσχόπουλος, 1988).
Η κρατική παρουσία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και των θεσμικών
αναγκαιοτήτων της εποχής παρουσιάζεται περιορισμένη.
Ιδιωτικές πρωτοβουλίες, κυρίως από τους Έλληνες της διασποράς αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό
ρόλο στην επίλυση ουσιωδών προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας τα οποία το κράτος αδυνατούσε ή δεν
επιθυμούσε να επιλύσει. Οι αρχές του αιώνα σηματοδοτούν την χρυσή εποχή των κληροδοτημάτων για την
Κεφαλονιά: «Σ’ αυτά απέβλεπε η τοπική κοινωνία για να απαλύνει, αν όχι να γιάνει μια ανοιχτή πληγή της!
Και ιδίως το Βαλλιάνειο που ήταν και το μεγαλύτερο» (Δεμπόνος, 1994).
Οι Κεφαλλονίτες της διασποράς διακρίνονται ως ναυτικοί, έμποροι και τραπεζίτες, διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τοπικής, αλλά και ευρύτερα ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας,
επιβεβαιώνοντας εκτός των άλλων τον χαρισματικό, αλλά και «περιπετειώδη» χαρακτήρα που τους
αποδίδεται. Εγκαθίστανται, ήδη από τα τέλη του 18ου αι., εποχή που η Μεγάλη Αικατερίνη
παραχωρεί στους Έλληνες εκτάσεις προς εκμετάλλευση, στα λιμάνια του Δούναβη και της Μαύρης
Θάλασσας, στην Οδησσό, τη Μαριανούπολη, το Κέρτς, το Ταϊγάνι το Γαλάτσι, τη Βράιλα, εμπορεύονται
κυρίως σιτηρά σε όλη την Μεσόγειο και σύντομα ιδρύουν και διευθύνουν παραρτήματα στο Λονδίνο, όπως
οι Βαλλιάνοι, οι Σταθάτοι κ.ά.
Ο κοσμοπολιτισμός των Κεφαλλήνων της Διασποράς του τέλους του 19 ου αιώνα «επιβάλλεται» με
την μορφή της ευεργεσίας στις αγροτικές και ημι-αστικές περιοχές καταγωγής, διαμορφώνει νέα κοινωνικά,
μορφωτικά και πολιτιστικά δεδομένα και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, την κρατούσα ιδεολογία, την
πολιτική κατάσταση και την επίδραση των κοινωνικών αναστατώσεων στον ευρωπαϊκό χώρο, θα γίνει
αποδεκτός ή θα απορριφθεί. Η διακίνηση του χρήματος θα έχει ως συνέπεια τη διακίνηση ιδεών και
γνώσεων και τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στην Κεφαλλονίτικη κοινωνία. Όταν στα τέλη του
19ου αιώνα οι Κεφαλλονίτες του εξωτερικού συσσωρεύουν πλούτο, στο εσωτερικό διαπιστώνεται ότι «εν τη
ημετέρα νήσω παρά την τάξιν των πολλών των δυναμένων και ευπορούντων, δεν δύναται τις να μη
ομολογήσει και την ύπαρξιν ευρείας κλίμακος ου μόνον εργατών και μικρών κορασίδων εργαζομένων επί
14ωρω και γλισχρότατα αμειβομένων αλλά και οικογενειών στερουμένων των απαραιτήτων ουχί προς το ευ
ζην αλλά προς το ζην μόνον» (Τσιτσέλης, 1960) .
Ιδεολογικές, κοινωνικές, οικονομικές ανακατατάξεις σημειώνονται στο νησί στα τέλη του 19 ουαι που
έχουν ως αφετηρία και τις εθνικές συγκυρίες (πόλεμος του 1897, Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, Εθνικός
Δανεισμός, κ.ά.) αλλά και ως συνέπεια κοινωνικές-οικονομικές-μορφωτικές μεταστροφές του τόπου.
Προσπάθεια του άγγλου τοποτηρητή Κάρολου Νάπιερ το 1826 για δημιουργία και ανάπτυξη της
γεωργικής εκπαίδευσης συναντά την αντίδραση των γαιοκτημόνων (Μοσχόπουλος, 1988). Προσπάθεια
εξωραϊσμού της πρωτεύουσας (εξηλεκτρισμός, λιθόστρωτο, δημόσια λουτρά, φιλαρμονική, κά.) και
ανάπτυξη των πλουσίων αστών έρχεται σε αντίθεση με την καταστροφή των καλλιεργειών –κυρίως της
σταφίδας-από τον περονόσπορο. Λοιμοί, πανώλης, ευλογιά, τύφος, χολέρα, φυματίωση, δανειοδοτήσεις,
αδυναμία εξόφλησης, οικονομικός μαρασμός (Δεμπόνος, 1994), οδηγούν πολλούς Κεφαλλονίτες στη
μετανάστευση προς την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Αθήνα ή την Πάτρα, ενώ παράλληλα
από το τέλος του 19ου αι. επιζητείται, αλλά και αναμένεται βοήθεια από τους πλούσιους συμπατριώτες (ΓΑΚ,
Α.Β. φ.1, 23). Η συνδρομή των τελευταίων θα επιταχύνει το ρυθμό αστικοποίησης της Κεφαλλονίτικης
κοινωνίας (Μοσχόπουλος, 1988).
Στο Ζιζάνιο, εφημερίδα της εποχής, το 1899, διαβάζουμε ότι παρουσιάζεται αναγκαία η χορηγία για
ίδρυση δύο βιομηχανικών καταστημάτων και γεωργικής σχολής στο Αργοστόλι. «Μόνον δια της παροχής
μέσων προς εργασίαν υπάρχει ελπίς να μην χαθεί ολοτελώς η χώρα ημών. Οιοσδήποτε άλλος τρόπος
βοηθείας εάν δεν θα είναι εξευτελιστικός, θα είναι βεβαιότατα μάταιος» (Ζιζάνιον, 5/1899).
Παρόλο που στην αρχή του 19ου αιώνα μειωμένη παρουσιάζεται η φροντίδα για την κρατική
εκπαίδευση, το 1850 αποφασίζεται η ίδρυση 40 αλληλοδιδακτικών σχολείων για τη στοιχειώδη εκπαίδευση,
ενός λυκείου στο Αργοστόλι και ενός στο Ληξούρι (Μοσχόπουλος, 1988). Σημαντικό αναδεικνύεται το
πρόβλημα μόνιμης σχολικής στέγης που έχει ως συνέπεια ακόμη και την κατάργηση σχολείων
(Μοσχόπουλος, 1988), ενώ το κράτος μειώνει τους μισθούς των δασκάλων, κλείνει σχολεία και
εκπαιδευτικά αιτήματα των κατοίκων της υπαίθρου δεν ικανοποιούνται λόγω «οικονομικής δυσπραγίας»

(Μοσχόπουλος, 1988). Ιδιωτικά και ξένα σχολεία ιδρύονται, και μεμονωμένες πρωτοβουλίες δασκάλων
σημειώνονται σε διάφορες περιοχές, ενώ στις Κεραμιές, περιοχή καταγωγής των Βαλλιάνων, λειτουργεί
σχολαρχείο από το 1856. Όμως, όπως αναφέρεται «ως προς την εκπαίδευσιν η Κεφαλληνία καθυστερεί
πολλών άλλων μερών. Κατά την απογραφήν του 1879 μεταξύ του πληθυσμού των 68321 κατοίκων,
αγράμματοι 54961 κάτοικοι» (Μοσχόπουλος, 1988).
Έτσι λοιπόν, στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αι. την ανυπαρξία και αδυναμία του κράτους να
ανταποκριθεί στα προβλήματα του νησιού αναλαμβάνει να καλύψει η «ευεργεσία». Μεγάλα κληροδοτήματα
όπως του Βαλλιάνου, του Κοργαλένειου, του Χαροκόπου αλλά και μικρότερα, όπως του Πυλαρινού, του
Βεργωτή, του Μιχαλιτσιάνου, και άλλα, όχι μόνο θα στηρίξουν αλλά θα διαμορφώσουν την κοινωνική και
πολιτιστική-μορφωτική πραγματικότητα του νησιού, προκαλώντας ενίοτε ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις
όπως θα δούμε παρακάτω.

Ο «ΕΚ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ
Ο Παναγής Βαλλιάνος ο οποίος γεννήθηκε το 1814 στις Κεραμιές της Λιβαθούς, χωρίς ιδιαίτερη
μόρφωση ούτε μεγάλη κτηματική περιουσία, και πέθανε το 1902 στο Λονδίνο, μεγαλέμπορος και
τραπεζίτης, γίνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα του πλούσιου κεφαλαιοκρατικού ελληνισμού της διασποράς,
που με τις ευεργεσίες του διαμορφώνει το πλαίσιο της γενέτειράς του και «παντρεύει» τον κοσμοπολιτισμό
με τη νοοτροπία και τις συνθήκες της καταγωγής του.
Από τις σπουδαιότερες εφοπλιστικές οικογένειες, οι Βαλλιάνοι, εγκαθίστανται αρχικά στην Αζοφική,
δημιουργούν στη συνέχεια εμπορικά υποκαταστήματα στην Κωνσταντινούπολη και στη Μασσαλία, ενώ πιο
συγκεκριμένα, ο Παναγής Βαλλιάνος μετά μια σύντομη εγκατάσταση στη Ζάκυνθο μετακινείται το 1858 στο
Λονδίνο όπου και ιδρύει το 1886 το πρώτο ελληνικό ναυτιλιακό πρακτορείο, εμπορευόμενος σιτηρά,
βαμβάκι και σίδηρο (ΓΑΚ, Α.Β. φ.1 1-32).
Ο Κριμαϊκός πόλεμος και η άρνηση των εγγλέζικων ασφαλιστικών εταιρειών να ασφαλίζουν τα
φορτία που μετέφεραν τα ελληνικά πλοία ευνοούν την οικογένεια Βαλλιάνου, η οποία εξάγοντας σιτηρά στη
Ρωσία παρά τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις των εμπολέμων, και αναλαμβάνοντας τη μεταφορά
ανασφάλιστων προϊόντων σε δικά τους πλοία, αποκτούν πλούτη και επιδίδονται σε διάφορες εφοπλιστικές
και τραπεζικές δραστηριότητες. «…αγοράσαντες κατόπιν και άλλα σιτηρά προ της συνομολογήσεως
ειρήνης, επώλησαν αυτά με την άρσιν της απαγορεύσεως εις υψωθείσας τιμάς. Επίσης εκέρδισαν
κολοσσιαία ποσά επί των αιγυπτιακών χρεωγράφων κατά την περιπέτειαν του Αραμπή πασά» (Λαιμός,
1963). Γνήσιοι Κεφαλλονίτες με υψηλό το αίσθημα ευθύνης προς τη γενέθλια γη, χρηματοδοτούν σε
συμπατριώτες τους καπεταναίους την αγορά πλοίων στο Ταιγάνι , τη Μασσαλία και το Λονδίνο, νηολογούν
όλα τα σκάφη τους στο Αργοστόλι με οικογενειακά ονόματα, ενώ ο Παναγής Βαλλιάνος τα πλοία του «δεν
τα ήθελε δι’ ίδιον όφελος, αλλά δια την διευκόλυνση των Ελλήνων να υπερβούν την ανασφάλειαν και την
ατολμίαν και να προχωρήσουν με τη δέουσα αποφασιστικότητα από τα θνήσκοντα ιστία στη ναυτιλία του
ατμού».(Αλεξανδράτος, 2002). Με ευνοϊκούς όρους πουλάει τα πλοία του σε έλληνες καπετάνιους.
Μεταξύ των μεγαλύτερων ευεργετών της ελληνικής Διασποράς, ο Παναγής Βαλλιάνος αποκτά
ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησία στο Λονδίνο, μετέχει στα ελληνικά δάνεια του 1880, έχει ιδιαίτερη
προσωπική γνωριμία με τον Χαρίλαο Τρικούπη και πρωτοστατεί στην πρόσκληση των συμπολιτών
του «όπως συσκεφθώσι περι των νυν κρισίμων περιστάσεων για την Ελλάδα» (Μοσχονά, 2002). Μεταξύ
των άλλων ευεργεσιών του προς την Ελλάδα, προικοδοτεί με τη διαθήκη του κληροδότημα 500.000 χρυσών
λιρών στερλινών τους Κεφαλλήνες συμπατριώτες του για τη δημιουργία «κοινωφελούς» έργου, με ειδική
μάλιστα ρήτρα καθορισμού κονδυλίων «προς συντήρησιν σχολείων και βοηθήματα απόρων»
συμβάλλοντας έτσι στη μεταστροφή μιας παραδοσιακής κοινωνίας της εποχής.
Χαρακτηριστικά του αισθήματος του καθήκοντος και του χρέους καθώς και των επιπτώσεών του
προς τη γενέθλιο γη αποτελούν τα ακόλουθα αποσπάσματα από εφημερίδα της εποχής (Ζιζάνιο,
19/1/1902) όταν αναγγέλθηκε ο θάνατος και το κληροδότημά που άφηνε στην Κεφαλονιά: «…Μακράν εις
την ξένην, ακαταπονήτως εργασθείς, σωρεύσας θησαυρούς επί θησαυρών, έδειξε δια της διαθήκης του,
ότι δεν εσβέσθη του πατρισμού το αίσθημα και ποτέ δεν ελησμόνησε της γεννήσεως του την γην…» και το
αντίστοιχο σατυρικό:
«…Χόρτασε να μην κλαίεσαι κλαψιάρη Κεφαλλήνα
κολύμπησε στα τάλαρα, βουτήξου στη στερλίνα.
…Πίσω γυρίζει ο χρυσούς αιών της ιστορίας
ημέρας να διέλθωμεν μυθώδους ευμαρείας…».

ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο Παναγής Βαλλιάνος, αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, χαρακτηριστικό παράδειγμα ευεργέτη της
διασποράς, αλλά και Κεφαλλονίτη, όπου η αίσθηση του χρέους προς τη γενέτειρα συνυπάρχει με τον
εγωισμό της επιτυχίας και τον έλεγχο των συμπατριωτών. Αυτό εκδηλώνεται όσο ο Βαλλιάνος βρίσκεται εν
ζωή, τόσο με τις παροτρύνσεις του προς τους συμπατριώτες για την ενασχόλησή τους με εφοπλιστικές
δραστηριότητες, όσο και με την ενίσχυση του υπάρχοντος σχολαρχείου στις Κεραμιές της Κεφαλονιάς όταν
αυτό, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και οικονομικής πολιτικής κινδυνεύει να κλείσει, με τη δημιουργία
υποδειγματικών προϋποθέσεων για τη συνέχιση της λειτουργίας του (ΓΑΚ, Α.Β. φ.2. 30-37).
Στην ιστορική προσέγγιση των νοοτροπιών θα δούμε τον πατέρα τού Παναγή, Αθανάσιο Βαλλιάνο,
να προσπαθεί να κρατήσει στις Κεραμιές τα παιδιά του και χαρακτηριστικά στη διαθήκη του να αναφέρει
για το ένα από αυτά ότι αν «ξενοπαντρευτεί» δεν θα του δώσει από την πατρική περιουσία «τίποτις άλο
παρί μόνον την γην του αμπελιού». Οι ευεργεσίες του Παναγή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απαντούν στη
συγκεκριμένη νοοτροπία και αποδεικνύουν ότι «αν και είναι ικανός να γράψει την δική του ιστορία», δεν
αποκόπτεται ποτέ με τις ρίζες του, γνωρίζει τα προβλήματά τους και μεριμνά για την επίλυσή τους.
Στην Κεφαλονιά του τέλους του 19ου αιώνα με την εκπαίδευση σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, την
επαγγελματική εκπαίδευση μηδενική και ανύπαρκτη, εκδηλώνεται έντονο το ενδιαφέρον για επίλυση των
προβλημάτων της παιδείας μέσα από το θεσμό της χορηγίας και των ευεργεσιών. Ήδη το 1894 ο δήμος
Αργοστολίου συνιστά υποτροφίες ενώ η τοπική κοινωνία αναρωτιέται: «πως εις δαπάνας περιττάς ο δήμος
μας ν’ ανθέξη αφού δεν είχε ούτε καν πετρέλαιον να φέξη;» (Ζιζάνιον, 2/10/1894).
Το 1898 ιδρύεται το Βαλλιάνειο Ελληνικό Σχολείο στις Κεραμιές το οποίο χαρακτηρίζεται «λαμπρόν
οικοδόμημα αλληλοδιδακτικού σχολείου εγερθέν δαπάνη Βαλλιάνου» καθώς και τρία κτίρια για τη διαμονή
των καθηγητών. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές προσλαμβάνονται από τους Βαλλιάνους, το σχολείο είναι
ιδιοσυντήρητο, ενώ λαμβάνεται μέριμνα, στα πλαίσια πάντοτε της ευεργεσίας για τους πτωχούς και
άπορους μαθητές για την ενδυμασία τους, την παροχή βιβλίων, ακόμη και συσσιτίου (ΓΑΚ, Α.Β. Ε. ν.9192).
Με το θάνατο του Παναγή Βαλλιάνου διατίθεται ετήσιον χορήγημα για τη Σχολή των Κεραμιών «μη
υπερβαίνον τας 800 λίρες ως η επιτροπή θέλει κρίνη αναγκαίον ή πρέπον…» (Διαθ.Π.Β.). Το 1925 με λεφτά
πάντοτε του κληροδοτήματος θεμελιώνεται το σύγχρονο γυμνάσιο το οποίο «φαντάζει επιβλητικόν
μέγαρον… μέγαρον αντάξιον του παρελθόντος και του μέλλοντος της Σχολής. …Στεγάζονται εντός αυτού
πλέον ή ανέτως Δημοτικόν, Σχολαρχείον και Γυμνάσιον μεθ’ όλων των χρειωδών. Γραφείον Διευθυντού,
αναπαυτήριον Καθηγητών, αίθουσα τελετών, ιδιαίτεραι αίθουσαι δια πειραματικάς ασκήσεις, μικρόν
κυλικείον δια τους μαθητάς και ευρύτατον Γυμναστήριον» (Εφημερίς των Κεφαλλήνων, 15/7/1928).
Το γυμνάσιο στις Κεραμειές θεωρείται μέχρι τους σεισμούς το πρώτο στα Βαλκάνια, ενώ, αν και η
Βαλλιάνειος επιτροπή ήθελε να το μετατρέψει σε πρακτική σχολή, τελικά η διαχείρισή του δίνεται στο
κράτος.
Ιδιαίτερη μέριμνα ελήφθη από τον Βαλλιάνο για την ανέγερση και συντήρηση του ναού του Αγίου
Βασιλείου και «την συνδρομήν εις απόρους κατοίκους του χωρίου Κεραμειές». «Την παρελθούσαν
Κυριακήν διενεμήθη υπο του κυρίου Χριστοφόρου Βαλλιάνου (πρόκειται για τον ανηψιό του Παναγή
Βαλλιάνου) το δια το χωρίον Κεραμιές ορισμένον βοήθημα 40.000δραχμών. Ο κύριος Βαλλιάνος γνωρίζων
επακριβώς τας ανάγκας ενός εκάστου των συγχωρίων του διένειμε το ποσόν καταλληλότατα» (Ζιζάνιον
4/11/1900), όπου σημειώνεται ιδιαίτερα θετικά η επακριβής γνώση των προβλημάτων του τόπου
καταγωγής του, κάτι που θα αμφισβητηθεί στη συνέχεια όταν οι επιθυμίες του Βαλλιάνου ή αργότερα των
διαχειριστών του κληροδοτήματος δεν συμπίπτουν με τις επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας.
Το κληροδότημα του Βαλλιάνου γίνεται θερμά αποδεκτό από τους Κεφαλλονίτες,
«Θνητών ευδαιμονέστατε τρέξε να σ’ αγκαλιάσω
και τα εκατομμύρια μπροστά σου ν’ αραδιάσω.
……...
Ω Κεφαλλήνες έλθωμεν εις τα εκατομμύρια
και ο καθένας εξ ημών ιδέαν ας εκφέρη
πώς να τα διαθέσωμεν καλλίτερον συμφέρει», (Ζιζάνιον, 19/1/1902)
που επισημαίνουν παράλληλα ότι η διαχείριση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του
πληθυσμού της νήσου και όχι με την έξωθεν διαχείριση, μια και «ο Βαλλιάνος ήκουε μακρόθεν τας οιμωγάς
της πασχούσης πατρίδος του, δεν εγνώριζεν όμως και εκ του πλησίον εκάστην των πληγών της». Σε σχόλιο

του «ο αγράμματος» σημειώνει «πως όσο οι εχτελεσταί θα ενεργούνε ιγγλέζικα, όπως ενεργούνε, θα ιδούμε
κι όλα τα ερημοκκλήσια με δεσποτικό στασίδι» (Ζιζάνιον, 1/11/1903), εξυμνώντας όμως συγχρόνως τον
ευεργέτη
«που πλούσιος εγένετο μη αδικήσας άλλον
διότι οπωσδήποτε στην εποχή ετούτη
απάνου κάτου ξέρουμε πως γίνονται τα πλούτη».(Μολφέτας,1902).
Το Βαλλιάνειο Κληροδότημα προσφέρει τη δυνατότητα ικανοποίησης των συλλογικών αλλά και
ατομικών αιτημάτων. Ένας ιδιαίτερα μακρύς κατάλογος ατομικών ή συλλογικών φορέων συντάσσεται μέσα
από ανάλογες αιτήσεις προς τον Πρόεδρο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Βαλλιάνου - Μαρίνο Βαλλιάνομε στόχο την ενίσχυση με φιλανθρωπίες ή αγαθοεργίες (αιτήσεις κατοίκων διαφόρων χωριών που έχουν
πληγεί οι καλλιέργειες τους από τις θεομηνίες, αιτήσεις δήμων ή κοινοτήτων του νησιού για αποπεράτωση
αντιστοίχων έργων, προσωπικά προβλήματα και οικονομική δυσπραγία διαφόρων κατοίκων, διάθεση
σεβαστών ποσών για γενική τεχνική-επαγγελματική ή μουσική εκπαίδευση της νεολαίας του νησιού), (ΓΑΚ,
Α.Β. φ.2). Παράλληλα, μιας και έχει τεθεί σε κοσμική διαχείριση προσφέρει τη δυνατότητα «πολιτικής»
εκμετάλλευσής του από την Επιτροπή που το διαχειρίζεται στην Κεφαλονιά (Διαχειριστική Επιτροπή) και
τις συμμαχίες της (ΓΑΚ, Α.Β.φ.1).
Αρχικά, με τα χρήματα του Κληροδοτήματος αποφασίζεται η επανασύσταση και ενίσχυση της
Σχολής των Απόρων Παίδων, η οποία τίθεται στην κηδεμονία του νεοσύστατου τότε Εργατικού Συνδέσμου
έχοντας όμως και την υποστήριξη εκτός των άλλων του Δεσπότη (Δεμπόνος,1981 & ΓΑΚ, Α.Β. φ. 1. 6569). Παρόλο το σχεδόν μοναδικό χαρακτηριστικό της διαθήκης του Παναγή Βαλλιάνου για την ανάθεση της
διαχείρισης σε κοσμική και όχι θρησκευτική εξουσία, κάτι αντίθετο με το πνεύμα της εποχής, μια και που
σχεδόν σε όλα τα κληροδοτήματα ο Δεσπότης είναι Πρόεδρος, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η θρησκευτική
εξουσία υπεισέρχεται στα τοπικά δρώμενα μέσω της κληροδοτούμενης ευεργεσίας.
Η συζήτηση στην Βουλή της εποχής προκειμένου το Βαλλιάνειο Κληροδότημα να χρησιμεύσει για
τον εθνικό στόλο (Ζιζάνιο, 19/1/1902), προκαλεί στην τοπική κοινωνία μεγάλες αντιδράσεις
(Εμπρός,16/1/1902) η οποία σπεύδει να ζητήσει μέσω των «κηδεμόνων εν Κεφαλληνία» την έγκριση του
ειδικού δικαστηρίου του Λονδίνου, για τους ακόλουθους «charitable» σκοπούς: «Νέα εκκλησία εν τη Μονή
του Αγίου Γερασίμου, Φρενοκομείον εν τη πόλει Αργοστολίου, Εμπορική και Ναυτική Σχολή δια πτωχούς
Κεφαλλήνας, Γεωργική Σχολή δια πτωχούς γεωργούς, χρηματικά βοηθήματα δια την συντήρησιν της
εσπερινής Σχολής δι’ ενδεείς εφήβους και παίδας» (Ζιζάνιον, 1906), ενώ η τοπική κοινωνία υπερθεματίζει
«με τα κληροδοτήματα
θα μπαλωθούμε όλοι,
και θα γενούν ιδρύματα
εν τη νεκρά μας πόλει». (Ζιζάνιον, 28/1/1906)
Στα τέλη του 1902 οι Εκτελεστές της διαθήκης στο Λονδίνο στέλνουν 300 χρυσές λίρες
στερλίνες οι οποίες συντελούν ώστε «η λειτουργία της Σχολής Απόρων Παίδων να βελτιωθή ουσιωδώς,
διότι και παιδονόμος προβλέπων περί της εξωτερικής ευκοσμίας των μαθητών διωρίσθη και ομοιόμορφες
ενδυμασίαι μετά πηλικίου και ενδυμάτων κατεσκευάσθησαν…» (Ζιζάνιον, 27/12/1903), ενώ το Μάρτη του
1904 στέλνονται στον Εργατικό Συνδέσμο 600 λίρες «προς ανέγερσιν κτιρίου δια την Σχολήν των Απόρων
Παίδων…» (Ζιζάνιον, 13/3/1904).
Η τοπική κοινωνία αποδέχεται θετικά την ενίσχυση της Σχολής από το Κληροδότημα που
εκφράζεται μέσα από τη μελλοποίηση των ακόλουθων στίχων του γνωστού κεφαλλονίτη ποιητή
Μικέλη Άβλιχου:
« Βαλλιάνε μου και πάλιν η σκιά σου
η άγια ψυχή σου και καλή
μεσ’ τα πολλά ευεργετήματά σου
στήριξον των Απόρων τη Σχολή
και αιώνιο θα μείνει τα’ όνομά σου» (Δεμπόνος, 1981) ή ακόμη,
«Βαλλιάνε που θερμαίνεις
τα άπορα παιδιά και ορφανά
στο στήθος μας θα μένεις
βαθιά παντοτινά» (Δεμπόνος, 1981).
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Βαλλιανείου αποφασίζει το 1903 την ανέγερση νοσοκομείου κάτι το
οποίο έγινε θερμά αποδεκτό (Ζιζάνιον, 1904). Η δημοπράτησή του με δεδομένη την ανεργία της εποχής
δημιουργεί έντονο ανταγωνισμό, «… ήλθον Αθηναίοι, ήλθον Πατρινοί, ζήλος της στερλίνας τους

υποκινεί…» (Ζιζάνιον, 23/10/ 1904), αλλά γενική επιθυμία είναι να αναλάβει το έργο Κεφαλλονίτης, όπως
και τέλος έγινε (Ζιζάνιον, 30/10/1904).
Όμως, το κληροδότημα θα διαδραματίσει σημαντικό κοινωνικό-πολιτικό ρόλο στο διορισμό των
μελών του Αδελφάτου Διοίκησης του νοσοκομείου: «Το νοσοκομείον έχει ανάγκην ανθρώπων πονούντων
ολόκληρον την Κεφαλληνίαν και ουχί τους ευαρίθμους αυτών πολικούς φίλους» (Ασθενής, 1903).
Έντονες αντιπαραθέσεις προκύπτουν, και αν το έργο έγινε στην αρχή δεκτό με ευνοϊκά σχόλια, στη
συνέχεια ο κόσμος θεωρεί ότι είναι έργο άστοχο, ασυγχώρητα μεγάλο και μάλλον περιτό:
« αντί να βλέπεις να γεννή
μια εργασία ζωντανή
τηράς νοσοκομεία
και φιλανθρώπους πρόθυμους να περιποιηθούνε
νηάτα που δεν τα κύταξαν ποτέ πριν μαραθούνε» (Μολφέτας,1905).
Η άποψη είναι πως τα λεφτά του Βαλλιάνου έπρεπε να διατεθούν σε παραγωγικά έργα που να
μπορεί να απασχοληθεί η νεολαία και όχι προς κατασκευή
«των νέων Φιλανθρωπικών μεγάλων Ιδρυμάτων
στη χώρα των ατροφικών πνευμάτων και σωμάτων» (Ζιζάνιον, 2/4/1905).
Η παρουσία του σοσιαλιστή Μαρίνου Αντύπα θα διαφωτίσει ακόμη περισσότερο το τοπίο όταν τον
Ιανουάριο του 1905 διακηρύσσει την ανάγκη δημιουργίας παραγωγικών έργων «εν Κεφαλληνία,
αποδεικνύων ότι η ανέγερσις τοιούτων έργων είναι σύμφωνος και ως προς το πνεύμα του διαθέτου και ως
προς το γράμμα της διαθήκης»(Αντύπας, 1905). Αποδεικνύει ότι «και νομικώς και λογικώς είναι δυνατή ως
εκ των ων ουκ άνευ και υπέρ το δέον σύμφωνος προς τον σκοπόν του διαθέτου η ανέγερσις και συντήρησις
βιομηχανικών και γεωργικών σχολών μετά των αναγκαίων παραρτημάτων και γεωργικών σταθμών εις τους
διαφόρους δήμους…» τα οποία θα αποτελέσουν φραγμούς στην ανεργία και τον εκπατρισμό (Ζιζάνιον,
8/10/1905).
Σύμφωνος με τα υποστηριζόμενα από τον Μαρίνο Αντύπα, ο Μολφέτας γράφει:
«συστήσατε περί αυτόν επιτροπήν δραστήριον
καθώς ελέχθη κατ’ αυτάς εις το «Αναγνωστήριον»
Δεν άφησ’ ο αείμνηστος των κόπων του το κέρδος
να γίνη κοσμοχαλασιά
στ’ αη Γιαννιού την εκκλησιά….
Ούτε ποτέ το σκέφτηκε ν΄ανοίξη τα Σπιτάλια
Πολύ το παρεξήγησαν του γράμματος το πνεύμα
και εις πλάνην περιέπεσαν, αν όχι και εις ψεύμα»(Ζιζάνιον, 24/9/1905),
επισημαίνοντας ότι θάπρεπε να ληφθεί φροντίδα «για τους ανθρώπους που πεινάνε και με κάθε
θυσία να βρει δουλειά τ’ ασκέρι» (Ζιζάνιον, 1906), μια και ο Βαλλιάνος παρόλο που δεν γνώριζε «εκ του
πλησίον εκάστην των πληγών της, εμερίμνησε δια να δώση ζωήν εις την ημιθανή πατρίδα εκ των
σπλάγχνων της οποίας γίγας ανέκυψεν»(Ζιζάνιον, 1/2/1903). Υποστηρίζει ότι θα πρέπει «πρωτίστως να
υποστηριχθεί η βιομηχανία, ότι θα πρέπει να ιδρυθούν κέντρα εργασίας δια αμφότερα τα φύλα», κάτι το
οποίο χαρακτηριστικά διατυπώνει «ημείς προτιμώμεν να ζήσωμεν εργαζόμενοι ή να νοσηλευώμεθα
υγιαίνοντες…Αποφύγετε προς Θεού τας γελοίας αυτάς διανομάς του χρήματος αι οποίαι εις ουδέν άλλο
συνετέλεσαν ή να διαπομπεύεται ο άνθρωπος της ανάγκης». Οι εκτελεστές της διαθήκης προτρέπονται
να «κινήσουν τας χείρας του εις εργασίαν και ουχί ποτέ εις ελεημοσύνην» (Ζιζάνιον, 1903).
Στις 28 Ιουνίου 1901 στην «Εφημερίδα του Αργοστολίου» επισημαίνεται ότι «Η εν Ελλάδι γεωργία
ευρίσκεται εισέτι εις νηπιάζουσαν κατάστασιν» και ο κυριότερος λόγος «και ευτυχώς ο ευθεραπευτότερος
είναι η έλλειψις της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως…». Με δεδομένο ότι «απαραίτητος όρος πάσης σοβαράς
γεωργικής προόδου είναι η τελεία επαγγελματική μόρφωσις του γεωργού», ιδρύεται το 1908 η Βαλλιάνειος
Γεωργική Σχολή Αργοστολίου με στόχο την εκπαίδευση σε νέες μεθόδους καλλιέργειας της γης και της
κτηνοτροφίας. Η ίδρυσή της καλύπτει την ανάγκη που ήδη είχε επισημανθεί επί Νάπιερ, όμως μετά περίπου
20ετία καταργείται με απόφαση των Διαχειριστών του Κληροδοτήματος (Πρακτικόν, 1927). Ο τοπικός
τύπος κατηγορεί τους Διαχειριστές ότι «είσθε οι υπεύθυνοι δια την παρακμήν της Γεωργικής
Σχολής…εθεωρήσατε καλόν, αποθρασυνόμενοι, εκ της ανοχής και αδιαφορίας της κοινωνίας και της
δικαιοσύνης να συμπληρώσητε την καταστροφήν και να καταργήσητε αυτήν»(Το Μέλλον, 8/10/1927).
Με τη βοήθεια του Κληροδοτήματος ιδρύεται το 1915 Επαγγελματική Σχολή στο Ληξούρι, με
προορισμό να «εξαπολύη καθ’ έκαστον έτος τους εργάτας της τέχνης… ωπλισμένους με επαγγελματικήν
μόρφωσιν ευρωπαϊκήν, γνωρίζαντας τι να ζητήσωσι, γνωρίζαντας τι να κάμωσι, όταν τους δοθή εκείνο το
οποίον εζήτησαν» προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των νέων «οίτινες εγκαταλείποντες την γενέτειραν δια

να μεταβώσιν εις το εξωτερικόν ανακάζονται να επιδίδωνται πάντες ούτοι εις το εμπόριον ανεξαρτήτως αν
είνε πλασμένοι δι’ αυτό, ή υποχρεούνται υπό της ανάγκης να μετέρχωνται επαγγέλματα κατώτερα του
πνευματικού αυτών ορίζοντος…» (Το Μέλλον, 1927).
Το 1918 ιδρύεται Εμποροναυτική Σχολή Παναγή Βαλλιάνου στο Αργοστόλι, η οποία λειτουργεί
μέχρι το 1953 και στη συνέχεια μετατρέπεται σε Οικονομικό Γυμνάσιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι, αν και
εξαρτημένη από το κράτος, με επιχορήγηση μόνο του Βαλλιανείου, έχει δικό της διδακτικό και λειτουργικό
πρόγραμμα (Δεμπόνος,1994).
Από το Κληροδότημα χρηματοδοτείται και φρενοκομείο (Ζιζάνιον, 1906) στο Αργοστόλι την ιδέα
της δημιουργίας του οποίου η τοπική κοινωνία θαυμάζει μεν: «Η ιδέα του ανθρώπου να προσφέρει το χρήμα
του, το κύρος, τις γνωριμίες και επιρροές του στην εξυπηρέτηση μιας τάξεως αρρώστων που οι
καλοπροαίρετοι εναπόθεταν τη θεραπεία τους στη θεία συγκατάβαση και οι κακόβουλοι τους
χρησιμοποιούσαν σαν κοινωνικά αθύρματα, είναι περισσότερο από άξια θαυμασμού» (Δεμπόνος, 1994),
αλλά παράλληλα σχολιάζει παραλληλίζοντας:
«οι ζουρλοί ελεύτεροι θα περβατούν στους δρόμους
και θα’ ναι σε συνάφεια μ’ όλους τους κληρονόμους» (Ζιζάνιον, 30/4/1911).
Σημαντικό πρόβλημα όμως για την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς προκύπτει από την
παρεμβατική ελεγκτική πολιτική που ασκεί η Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος
Βαλλιάνου σ΄αυτήν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα αποτελέσει η αντίδραση της Επιτροπής μετά το
Νοέμβριο του 1914, όταν ο Εργατικός Σύνδεσμος που εποπτεύει τη Σχολή των Απόρων που
χρηματοδοτείται από το κληροδότημα μεταπτώνεται από Εργατικός σε «Κοινωνικός Συνεργατικός
Σύνδεσμος Αργοστολίου» (Δεμπόνος, 1981) επηρεασμένος προφανώς από τις σοσιαλιστικές ιδέες της
εποχής. Ο Πρόεδρος του Βαλλιανείου δηλώνει ότι «δεν αναγνωρίζει το νέο σύνδεσμο» και αποφασίζει να
«αποβάλει της Σχολής τους εγκατασταθέντας κοινωνιολόγους και να παραλάβει αυτή ταύτην και να την
διοικήσει η ιδία» (Ζιζάνιον, 22-11-1914). Παρόλες τις συχνές συγκρούσεις του Βαλλιανείου με τον Εργατικό
Σύνδεσμο και την προσπάθεια να ελεγχθεί και κατά συνέπεια να υπάρξει η ανάλογη πολιτική εκμετάλλευση
του κοινωνικού και φιλανθρωπικού του έργου (Δεμπόνος, 1981) και παρά το «…ταύτα εγένοντο επί σκοπώ
ιδίας ωφελείας» (Ζιζάνιον, 21/10/1906), το Βαλλιάνειο Κληροδότημα συνεχίζει να ενισχύει τη Σχολή των
Απόρων, ενώ όμως μέρος της τοπικής κοινωνίας αντιδρά στον κοινωνικο-πολιτικό έλεγχο με την άρνησή
του να παρέχει ευκαιρία «μαθητείας» στους νεαρούς τρόφιμους της Σχολής (Ζιζάνιον, 1908).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα τέλη του 19ου αιώνα στην Κεφαλονιά, ο ευεργετισμός υποκαθιστά το κράτος και
παρεμβαίνει άμεσα ή έμμεσα στη ζωή των κατοίκων διαμορφώνοντας μια συγκεκριμένη πολιτική και
κοινωνική πραγματικότητα.
Το Κληροδότημα του Παναγή Βαλλιάνου από τις Κεραμειές σηματοδοτεί εκτός των άλλων και τη
μέριμνα για την επαγγελματική εκπαίδευση στον τοπικό χώρο. Η Βαλλιάνειος Γεωργική Σχολή, η
Εμποροναυτική Σχολή Αργοστολίου, η Επαγγελματική Σχολή στο Ληξούρι και η Σχολή των Κεραμειών θα
σηματοδοτήσουν μέχρι τις μέρες μας την τοπική ιστορία.
Πρότυπες εγκαταστάσεις και προγράμματα, καθηγητές από το εξωτερικό συνθέτουν την
εκπαιδευτική πραγματικότητα που δημιουργείται στον άξονα Κεραμειές, Αργοστόλι, Ληξούρι στις αρχές του
20ου αιώνα.
Το χρέος του «πατρισμού» κυριαρχεί στην τοπική κοινωνία, η οποία όμως στο πρόσωπο του
Παναγή Βαλλιάνου το αναγνωρίζει: «…παρόμοιαι μεγαλοδωρίαι δεν είναι φαινόμενον σύνηθες. Η δε
Κεφαλληνία τυχούσα τοιαύτης, θα έχη αφορμήν να διατηρή δια παντός ανάμνησιν θερμώς ευγνώμονα προς
τον ευεργέτην αυτής» (Ζιζάνιον, 19/1/1902), ενώ παράλληλα διαφαίνεται ο ναυτικός μεγαλοϊδεατισμός
και μεγαλοπλουτισμός (Δεμπόνος, 1981) και οι ευνοϊκές συνθήκες της εκχρηματισμένης κοινωνίας
(Μοσχόπουλος, 1988) που θα συνεισφέρει καθοριστικά στην κοινωνικο-εκπαιδευτική και πολιτιστική,
πολιτισμική πραγματικότητα της συγκεκριμένης κοινωνίας.
Από τις διάφορες φημισμένες λουτροπόλεις της belle époque και τις μεγάλες πρωτεύουσες της
Ευρώπης, οι εκτελεστές της διαθήκης του Παναγή Βαλλιάνου –στενοί συγγενείς του- τείνουν ευήκοον ους
στα λογικά ή παράλογα πολλές φορές αιτήματα των συμπατριωτών τους για παροχή κάθε είδους βοήθειας
και ενίσχυσης (ΓΑΚ, Α.Β. φ.2). Χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ένα πληρέστερο
«ψυχογράφημα» αυτών των ανθρώπων, μας δίνεται η εντύπωση πως «τα μεγάλα αυτά τέκνα της νήσου,
δια τα οποία πάνυ ευλόγως αύτη σεμνύνεται» (ΓΑΚ, Α.Β. φ.2) έχουν μία τάση να «προκαλούν» τους

μεγαλοαστικούς κοινωνικούς χώρους του εξωτερικού τους οποίους έχουν κατακτήσει και στους οποίους
κινούνται με μεγάλη άνεση με το να τους υπενθυμίζουν συνεχώς την καταγωγή τους.
Ο γνωστός τοπικισμός των Κεφαλλήνων εκφράζεται όχι μόνο με τη μέριμνα των ευεργετών προς
το γενέθλιο τόπο, αλλά και με την επιθυμία των Διαχειριστών για ανάδειξη των συμπατριωτών τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αντικατάσταση του Δ/ντή της Εμποροναυτικής Σχολής με
« άριστον Διευθυντήν και δη Κεφαλλήνα…». «Η καλή φήμη των φιλανθρωπικών καταστημάτων
Κεφαλληνίας εξήλθε των ορίων της νήσου και συνετέλεσεν ώστε οι κατά καιρούς φιλάνθρωποι Κεφαλλήνες
να πλουτίσωσι ταύτα και έκαστος δια γενναίων κληροδοτημάτων» (Φωστήρ, 9/6/1910).
Το θέμα όμως της αποδοχής ή απόρριψης του ευεργετισμού ως ιδεολογήματος εκφράστηκε, ίσως
εκφράζεται και ακόμη, στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, μεταξύ άλλων και μέσα από την πορεία του
αγάλματος –η πατρίς ευγνωμονούσα- του Βαλλιάνου: τοποθετείται στην είσοδο της Γεωργικής Σχολής,
μεταφέρεται στην Κεντρική Πλατεία του Αργοστολίου, αποσύρεται, επανεγκαθίσταται, αποσύρεται εκ νέου,
και χαρακτηριστικά «Παλαιός Ριζοσπάστης» όπως υπογράφει στον Παρατηρητή αντιδρά «όταν η Κεντρική
Πλατεία έχει τον ανδριάντα του Βαλλιάνου, ενός ανθρώπου που ευεργέτησεν την Νήσον, όχι περισσότερον
από τους Ριζοσπάστας, όταν στην καρδιά της πόλεως και στο πλέον περίβλεπτον σημείον υψώνεται ως
σύμβολον ο ανδριάς του Πλούτου, -του Φιλανθρώπου έστω Πλούτου ….» (Παρατηρητής, 31/1/1931).
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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η ύπαρξη και σταθερότητα ενός ορισμένου τρόπου οργάνωσης των ενδοσχολικών σχέσεων
προϋποθέτει ότι οι συμπεριφορές των μελών του μαθητικού συνόλου κινούνται μέσα σε ορισμένα,
κοινωνικώς προσδιορισμένα, όρια. ‘Ετσι, στα πλαίσια ενός επιμέρους πεδίου κοινωνικών σχέσεων, όπως
είναι το Σχολείο, καθιερώνονται ορισμένοι κοινωνικοί κανόνες με βάση τους οποίους ρυθμίζεται η
συλλογική μαθητική δραστηριοποίηση και συμπεριφορά.
Η Ανακοίνωσή μας ανιχνεύει τα απαιτητά από το «Μαθητικό Καθηκοντολόγιο, του 1961, του
Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου», έντυπον μάλιστα, συλλογικά πρότυπα μαθητικής συμπεριφοράς.
Ανιχνεύει, επίσης, ιστορικά τη σχέση αυτών των συλλογικών μαθητικών προτύπων τόσο με την
επικρατούσα το 1961 κοινωνική νοοτροπία, όσο και με τα επικρατούντα κοινωνικά στερεότυπα της
δεκαετίας του ’60.

SUMMARY
The existence and stability of a specific way of organisation of the inschool relationship presumes
that the behaviur of the members of the pupilary group are inside the specific, social defined, limits.
So in the borders of a specific field of social relationships, such a School, social rules are consecrated
on which the overall pupility activation and behaviur is based on.
Our announcement detects the requiered, from the “Pupility regulation” in 1961, of the “Male High
School of Agrinio”, in paper of course, overall patterns of pupil behaviour. In adition, it detects
historically the connection of these overall pupil patterbs not only with the 1961’s predominant social
attitude but also with the predominant social patterns of 60’s attitude.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ύπαρξη και σταθερότητα ενός ορισμένου τρόπου οργάνωσης των ενδοσχολικών σχέσεων
προϋποθέτει ότι οι συμπεριφορές των μελών του μαθητικού συνόλου κινούνται μέσα σε ορισμένα,
κοινωνικώς προσδιορισμένα, όρια.

Τοιουτοτρόπως, στα πλαίσια ενός επιμέρους πεδίου κοινωνικών σχέσεων, όπως είναι το Σχολείο,
καθιερώνονται ορισμένοι κοινωνικοί κανόνες με βάση τους οποίους ρυθμίζεται η συλλογική μαθητική
δραστηριοποίηση και συμπεριφορά.
Με βάση αυτό το θεωρητικό μοντέλλο[1], η Ανακοίνωσή μας ανιχνεύει τα απαιτητά από το
«“Μαθητικό Καθηκοντολόγιο” του Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου»[2], εκδοθέν σε έντυπη μορφή το 1961,
συλλογικά πρότυπα μαθητικής συμπεριφοράς. Ανιχνεύει, επίσης, ιστορικά τη σχέση αυτών των
συλλογικών μαθητικών προτύπων τόσο με την επικρατούσα το 1961 κοινωνική νοοτροπία και κοινωνικό
έλεγχο, όσο και με τα επικρατούντα κοινωνικά στερεότυπα στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Ιστορία του Αγρινίου.
Η Τοπική Ιστορία της πόλης του Αγρινίου[3] μας δίνει την κοινωνικοπολιτική ιστορική εικόνα που
επικρατούσε βέβαια σε ολόκληρον τον Ελλαδικό χώρο[4] τη δεκαετία του ’60. Το σύστημα της “Ελληνοχριστιανικής ” αγωγής και παιδαγωγικής τίθεται σε λειτουργία προκειμένου να στενέψει ο ορίζοντας των
γνωστικών, αντιληπτικών, αξιολογικών και βουλησιακών πεδίων των μαθητών και να περιοριστούν σ’
αυτά που θεωρούν επιθυμητά οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο θεσμικός μηχανισμός
δομήθηκε ειδικά ώστε να εμποδίσει την έρευνα, την κριτική, την ανάπτυξη, την αναμόρφωση. Ως εκ
τούτου, στον νεοελληνικό εκπαιδευτικό λαβύρινθο, ελλοχεύει ο σύγχρονος Μινώταυρος που λέγεται
“Ελληνο-χριστιανική” αγωγή και παιδαγωγική, που έκτοτε “τρώει” κάθε χρόνο τα άλκιμα νειάτα και
θερίζει έτσι την ελληνική φυλή[5].
Προκειμένου ειδικά για το Αγρίνιο, είναι χαρακτηριστικό ότι στην εικοσαετία 1950-1970 στην
πνευματική κίνηση της πόλης κυριαρχούσαν απόλυτα οι Παρεκκλησιαστικές Οργανώσεις “ΣΩΤΗΡ” και
“ΖΩΗ” με τα αντίστοιχα περιοδικά τους . αυτές είχαν αναλάβει, πέραν της χριστιανικής κατήχησης των
μαθητών στις εκκλησίες, και όλες τις θρησκευτικοπνευματικές εκδηλώσεις και εβδομαδιαίες διαλέξεις
ιδεολογικής και πνευματικής καθοδήγησης του συνόλου των κατοίκων της πόλης. Όπως εμφαίνεται και
από το παρόν Καθηκοντολόγιο (άρθρα 33 και 34), όλοι οι άλλοι φορείς κοινωνικοποίησης και πνευματικής
ανέλιξης των μαθητών, (κινηματογράφος, θέατρο, οργανώσεις, κλπ.) ήσαν απαγορευμένοι για τους
μαθητές. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο το παρώνυμο της πόλης “’Αγιον Αγρίνιον”.

1. “Σταθερές” των κανονιστικών
«Μαθητικού Καθηκοντολογίου».

άρθρων

αυτού

του

εντύπου

Προφανώς ο ίδιος ο Σύλλογος Καθηγητών Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου, κατά το σχολ. έτος 1960-61
ή 1961-62, είναι αυτός που όχι μόνον συντάσσει[6], αλλά και θέτει τις προδιαγραφές
του καθηκοντολογίου, τα υποχρεωτικά όρια δηλαδή, - γνωστικά, μορφωτικά, ιδεολογικά, πολιτικά,
ψυχαγωγικά, ατομικά -, εντός των οποίων κρίνει αυτός και μόνον αυτός ότι πρέπει να κινούνται οι
μαθητές του τότε “Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου”, αδιαφορώντας ωστόσο να καταγράψει εκ παραλλήλου
και τις προδιαγραφές των δικαιωμάτων των μαθητών, ως απαιτεί ένας ολοκληρωμένος μαθητικός
κανονισμός υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των μαθητών. Η γλώσσα, καλύτερα η γλωσσική διατύπωση
του τίτλου του εντύπου τούτου, είναι, συνεπώς, αποκαλυπτική των προθέσεων των συντακτών του να
ηγεμονεύει μόνον η υποβολή-καθήκον και να υπερτονίζεται μόνον η μια πλευρά της ρύθμισης της
μαθητικής συμπεριφοράς[7].
Τόσο το συνολικό ύφος αυτού του εντύπου «Μαθητικού Κανονισμού», όσο και το εισαγωγικό μέρος
και το περιεχόμενο των επιμέρους κανονιστικών άρθρων του (36 συνολικώς άρθρα), μας δίνουν το
σκεπτικό και τη φιλοσοφία του Συλλόγου Καθηγητών που τους καθοδήγησαν να θέσουν τις προδιαγραφές
του καθηκοντολογίου, τα ελεγκτικά όρια δηλαδή εντός των οποίων κρίνουν αυτοί και μόνον αυτοί ότι
πρέπει να κινούνται οι μαθητές, με άλλα λόγια να επιλέξουν αυτοί οι ίδιοι τις συγκεκριμένες “σταθερές”,
δηλαδή τα συγκεκριμένα κανονιστικά άρθρα, οργάνωσης των ενδοσχολικών και εξωσχολικών σχέσεων,
συμπεριφορών και δράσεων των μαθητών του τότε (1961) Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου.
Με δεδομένο το ιστορικό αξίωμα ότι στο «ειδικό ενυπάρχει το γενικό»[8], το σκεπτικό των
συντακτών του Καθηκοντολογίου τούτου αντικατοπτρίζει τις συλλογικές διαστάσεις του ατόμου, το
συλλογικό του μόρφωμα, δηλαδή τη δράση του εντός και υπό την επήρεια ενός «συλλογικού
μορφώματος»[9]. Από το γεγονός και μόνον ότι το Καθηκοντολόγιο αυτό καθορίζει και απαιτεί μόνον
καθήκοντα, γίνεται πασιφανές ότι, από εκπαιδευτική και παιδαγωγική άποψη, το επικρατούν στην
Ελλάδα τη δεκαετία του 1960 συλλογικό μόρφωμα κυριαρχούνταν[10] από το ελεγκτικό και πειθαρχικό
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του δασκάλου και ανευ ουδεμίας συμμετοχής των μαθητών σ’ αυτό το κέντρο επιβολής κανονιστικών
κανόνων πειθαρχίας και ελέγχου. Αυτό βέβαια δημιουργούσε και συντηρούσε σχέση εξουσίας από τον
καθηγητή προς τον μαθητή, ως αυτή η εξουσία εκφράζεται από το δηλωμένο στο Βιβλίο Πράξεων του
Συλλόγου Καθηγητών Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου, κατ’ αυτούς βέβαια, περιεχόμενο της
μαθητικής παραβατικότητας που οδήγησε περιοδικώς τον ως άνω Σύλλογο στην επιβολή ποινών στην
διετία 1961 και 1962, σύμφωνα με την έρευνά μας . ως εκ τούτου υπερίσχυσαν μετά την έκδοση
του Καθηκοντολογίου αυτού σχέσεις ανισότητας που έβαζαν τον καθηγητή σε ρόλο παντογνώστη κυριάρχου ελεγκτή και τον μαθητή σε ρόλο παθητικού δέκτη, πραγματικότητα που αντίκειται σε κάθε
έννοια δημοκρατίας που προϋποθέτει σχέσεις ισότητας ανάμεσα στους πολίτες. Αποτέλεσμα αυτού ήταν
οι σχέσεις ανάμεσα σε καθηγητές και σε πλειάδα μαθητές να δυσχεραίνονται ακόμα περισσότερο, γιατί
στο Καθηκοντολόγιο αυτό τα δικαιώματα των καθηγητών στην κοινότητα που λέγεται σχολείο, κατέληγαν
δικαιώματα αριστοκρατικής τάξης[11], δηλαδή δικαιώματα εκπαιδευτή, εισαγγελέα, δικαστή και δήμιου
συνενωμένα στα ίδια πρόσωπα. Μάλιστα το πρότυπο κατέληγε καθαρά θρησκοληπτικό στον βαθμό που
οι καθηγητές είχαν και το δικαίωμα, - και αυτό προκύπτει από το Βιβλίο Πράξεων (1961-62)
του τότε Συλλόγου Καθηγητών Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου -, απονομής χάριτος/“άφεσης αμαρτιών”
σε ορισμένες περιπτώσεις μαθητικής παραβατικότητας.
Συνακόλουθα, στο έντυπο αυτό Καθηκοντολόγιο οι μαθητές εμφανίζονται ως έχοντες μόνον
υποχρεώσεις εντός και εκτός σχολείου ελεγχόμενες υπό των καθηγητών τους. Το ορθόν και
το πρέπον συνίστατο στην αναμφισβήτητη αποδοχή και στην πλήρη συμμόρφωσή τους στους κανόνες
που έθετε το Καθηκοντολόγιο (άρθρο 36). Το δικαίωμα συμμετοχής των μαθητών στη διαπραγμάτευση
τού τί σημαίνει ορθόν και πρέπον δεν υπήρχε. Παράλληλα, οι εντός του Καθηκοντολογίου αξιολογικοί
όροι ορθόν,
πρέπον,
καλή
έξις,
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συναναστροφές,
καλός
πολίτης,
καλός
χριστιανός, κ.τ.λ.π. δεν έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, δηλαδή δεν ορίζεται το περιεχόμενό
τους. Υπό την έννοιαν αυτήν το συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο μετουσιώνεται σε ποινολόγιο, μιας
και ουδείς διεσφάλιζε τα όρια μεταξύ αυθαιρέτου εφαρμογής του καθηκοντολογίου τούτου και
αντικειμενικής ύπαρξης μαθητικής παραβατικότητας. Με αυτήν την έννοια, ο όρος κανονική λειτουργία
σχολείου ισοδυναμούσε πλέον, (πάντα σύμφωνα με το ως άνω Καθηκοντολόγιο), με τον
όρο ωφέλιμος και με τον όρο πειθαρχία, με αποτέλεσμα κανονικότητα - ωφελιμότητα - πειθαρχία να
εμφανίζονται στο Καθηκοντολόγιο ταυτόσημα. Αυτό συμπαρασύρει στο να εκλαμβάνεται η έννοια
της τιμωρίας-ποινής ως μηχανισμός μεταστροφής στο επίπεδο της συμπεριφοράς, (συνειδητοποίησης
της ορθής(;) συμπεριφοράς), ως την εννοούσαν βέβαια οι συντάκτες του. Και αυτό ακριβώς καταφάσκει
η μελέτη του σκεπτικού βάσει του οποίου επιβάλλονταν οι αυστηρές ποινές “δι’ ασήμαντον αφορμήν”,
οσάκις εκαλείτο ο Σύλλογος Καθηγητών σε αντίστοιχες συνεδριάσεις και πράξεις επιβολής κυρώσεων.

2. Στόχος του Καθηκοντολογίου.
(Πού αποβλέπει; Ποιες ανάγκες θέλει να καλύψει;).
Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα καθηκοντολόγιο με συγκεκριμένες απαιτήσεις για ακολουθητέαεπιβλητέα συμπεριφορά άλλου είδους από την υπάρχουσα και επιδεικνυομένη, και όχι με ένα ευρύτερο
ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο μαθητικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων εντός του οποίου θα
μπορούσε να κινηθεί απλώς ο μαθητής. Δεν είναι δηλαδή γενικές αρχές συμπεριφοράς, αλλά λανθάνων
ιδεολογικός οδηγός-μηχανισμός στη διάθεση της άρχουσας τάξης για διοχέτευση της ιδεολογίας της, όπως
προκύπτει από τα άρθρα 4, 6, 34, 35, 36. Αυτό εκπηγάζει και από το γεγονός ότι δεν γίνεται
πουθενά καμμία αναφορά στα δικαιώματα του μαθητή, πλην αυτού της απολογίας (άρθρο 24)!, και
αυτού της έκφρασης παραπόνων (άρθρο 25)!. Η δικαίωσή του όμως παρέμενε μόνον
και ολοκληρωτικώς εις την διακριτικήν ευχέρειαν των καθηγητών του, ως δηλώνεται από τις κυρώσειςποινές
που
διαβάζουμε
στο Βιβλίο
Πράξεων
του (τότε) Συλλόγου
Καθηγητών
Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου[12].
‘Οτι πρόκειται για Καθηκοντολόγιο-καταπιεστικό μηχανισμό προκύπτει και από το γεγονός ότι όχι μόνον
δεν σκοπεύει στην ανάπτυξη, αλλά αντιθέτως καταπνίγει την πρωτοβουλία, την φαντασία και την κριτική
σκέψη του μαθητή, αφού δεν γίνεται ουδεμία αναφορά σ’ αυτές τις παραμέτρους της προσωπικότητας
του μαθητή.

Ευκόλως ως εκ τούτου μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα κατά πόσον οι συντάκτες
του καθηκοντολογίου αυτού θεωρούσαν προσωπικότητα τον μαθητή, ικανόν να εκδηλώνει σωστή
συμπεριφορά με βάση γενικές αρχές που θα του δίδονταν.
Εκ παραλλήλου, με βάση τα κανονιστικά άρθρα αυτού του Καθηκοντολογίου, το Σχολείο οφείλει να
αποτελεί αυτοσκοπό για τον μαθητή, και άρα όλες οι δραστηριότητες του μαθητή οφείλουν να
κατατείνουν προς την αποτελεσματικότερη επιτέλεση αυτού του σκοπού . ακόμα και σε βασικές
παραμέτρους της ζωτικής κοινωνικής δράσης των μαθητών, όπως για παράδειγμα, φαγητό, ύπνος,
περιορισμένη ψυχαγωγία, πρακτικές λειτουργίες (όπως προετοιμασία σάκκας) εμφανίζεται
υπερτονισμένος ο παρεμβατικός-προτρεπτικός ρόλος του Σχολείου, ίσως προκειμένου να καλυφθεί ένα
οικογενειακό και κοινωνικό έλλειμμα καθοδήγησης, ίσως πάλι γιατί το Σχολείο-εκπαίδευση δεν είχε τότε
το ειδικό βάρος που έχει σήμερα (προθάλαμος των Α.Ε.Ι. για την προετοιμασία υποψηφίων), αλλά
εμφορείτο παραλλήλως και από το πνεύμα της ιδεολογικοπολιτικής καθοδήγησης (άρθρα : 4, 5, 6, 20,
24, 31, 32, 33, 34, 35.
Εκ παραλλήλου, εν ονόματι της ευκοσμίας, όπως βέβαια την εννοούσαν οι συντάκτες
του Καθηκοντολογίου, αποτρέπεται η δυνατότητα της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, η οποία
προφανώς απαξιώνεται στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης, αφού γνωστικό εφόδιο αποτελεί μόνον η
προσήλωση στην αυθεντία του δασκάλου και η αντιληπτική ικανότητα.
Όπως συνάγεται από τα κανονιστικά άρθρα του Καθηκοντολογίου, απαιτητή από τους μαθητές είναι
όχι η δημιουργική αφομοίωση αρχών και κανόνων που θα αναδείξει μια σχολική κοινότητα με
προσωπικότητα, αλλά η πιστή εκτέλεση του Καθηκοντολογίου τούτου (άρθρο 36) . καλλιεργείται δηλαδή
η ομοιομορφία.
Αυτή με λίγα λόγια είναι η γενική φιλοσοφία που διέπει τους τρεις κανονιστικούς σκοπούς-άξονες
του Καθηκοντολογίου, ήτοι “ομαλή εξέλιξις των σωματικών, πνευματικών και ηθικών δυνάμεων των
μαθητών αυτού [του Γυμνασίου]”. Βέβαια, οι επι μέρους στόχοι απαυγάζουν από την λεπτομερή μελέτη
ενός εκάστου κανονιστικού άρθρου που ακολουθεί παρακάτω στην ανάλυση των δεδομένων.

3.

Ποσοτική ανάλυση των δεδομένων.

3.1. Στατιστική ανάλυση λέξεων:
Σε όλα σχεδόν τα κανονιστικά άρθρα του Καθηκοντολογίου κυριαρχεί η λέξη “πρέπει”, αφού αυτή
χρησιμοποιείται είκοσι φορές είτε καταφατικά, είτε αποφατικά.
Η φράση “δέον να” χρησιμοποιείται πέντε φορές (άρθρα: 2, 4, 16, 17, 23).
Η λέξη “επιτρέπεται” χρησιμοποιείται επτά φορές, (άρθρα: 8, 9, 17, 29, 30, 33, ), είτε καταφατικά,
είτε αποφατικά.
Η φράση “είναι ανάγκη” χρησιμοποιείται δύο φορές (άρθρα: 3, 15, ).
Η λέξη “επιβάλλεται” χρησιμοποιείται μία φορά (άρθρο 10).
Η λέξη “χρειάζεται” χρησιμοποιείται μία φορά (άρθρο 12).
Η φράση “καθήκον έχει / έχουν” χρησιμοποιείται πέντε φορές (άρθρ. 8, 13, 20, 22, 32).
Η φράση “οφείλει να” χρησιμοποιείται δύο φορές στο άρθρο 31.
Η λέξη “απαγορεύεται” χρησιμοποιείται μια φορά στο άρθρο 34.
Η φράση “δεν αρμόζει” χρησιμοποιείται μια φορά στο άρθρο 34.
Η φράση “είναι αγενές” χρησιμοποιείται μια φορά στο άρθρο 18.
Η φράση “δεν είναι άξιος του ονόματός του” χρησιμοποιείται μια φορά στο άρθρο 19.
Η φράση “το Σχολείον αναμένει ...” χρησιμοποιείται μια φορά στο άρθρο 36.
Η λέξη “τιμωρία” αναφέρεται ρηματικώς μια φορά στο άρθρο 36.
Η φράση “παράβαση καθήκοντος” χρησιμοποιείται μια φορά στο άρθρο 36.
Η λέξη “πιστεύει” χρησιμοποιείται μια φορά στο άρθρο 36.
Η λέξη “δικαίωμα” χρησιμοποιείται μια μόνο φορά στο άρθρο 24: “Ο κατηγορούμενος μαθητής έχει
δικαίωμα να απολογηθή”.

3.2. Τυπολογία καθηκόντων:
3.2.1. ‘Αρθρα που αναφέρονται στις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους: 10, 17, 18, 19, 20, 21, 32.

Σημειωτέον εδώ ότι απουσιάζει η αναφορά σε ετεροφυλικές σχέσεις.
3.2.2. ‘Αρθρα που αναφέρονται στα προσωπικά δεδομένα του μαθητή, όπως κατάκλιση, μελέτη,
μόρφωση, καθαριότητα, συμπεριφορά, εμφάνιση: 1, 2, 8, 11, 15, 21, 23, 26, 29, 31, 35.
3.2.3. ‘Αρθρα που αναφέρονται στις σχέσεις μαθητών και καθηγητών: 5, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 25,
28, 31, 36.
3.2.4. ‘Αρθρα που αναφέρονται στη συμπεριφορά των μαθητών εντός του σχολικού χώρου, σχέσιν
έχουσα με τις επιτρεπτές δραστηριότητες στον αύλιο χώρο: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, καθώς και
με την προστασία της περιουσίας του Σχολείου άρθρο 12.
3.2.5. ‘Αρθρα που αναφέρονται στις συναναστροφές του μαθητή: άρθρο 32.
3.2.6. ‘Αρθρα που αναφέρονται στη μελέτη του μαθητή: 2, 11, 15, 16, 27,
3.2.7. ‘Αρθρα που αναφέρονται στην προσήλωση του μαθητή στα χριστιανικά ιδεώδη της
άρχουσας ιδεολογίας.: άρθρα 4, 5, 6.
3.2.8. ‘Αρθρα που αναφέρονται στις υποχρεώσεις του μαθητή: Από τα 36 συνολικώς άρθρα, τα 35
αναφέρονται στις υποχρεώσεις του μαθητή, και μόνον ένα άρθρο (το 24) αναφέρεται στο
“δικαίωμα του κατηγορουμένου μαθητή να απολογηθεί.
3.2.9. ‘Αρθρο που απαγορεύει την πολιτικοποίηση του μαθητή: 34.
3.2.10. ‘Αρθρα που αναφέρονται στην ψυχαγωγία του μαθητή: 32, 33.
3.2.11. ‘Αρθρα που αναφέρονται στην κοινωνικοποίηση του μαθητή: 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 2132, 33, 34, 35, 36.
3.2.12. ‘Αρθρα που αναφέρονται στη σχέση του μαθητή με την κυρίαρχη ιδεολογία: 4, 5, 13, 20,
21, 24, 25, 31, 34, 35, 36.

4. Ποιοτική ανάλυση των δεδομένων - τυπολογία καθηκόντων.
Σε μια πρώτη ανάγνωση του Καθηκοντολογίου τούτου, εντυπωσιάζει η ωραιοποίηση της παράθεσης
των αιτουμένων καθηκόντων, “υποδείξεις” τις ονομάζουν οι συντάκτες (άρθρο 36), καθώς και η
προτρεπτική “καλοσυνάτη” και ευχετική (άρθρο 36) χροιά της διατύπωσής τους. Με αυτόν τον τρόπο
όμως αποκρύπτονται οι αυταρχικές καταβολές του. Οι καθηγητές-συντάκτες του, έχοντας οι ίδιοι
ανατραφεί σε αυταρχικό περιβάλλον αναπαράγουν την αυταρχικότητα και ταυτίζουν το κύρος με την
εξουσία.[13]
Όπως προαναφέραμε, στην “εισαγωγή” του Καθηκοντολογίου ορίζονται οι τρεις κανονιστικοί
σκοποί-άξονες του Καθηκοντολογίου που αποβλέπουν :
α. στην “ομαλή εξέλιξι των σωματικών δυνάμεων των μαθητών αυτού [του Γυμνασίου]”.
β. στην “ομαλή εξέλιξι των πνευματικών δυνάμεων των μαθητών αυτού [του Γυμνασίου]”.
γ. στην “ομαλή εξέλιξι των ηθικών δυνάμεων των μαθητών αυτού [του Γυμνασίου]”.
Ας
δούμε
όμως
με
μια
δεύτερη
ενδελεχή
ανάγνωση
των επιβαλλομένων [14],
και ουχί προτεινομένων, καθηκόντων, όχι μόνον ποιά άρθρα αφορούν καθέναν από αυτούς τους
τρεις καινονιστικούς σκοπούς-άξονες, αλλά και σε ποιόν βαθμό διαφοροποιούνται οι κρύφιοι από τους
φανερούς σκοπούς των συντακτών του Καθηκοντολογίου, αφού αλλοιώς αντανακλάται η “εισαγωγή”
(σσ. 3-5) μέσα στα επιμέρους κανονιστικά άρθρα. Ποιό είναι, με άλλα λόγια, το λανθάνον πνεύμα και οι
λανθάνουσες, αλλά εν πολλοίς και φανερές, ουσιαστικές, ιδεολογικοπολιτικές διαπλαστικές απαιτήσειςκαθήκοντα που τίθενται προς συμμόρφωση των μαθητών :
α. “ομαλή εξέλιξις των σωματικών δυνάμεων των μαθητών αυτού [του Γυμνασίου]”.
Οι προτεινόμενοι εντέχνως τρόποι (σ. 3-4) “εξέλιξις των σωματικών δυνάμεων των μαθητών” στην
ουσία δίνουν το δικαίωμα στο Σχολείο στην παρεμβατική καθοδήγηση πάσης μορφής ψυχαγωγίας
και ενδοσχολικής και εξωσχολικής δράσης του μαθητή: εκγύμναση, παιγνίδια, καλές έξεις
(αναφερόμενες “εις την ενδυμασίαν, την τροφήν, την καθαριότητα, τον ύπνον, τον τρόπον της εργασίας,
την χρησιμοποίησιν του προς ανάπτυξιν χρόνου κ.λ.”), δηλαδή, στην ουσία, στον ολοκληρωτικό έλεγχο
της υπό του μαθητή χρήσεως ολοκλήρου του εικοσιτετραώρου (άρθρα: 1, 31, 33, 34, 35, 36).

β. “ομαλή εξέλιξις των πνευματικών δυνάμεων των μαθητών αυτού [του
Γυμνασίου]”.
Τα
κανονιστικά
άρθρα
του Καθηκοντολογίου,
ως
προς
την “ομαλή εξέλιξι των
πνευματικών δυνάμεων των μαθητών αυτού [του Γυμνασίου]”, δίνουν την πρωτοκαθεδρία μόνον στην
αυθεντία του δασκάλου, στην μετωπική διδασκαλία και στην μετωπική μάθηση . αντιθέτως απουσιάζει
εντελώς η αναφορά στη συμμετοχική και δημιουργική έκφραση του μαθητή, καθώς και η αναφορά στην
ανάπτυξη κριτικής ικανότητας από τον μαθητή.
Η “ομαλή εξέλιξι των πνευματικών δυνάμεων των μαθητών αυτού [του Γυμνασίου]” επαφίεται,
συνεπώς, μόνον εις τον ρόλον και την δράση του Σχολείου (σ. 4). Ουδεμία αναφορά γίνεται στην
πρωτοβουλία, την φαντασία και την κριτική σκέψη του μαθητή. Απαγορεύεται και αποτρέπεται
οποιαδήποτε άλλη φοίτηση σε νεοεμφανιζόμενον εξωσχολικό πνευματικό φορέα πνευματικής και
μορφωτικής επήρειας, κουλτούρας και ψυχαγωγίας (θέατρο, κινηματογράφος, κλ.π) που απάδει στα
χριστιανικά ιδεώδη, καθώς και στην άρχουσα πολιτική ιδεολογία. ‘Εχουμε, συνεπώς, κάθετη πνευματική
μόνον υπό του Σχολείου χειραγώγηση του μαθητή και όχι οριζόντια πνευματική καθοδήγησή του (άρθρα:
1, 7, 10, 11, 15, 17, 22, 27, 30, 33).

γ. “ομαλή εξέλιξις των ηθικών δυνάμεων των μαθητών αυτού [του
Γυμνασίου]”.
Η “ομαλή εξέλιξι των ηθικών δυνάμεων των μαθητών αυτού [του Γυμνασίου]” επαφίεται
και πάλιν μόνον εις τον ρόλον και την δράση του Σχολείου (σ. 4-5). Και όχι μόνον αυτό. Εμφανώς
ταυτίζεται η “ομαλή εξέλιξι των ηθικών δυνάμεων των μαθητών” με την απόκτηση “των απαραιτήτων
γνώσεων και έξεων, δια των οποίων γίνεται έκαστος και καλός χριστιανός και καλός πολίτης” (σ.
5),[15] αυτών βέβαια που θεωρούνται θεμιτές μόνον από τους συντάκτες του Καθηκοντολογίου. Δηλαδή το
μόνον που ενδιαφέρει στην ουσία τους συντάκτες του Καθηκοντολογίου είναι να μετατραπεί τούτο
σε ιδεολογικό οδηγό-μηχανισμό στη διάθεση της άρχουσας τάξης για διοχέτευση της ιδεολογίας
της (άρθρα 4, 6, 34, 35, 36). Στην ουσία λοιπόν ταυτίζεται η ηθική των μαθητών με την άρχουσα
τότε θρησκοληπτοκρατούμενη κοινωνικοπολιτική ιδεολογία [16]. Δεν ενδιαφέρει να καλλιεργήσει ο
μαθητής έναν ανθρωπισμό δυναμικό και καθολικό[17]. Αντιθέτως, ο μαθητής καλείται να ενστερνιστεί το
αξίωμα-ιδεολόγημα ότι καλός χριστιανός και καλός πολίτης είναι ένα και το αυτό, και ότι ο καλός
χριστιανός και ο καλός πολίτης σχετίζονται μόνον με καθήκοντα και πειθαρχία, χωρίς αντίστοιχα
δικαιώματα αμφισβήτησης (σ. 5, παράγραφος 2η). Ακόμα και της τιμωρίας ο σκοπός αυτός είναι: να
αποβάλλει κακές συνήθειες που αντίκεινται εν πολλοίς στην έννοια του καλού χριστιανού και του
υπάκουου πολίτη.

5.

Ιστορική - κοινωνιολογική θεώρηση

5.1. Απαιτητά συλλογικά πρότυπα (μοντέλα) συμπεριφοράς.
Όπως προκύπτει από τα κανονιστικά άρθρα του Καθηκοντολογίου, τα απαιτητά από τους μαθητές
πρότυπα
(μοντέλα)
συλλογικής
συμπεριφοράς
είναι
ενταγμένα
στη
λογική
μιας
αυταρχικής κυβερνητικής, ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιότητα των λειτουργιών εκ μέρους των μαθητών
ως ζωντανών οργανισμών με διαφορετική έκαστος προσωπικότητα[18], και όχι η διάπλαση της
προσωπικότητας αυτών με την προτασιακή προβολή πνευματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
προτύπων (μοντέλων) αξίων μιας αντίστοιχης της ηλικίας τους προοδευτικής συλλογικής συμπεριφοράς
και δράσης. Είναι δηλαδή έκδηλη η απαιτούμενη ομογενοποίηση όλων των μαθητών. ‘Ετσι, ο μαθητής
αντιμετωπίζεται από τους συντάκτες του Καθηκοντολογίου ισοπεδωτικά, ως ασθενής που πάσχει, μαζί με
όλους τους τροφίμους, από την ίδια αρρώστια. Οπότε υποχρεώνεται να κάνει την ίδια κούρα, να σκεφθεί
με έναν τρόπο ανόητο για πράγματα που έχουν εν πολλοίς τυπολατρική και όχι ουσιαστική αξία, να
φορμάρει τη σκέψη του σε αξίες, προβλήματα και λύσεις αντιπνευματικές, και το σπουδαιότερο να μάθει
να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του μόνον στις απαιτήσεις κάποιας ταξικής ιεραρχίας.
Το Καθηκοντολόγιο αυτό είναι αυταρχικό, γιατί απαιτεί την τυφλή υποταγή του μαθητή στο
“γράμμα” εκάστου κανονιστικού άρθρου του, χωρίς να επιτρέπει σε καμμιά περίπτωση τον έλεγχο και

την αξιολόγηση της ουσίας του.[19] Γιατί το συγκεκριμένο Καθηκοντολόγιο καταδηλώνει ότι ο συντάκτης
του που ονομάστηκε “προϊστάμενος” από δάσκαλος και παιδαγωγός απόχτησε και περιβλήθηκε την
πανοπλία της “εξουσίας” και οπλίστηκε με το απαραβίαστο της “αστυνομοκρατίας”. Και κάθε πράξη, που
δε συμφωνεί με τον τρόπο που αυτός “ερμηνεύει” τους νόμους και την εκπαίδευση, θεωρείται
“περιύβριση αρχής”.[20]

5.2 Σχέση των συλλογικών μαθητικών προτύπων με την κρατούσα το
1961 κοινωνική
νοοτροπία.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Καθηκοντολόγιο αυτό συντάχθηκε και εκδόθηκε υπό του τότε
(1961)
Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου
σε
μια
περίοδο
που
το Αγρίνιον είχε
αποκτήσει
το παρώνυμον “το άγιον Αγρίνιον”, αφού η μοναδική πνευματική δράση που επιτρεπόταν και
αναπτυσσόταν ήταν αυτή των “παρεκκλησιαστικών οργανώσεων της πόλης, ήτοι “ΣΩΤΗΡ” και
“ΖΩΗ”. Ευνόητον ήταν λοιπόν και οι συντάκτες του Καθηκοντολογίου τούτου να υποκύψουν, αν όχι και
να
συνταχθούν,
στην
κρατούσα
τότε
στην
πόλη
του
Αγρινίου
αντίστοιχη
θρησκόληπτη κοινωνικοπνευματική νοοτροπία. Επόμενο ήταν να επιζητείται τελικά, μέσω
του Καθηκοντολογίου τούτου, ο
εν
γένει
προσανατολισμός
των
μαθητών
του
Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου σε μια κατεύθυνση αντίστοιχης υιοθέτησης κοινωνικοθρησκευτικής στάσης,
καθώς και εκδήλωσης μιας συγκεκριμένης απολιτικής κοινωνικοθρησκευτικής συμπεριφοράς εντός και
εκτός του Σχολείου. Εκείνο, με άλλα λόγια, που ενδιέφερε βασικά τους συντάκτες
του Καθηκοντολογίου τούτου ήταν να επιτύχουν ώστε μέσα από την εφαρμογή του να αποκτήσουν οι
μαθητές μια παθητική, θρησκόληπτη εν πολλοίς, νοοτροπία [21], να αποδεχθούν δηλαδή το υπό
του Καθηκοντολογίου τούτου προτεινόμενον κοινό σύστημα γενικών αρχών, κανόνων, πίστεων, αξιών
κλπ., και φυσικά να συμπεριφέρονται αναλόγως, αφού τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
συμπεριφοράς κάθε ατόμου ή ομάδας έχουν σχέση με τη νοοτροπία τους [22].

5.3. Σχέση των συλλογικών μαθητικών προτύπων με τα επικρατούντα το
1961 κοινωνικά
στερεότυπα.
Αντίστοιχη είναι και η διάθεση των συντακτών του Καθηκοντολογίου τούτου να επιβάλλουν στους
μαθητές του τότε (1961) Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου στερεότυπες πεποιθήσεις κοινωνικής
συμπεριφοράς, χαρακτηριζόμενες από την έλλειψη ποικιλίας, πρωτοτυπίας, και από την απαιτητική
εμφάνιση και εκδήλωση υπό των μαθητών ιδίας μορφής συμπεριφοράς, χαρακτηριζομένη από διάφορες
όμοιες και επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις, “που είναι έτοιμες μέσα στο κεφάλι μας και παρεμποδίζουν
τη λειτουργία της κρίσης, γιατί υπάρχει μια εκ των προτέρων διαμορφωμένη κρίση” [23]. Από αυτή λοιπόν
την άποψη, οι συντάκτες-καθηγητές του Καθηκοντολογίου τούτου επιβάλλουν στους μαθητές στους
οποίους απευθύνεται αυτό εκείνες τις συγκεκριμένες και προκατασκευασμένες εικόνες-ιδέες
(στερεότυπα) που εξυπηρετούσαν τα τότε μορφωτικά, και κοινωνικοπολιτικά συμφέροντα, όπως βέβαια
τα εννοούσαν οι ίδιοι οι συντάκτες, ομοιομορφοποιώντας και κατευθύνοντας έτσι την αντίληψη, τη
σκέψη,
την
κρίση
και
τις
εκδηλώσεις
της
συμπεριφοράς
των
αποδεκτών
του Καθηκοντολογίου τούτου μαθητών κατά τρόπο ανορθολογικό [24]. Μάλιστα, οι συντάκτες του δεν
λάβανε υπόψη τους τη διαπίστωση της Ψυχολογίας ότι κάθε άτομο διαφέρει λίγο ή πολύ από τα άλλα,
πάει να πει έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα. Γιαυτόν ακριβώς τον λόγο το όλον πνεύμα
του Καθηκοντολογίου τούτου είναι ισοπεδωτικό, αφού επέβαλλε την ίδια συμμόρφωση συμπεριφοράς σε
μαθητές με πολύ διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές και πνευματικές καταβολές, ικανότητες και
προδιαθέσεις, έτσι που σκότωνε την πρωτοβουλία και τη δραστηριότητά τους, αγνοούσε την ατομικότητά
τους[25].
Πρόκειται συνεπώς για ένα Καθηκοντολόγιο που θέλει να επιβληθεί καταπιεστικά στη ρύθμιση της ζωής
και της συμπεριφοράς των μαθητών στους οποίους απευθύνεται, δημιουργώντας ένα κλίμα εντός του
οποίου οι μαθητές ασφυκτιούν κάτω από την παράλογη πειθαρχία που το Καθηκοντολόγιο ευαγγελίζεται,
πειθαρχία που δεν αφήνει τον μαθητή να εξωτερικεύσει τη ζωτικότητά του, τη φυσική και την ψυχική,
πειθαρχία που τον αναγκάζει να ζει μια ζωή τελείως αντίθετη με τις ψυχοφυσικές του ανάγκες[26].

5.4. “Μαθητικό Καθηκοντολόγιο” και κοινωνικός έλεγχος.
Το υπό πραγμάτευση “Μαθητικό Καθηκοντολόγιο” αποτελεί, συνεπώς, άλλο ένα μέσον με το
οποίο ο Σύλλογος Καθηγητών Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου, ως επί μέρους κοινωνική ομάδα, κατευθύνει
ή υποχρεώνει τα μάθητικά μέλη της σχολικής κοινότητας να συμμορφωθούν με τα καθιερωμένα, τη
δεκαετία του ’60, πρότυπα μαθητικής συμπεριφοράς. Βέβαια, η ύπαρξη των κανονιστικών άρθρων
του Καθηκοντολογίου τούτου δεν αρκούσε από μόνη της για να πειθαρχήσουν οι μαθητές. Γιαυτό βέβαια
ο Σύλλογος Καθηγητών Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου είχε και τη δύναμη να επιβάλλει τη συστηματική
εφαρμογή του ως άνω Καθηκοντολογίου, καθώς και ορισμένες συνέπειες, διάβαζε αποβολές, για τους
μαθητές εκείνους που απέκλιναν από τις αντίστοιχες επιταγές του Καθηκοντολογίου. Ασκούνταν, με άλλα
λόγια, στους μαθητές κοινωνικός έλεγχος συνδεδεμένος άμεσα και λειτουργικά με την κοινωνικοποίησή
τους, ειδικά μάλιστα στους μαθητές των οποίων οι ενέργειες αντιβαίνανε προς εκείνα τα οποία όριζε
το Καθηκοντολόγιο, το Σχολείο ευρύτερα, ώστε να περιοριστεί η απειθάρχητη, κατά τη γνώμη
του Συλλόγου Καθηγητών, δράση τους. Επομένως, το Σχολείο, και στην περίπτωσή μας το
Γυμνάσιο Αρρένων Αγρινίου, εφάρμοζε κοινωνικό έλεγχο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μαθητές
παρεκτρέπονταν από τα αποδεκτά τη δεκαετία του 1960 είδη συμπεριφοράς, είτε γιατί δεν
είχαν ολότελα αφομοιώσει ή αποδεχθεί τις κυρίαρχες τότε κοινωνικές αξίες, είτε γιατί στη δεδομένη αυτή
στιγμή (δεκαετία του 1960) παρασύρονταν και υιοθετούσαν απόψεις αντίθετες από εκείνες που
επικρατούσαν στην μαθητική κοινότητα κατ’ εντολήν του Σχολείου[27].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κρίναμε απαραίτητο να συμπεριληφθεί στη μελέτη μας ολόκληρο και αυτούσιο το
υπό πραγμάτευση έντυπο “Καθηκοντολόγιο”, τόσο προς άμεση γνώση των αναγνωστών, όσο και προς
την αντιπαραβολή του με το αληθές της ερμηνείας του υπό των υπογραφομένων.
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Τόπου και Τοπίου : Το Αγρίνιο μέχρι τη δεκαετία του ’60, Αγρίνιο, 23/9/2000 [2003], (Γενική επιμέλεια
Κωνσταντίνα Μπάδα, εκδ. Μεταίχμιο & Δήμος Αγρινίου, Αθήνα 2003), σσ. 201-204. -Παπατρέχας
Γεράσιμος, Ιστορία του Αγρινίου και της γύρω περιοχής από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη
εποχή, Αγρίνιο 1991. -Παπαστράτος Ευάγγελος, Η Δουλειά και ο Κόπος της, (1964). -Ρίζα
Αγρινιωτών (περιοδικό), μελέτες σχετικές με την τοπική ιστορία του Αγρινίου σε ορισμένα τεύχη. Γιανναράς Χρήστος, Καταφύγιο Ιδεών. -Σκουλάτος Β., Δημακόπουλος Ν., Κόνδης Σ., Ιστορία Νεότερη
και Σύγχρονη (Γ’ Λυκείου), τεύχος Γ’, (Ο.Ε.Δ.Β., 1986).
[4]
Δες σχετ. βιβλιογραφία: -Βερέμης Θάνος & Κρεμυδάς Βασίλης, Ο Σύγχρονος Κόσμος, (εκδ. “γνώση”,
1982. -Δημαράς Αλέξης, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (τεκμήρια ιστορίας, τόμος Α’ (1973): 1821-1894,
τόμος Β’ (1974): 1895-1967, (εκδ. “Ερμής”). -Ψυρούκης Νίκος, Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, (τόμοι
4), τόμος τρίτος: 1940-1967, (Αθήνα 1976). -Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη
μεταπολεμική Ελλάδα, (εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1987). -Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Κοινωνική ανάπτυξη και
κράτος. Η συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα, (εκδ. Θεμέλιο, 1981. -Τσουκαλάς Κων/νος, Η
Ελληνική Τραγωδία. Από την απελευθέρωση στους συνταγματάρχες, (1981). -Αλιβιζάτος Νίκος, Οι
πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974.. ‘Οψεις της ελληνικής εμπειρίας., (εκδ. Θεμέλιο, 1986. Meynaud J., Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα, τόμοι δύο, β’ έκδοση, 1974. -Σταυριανός Λεφτέρης, Η
υπόσχεση του επερχόμενου μεσαίωνα, (εκδ. Κάλβος, 1978 [1976]). -Σταυριανός Λεφτέρης, Από τη
δημοκρατία στη λαοκρατία, (εκδ. Κάλβος, 1975). -Συμπόσιο Νεοελληνικής Ιστορίας : Η Ελλάδα στη
δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση, (τόμοι δύο, 1984). -Ζωγράφου Λιλή, Αντιγνώση. Τα δεκανίκια
του καπιταλισμού, (2η έκδοση, 1981. -Κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, συλλογικός τόμος,
εισαγωγή, επιμέλεια Γ. Κοντογιώργης, 1977. –Κατσανέβας Θόδωρος, Το σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα
στην Ελλάδα,1981. -Διεθνής Ενωση για τα δικαιώματα και την απελευθέρωση των λαών & Ελληνική
‘Ενωση για τα δικαιώματα και την απελευθέρωση των λαών & ‘Ιδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Ο
πολιτιστικός Ιμπεριαλισμός, (πρόλογος του Γιάγκου Ανδρεάδη, εκδ. Ηρόδοτος, 1987.
[5]
Πρβλ.: Πολυχρονόπουλος Πάνος, Παιδεία και Πολιτική στην Ελλάδα : Κριτική Ανάλυση και Αξιολόγηση
των Ιδεολογικών και Γνωστικών Λειτουργιών του Σχολικού Συστήματος, 1950-1975, (τόμοι δύο, εκδ.
Καστανιώτη, Αθήνα 1980. -Νούτσος Χαράλαμπος, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και Κοινωνικός
‘Ελεγχος (1931-1973), (εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1979).
[6]
Δες παραπομπή-υποσημείωση 2.
[7]
Τούτο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το σημερινό πνεύμα κανονιστικών μαθητικών αρχών, το οποίο
συνιστά την ύπαρξη μαθητικού κανονισμού (που συμπεριλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις) και
όχι μονομερούς μαθητικού καθηκοντολογίου.
[8]
Περί αυτού του ιστορικού αξιώματος ότι στο «ειδικό ενυπάρχει το γενικό» δες σχετ. βιβλιογραφία : Τοπόλσκι (Γιέρζι), Προβλήματα Ιστορίας και Ιστορικής Μεθοδολογίας, (μετάφρ. Μαρία Μαραγκού και Γ.

Μαραγκός, εκδ.
Θεμέλιο,
Αθήνα
1983), σσ.
15-29.
-Ιστορία
και
μέθοδοί
της, (διεύθυνση Charles Samaran), μετάφρ. Ελένης Στεφανάκη, τόμος Β’ τεύχος 3, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα
1988, σσ.
237-278.
-Carr Edward Hallet, Τι
είναι
η
ιστορία, (“Εκδόσεις
70
Πλανήτης”, Aθήνα 1974, μετάφρ. Φρίντας Λιάππα), σσ.
31-62. -Βέϊκος Θεόφιλος, Θεωρία
και
Μεθοδολογία της Ιστορίας, 1987, σ. 97-101. -Ζακ λε Γκοφ & Πιέρ Νορά (υπεύθυνοι της έκδοσης), Το έργο
της Ιστορίας, (τόμος Α’ 1981, τόμος Β’ 1983, τόμος Γ’ 1988, μετάφραση Κλαίρη Μητσοτάκη,
εκδόσεις Ράππα, Αθήνα), τόμος Α’, σ. 106-119. -Harnecker Marta (η), Βασικές έννοιες του Ιστορικού
Υλισμού, (μετάφρ. Α. Δημάκου & Χ. Χατζηϊωσήφ, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1976), σσ. 83-107. -Η θεωρία
του Ιστορικού Υλισμού, συλλογική συγγραφή υπό Συντακτικής Επιτροπής της Ακαδημίας Επιστημών της
(πρώην) Ε.Σ.Σ.Δ. (Ινστιτούτο Φιλοσοφίας), (μετάφρ. Γιάννη Δεστούνη, εκδ. οίκος “Γνώσεις”,
Αθήνα, χ.χ.ε.), σσ.
208-250.
-‘Ιγκερς Γκέοργκ, Νέες
κατευθύνσεις
στην
Ευρωπαϊκή
Ιστοριογραφία, ([1984], μετάφρ. Βασίλης Οικονομίδης, εκδ. “Γνώση”, Αθήνα 1991), σσ. 185-265.
[9]
«’Οπως γνωρίζουμε από τον Πλάτωνα και μετά, η ποικιλομορφία των πολιτισμών, των νοοτροπιών,
των εθνικών ιδιοφυϊών οφείλεται σε δύο αλληλεξαρτημένους λόγους: τα μεν άτομα είναι
βαθειά σφημωμένα μέσα στους θεσμούς, στους ρόλους, οι δε ρόλοι αυτοί φτάνουν μεχρι του σημείου να
μεταβάλλουν τα άτομα». (Ζακ λε Γκοφ & Πιέρ Νορά (υπεύθυνοι της έκδοσης), Το έργο της Ιστορίας,
τόμος Α’, σ. 107.
[10]
Δες σχετ. Βιβλιογραφία: -Πολυχρονόπουλος Πάνος, Παιδεία και Πολιτική στην Ελλάδα : Κριτική
Ανάλυση και Αξιολόγηση των Ιδεολογικών και Γνωστικών Λειτουργιών του Σχολικού Συστήματος, 19501975, (τόμοι δύο, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1980. -Νούτσος Χαράλαμπος, Προγράμματα Μέσης
Εκπαίδευσης και Κοινωνικός ‘Ελεγχος (1931-1973), (εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1979). -Τσουκαλάς Κων/νος,
Εξάρτηση και αναπαραγωγή : Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (18301922), (β’ έκδοση, 1979 [1975]). -Φραγκουδάκη ‘Αννα, Τα Αναγνωστικά Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου:
Ιδεολογικός πειθαναγκασμός και παιδαγωγική βία, (εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1978. -Πρακτικά γ’
Εκπαιδευτικού Συνεδρίου ΟΛΜΕ με θέμα: Σχέσεις Καθηγητών - Μαθητών - Γονέων, Χανιά 16-18 Μάρτη
1984, [Αθήνα 1986]. -Νεραντζής Ιωάννης, "Φιλοσοφία καί Δομή του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και
ο ρόλος του Καθηγητή σ' αυτό", ΠΡΑΚΤΙΚΑ, Δ' Εκπαιδευτικού Συνεδρίου ΟΛΜΕ, Αλεξανδρούπολη 2628/4/1985, σσ. 261-273. -Νεραντζής Ιωάννης, "Τα προβλήματα που επισημαίνονται κατά την αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και η μετατροπή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης", Πρακτικά Συνεδρίου
"ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ", που οργάνωσε ο "Τομέας Γνωστικής και
Διαφορικής Ανάλυσης" του "Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών", του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
19-21/5/2000 = περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, τεύχ. 118, 2001, σσ. 89-100. -Νεραντζής Ιωάννης,
«Η ‘’διοικητική επαγγελματικότητα’’ ως κριτήριο επιλογής του Εκπαιδευτικού Διοικητικού
Λειτουργού», ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, τεύχ. 133, ΝΟΕΜ-ΔΕΚ 2003, σσ. 49-61.
[11]
Πρβλ.: -Πρακτικά γ’ Εκπαιδευτικού Συνεδρίου ΟΛΜΕ με θέμα: Σχέσεις Καθηγητών - Μαθητών Γονέων, Χανιά 16-18 Μάρτη 1984, [Αθήνα 1986], σ. 37 την παρέμβαση του Ευστρ. Χαριτωνίδη. Νεραντζής Ιωάννης, "Φιλοσοφία καί Δομή του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και ο ρόλος του Καθηγητή
σ' αυτό", ΠΡΑΚΤΙΚΑ, Δ' Εκπαιδευτικού Συνεδρίου ΟΛΜΕ, Αλεξανδρούπολη 26-28/4/1985, σσ. 261273.
[12]
Δες
σχετικές
κυρώσεις-ποινές
στο Βιβλίο
Πράξεων
του
Συλλόγου
Καθηγητών
Γυμνασίου Αρρένων Αγρινίου, περιόδου 1961-1962.
[13]
Δες σχετ. Βιβλιογραφία: -Δελμούζος Α., Μελέτες και πάρεργα, τόμοι δύο, Αθήνα 1958. Γληνός Δημ., Εκλεκτές Σελίδες, τόμοι τρεις (Α’: 1971, Β’:1971, Γ’: 1975), εκδ. Στοχαστής. Δημήτρης Γληνός, Παιδαγωγός και Φιλόσοφος : Πρακτικά Διήμερης Επιστημονικής Συνάντησης (25 & 26
/
1
/
1983), που
οργάνωσε
ο
Τομέας
Φιλοσοφίας
της
Φιλοσοφικής
Σχολής
του Πα/μίου Ιωαννίνων, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1983. -Lombardi F., Οι Παιδαγωγικές αντιλήψεις
του Αντόνιο Γκράμσι, (μετάφρ.
Τάσος Δαρβέρης, εκδ.
Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη
1986.
Ρέϊμερ ‘Εβερετ, Το Σχολείο είναι νεκρό, (μετάφρ. Ρήνας Ζήση, εκδ. Βέργος, Αθήνα 1976.
[14]
Άρθρο 36 : “Το σχολείον αναμένει από τους μαθητάς του πιστήν εφαρμογήν των ανωτέρω
υποδείξεων.
[15]
Δες σχετ.
Βιβλιογραφία:
-Ρόζενταλ
‘Εντουρντ, Αναζητώντας
ιδανικά, (μετάφρ.
Απόστολος Κοτσιώλης, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1980. -Ρόζενταλ ‘Εντουρντ, Στους λαβυρίνθους της
συνείδησης, (μετάφρ. Απόστολος Κοτσιώλης, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1983 [1982]). -Ρόζενταλ Μ.
Μ., Φιλοσοφικό Λεξικό, από την έκδοση της Μόσχας το 1975, μετάφρ. Τάσος Δ. Βαφειάδης και

Μ. Κάϊλας, εκδ. οίκος “Γνώσεις”, Αθήνα 1975. -Βασικές Αρχές της Υλιστικής Φιλοσοφίας, του Ινστιτούτου
Φιλοσοφίας της [πρώην] Ε.Σ.Σ.Δ., (ΜΕΤΆΦΡ. Βασίλη Ζούνη, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1980).
[16]
Δες σχετ. βιβλιογραφία: -Weber Max, Η προτεσταντική Ηθική και το πνεύμα του
Καπιταλισμού, (μετάφρ. Μιχ. Γ. Κυπραίου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1984). -Τσουκαλάς Κων/νος,
Εξάρτηση και αναπαραγωγή : Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (18301922), (β’ έκδοση, 1979 [1975]). -Φραγκουδάκη ‘Αννα, Τα Αναγνωστικά Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου:
Ιδεολογικός πειθαναγκασμός και παιδαγωγική βία, (εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1978.
[17]
Πρβλ.: Θέματα Παιδείας, τόμος 2ος, στη Σειρά: Μελέτες Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών, σειρά ΙΙ /
9, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1980, σ. 99.
[18]
Πρβλ.: Ρόζενταλ Μ. Μ., Φιλοσοφικό Λεξικό, από την έκδοση της Μόσχας το 1975, μετάφρ. Τάσος Δ.
Βαφειάδης και Μ. Κάϊλας, εκδ. οίκος “Γνώσεις”, Αθήνα 1975, σ. 727-728, λήμμα πρότυπο (μοντέλο).
[19]
Πρβλ.: Αυγέρης Μάρκος, Ιδεολογικά, (εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981), σσ. 19-22.
[20]
Πρβλ.: Θέματα Παιδείας, τόμος 4ος, στη Σειρά: Μελέτες Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών, σειρά ΙΙ /
13, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1982, σ. 207.
[21]
Πρβλ.: Ιμβριώτη Ρόζα, Το κατηγορώ της Νεολαίας, (εκδ. Διογένης, Αθήνα 1972), σσ. 49-79.
[22]
Πρβλ.: Φίλιας Β. και άλλοι, Κοινωνιολογία (Γ’ Λυκείου), έκδοση 10η, 1992 [1983], Ο.Ε.Δ.Β.), σ. 221222.
[23]
Στο ίδιο, σ. 236.
[24]
Στο ίδιο, σ. 239.
[25]
Πρβλ.: Ιμβριώτη Ρόζα, Ανθρωπιστική Παιδεία, 1955, σσ. 75-82.
[26]
Πρβλ.: Ιμβριώτη Ρόζα, Παιδεία και Κοινωνία: Ελληνικά εκπαιδευτικά προβλήματα, (εκδ. Σύγχρονη
Εποχή, Αθήνα 1983), σσ. 156-165, 227-238.
[27]
Πρβλ.: Φίλιας Β. και άλλοι, Κοινωνιολογία (Γ’ Λυκείου), έκδοση 10η, 1992 [1983], Ο.Ε.Δ.Β.), σσ. 172173.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ , ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ :
Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΉ ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Bασιλική ΒΑΣΙΛΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δρ. Επιστημών της Αγωγής - Διδάσκουσα Ε.Α.Π.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σήμερα με τον όρο Δια βίου Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων εννοούμε «ολόκληρο το φάσμα
των οργανωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών οποιουδήποτε περιεχομένου ή επιπέδου και οιασδήποτε
μεθόδου ,είτε αυτές αφορούν αναγνωρισμένες ή ελεύθερες σπουδές είτε συνεχίζουν ή αναπληρώνουν την
αρχική εκπαίδευση σε σχολεία ,κολέγια και πανεπιστήμια , καθώς και σε σχολές μαθητείας , με τη βοήθεια
των οποίων άτομα θεωρούμενα ως ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν , αναπτύσσουν τις
ικανότητές τους ,πλουτίζουν τις γνώσεις τους ,βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελματική τους κατάρτιση
ή στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις και μεταβάλλουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους προς τη
διπλή προοπτική της ολοκληρωμένης προσωπικής τους ανάπτυξης και της συμμετοχής τους σε μια
ισορροπημένη και ανεξάρτητη κοινωνική ,οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη» (UNESCO ,1976).
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να
καταταχθούν σε ορισμένες κατηγορίες όπως συμπληρωματική εκπαίδευση, επαγγελματική
Εκπαίδευση, εκπαίδευση σε κοινωνικά θέματα , εκπαίδευση για την κοινωνική και πολιτική
ζωή , εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη. (Lowe , 1976)
Μια πρόσφατη- στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης - στοχοθεσία της Δια Βίου Εκπαίδευσης, της
οποίας σημαντικό μέρος αποτελεί η Εκπαίδευση Ενηλίκων , αναφέρεται σε τέσσερις
στόχους: απασχολησιμότητα, διαμόρφωση ενεργών πολιτών, κοινωνική ένταξη και προσωπική
ολοκλήρωση ( Jarvis , 2004).
H κατηγοριοποίηση αυτή δεν είναι η μόνη αλλά εκφράζει διαχρονικά και συγχρονικά τις βασικές
κατευθύνσεις της Διαβίου Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Γενικότερα στη διαχρονική τους
εξέλιξη φαίνεται ότι εστιάζουν σε δύο κατηγορίες στόχων:
•
στην ανάπτυξη τυπικών και επαγγελματικών προσόντων
•
στην ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων
Η Δια βίου Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων , όπως και κάθε εκπαιδευτική
δραστηριότητα, "δουλεύει" σταθερά σε συνάφεια με το πολιτικό , οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον
μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι πολιτικές και αναπτύσσονται και υλοποιούνται οι σχετικές
δραστηριότητες. Η συνάφεια αυτή διαμορφώνει αντίστοιχες επιλογές και προτεραιότητες στις πολιτικές
για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Διαβίου Εκπαίδευση σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Σταθερά,
ωστόσο , υποστηρίζεται η μεγάλη επίδραση στην προσωπική ανάπτυξη των ενηλίκων εκπαιδευομένων,
στην κοινωνική συνοχή και στον αντισταθμιστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν.
Όπως και σε άλλες βαθμίδες και λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι και στο πεδίο
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων πρέπει να επισημανθεί η ιδεολογική λειτουργία της, η οποία παίρνει σάρκα
και οστά μέσα από τις εκάστοτε συντεταγμένες της δηλ.:
•
Τον ιδεολογικό προσανατολισμό και το περιεχόμενο
•
Τη στοχοθεσία
•
Την παιδαγωγική προσέγγιση
•
Την «πελατεία»
•
Τους αρμόδιους φορείς

Στην εισήγησή μας θα επικεντρωθούμε στην ιδεολογική αντιπαράθεση σε σχέση με τη Δια
βίου Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων σε μια συγκεκριμένη φάση της μεταπολεμικής περιόδου
στην Ελλάδα μέσα από το πρίσμα της έννοιας του Ανθρωπισμού ,που διαπερνά όλες τις άλλες συνιστώσες
που αναφέρονται παραπάνω. Θα εξετάσουμε την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε δύο σημαντικούς
εκπροσώπους του συντηρητικού και του ριζοσπαστικού εκπαιδευτικού ρεύματος, του Κ.Βουρβέρη και
της Ρ.Ιμβριώτη.

Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ
Με ιστορικούς όρους η σύγχρονη Δια βίου Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων , σε παγκόσμιο
επίπεδο και ιδιαίτερα στις χώρες της δυτικής Ευρώπης , σχετίζεται με την ομοφωνία που διαμορφώθηκε
στον μεταπολεμικό κόσμα στην αρχή της δημιουργίας ενός πολίτη περισσότερο εκπαιδευμένου και
διαφωτισμένου, με μια πολιτική και κοινωνική κουλτούρα ικανή να αντισταθεί στο φασισμό και στον
ολοκληρωτισμό που απείλησε την Ευρώπη (Entwistle, 1996) Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο,
θεωρήθηκε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ηθική, κοινωνική και
«τεχνική» κοινωνικοποίηση του πληθυσμού, στα νέα δεδομένα της οικονομικής και τεχνολογικής
ανάπτυξης και συγχρόνως να αποτελέσει το όχημα για την κοινωνική κινητικότητα των
κατώτερων υποεκπαιδευμένων κοινωνικών στρωμάτων, , γεγονός που θα συνέβαλε στον κοινωνικό
μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό, με σημαντικές θετικές επιδράσεις σε άτομα και κοινωνίες. Ένας από
τους κύριους υποστηρικτές αυτής της άποψης αυτής– δηλ. ότι η Δια βίου και η Εκπαίδευση
Ενηλίκων
είναι τα κλειδιά
για την ανάπτυξη των μεταπολεμικών κοινωνιώνείναι
ο P. Coombs (1968) o οποίος υποστήριξε την ανάπτυξη και την εξάπλωση της εκπαίδευσης μέσω των
άτυπων μορφών της , υποστηρίζοντας ότι μπορεί να οδηγήσει στην οικονομική, κοινωνική και
δημοκρατική ανάπτυξη όλων των εθνών σε όλα τα μέρη του κόσμου .
Στην
Ελλάδα
από
το
1943
γίνονται
προσπάθειες
για
την
οικοδόμηση
συστήματος Διαβίου Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων όταν, με το νόμο 837/43 της κυβέρνησης
του Ι. Ράλλη, ιδρύθηκε η Διεύθυνση Λαϊκής Επιμορφώσεως στο Υπουργείο Παιδείας που στόχευε
«στην ανάπτυξιν και εξύψωσιν του μορφωτικού επιπέδου του ελληνικού λαού» η οποία απαρτίζεται από
δύο τμήματα - επιστημονικών θεμάτων και καλλιτεχνικών θεμάτων –και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•
τη μέριμνα για τη συγγραφή , την επιλογή και την έκδοση βιβλίων και εν γένει
δημοσιευμάτων
•
την έκδοση και την κυκλοφορία περιοδικού
•
την οργάνωση διαλέξεων
•
την « εκτέλεσιν» ραδιοφωνικών εκπομπών (Βεργίδης , 1995)
Η Διεύθυνση δεν λειτούργησε άμεσα και το 1951 περιορίστηκε σε τμήμα της Διεύθυνσης
Στοιχειώδους Εκπαίδευσης .
Το επόμενο βήμα στην προσπάθεια αυτή, γίνεται το 1954 όταν ψηφίστηκε το Ν.Δ. 3094/54 «Περί
μέτρων προς καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού» με το οποίο θεσμοθετείται η Κεντρική Επιτροπή
Καταπολεμήσεως του Αναλφαβητισμού καθώς και οι Νομαρχιακές Επιτροπές Καταπολεμήσεως του
Αναλφαβητισμού. Από αυτό το Ν.Δ. προβλέπεται η ίδρυση νυχτερινών σχολείων για τους
αναλφάβητους 16-20 ετών και μορφωτικών κέντρων για τους ενήλικες αναλφάβητους με προαιρετική
φοίτηση . Ειδικότερα το άρθρο 16 προβλέπει «δια τους υπερβάντας το 20όν έτος της ηλικίας των
αγραμμάτους, τους μη επιθυμούντας να φοιτήσωσι εις τα δια του παρόντος ιδρυόμενα νυκτερινά
δημοτικά σχολεία , οργανούνται υπό των ΝΕΚΑ κέντρα διδασκαλίας ως επιμορφωτικαί σχολαί" (ΚΔΕ)…το
πρόγραμμα των διδακτέων μαθημάτων καθορίζεται υπό του εκπαιδευτικού συμβουλίου δυνάμενον να
υφίσταται τροποποιήσεις υπό της ΚΕΚΑ αναλόγως των τοπικών συνθηκών» .
Το προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα για την λαϊκή επιμόρφωση είναι συγκεντρωτικό και
ιεραρχικά ελεγχόμενο. Οι περιφερειακές δομές φαίνεται ότι έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα των
αποφάσεων που λαμβάνονται από την ιεραρχία σε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο, ανάλογο με αυτό
των άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης. Για την λειτουργία τους ζητήθηκε η συνδρομή των υπουργείων
Γεωργίας και Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και τοπικοί παράγοντες όπως ιερείς, συμβολαιογράφοι,
σταθμάρχες χωροφύλακες, έφοροι κλπ. Τα μορφωτικά κέντρα δεν απευθύνονται μόνο σε αναλφάβητους
ενήλικες αλλά και εγγράμματους, με στόχο την προσφορά γενικών γνώσεων και την κοινοτική

ανάπτυξη. Οι δομές αυτές λειτουργούν καταπιεστικά τόσο για τους υπόχρεους εκπαίδευσης όσο και για
τους εκπαιδευτικούς -κυρίως δασκάλους- που αναλαμβάνουν υποχρεωτικά να συνδράμουν στην
εκπαίδευση των ενηλίκων . ( Βεργίδης ο.π.)
Η κατάσταση αυτή πρέπει να εξεταστεί μέσα από το πρίσμα των ειδικών ιστορικών δεδομένων
της περιόδου « στη δεκαετία του ‘50 ο ψυχρός πόλεμος επηρέαζε έντονα την Ελλάδα , μια χώρα όπου ο
εμφύλιος είχε λήξει μόνο στρατιωτικά και το ΚΚΕ ήταν εκτός νόμου…η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού
σήμαινε την είσπραξη ευσήμων εθνικής δράσης…συνεπώς η άρνηση εργασίας σε νυχτερινά σχολεία
εύκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως άρνηση ή υπονόμευση αυτής της εθνικής δράσης» ( Βεργίδης,
1995). Σύντομα , δραστηριοποιήθηκαν και διάφοροι άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς πολλοί από τους
οποίους χρηματοδοτούνταν από το κράτος.
Στις δραστηριότητες της Λαϊκής Επιμόρφωσης , όπως διαμορφώνεται αυτή τη δεκαετία 1950-60,
δεν γίνεται λόγος για επαγγελματική ή κοινωνική κατάρτιση για τους ενήλικες αλλά το ενδιαφέρον των
ιθυνόντων επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού που βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά (
το 1953 στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό των αναλφαβήτων και ημιαναλφαβήτων ανέρχεται στο 56,9
του συνολικού πληθυσμού, το 1961 46,4) ( Βεργίδης, 1995). Επίσης, τα μορφωτικά κέντρα στα οποία
γίνονται δεκτοί όσοι και όσες υπερέβησαν το 20ο έτος της ηλικίας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη
ανάπτυξη (λειτούργησαν 43 το 1956-57 και 21 το 1957-58) . Αυτά δεν περιορίζονται μόνο σε μαθήματα
αλφαβητισμού αλλά με τη συνδρομή και άλλων τοπικών φορέων (γιατροί , γεωπόνοι, κοινωνικοί
λειτουργοί, ιερείς αστυνόμοι κλπ) το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με την παροχή και άλλων γενικών
γνώσεων με τη μορφή διαλέξεων και άλλων ψυχαγωγικού τύπου εκδηλώσεων με στόχο την κοινοτική
ανάπτυξη. Ταυτόχρονα ακούγονται και άλλες φωνές , προτείνονται και άλλες πολιτικές σε σχέση με τα
ζητήματα αυτά και αναπτύσσεται έτσι ένα πεδίο ιδεολογικής αντιπαράθεσης.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο πεδίο που εξετάζουμε αναφέρονται στον ιδεολογικό
προσανατολισμό , το περιεχόμενο και τη στοχοθεσία, την παιδαγωγική προσέγγιση, την «πελατεία»
και τους αρμόδιους για την υλοποίηση των πολιτικών φορείς.
Ειδικότερα :
▪

Σε ό,τι αφορά τον ιδεολογικό προσανατολισμό, η διάκριση των προσεγγίσεων έγκειται στο
αν θεωρείται στόχος της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ο άνθρωπος με
την έννοια του προσώπου ή ο άνθρωπος υποκείμενο, ενταγμένος σε ένα σαφώς
προσδιορισμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον το οποίο προσδιορίζει
και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του. Η κλασσική αντίληψη για την εκπαίδευση
ενηλίκων στην Ευρώπη και τη βόρεια Αμερική έλκει την προέλευσή της από την πρώτη από
τις προαναφερθείσες αντιλήψεις, στην οποία το κύριο χαρακτηριστικό είναι ο μη
ωφελιμιστικός χαρακτήρας των προσφερόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η ιδεολογία αυτή
καθρεφτίζεται καθαρά στην άποψη ότι «εκπαιδεύουμε ενήλικες όχι γιατί είναι εργαζόμενοι
και πολίτες αλλά γιατί είναι κυρίως άνθρωποι»( Simon,1960)

Σχετικά με το περιεχόμενο και τη στοχοθεσία η κύρια ιδεολογική διάκριση έγκειται ανάμεσα
σ ' αυτούς που πιστεύουν ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν πρέπει να είναι
εξειδικευμένες , εξωγενείς και χρήσιμες και σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι η γνώση που πρέπει
να μεταβιβάζεται πρέπει να είναι ανοικτή, ελεύθερη –γενική (liberal)και πολιτισμική ,γνώση
που μπορεί να συμβάλλει στην ποιότητα της ζωής στις ποικίλες της διαστάσεις
Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα διατυπώθηκε μια συνεχής κριτική σ΄ αυτή την ανοικτή
και «ελεύθερη» όψη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων , ειδικά από όσους πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτικός
αυτός χώρος πρέπει να διαπνέεται από καθαρές ,άμεσες και «οργανικές» δηλ. συνδεμένες με
άμεσους στόχους- αξίες.
Η κριτική αυτή προέρχεται από ριζοσπαστικές πολιτικές προτάσεις, ειδικά από αυτούς
που πιστεύουν και επιδιώκουν την αντικατάσταση του καπιταλιστικού συστήματος από
προοδευτικούς πολιτικούς σχηματισμούς και ειδικότερα από τον σοσιαλισμό.( Thompson,
1980) Oι σχετικές γραπτές προτάσεις τους είναι γεμάτες με συνηγορίες υπέρ μιας Εκπαίδευσης
▪

Ενηλίκων που στοχεύει στην επίλυση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων :
εκπαίδευση για τον αλφαβητισμό ,για την ειρήνη, για την εργασία, για την απελευθέρωση των
γυναικών.
Oι υπερασπιστές αυτής της ριζοσπαστικής κριτικής έχουν την τάση να κριτικάρουν τη
φιλελεύθερη αντίληψη από δύο απόψεις: πρώτον, απορρίπτεται ως ένα όργανο κοινωνικού
ελέγχου που αποθαρρύνει τη ριζοσπαστική πολιτική δραστηριότητα που συντελεί στη διατήρηση
του κοινωνικού συστήματος και στην αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων καθώς και ότι έχει
μια συντηρητική λειτουργία που συμβάλλει στην αναπαραγωγή της επίσημης γνώσης και της
κυρίαρχης κουλτούρας. Μια έκφανση αυτής της προσέγγισης στην πράξη είναι ότι
χρησιμοποιούνται μέθοδοι και πρακτικές που χρησιμοποιούνται και στην τυπική εκπαίδευση στην
οποία οι περισσότεροι από τους ενήλικες που έχουν ανάγκη από εκπαίδευση ενηλίκων έχουν
αποτύχει και βλέπουν ότι είναι διαφορετική από τις ανάγκες τους.
Η απάντηση από τη μεριά της αντίθετης πρότασης είναι ότι η ριζική κοινωνική αλλαγή
είναι δυνατή μόνον με τη δράση ανδρών και γυναικών που είναι εκπαιδευμένοι παραδοσιακά. Η
ανωτερότητα της παραδοσιακής υψηλής κουλτούρας έναντι της εργαλειακής αντίληψης της
γνώσης, φαίνεται πως είναι πολιτικά χρήσιμη (Brookfield,2001)
•

Σχετικά με τη παιδαγωγική προσέγγιση το πρόβλημα εστιάζεται στις μεθόδους και τις
τεχνικές εκπαίδευσης καθώς και στις σχέσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Για
τον Φρέιρε , από τους θεμελιωτές της ριζοσπαστικής προσέγγισης, η Διαβίου Εκπαίδευσης
και η Εκπαίδευση Ενηλίκων χρειάζονται" απελευθερωτική παιδαγωγική" η οποία έχει δύο
βασικά χαρακτηριστικά : τον διάλογο και την αλληλεπιδραστική σχέση ανάμεσα στον
εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο . Η άποψη αυτή του Φρειρε καθόρισε σημαντικά
την παιδαγωγκή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: όχι στις διαλέξεις και στα μεγάλα ακροατήρια
αλλά σε ομάδες τέτοιες ώστε να αναπτύσσονται σχέσεις τόσο ανάμεσα στον εκπαιδευτή και
τον εκπαιδευόμενο όσο και ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους ,όχι σε κλειστά αλλά σε ανοικτά
προγράμματα, συνδιαμορφούμενα από τους υπευθύνους και τους εκπαιδευόμενους.
Οι απόψεις ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων βασίζεται στις προσωπικές ανάγκες των
συμμετεχόντων, ότι η πρότερη εμπειρία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τη μάθηση, ότι οι
σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων συμβάλλουν στη μαθησιακή διεργασία ,
αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της παιδαγωγικής- ή «ανδραγωγικής» κατά Knowles προσέγγισης στο πεδίο που μα ς απασχολεί.

•

Η ιδεολογική διαφοροποίηση σε σχέση με την «πελατεία» προκύπτει από τo ερώτημα αν η
Δια βίου Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι ένα καθολικό δικαίωμα και ανάγκη ή
αν ωφελεί λίγους ανθρώπους, συνήθως αυτούς που προορίζονται να καταλάβουν ανώτερες
ιεραρχικά επαγγελματικές /οικονομικές και κοινωνικές θέσεις. Πολλές έρευνες έχουν δείξει
ότι στα σχετικά προγράμματα υπάρχει υποεκπροσώπηση ενηλίκων που έχουν ολοκληρώσει
μόνο τη βασική εκπαίδευση και υπερεκπροσώπηση αποφοίτων της Β/βάθμιας και της
Γ/βάθμιας εκπαίδευσης
.
Επίσης, υποεκπροσώπηση των
αγροτών
και
των χειρώνακτων και υπερεκπροσώπηση των «λευκών κολλάρων». Συχνά , επίσης,
συμπεραίνεται ότι αν τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων προσανατολίζονται στα
προβλήματα της καθημερινής ζωή, μπορούν να κρατήσουν την παραδοσιακή πελατεία δηλ.
τους κοινωνικά και εκπαιδευτικά μειονεκτούντες. Σήμερα υπάρχει ανάγκη για σημαντική
διεύρυνση της «πελατείας» , έτσι ώστε και οι μη προνομιούχοι - εκπαιδευτικά και κοινωνικάνα μη στερούνται το δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία και οι προνομιούχοι να έχουν τη
δυνατότητα ανανέωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων.

•

Στις διάφορες χώρες υπάρχει ευρεία ποικιλία φορέων / ιδρυμάτων που προσφέρουν
προγράμματα Διαβίου Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υπάρχουν διάφορες
τυπολογίες. Μια παλιά και έγκυρη είναι αυτή του Schoroeder (1970) που ακολουθεί το βασικό
σχήμα διάκρισης σε τυπικές και άτυπες-δημόσιες και ιδιωτικές- μορφές. Στην τυπολογία αυτή
εντάσσονται η βασική εκπαίδευση ενηλίκων , η δευτεροβάθμια , η τριτοβάθμια , η εκκλησία,
ο στρατός, οι φυλακές, οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία , κοινοτικές /δημοτικές υπηρεσίες
, πολιτιστικά ιδρύματα κλπ. Οι εκκλησιαστικοί φορείς είναι ένας ευρέως διαδομένος φορέας

άτυπης εκπαίδευσης -όλες οι θρησκείες σε όλο τον κόσμο έχουν εμπλακεί πολλαπλώς στη Δια
βίου Εκπαίδευση ( Lowe , 1982)
Οι επιλογές φορέων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης
ενηλίκων εμπεριέχουν ιδεολογικές επιλογές, ιδιαίτερα σε περιόδους κοινωνικών , πολιτικών
και ιδεολογικών ανακατατάξεων όπως αυτή που θα εξετάσουμε στο παράδειγμα που
ακολουθεί.

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ : ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο στην Ελλάδα το αίτημα της αστικής μεταρρύθμισης με
στόχο τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος επαναδιατυπώνεται με ιδιαίτερη έμφαση και με
βασικό χαρακτηριστικό την ανάγκη προσαρμογής της εκπαίδευσης, ως προς τα εξωτερικά και εσωτερικά
χαρακτηριστικά της, στα νέα κοινωνικά και εκπαιδευτικά δεδομένα.
Στη μεταπολεμική περίοδο στην Ελλάδα καταγράφονται τρία κυρίαρχα εκπαιδευτικά –ιδεολογικά
ρεύματα:( Χαραλάμπους ,1990)
Α. Το φιλελεύθερο εκπαιδευτικό ρεύμα, που εμφανίζεται ως συνεχιστής του εκπαιδευτικού
δημοτικισμού και κομβικό σημείο των προτάσεων που διατυπώνει είναι η ανταπόκριση της εκπαίδευσης
στις νέες και διαμορφούμενες κοινωνικο - οικονομικές ανάγκες με τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα
Β. Το συντηρητικό εκπαιδευτικό ρεύμα, που υποστηρίζει τη συνέχιση της υπεροχής των
μαθημάτων ανθρωπιστικών σπουδών και χαρακτηρίζεται από την έμφαση στον ελληνοκεντρισμό, τον
προσανατολισμό στο παρελθόν και την υιοθέτηση των αξιών και των αρχών του κλασικού ουμανισμού.
Η « Ελληνική Ακρόπολις και ο Χριστιανικός Γολγοθάς» αποτελούν τα θεμέλια του
κλασικού ουμανισμού στην Ελλάδα.
Γ. Το αριστερό εκπαιδευτικό ρεύμα που υποστηρίζει την υπεροχή στο αναλυτικό πρόγραμμα των
μαθημάτων που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες , την ανάπτυξη της τεχνικής/επαγγελματικής
εκπαίδευσης, τον εκδημοκρατισμό και τη γενίκευση της εκπαίδευσης,
Τα εκπαιδευτικά αυτά ρεύματα διατυπώνουν θέσεις και απόψεις όχι μόνο για τις επίσημες
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και για τη Διαβίου Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση
Ενηλίκων, που θεωρούνται απ΄ όλους ως προτεραιότητα, η οποία μπορεί να συμβάλει στους εθνικούς
στόχους της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
Θα αντιπαραθέσουμε τις απόψεις δύο σημαντικών εκπροσώπων φορέων δύο αντίθετων
ιδεολογικών προσεγγίσεων γύρω από το θέμα Εκπαίδευση Ενηλίκων ή όπως ονομάζεται στα υπό εξέταση
κείμενα «Επιμόρφωσις του Εργαζόμενου Λαού».
Ο Κ.Βουρβέρης , καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής
Ανθρωπιστικής Εταιρείας, εκπροσωπεί με τις απόψεις και τη δράση του το συντηρητικό εκπαιδευτικό
ρεύμα και η Ρ. Ιμβριώτη, εκπαιδευτικός με αξιόλογες σπουδές και διακρίσεις , ενταγμένη στο κίνημα του
εκπαιδευτικού δημοτικισμού και στον Εκπαιδευτικό Ομιλο, με σημαντικό συγγραφικό έργο, εκπροσωπεί
το αριστερό /ριζοσπαστικό εκπαιδευτικό ρεύμα

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Όσα συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια στο χώρο της λαϊκής επιμόρφωσης- αυτός ο όρος
επικράτησε - αλλά και το γενικότερο μεταπολεμικό κλίμα και οι διαγραφόμενες τάσεις στο χώρο της
εκπαίδευσης, έχουν δημιουργήσει ένα πεδίο έντονων ιδεολογικών αντιπαραθέσεων, ιδιαίτερα ανάμεσα
στο συντηρητικό και στο αριστερό εκπαιδευτικό ρεύμα.
Βασικός άξονας αυτής της ιδεολογικής διαμάχης είναι το περιεχόμενο του ανθρωπιστικού
ιδανικού και του ρόλου του στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς αλλά και των ενηλίκων
εκπαιδευομένων, μέσα στα νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα
Γέφυρα ανάμεσα στις αντίθετες αυτές τάσεις αποτελεί το φιλελεύθερο εκπαιδευτικό ρεύμα το
οποίο προτείνει την ανασκευή και διεύρυνση της κατεστημένης ερμηνείας του ανθρωπισμού " ένας
ανθρωπισμός που δεν αντιτίθεται στις επιστήμες και την τεχνική αλλά θα τις εγκολπωθεί
και συνεργαζόμενος αρμονικά μαζί τους θα τις κατευθύνει προς ένα και κύριο στόχο: την καλυτέρευση
και τον ευγενισμό της ζωής". (Παπανούτσος,1965)

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στη βάση της περιέχει μια ουμανιστική προσέγγιση, γιατί αναφέρεται σε
ένα σύστημα εκπαίδευσης βασισμένο πάνω στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά: οι έννοιες
της αυτοκατευθυνόμενης μόρφωσης , του ανοικτού προγράμματος , των προσωπικών μορφωτικών
επιλογών, που κυριαρχούν σήμερα στο χώρο, είναι κατά βάση ουμανιστικές.
Από ιστορική άποψη, ο ανθρωπισμός παρουσιάζει τρεις φάσεις: την φάση του κλασικού
ανθρωπισμού (πρώτος ανθρωπισμός), τον νεοανθρωπισμό ή δεύτερο ανθρωπισμό, και τον τρίτο
ανθρωπισμό (μετά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο). Κοινό σημείο και των τριών φάσεων και των αντίστοιχων
κινημάτων που αναπτύχθηκαν αποτελεί η αντίληψη ότι για την αναμόρφωση της παιδείας και
τον επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης, πρέπει να στηριχτούμε στα "παιδευτικά και πολιτιστικά
επιτεύγματα της κλασικής αρχαιότητας."
Ο τρίτος ανθρωπισμός , ως κίνημα φιλοσοφικό και εκπαιδευτικό που έχει ιδιαίτερη σημασία για
τη χρονική στιγμή που εξετάζουμε , υποστηρίζει με έμφαση τη μορφωτική σημασία της διδασκαλίας των
αρχαίων γλωσσών . Κατά τον Κ. Γεωργούλη, εκφραστή αυτής της κίνησης «τα δεδομένα της αμέσως
παρούσας εποχής εμφανίζουν αστάθεια και ροϊκότητα. Αντίθετα η αγωγή έχει ανάγκη να μορφώσει τον
τρόφιμο με τρόπο που θα τον κάνει ικανό να αντιμετωπίζει με επιτυχία κάθε ενδεχόμενη στο μέλλον
μεταλλαγή των συνθηκών της ύπαρξής του . Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η παιδαγωγική επιστήμη
είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει μορφωτικά στοιχεία , για τα οποία υπάρχει η εγγύηση ότι έχουν
διαχρονική αξία. Και τέτοια είναι τα μορφωτικά αγαθά που έχουν κληροδοτηθεί από την κλασική
ελληνορωμαϊκή και χριστιανική παράδοση»( Παιδαγωγική -Ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια λεξικό , τόμος 1,
σελ. 488).
Το πρώτο σημείο της ιδεολογικής αντιπαράθεσης αποτελεί το ανθρωπιστικό ιδανικό:
Ο Βουρβέρης (1962)υποστηρίζει ότι τα προγράμματα της Διαβίου Εκπαίδευσης, όπως και των
άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων, πρέπει να διαπνέονται από το κλασικό ανθρωπιστικό ιδανικό ,
επικαλούμενος αφενός τη δύσκολη περίοδο που περνά η Ελλάδα και αφετέρου «λόγους που σχετίζονται
με την πολιτικήν και ανθρωπίνην ιδιότητα των εργαζομένων ενηλίκων» - "οι εργαζόμενοι δεν είναι
μόνο επαγγελματίαι ,που έχουν ανάγκη συνεχούς επαγγελματικού εκσυγχρονισμού, αλλά είναι και
άνθρωποι
ζώντες
μέσα
εις
μιαν
κοινότητα
ομοεθνών
συνανθρώπων
των…και
έχουν ανάγκην τον ανθρωποπλαστικόν χαρακτήρα του πολιτισμού και της ζωής…επιστήμη, ποίησις,
ωραία τέχνη, πολιτική με σκοπό την διάπλασιν των ανθρώπων και την βελτίωσιν της πολιτικής
και ανθρωπίνης ουσίας και ποιότητος». Απορρίπτει συγχρόνως την στροφή προς τις επιστήμες και την
τεχνική υποστηρίζοντας ότι " η μηχανοκρατία , ο τεχνικισμός και όλη η νεώτερη ζωή αποστραγγίζουν
και απομακρύνουν από
τα μεταφυσικάς αγωνίας
του
ανθρώπου
και
τον
καθηλώνουν
εις μίαν βιοτικήν ρουτίναν. Ο νεώτερος ενήλιξ πρέπει να ανακτήσει , να ξανακερδίσει τα μεταφυσικά του
και εθνικά στηρίγματα , να στερεώσει την αυτοσυνείδησίν του ως πλάσματος του θεού".
Στην πρόταση αυτή καταλήγει υιοθετώντας την "κατά Σπράνγκερ διάκρισιν της λαϊκής
επιμορφώσεως εις τρεις σφαίρας: την σφαίραν της παιδείας, την σφαίραν της επαγγελματικής
επιμορφώσεως
και
την σφαίραν των κοσμοθεωριακών προσανατολισμών
και
της
ανθρωπιστικής καλλιεργείας».
1.Η σφαίρα της παιδείας: «περιλαμβάνει όλας τα μορφωτικάς εκδηλώσεις και δυνατότητας
της παιδιάς,
του παίζειν υπό
την ευρείαν παιδευτικήν του έννοιαν (
αθλητισμός
, ψυχαγωγίαι αθλοπαιδιών και αγώνων , ωργανωμέναι εκδρομαί και τουρισμός των εργαζομένων με
επισκέψεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, θεατρικαί παραστάσεις, θεριναί κατασκηνώσεις κλπ)».
2.Η
σφαίρα
της
επαγγελματικής
μετεκπαιδεύσεως
:
«οι
εργαζόμενοι
έχουν απόλυτον ανάγκην να προασαρμόζονται συνεχώς προς τας αλματικάς προόδους της τεχνικής».
3.Η σφαίρα της μορφώσεως: «εδώ η παιδαγωγική τάσις στρέφεται ευθέως προς τον άνθρωπον ,
είναι κυρίως ανθρωποπλαστική και ικανοποιητική των κοσμοθεωριακών αναγκών των εργαζομένων».
Το αριστερό εκπαιδευτικό ρεύμα ασκεί σκληρή κριτική στην περί ανθρωπισμού αντίληψη των
συντηρητικών και διακρίνει τις διάφορες εκφάνσεις αυτής της «φιλοσοφικής / παιδευτικής» κίνησης σε
τρεις κατηγορίες όχι με βάση την χρονική τους εμφάνιση αλλά με βάση τον προσανατολισμό τους και την
εμφάνισή τους στον ελληνικό χώρο εισάγοντας τις έννοιες του "γνήσιου ανθρωπισμού" και του "αστικού
ανθρωπισμού".

Κατά την Ιμβριωτη «οι οπαδοί του τρίτου ανθρωπισμού πιστεύουν ότι οι διαφωνίες οι κοινωνικές
δεν είναι παρά η αντανάκλαση από τις εσωτερικές διαφωνίες που υπάρχουν στην ψυχή του ατόμου …και
τούτο το κακό πιστεύουν ότι θα το διορθώσουν με την εκλαϊκευση των ανθρωπιστικών σπουδών»
(Ιμβριώτη,1962 ).
Το αριστερό εκπαιδευτικό ρεύμα , του οποίου βασικός εκφραστής είναι και ο Κ.Σωτηρίου, απορρίπτει
τόσο την "ανθρωπιστική παράδοση'' ως « υποστήριγμα στην πατριδοκαπηλεία και την προγονοπληξία»
ως «παραπλανητική και ανασταλτική» όσο και τον λεγόμενο "νέο ουμανισμό" των συντηρητικών ως
«αφηρημένο και αριστοκρατικό ακατάλληλο για την ισόβια μόρφωση του εργαζόμενου λαού» . Θεωρούν
ότι το έργο της λαϊκής επιμόρφωσης , της Διαβίου Εκπαίδευσης και του λαοπαιδευτή είναι « να μάθει το
λαό να θυμάται, να έχει συνέχεια σκέψης, …να του κάνουν συνειδητή την πορεία για την ολόπλευρη
άνθηση της πατρίδας και του ατόμου μέσα από τη δική του πείρα» και οι γνώσεις που θα του παρασχεθούν
και θα κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος ενήλικας να είναι ωφέλιμες και άμεσα χρήσιμες. ( Ιμβριώτη, ο.π.)
Επικρίνεται, επίσης, ηπιότερα και ο "αστικός ανθρωπισμός" που εκφράζεται στην Ελλάδα αυτή την
περίοδο από τον Ε.Παπανούτσο γιατί " δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας …κλείνει
τα μάτια μπροστά στην ανείπωτη δυστυχία που μας δέρνει…είναι στην πραγματικότητα ατομικιστικός"
(Σωτηρίου,1962).
Σε αντιδιαστολή « Ο γνήσιος ανθρωπισμός αγαπάει τον άνθρωπο., όμως τούτον εδώ τον
συγκεκριμένο, που ζει σε τόπο και χρόνο, που είναι τοποθετημένος μέσα στον πραγματικό χρόνο, με τις
συνθήκες τους τις κοινωνικές και ηθικές και όχι τον αφηρημένο άνθρωπο…ζητάει και αγωνίζεται η
επιστήμη και η τεχνική να μπει στην υπηρεσία του λαού και με την καθολική και πολύπλευρη παιδεία να
γίνει χτήμα του λαού και όργανο για την πρόοδο της ανθρωπότητας» (Σωτηρίου, 1962).
Σε συνάφεια με τα προηγούμενα, εμφανίζεται διάσταση απόψεων και σε σχέση με την ορολογία που
πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Οι συντηρητικοί υποστηρίζουν την
υιοθέτηση του όρου μόρφωσις των ενηλίκων έναντι του όρου «μάθησις, η οποία παίρνει
το υλικόν της από τας ωφελίμους και χρησίμους γνώσεις».
Αντίθετα η "μόρφωσις" αντλεί από το "φαινομενικώς περιττόν, την περιοχήν του Αγίου,
του Ωραίου,του Αγαθού,
από
τον κόσμον των
αιωνίων
ιδανικών
και
αξιών"( Βουρβέρης ο.π.).Ομως το περιττόν καταντάει πονηρόν κατά την Ιμβριώτη.
Το δεύτερο σημείο αντιπαράθεσης σχετίζεται με αυτό που ονομάσαμε "πελατεία " στο πεδίο
της Διαβίου Εκπαίδευσης :
Κατά τον Βουρβέρη πρέπει να υιοθετηθεί ο όρος "μόρφωσις του εργαζόμενου λαού" και όχι των
ενηλίκων ο οποίος όταν χρησιμοποιηθεί "δεν γίνεται διάκρισις μεταξύ εργαζομένων και μη εργαζομένων
και αποκλείει τους εφήβους ενώ η εκπαίδευση αυτή πρέπει να αρχίζει από το 15ο έτος της ηλικίας.
(ίσως και πολύ νωρίτερα από το 10ο ή 12ο).Λόγω της μη εφαρμογής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν
είναι σωστό να μένουν 4-5 χρόνια άνευ οιασδήποτε παιδαγωγικής κηδεμονίας και φροντίδος». Επιπλέον
στον όρο εργαζόμενοι "περιλαμβάνονται όλοι οι πολίται –άνθρωποι μιας χώρας , οι εργαζόμενοι είτε εις
τον πρακτικόν είτε εις τον χειρωνακτικόν είτε εις τεχνικόν είτε εις επιστημονικόν επάγγελμα".
Η επιμονή στη χρήση του όρου λαός δικαιολογείται ως εξής: « Η ελληνική αντίληψις περί λαού και
περί λαϊκής παιδείας δεν είναι απλώς ανθρωπιστική είναι και κυρίως και γνησίως
δημοκρατική αντίληψις διότι
αποκρούει
από
την έννοιαν του
λαού
οιανδήποτε δημαγωγικήν, πολιτικοκομματικήν , περιοριστικήν ή υποβιβαστικήν απόχρωσιν αποκρούει
και την λαογραφικήν αντίληψιν της εννοίας λαός , λαϊκή ζωή και λαϊκός πολιτισμός ήτις αντιδιαστέλλει
το λαϊκόν από το λόγιον στοιχείον του πολιτισμού και του βίου- η ιδική μας περί λαού και λαϊκής
παιδείας αντίληψις είναι ευρεία γνησίως ελληνική , παμπολιτική και ανθρωπιστική».
Το αριστερό εκπαιδευτικό ρεύμα υποστηρίζει το δικαίωμα όλου του λαού σε μια ισόβια εκπαίδευση
αλλά με βάση τις κοινωνικές προτεραιότητες της συγκεκριμένης εποχής . Αυτές οι προτεραιότητες
ορίζονται από τα υψηλά ποσοστά του αναλφαβητισμού ( 80% του εργαζόμενου λαού κατά την Ιμβριώτη).
Αντιτίθεται επίσης στην πρόταση των συντηρητικών για ένταξη στην κατηγορία των εφήβων που θα
δεχθούν τη λαϊκή επιμόρφωση, υποστηρίζοντας μια πάγια θέση τους για υποχρεωτική εκπαίδευση των
παιδιών μέχρι τα 15 τους χρόνια.
Σχετικά με την παιδαγωγική προσέγγιση – τρίτο σημείο της αντιπαράθεσης -δεν αναπτύσσεται
ιδιαίτερα η αντιπαράθεση. Ο Βουρβέρης, υιοθετεί το σύστημα των «λαοπαιδευτικών περιοδειών», τις
οποίες οργανώνει η Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία . Ειδικότερα, αναφερόμενος σε

ήδη πραγματοποιηθείσες περιοδείες γράφει: «Κλιμάκιον τεσσάρων ομιλητών καθηγητών των δύο
Πανεπιστημίων μας και του Πολυτεχνείου , αντιπροσωπευόντων αμφότερα τα σκέλη του σύγχρονου
πολιτισμού , παρέχουν ερμηνείαν αυτού , όχι με πνεύμα αντιδικίας αλλά πνεύμα ενωτικόν , αμοιβαίας
κατανοήσεως και με το ιδανικόν της εξανθρωπισμένης τεχνικής , αποβλεπούσης εις
την βελτίωσιν και ανύψωσιν της ζωής του ανθρώπου και ιδίως των ομοεθνών μας» (Βουρβέρης , ο.π.).
Σε άλλα επίσης σημεία των υπό εξέταση κειμένων του αναφέρεται στην αξία των διαλέξεων των
πνευματικών ανθρώπων αλλά και στην παιδευτική αξία «της ωργανωμένης ψυχαγωγίας των
εργαζομένων δι' εκδρομών , διδακτικών επισκέψεων και παρακολουθήσεως εις μεγάλην κλίμακα
θεατρικών παραστάσεων ειδικών δια τους εργαζομένους».
Το Λαϊκόν Πανεπιστήμιον της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας οργανώνει επίσης μαθήματα
υπό μορφήν διαλέξεων για το κοινό.
Το αριστερό εκπαιδευτικό ρεύμα αναφέρεται σε μια παιδαγωγική που θα έχει σχέση με την
καθημερινότητα ,την καθοδήγηση και τη συνεργασία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν «Δάσκαλοι να αναλάβουν το λαοπαιδευτικό έργο ως την τελευταία γωνιά της
ελληνικής γης. Δάσκαλοι ετοιμασμένοι να διαφωτίζουν, να διαφεντεύουν , να συνεργάζονται στα
καθημερινά προβλήματα των μαζών και μαζί να τις οδηγούν στο σωστό δρόμο»(Ιμβριώτη ,ό.π).
Το θέμα των φορέων της εκπαίδευσης των εργαζομένων ενηλίκων αποτελεί σημείο ισχυρής
ιδεολογικής αντιπαράθεσης: Ο Βουρβέρης υποστηρίζει ότι κατάλληλοι φορείς , οι οποίοι έχουν ήδη
επιτελέσει πολύ σημαντικό λαοπαιδευτικό έργο, είναι η εκκλησία και ο στρατός, «πρώτα –πρώτα πρέπει
να μνημονευθεί το λαοπαιδευτικόν έργον της εκκλησίας και του στρατού», η Αποστολική Διακονία , η
Βασιλική Πρόνοια «δια των ιδρυθεισών υπ' αυτών γεωργικών , τεχνικών και οικοκυρικών
σχολών, παιδοπόλεων ,
σπιτιών
του
παιδιού,
αστικών
κέντρων
,
εθνικής
εστίας», το Βασιλικόν Εθνικόν Ιδρυμα , Τεχνολογικόν Ινστιτούτον Αθηνών, η Εργατική Εστία, και η
Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία.
Στον αντίποδα το αριστερό εκπαιδευτικό ρεύμα προτείνει να αναλάβουν οι δάσκαλοι, ως ήδη
ενταγμένοι στα τοπικά περιβάλλοντα, την υπόθεση της λαϊκής παιδείας . Η Ιμβριώτη είχε προτείνει και
την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζομένων με την «ίδρυση μονοετών τάξεων από τις μεγάλες
βιομηχανίες και επιχειρήσεις προπαρασκευής ειδικευμένου εργατικού δυναμικού δια τας ανάγκας των» .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•
Η αντιπαράθεση που αναπτύχθηκε παραπάνω επιβεβαίωσε τον ιδεολογικό και πολιτικό
χαρακτήρα της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Από το παράδειγμα αποδεικνύεται ότι η έξαρση του
εθνικιστικού και θρησκευτικού αισθήματος , ο ηθικισμός που εκδηλώνεται στους συντηρητικούς
πολιτικούς σχηματισμούς και ο φόβος του κομμουνισμού , οδήγησαν στην προσπάθεια επιβολής
του κλασικιστικού ανθρωπιστικού ιδεώδους και στη Δια Βίου Εκπαίδευση.
•
Το συντηρητικό εκπαιδευτικό ρεύμα δεν αντιλαμβάνεται την ενηλικιότητα ως ιδιαίτερη
κατάσταση σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους τρόπους ικανοποίησής τους .
•
Οι προτάσεις που διατυπώνονται από το συντηρητικό εκπαιδευτικό ρεύμα είναι στατικές και
δεν διαμορφώνονται σε συνάρτηση με την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική κατάσταση που
διαμορφώνεται στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 1950-1960 .
•
Το αριστερό εκπαιδευτικό ρεύμα προσπαθεί να οδηγήσει την Εκπαίδευση των Ενηλίκων
σύμφωνα με τις επιταγές των καιρών. Πιστεύει στην κοινωνικοποιητική λειτουργία της εκπαίδευσης και
στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη γενίκευση της εκπαίδευσης για τον άνθρωπο και την
κοινωνία.
•
Το αριστερό εκπαιδευτικό ρεύμα είναι αντίθετο με το κλασικιστικό πρότυπο του τρίτου
ανθρωπισμού για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και την αντίθεση αυτή την εκδηλώνει με ιδιαίτερη
έμφαση σε σχέση με τη Δια Βίου Εκπαίδευση.
•
Οι προτάσεις του αριστερού εκπαιδευτικού ρεύματος φαίνεται ότι δικαιώθηκαν από τις
εξελίξεις που ακολούθησαν στο πεδίο της Δια βίου Εκπαίδευσης .
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Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η SOCIÉTÉ POUR
L’ ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE

Κωνσταντίνος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Καθ. Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης
Ανδρέας ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
Υπ. Δρ. ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Το χωρίο αυτό προέρχεται από τις απομνημονεύματα του Νικολάου Δραγούμη (1), ο οποίος
υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των προσπαθειών του Ιωάννη Καποδίστρια για την οργάνωση της
εκπαίδευσης στο αρτισύστατο ελληνικό κράτος.
Παρά το γεγονός ότι ο Γεώργιος Κλεόβουλος υπήρξε, αν όχι η πλέον εξέχουσα φυσιογνωμία,
τουλάχιστον ένας από τους σημαντικότερους παιδαγωγούς της προεπαναστατικής περιόδου, παραμένει
ως σήμερα ένας από τους ολιγότερο γνωστούς λογίους του νεοελληνικού διαφωτισμού, οι οποίοι
«αφιερώθησαν εις την παιδαγωγίαν», όπως πολύ χαρακτηριστικά σημείωσε ο Ν. Δραγούμης στο έργο
του που μνημονεύσαμε παραπάνω.
Συγκεκριμένα, για τον Κλεόβουλο έχει δημοσιευτεί ως σήμερα μια και μόνο μονογραφία, την
οποία συνέταξε και εξέδωσε στην Αθήνα το 1956 ο ιστοριοδίφης δημοδιδάσκαλος Γεώργιος Σακκάς (2).
Έκτοτε ελάχιστα πράγματα έχουν γραφτεί για το σπουδαίο αυτόν έλληνα παιδαγωγό, μολονότι η
εκπαιδευτική δράση που ανέπτυξε τόσο πριν, όσο και μετά την επανάσταση έχει αφήσει πάμπολλα και
σημαντικά ίχνη στις πηγές της κρίσιμης εκείνης περιόδου, όσες βέβαια έχουν σωθεί ως εμάς. Εξαίρεση
αποτελεί η σχετικά πρόσφατη μελέτη της Αθανασίας Αβδάλη, στην οποία όμως γίνεται εκτεταμένα λόγος
μόνο για τους «παιδαγωγικούς πίνακες» που συνέταξε και εκτύπωσε ο Κλεόβουλος για πρώτη φορά το
1819 στο Παρίσι και για δεύτερη το 1820 στο Ιάσι της Μολδαβίας (3).
Στην παρούσα λοιπόν ανακοίνωση σκοπεύουμε με βάση άγνωστες ως σήμερα πηγές, πρώτον, να
περιγράψουμε τις σχέσεις του Κλεόβουλου με την «Societe pour l’enseignement elementaire» (Εταιρεία
υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως) του Παρισιού και, δεύτερον, να αναφερθούμε στο διδασκαλείο της
αλληλοδιδακτικής που ίδρυσε ο έλληνας παιδαγωγός στο Ιάσι.

Προτού όμως περάσουμε στο κυρίως μέρος της εισήγησης, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε
ορισμένα βασικά βιογραφικά στοιχεία του Κλεόβουλου (4). Κατ’ αρχάς γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε γύρω
στο 1790 στη Φιλιππούπολη, γι’ αυτό και υπέγραφε πάντοτε ως «Φιλιππουπολίτης». Γνωρίζουμε επίσης
ότι φοίτησε αρχικά στην Πατμιάδα και στη συνέχεια στην Ακαδημία των Κυδωνιών. Συνέχισε τις σπουδές
του στο πανεπιστήμιο της Βιέννης, όπου και παρέμεινε πιθανότατα από το 1812-13 ως και το 1814 (5).
Από εδώ και πέρα οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες. Σύμφωνα με τον πρώτο του βιογράφο, ο
Κλεόβουλος πήγε για σύντομο χρονικό διάστημα στη Βαυαρία- άραγε στο «Αθήναιον» του Μονάχου;- και
στη συνέχεια επανήλθε στη Βιέννη (6) . Από εκεί γνωρίζουμε ότι έσπευσε στην Ελβετία για να επισκεφθεί
τα ινστιτούτα των Pestallozi και Fellenberg (7). Εκεί προφανώς είδε εφαρμοζόμενη για πρώτη φορά την
αλληλοδιδακτική μέθοδο. Ενθουσιασμένος με όσα είδε ο Κλεόβουλος «μετέβη εις Παρίσια εξεπίτηδες δια
την
αλληλοδιδακτική μέθοδον την
οποίαν κρίνας επωφελή
και αναγκαίαν δια
την
πατρίδα εδιδάχθη και προητοίμασε τα εις την εφαρμογήν της αναγκαία» (8).
Μολονότι οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζουν μια σχετική ασάφεια ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη
χρονολόγηση των μετακινήσεων του έλληνα λόγιου, ορισμένα στοιχεία δείχνουν πως πιθανότατα στην
πορεία του προς το Παρίσι ο Κλεόβουλος συνάντησε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Την υπόθεσή μας αυτή
στηρίζουμε στα εξής πέντε στοιχεία:
1)
Ο Κλεόβουλος, όπως προκύπτει από επιστολή που απέστειλε ο Άνθιμος Γαζής από τη
Βιέννη στις 18 Νοεμβρίου 1815 στον μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο, σπούδαζε στο
Μόναχο μαζί με υποτρόφους της Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης (9). Είναι γνωστό όμως
ότι ιθύνων νους της παραπάνω εταιρείας ήταν ο Ιω. Καποδίστριας.
2)
Ο έλληνας διπλωμάτης
γνώριζε
πολύ
καλά
«les deux celebres instituts d’agriculture et d’education de M.M. Fellenberg et Pestallozi»
(10). Ακριβώς τα ίδια «παιδαγωγεία» επισκέφτηκε και ο Κλεόβουλος πριν από την άφιξή
του στο Παρίσι (11), δηλαδή μάλλον το1816.
3)
Από τις πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας γνωρίζουμε ότι ο Καποδίστριας «απέστειλε δι’
ιδίων εξόδων Έλληνας μαθητάς εις τα εκπαιδευτήρια αυτού (= Fellenberg), δια να
εκπαιδευθούν εκεί” (12). Δεδομένου ότι ο Κλεόβουλος επισκέφτηκε το ινστιτούτο
του Fellenberg, μπορούμε να θεωρήσουμε ως πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να υπήρξε ένας
από τους νέους τους οποίους είχε επιλέξει ο Καποδίστριας ως υποτρόφους.
4)
Όπως έχουμε ήδη μνημονεύσει, ο Καποδίστριας έγινε μέλος της Societe του Παρισιού το
1815. Το 1817 ή το 1818, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Κλεόβουλος φοίτησε στο
διδασκαλείο της αλληλοδιδακτικής που είχε ιδρύσει το 1816 η παραπάνω εταιρεία στη
γαλλική
πρωτεύουσα.
Τις
ίδιες
χρονιές
ο έλληνας παιδαγωγός
έγινε
κι
αυτός αντεπιστέλλον μέλος της Societe (13).
5)
Ο Καποδίστριας, αμέσως μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, διόρισε τον Απρίλιο του 1828
τον Κλεόβουλο “διδάσκαλο και διευθυντή της εν Πόρω σχολής των συναθροιζομένων …
ορφανών” (14).
Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Κλεόβουλος κατά πάσα πιθανότητα ήρθε σε επαφή με
τον Καποδίστρια,
όταν
ο
τελευταίος
είχε
δραστηριοποιηθεί
στα
πλαίσια
της Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης. Θεωρούμε μάλιστα πολύ πιθανόν ο Καποδίστριας, όντας
και ο ίδιος ένθερμος θιασώτης της εισαγωγής της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στα ελληνικά
σχολεία, να βοήθησε ποικιλότροπα τον Κλεόβουλο στις σπουδές του στη νέα αυτή μέθοδο τόσο
στην Ελβετία, όσο και στη Γαλλία.
Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό καθεαυτό το διδασκαλείο του Παρισιού, από τις πηγές που έχουμε
σήμερα στη διάθεσή μας προκύπτουν τα εξής: Το ίδρυμα αυτό ιδρύθηκε με πρωτοβουλία
της Societe pour l’enseignement elementaire, έφερε την επωνυμία Ecole Normale και είχε ως στόχο την
αρχική κατάρτιση ή και την επιμόρφωση διδασκάλων της στοιχειώδους εκπαίδευσης τόσο στην
αλληλοδιδακτική μέθοδο, όσο και στην οργάνωση των αλληλοδιδακτικών σχολείων.
Στην Ecole Normale λειτουργούσαν δύο ξεχωριστά σχολεία, ένα αρρένων και ένα θηλέων, στα οποία η
φοίτηση ήταν εντελώς δωρεάν και διαρκούσε λιγότερο από δύο μήνες. Κοντά στο διδασκαλείο
νοικιάστηκε από την Εταιρεία κατάλληλο κτίριο το οποίο μετατράπηκε σε ειδικό κατάλυμα όπου
μπορούσαν να διαμένουν έναντι μικρού μισθώματος οι σπουδαστές του διδασκαλείου που προέρχονταν
από την επαρχία. Μια ειδική επιτροπή της εταιρείας παρακολουθούσε τη συμπεριφορά και το ενάρετο

του βίου τόσο των οικοτρόφων όσο και των σπουδαστών που διέμεναν εκτός οικοτροφείου- κυρίως των
δεύτερων- (15).
Για να γίνει αποδεκτός κάποιος στο διδασκαλείο της αλληλοδιδακτικής έπρεπε να προταθεί από
ειδική επί τούτου Επιτροπή της εταιρείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στη σχολή ήταν ο
υποψήφιος να διακρίνεται για τον ενάρετο και ηθικό βίο του, που στην περίπτωση των γάλλων πολιτών
έπρεπε να πιστοποιείται από βεβαίωση που υπέγραφε ο ιερέας της ενορίας του και ο δήμαρχος του
δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκε. Επιπλέον ο υποψήφιος έπρεπε να καταθέσει πιστοποιητικό
(δίπλωμα) ικανότητας στα τρία βασικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ιερά κατήχηση,
γλώσσα και αριθμητική), το οποίο εξέδιδε ο Πρύτανης της Ακαδημίας. Τέλος, ο υποψήφιος έπρεπε να
υποστεί εξετάσεις στην θρησκευτική εκπαίδευση, στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία, στην
αριθμητική και στη γραμματική (16).
Κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών μαθημάτων οι σπουδαστές εκπαιδεύονταν στη θεωρία και
την πρακτική των μεθόδων… ασκούμενοι είτε ως μαθητές, είτε ως εμψυχωτές, είτε ως δάσκαλοι. Όταν
οι σπουδαστές θεωρούνταν ότι είχαν αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις, όφειλαν να διευθύνουν μόνοι τους
την τάξη υπό την επίβλεψη του διευθυντή τουλάχιστον για τρεις φορές. Κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους οι υποψήφιοι καλούνταν μια φορά το μήνα σε μερικές εξετάσεις και στο τέλος των σπουδών τους σε
μια δεύτερη εξέταση ενώπιον μιας επιτροπής ή ενός εκ των μελών της εξουσιοδοτημένου από την
επιτροπή γι’ αυτό το σκοπό. Εφόσον οι σπουδαστές επετύγχαναν στις τελικές εξετάσεις, στο βιβλιάριο
σπουδών τους καταχωριζόταν το πιστοποιητικό της επιτροπής, το οποίο τους επέτρεπε να ασκήσουν το
λειτούργημά τους, σύμφωνα με το πνεύμα της εταιρείας (17).
Οι απόφοιτοι του διδασκαλείου είχαν το δικαίωμα να αναγράφουν τον τίτλο τους σε πινακίδα που
τοποθετούσαν στην είσοδο του σχολείου τους, με την εξής υποχρεωτική διατύπωση: «Επιτυχών στο
διδασκαλείο του Παρισιού για τις τελειοποιημένες μεθόδους στοιχειώδους εκπαίδευσης» (18).
Η Επιτροπή της Εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για το διδασκαλείο είχε το δικαίωμα να ελέγχει
τους δασκάλους που είχαν αποφοιτήσει από την Ecole Normale, καθώς και την λειτουργία των σχολείων
που αυτοί είχαν ιδρύσει. Τέλος η Επιτροπή είχε την υποχρέωση να ενημερώνει τους αποφοίτους του
διδασκαλείου σχετικά με τις βελτιώσεις που γίνονταν στην αλληλοδιδακτική μέθοδο και, σε όσες
περιπτώσεις έκρινε αναγκαίο να τους επιμορφώνει (19).
Επανερχόμενοι στις σπουδές του Κλεόβουλου είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε εδώ πως ο
ακριβής χρόνος της φοίτησης του στο διδασκαλείο της αλληλοδιδακτικής του Παρισιού δεν μας είναι
γνωστός (20). Ωστόσο, διαθέτουμε δύο στοιχεία που μας επιτρέπουν να καθορίσουμε
το terminus postquem και το terminus antequem. Συγκεκριμένα, γνωρίζουμε πως το παραπάνω
διδασκαλείο άρχισε τη λειτουργία του μετά τις 16 Σεπτεμβρίου 1816, όταν, όπως είδαμε, εγκρίθηκε ο
κανονισμός της εσωτερικής λειτουργίας του. Από επιστολή του Κλεόβουλου προς τον Λόγιο Ερμή με
ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 1818 προκύπτει ότι αυτός είχε ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές του στην
αλληλοδιδακτική μέθοδο(21). Συνεπώς, τα χρονολογικά όρια της περιόδου κατά την οποία ο Κλεόβουλος
φοίτησε στο διδασκαλείο τοποθετούνται ανάμεσα στις 16 Σεπτεμβρίου 1816 και στις 15 Δεκεμβρίου 1818.
Παραμένει άλυτο το ζήτημα της αποδοχής του Φιλιππουπολίτη λογίου στην Ecole Normale, μια
και όπως είδαμε οι όροι αποδοχής ήταν ιδιαίτερα αυστηροί. Κατά τη γνώμη μας, δεν αποκλείεται να
τον συνέστησε ο Ιω. Καποδίστριας, ο οποίος, όπως είδαμε, ήταν μέλος της εταιρείας ήδη από το 1815.
Η φοίτηση του Κλεόβουλου στην Ecole Normale δεν είναι το μόνο στοιχείο που τον συνδέει με
τη Societe pour l’ ensegneiment elementaire. Από τις επιστολές που δημοσίευσε στο Λόγιο
Ερμή (22) προκύπτει ότι ο Φιλιππουπολίτης λόγιος χρησιμοποιούσε τις πληροφορίες που συνέλεγε από
το περιοδικό που εξέδιδε η Εταιρεία και σε ορισμένες περιπτώσεις μετέφραζε στα ελληνικά
ολόκληρα αποσπάσματα. Πέρα απ΄ αυτό, χάρη στην εταιρεία, ο Κλεόβουλος γνωρίστηκε με
τον ρουμάνο βογιάρο Nicolae Rosseti-Roznoveanu, ο οποίος είχε εγκατασταθεί για μακρό χρονικό
διάστημα στο Παρίσι, είχε γίνει μέλος της Εταιρείας και ήταν ένθερμος θιασώτης της εισαγωγής της
αλληλοδιδακτικής μεθόδου στα σχολεία της ιδιαίτερης πατρίδας του της Μολδαβίας (23). Η γνωριμία
μάλιστα με τον ρουμάνο βογιάρο υπήρξε ιδιαίτερα επωφελής για τον Κλεόβουλο. Κι αυτό γιατί, εκτός
από το ότι ο Roznoveanu ανέλαβε εξολοκλήρου τα έξοδα εκτύπωσης το 1819 των «παιδαγωγικών
πινάκων» που συνέταξε ο Κλεόβουλος (24), του ανέθεσε και την οργάνωση του πρώτου
αλληλοδιδακτικού σχολείου στο Ιάσι (25).
Οι σχέσεις του Κλεόβουλου με την «Εταιρεία υπέρ της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» του Παρισιού
του έδωσαν τη δυνατότητα να υποβάλει σ’ αυτήν- πιθανότατα το Μάιο του 1819- τους πίνακες του προς
αξιολόγηση. Σύμφωνα με το Journal d’education, το συμβούλιο της Εταιρείας έστειλε με τη σειρά του

τους πίνακες στην «επιτροπή των μεθόδων» (έφερε και την επωνυμία «επιτροπή της εκπαιδεύσεως»), η
οποία αποτελείτο από έξι μέλη της εταιρίας, για να τους εξετάσουν και να αποφανθούν (26). Δύο περίπου
μήνες αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 7 Ιουλίου του 1819 ο «κύριος Lebοeuf, εξ ονόματος της
επιτροπής των μεθόδων έκανε αναφορά επί των πινάκων του Κλεόβουλου».
Η αναφορά του Leboeuf, την οποία χάρη στο Journal d’education γνωρίζουμε πλέον ολόκληρη,
είναι γεμάτη από επαινετικά σχόλια για το έργο του Κλεόβουλου. Το πλέον ενδιαφέρον όμως είναι το
γεγονός ότι μαζί με την αναφορά δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό σχολιασμένοι και οι 31 από τους 74
συνολικά πίνακες του Κλεόβουλου. Ο Leboeuf, δικαιολογώντας την αναδημοσίευση μόνον των 31
πινάκων, σημείωσε ότι αυτοί «αποτελούν το πρώτο μέρος» και το πιο ενδιαφέρον της εργασίας του
Κλεόβουλου, γιατί σ’ αυτούς ο συγγραφέας «παρουσιάζει όλα τα στοιχεία της ανάγνωσης και τακτοποιεί
στη συνέχεια τη σειρά των συνδυασμών των συλλαβών». Αντίθετα το δεύτερο μέρος «είναι αφιερωμένο
σε ασκήσεις τρέχουσας ανάγνωσης» και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι’ αυτό και δεν θεώρησε
σκόπιμο να το αναδημοσιεύσει στο περιοδικό της εταιρίας.
Αμέσως παρακάτω παραθέτουμε σε ελληνική μετάφραση το πλήρες κείμενο της έκθεσης του Leboeuf,
όπως αυτή δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Journal d’ education:

ΑΝΑΦΟΡΑ
Που έγινε στο Συμβούλιο στο όνομα της επιτροπής των Μεθόδων
Την 7η Ιουλίου 1819

Μόλις ο κ. Κλεόβουλος ο Φιλιππουπολίτης σας υπέβαλε τους πίνακες των σύγχρονων (νέων)
ελληνικών που συνέθεσε, στην προοπτική να τους κάνει να χρησιμεύσουν στα αλληλοδιδακτικά σχολεία
που θα δημιουργηθούν στη χώρα του· αφού αποδεχθήκατε αυτή την κατάθεση, διατάξατε αυτοί οι πίνακες
να εξετασθούν από την επιτροπή των μεθόδων, και η οποία σας επέστρεψε τον απολογισμό της εξέτασης
της. Δίνοντας αυτή την εντολή, δεν είναι μία κρίση που ζητήσατε· δεν αναμείνατε να εφαρμόσετε τον
νόμο μιας κριτικής που, παραμένοντας αδιάφορη από τα πρόσωπα, προσεκτική μόνο στο έργο, θα σας
παρουσίαζε αποτελέσματα αυστηρά και ακριβή. Ένα άλλο συναίσθημα σας απασχολούσε: χτυπημένοι να
βλέπετε σήμερα την Ελλάδα να δανείζεται από σας σήμερα, για να φωτισθεί, από διαδικασίες και
πρότυπα, αυτή η Ελλάδα που υπήρξε, για την Ευρώπη, η πηγή όλων των φώτων, αποδείξατε ένα είδος
θρησκευτικής συγκίνησης· αισθανθήκατε περήφανοι που γίνεστε με τη σειρά σας οι ευεργέτες αυτών
στους οποίους οφείλετε τόσες ευεργεσίες.
Κυριευμένοι από το ίδιο συναίσθημα, επιδοθήκαμε στην εργασία που μας εμπιστευτήκατε, με την
επιθυμία να παρουσιάσουμε μόνο μια ακριβή ανάλυση, και να απομακρύνουμε όλες τις κριτικές
παρατηρήσεις· αλλά είχαμε σε λίγο αναγνωρίσει ότι το έργο του κ. Κλεόβουλου, τόσο άξιο ενδιαφέροντος
από την αποστολή του, μπορούσε να υποστεί τη διαδικασία την πλέον αμερόληπτη, και ότι μπορούσαμε
να επιδοθούμε πλήρως στη φροντίδα να επαληθεύσουμε εάν οι στόχοι που είχε βάλει είχαν εκπληρωθεί.
Δεν πρόκειται εδώ σχεδόν παρά για ένα αλφαβητάρι και ένα συλλαβιστήρι· αλλά ευτυχώς γι’
αυτούς που σας υποβάλλουν το προϊόν των λαμπρών κόπων τους, κανένας από σας δεν είναι ξένος στη
δυσκολία του αντικειμένου, πολλοί από σας δεν πίστεψαν υπεράνω αυτών να εγκαταλείψουν, τα βάθη
των επιστημών για να ασχοληθούν επίσης με αυτά τα στοιχεία κάθε γνώσης· και γνωρίζετε, από τις ίδιες
τις εργασίες που οι γενναιόδωροι σοφοί μας έχουν δώσει, ότι το θέμα (αντικείμενο) μπορεί να δώσει
άσκηση στα ανώτερα πνεύματα (μυαλά).
Ο κ. Κλεόβουλος θα μπορούσε να είχε αρκεστεί να μεταφράσει ή να μιμηθεί τους πίνακες που
χρησιμοποιούνται στα σχολεία μας. Θα ισορροπήσουμε λέγοντάς σας, ότι αφού τους χρησιμοποίησε (τους
πίνακες μας) για να εισέλθει καλά στις αρχές της μεθόδου, δεν θέλησε να είναι ούτε μεταφραστής ούτε
μιμητής, και ότι παρήγαγε μια εργασία, υπό κάποιες επόψεις, ανώτερη από την δική μας;
Το σύνολο των πινάκων του κ. Κλεόβουλου, που είναι τον αριθμό εβδομήντα τέσσερις, χωρίζεται
σε δύο χωριστά μέρη. Το πρώτο, αποτελούμενο από 31 πίνακες, παρουσιάζει όλα τα στοιχεία της
ανάγνωσης, τακτοποιημένα ανάλογα με το βαθμό πολυπλοκότητας των συλλαβών· το δεύτερο
προορίζεται στις ασκήσεις ευφράδους ανάγνωσης.
Το πρώτο μέρος μπορώντας να χωριστεί σε εφτά μέρη, και το δεύτερο αποτελούμενο από
λεπτομέρειες που, μέσα από τη διαδοχή τους, δεν προσφέρουν διαφορά όσον αφορά τη δυσκολία της
ανάγνωσης, θα ξαναβρούμε, μέσα σ’ αυτή τη διανομή, τον αριθμό αφιερωμένο κατά κάποιο τρόπο στις
οκτώ κλάσεις (βαθμίδες, τάξεις). Ο συγγραφέας δεν περνά από το ένα μέρος στο άλλο, χωρίς να βάλει
κάτω από τα μάτια των μαθητών του μια σειρά λέξεων που αποτελούνται από το είδος των συλλαβών

που μόλις μελέτησαν. Απομακρύνθηκε, σ’ αυτό το θέμα, από την αυστηρότητα της μεθόδου μας· και η
επιτροπή εγκρίνει καθ’ ολοκληρίαν αυτήν την καινοτομία, πάνω στην οποία, πολλές φορές, προκάλεσε
την προσοχή του συμβουλίου, εκφράζοντας την ευχή να εισαχθεί στα σχολεία μας.
Η εναρμόνια γλώσσα των Ελλήνων δεν δέχεται παρά σπάνια συλλαβές που δεν είναι
κολακευτικές για το αυτί· επίσης οι πίνακες του κ. Κλεόβουλου είναι πολύ λιγότερο φορτωμένοι από τους
δικούς μας. Άλλωστε, απέφυγε επιμελώς να παρουσιάσει αυθαίρετους συνδυασμούς γραμμάτων που δεν
χρησιμοποιούνται στις λέξεις της τρέχουσας γλώσσας (καθομιλουμένης).
Θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τις γενικές παρατηρήσεις μας· αλλά σκεφτήκαμε ότι θα
συμπλήρωναν ελλιπώς το στόχο που είχαμε προδιαγράψει να σας δώσουμε μια γνώση, την δυνατόν πιο
εκτεταμένη της εργασίας του κ. Κλεόβουλου. Για να φθάσουμε σε αυτό το στόχο, προσαρτούμε στην
αναφορά μας μια ανάλυση αυτών των πινάκων, που θα επιθυμούσαμε να την κάνουμε τέτοια, που να
μπορέσει να χρησιμεύσει σαν κατεύθυνση για να συντεθούν πίνακες σχεδόν όμοιοι. Σ’ αυτήν την ανάλυση,
που είναι συνοπτικής μορφής, παρουσιάζουμε αντίκρυ, αφενός, τη διαδοχική ένδειξη της ύλης που
περικλείεται σε κάθε πίνακα, αφετέρου, παραδείγματα παρμένα από τους ίδιους τους πίνακες.
Η εργασία μας σταμάτησε στους τριάντα έναν πίνακες του πρώτου μέρους. Το δεύτερο δεν μας
φάνηκε άξιο ανάλογου αποσπάσματος. Δεν είναι ότι ο συγγραφέας δεν αποδεικνύει, όπως στο πρώτο,
την καλή μέθοδο και τη σοφία του πνεύματος. Έτσι συνδέεται με τον βαθμιαίο συνδυασμό των φράσεων
του, να κάνει γνωστά τα διάφορα στοιχεία της γλώσσας ή μέρους του λόγου (discours). Οδηγεί επίσης
τους μαθητές του από τις προθέσεις τις πιο απλές στις προθέσεις τις πιο σύνθετες.
Τίποτε το πιο συνετό ακόμα από την εκλογή των πραγμάτων και των ιδεών. Τα βασικά γεγονότα
της Αγίας Γραφής, τα γνωμικά τα πιο σημαντικά της ηθικής, μερικές παρατηρήσεις μιας στοιχειώδους
φυσικής ιστορίας, κανόνες προφύλαξης για συνήθεις συνθήκες της ζωής, αρχές υγιεινής, ένας οδηγός
συμπεριφοράς για ένα «καλό» (σοφό) παιδί, αυτή είναι η ύλη του δεύτερου μέρους, που ο συγγραφέας
τελειώνει με στίχους θρησκευτικούς, ηθικούς και πατριωτικούς. Παρ’ όλα αυτά, όσο άξια των δικών μας
επαίνων και να είναι αυτό το μέρος της εργασίας του κ. Κλεόβουλου, μην αγνοούμε για ποια ηλικία και
για ποια χώρα τη συνέθεσε· μην ξεχνάμε αυτό που υπήρξε η Ελλάδα όσον αφορά την πολιτική και τη
θρησκεία, και αυτό που είναι σήμερα.
Γνωρίζετε, κύριοι, ότι το ταλέντο του κ. Κλεόβουλου δεν ήταν στο φιλανθρωπικό του έργο παρά
η ευτυχής βοήθεια της ανθρωπότητας και των γενναιόδωρων όψεων του κ. Ν. Ροσέτο Ροζνοβάνο, αγά
της Μολδαβίας, που μόνος του ανέλαβε όλη τη δαπάνη· ότι αυτή η δαπάνη συνίσταται όχι μόνο στην
εκτύπωση αυτών των πινάκων, στο σχέδιο και στις μήτρες των χαρακτήρων που χρησίμευσαν για να τους
συνθέσουν· αλλά σε μια προμήθεια χαρακτήρων αρκετά αξιοσημείωτη, για να συνεχισθεί ακόμα στην
Ελλάδα η εκτύπωση καινούργιων πινάκων.
Η επιτροπή σας συμπεραίνει προτείνοντας το γραφείο να προσκληθεί να γράψει στον
κ. Ροζνοβάνο και στον κ. Κλεόβουλο, για να τους ευχαριστήσει εν ονόματι της εταιρείας, εν ονόματι των
φίλων της ανθρωπότητας από την πλευρά τους επίτιμη και αξιοσημείωτη για τη συνεργασία όλων των
καλών ανθρώπων για την αναγέννηση του ανθρώπου μέσα από την εκπαίδευση.
Ζ. Λεμπέφ.(27)
Ερχόμαστε τώρα στο πολύ σημαντικό ζήτημα του διδασκαλείου της αλληλοδιδακτικής που
οργάνωσε και λειτούργησε στο Ιάσιο ο Κλεόβουλος. Σύμφωνα με δίπλωμα που σώζεται στο αρχείο της
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, το διδασκαλείο του Ιασίου έφερε την ονομασία «Παραδειγματικό
και Πρακτικό της αλληλοδιδακτικής μεθόδου σχολείον», εκείνοι δε που φοιτούσαν σ’ αυτό ονομάζονταν
«μαθητοδιδάσκαλοι». Η φοίτηση στο διδασκαλείο αυτό διαρκούσε τέσσερις περίπου μήνες, όπως
προκύπτει από δύο επιστολές από 12 Αυγούστου και 8 Νοεμβρίου του 1820 προς το Λόγιο Ερμή (28) του
γνωστού λογίου και Φιλικού Μανουήλ Βερνάρδου, ο οποίος ζούσε τότε στο Ιάσι και γνώριζε από πρώτο
χέρι τις προσπάθειες του Κλεόβουλου για την εισαγωγή και καθιέρωση της αλληλοδιδακτικής στα
ελληνικά σχολεία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι «μαθητοδιδάσκαλοι», οι οποίοι ήταν είτε
«μερικοδιδάσκαλοι», είτε μαθητές της ηγεμονικής Ακαδημίας του Ιασίου, μελετούσαν «θεωρητικώς και
πρακτικώς την αλληλοδιδακτική μέθοδο». Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αφού τους εξέταζε
πρώτα ο ίδιος ο Κλεόβουλος, στη συνέχεια, παρουσιάζονταν ενώπιον των εφόρων της σχολής,
προκειμένου να υποστούν τις «γενικές εξετάσεις» για τη λήψη του διπλώματος. Από τα παραπάνω γίνεται
φανερό ότι τόσο το περιεχόμενο των σπουδών, όσο και ο τρόπος των εξετάσεων στο «Παραδειγματικό
και Πρακτικό της αλληλοδιδακτικής μεθόδου σχολείον» του Ιασίου παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με
όσα προέβλεπε ο κανονισμός λειτουργίας της Εcole Normale.

Από τις δυο επιστολές του Μανουήλ Βερνάρδου που μνημονεύσαμε παραπάνω προκύπτει ότι στην
πρώτη περίοδο της λειτουργίας του διδασκαλείου (από τις αρχές Μαρτίου ως τα μέσα Ιουλίου 1820)
φοίτησαν έξι «μαθητοδιδάσκαλοι», ενώ στη δεύτερη περίοδο (από τα μέσα Ιουλίου ως τα τέλη Οκτωβρίου
1820) φοίτησαν έντεκα «μαθητοδιδάσκαλοι» (29).
Οι περισσότεροι από τους δεκαεπτά συνολικά «μαθητοδιδασκάλους» που αποφοίτησαν από το
διδασκαλείο της αλληλοδιδακτικής του Ιασίου ήρθαν στην Ελλάδα και οργάνωσαν αλληλοδιδακτικά
σχολεία. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την ως το 1830 χρήση των παιδαγωγικών πινάκων και της μεθόδου
του Κλεόβουλου στα περισσότερα αλληλοδιδακτικά σχολεία του αρτισύστατου ελληνικού κράτους (30).
Απ΄ όσα με αρκετή συντομία εκθέσαμε παραπάνω και από όσα γνωρίζουμε από την ως σήμερα
γνωστή βιβλιογραφία προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο Γεώργιος Κλεόβουλος έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην εισαγωγή και καθιέρωση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στα ελληνικά σχολεία της
προεπαναστατικής περιόδου.
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που παρουσιάσαμε, τον ρόλο αυτόν ο Φιλιππουπολίτης λόγιος
μπόρεσε να τον επιτελέσει χάρη κυρίως στις σχέσεις που ανέπτυξε και στην υποστήριξη που του παρέσχε
η γαλλική Société pour l’enseignement élémentaire, η οποία στην εποχή εκείνη ήταν η μοναδική που
ασχολήθηκε με την ανάπτυξη και διάδοση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου σε όλο τον κόσμο.
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Ιστορικαί αναμνήσεις, Αθήναι: Στοχαστής, 1926, τόμ. Α΄, σ. 182.
Γεώργιος Κλεόβουλος «ο Φιλιππουπολίτης» - Ο πρώτος Έλλην επιστήμων και αγνοημένος
παιδαγωγός, Αθήναι 1956.
Η ανάγνωση στα ελληνικά αλληλοδιδακτικά σχολεία: Οι πίνακες του Κλεόβουλου (1819) και οι
πίνακες των Παρισίων (1830), Αθήνα: Gutenberg, 1999.
Η πρώτη σύντομη βιογραφία του Κλεόβουλου δημοσιεύτηκε αμέσως μετά τον θάνατό
του στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος (αριθμ. φύλλου 62 της 25ης Αυγούστου 1828). Συντάκτης της
ήταν ο Γ. Χρυσήγης, ο οποίος φαίνεται πως γνώριζε προσωπικά τον έλληνα παιδαγωγό.
Γενική Εφημερίς …, σ. 259β.
Στο ίδιο. Σύμφωνα με τον πρώτο βιογράφο του Κλεόβουλου, ο τελευταίος, μετά τη φοίτησή του στο
Πανεπιστήμιο του Μονάχου, επισκέφτηκε το 1814 με υπόδειξη του Άνθιμου Γαζή τις Μηλιές
του Πηλίου, προκειμένου να διδάξει στο εκεί αρτισύστατο «Γυμνάσιο» (στο ίδιο, σς. 259β-260α).
Μολονότι η πληροφορία αυτή ελέγχεται ως ανακριβής σε ό,τι αφορά τη χρονολογία, επιβεβαιώνεται
κατά
τα
λοιπά
από
τον
Ρήγα Καμηλάρι στη
μελέτη
του
για
τον Γρηγόριο Κωνσταντά (Γρηγορίου Κωνσταντά. Βιογραφίαι – Λόγοι – Επιστολαί. Μετά περιγραφής
των Μηλεών και της σχολής αυτών, Αθήναι 1897, σ. 22). Ωστόσο, η επίσκεψη του Κλεόβουλου στις
Μηλιές παραμένει ένα από τα άλυτα προβλήματα της δράσης του.
Λόγιος Ερμής, τόμ. Ι΄(1820)21.
Στο ίδιο.
Ελένης Κούκκου, Ο Καποδίστριας και η παιδεία (1803 – 1822), τεύχ. Α΄, Η Φιλόμουσος Εταιρεία της
Βιέννης, Αθήναι 1858, σ. 52.
Την πληροφορία επισημάναμε στην από 22 Αυγούστου 1815 επιστολή του Maurice Jullien προς
την Societe pour l’ enseignement elementaire, με την οποία ο γάλλος λόγιος πρότεινε όπως ο
Ι. Καποδίστριας γίνει μέλος της εταιρείας του Παρισιού. (βλ. Journal d’ education, τεύχ. 3/Ιούνιος
1816, σ. 155. Πρβ. Ελ. Κούκκου, όπ.π., σσ. 26-28 και Λυδίας Παπαδάκη, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος
διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα: Δωδώνη, 1992, σσ. 90-92).
Λόγιος Ερμής, τόμ. Ι΄(1820)21 και Γενική Εφημερίς …, σ. 260α.
Ελ. Κούκκου, όπ.π., σ. 29.
Λόγιος Ερμής, τόμ. Ι΄(1820)22. Πρβ. Λ. Παπαδάκη, όπ.π., σ. 69.
Γενική Εφημερίς της Ελλάδος …, σ. 260α και Ν. Δραγούμη, όπ.π., σ. 182.
Τις πληροφορίες αντλήσαμε από τον κανονισμό του διδασκαλείου, ο οποίος εγκρίθηκε στις 16
Απριλίου 1816. Λίγους μήνες αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 16 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους

16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)

εγκρίθηκε
και
ο
κανονισμός
της
εσωτερικής
λειτουργίας
της Ecole Normale (βλ. Journal d’ education, τεύχ. 3/Δεκέμβριος 1816, σσ. 134-144).
Στο ίδιο, σσ. 134-135.
Στο ίδιο, σ. 136.
Στο ίδιο, σσ. 137138.
Στο ίδιο, σ. 138.
Το ότι ο Κλεόβουλος φοίτησε πράγματι στην Ecole Normale του Παρισιού το γνωρίζουμε από
ανώνυμο δημοσίευμα στο περιοδικό της εταιρείας, στο οποίο μνημονεύεται ρητά πως
ο έλληνας παιδαγωγός
υπήρξε
«eleve de notre ecole normale»
(βλ. Journal d’ education, τεύχ. 8/Μάιος 1819, σ. 83).
Λόγιος Ερμής, τόμ. Θ΄(1819)27-34
Δύο είναι οι πιο αξιοσημείωτες επιστολές που δημοσίευσε ο Κλεόβουλος στο Λόγιο Ερμή, στις οποίες
βέβαια αναφέρεται με λεπτομέρειες στην αλληλοδιδακτική μέθοδο. Η πρώτη δημοσιεύτηκε στο τεύχος
1 της 1ης Ιανουαρίου 1819 [βλ. τόμ. Θ΄(1819)27-34], ενώ η δεύτερη στο τεύχος 22 της 15ης Νοεμβρίου
1820 [βλ. τόμ. Ι΄(1820)675-687]. Στη δεύτερη επιστολή ο Κλεόβουλος, αναφερόμενος στη διάδοση
της αλληλοδιδακτικής μεθόδου σ’ ολόκληρο τον κόσμο, αναπαράγει – στην ελληνική βέβαια –
ολόκληρα αποσπάσματα από το γαλλικό περιοδικό.
Journal d’education, τομ. 8, τεύχ. 8/ Μάιος 1819, σ. 83 και Λόγιος Ερμής, τόμ. Ι΄ (1820) 21.
Journal d’education, τομ. 8, τεύχ. 8/ Μάιος 1819, σ. 74 και τομ. 9, τεύχ. 5/ Φεβρουάριος 1820, σσ.
258-259. Βλ. επίσης στο Λόγιο Ερμή, τόμ. Ι΄(1820)21.
Λόγιος Ερμής, τόμ. Θ΄(1819)34 και τόμ. Ι΄(1820)21, 26-27 και 264.
Journal d’ education, τομ. 8, τεύχ. 8/Μάιος 1819, σ. 74.
Στο ίδιο, τόμ. 8, τεύχ. 10/ Ιούλιος 1819 σελ.177-180.
Τόμ. Ι΄(1820)688-689 και τόμ. ΙΑ΄(1821)125-127.
Δεν αποκλείεται να υπήρξε και τρίτη «σειρά» αποφοίτων του διδασκαλείου του Ιασίου. Αυτό αφήνει
να διαφανεί η Ariadna Camariano – Cioran στο γνωστό έργο της για τις Ακαδημίες του Βουκουρεστίου
και
του Ιασίου (Les Academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs,
Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου, 1974, σ. 116 σημ 303).
Ιωάννη Κοκκώνη, Περίληψις της γενομένης αναφοράς εις την επί της προπαιδείας επιτροπήν,
Αίγινα: Εθνική Τυπογραφία, 1830, σ. 22. Ελ. Κούκκου, Ο Καποδίστριας και η παιδεία (18271832), τεύχ. Β΄, Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αίγινας, Αθήναι 1972, σς. 4-35 και 39. Λ.
Παπαδάκη, όπ.π., σσ. 94-95, 100 και 102.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΑΞΙΕΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ
ΘΕΜΑΤΑ.
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Δρ. Άλκηστις ΒΕΡΕΒΗ
Ερευνήτρια - Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έρευνα αναφέρεται στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και ειδικότερα στη διδασκαλία του
μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών την
περίοδο 1950-1982. Σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε αν στοιχεία του αξιακού συστήματος που
ανιχνεύονταν στην κοινωνική και μη διδακτική δράση των διδασκόντων (αρθρογραφία και Υπομνήματα
Φιλοσοφικής Σχολής) εντοπίζονται ως θέματα στα σχετικά συγγράμματα των Καθηγητών της αρχαίας
ελληνικής φιλολογίας, που μελετούσαν οι φοιτητές. Ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: α)
Ποιες από τις αξίες που απαντούν σε συγγραφικό έργο των διδασκόντων που δεν προορίζεται για
φοιτητική χρήση εμφανίζονται ως θέματα ή έννοιες στα συγγράμματα; β) Ποια θέματα εμφανίζονται
συχνότερα; γ) Ποιοι συνδυασμοί θεμάτων-εννοιών εμφανίζονται και ποιοι εμφανίζονται συχνότερα;
Αναλύθηκαν 34 πανεπιστημιακά συγγράμματα που κάλυπταν το 36,5% της συχνότητας διδασκαλίας
του μαθήματος. Οι γενικές κατηγορίες ανάλυσης βασίστηκαν στις έννοιες που προέκυψαν από τη μελέτη
της ιστορικής πορείας της Φιλοσοφικής και της αρθρογραφίας των Καθηγητών της Αρχαίας Ελληνικής
Φιλολογίας. Από την έρευνα προκύπτει η σύγκλιση της κοινωνικής-μη διδακτικής δράσης των καθηγητών
(αρθρογραφία, Υπομνήματα) με τη διδακτική τους δραστηριότητα.

ABSTRACT
This paper discusses University teaching and more specifically the teaching of Classics (Greek
Language and Literature) at the School of Philosophy of the University of Athens during the period
1950-1982. We investigate how scientists’ values mentioned in texts (papers or books) not used as
university textbooks, or values indicated in the “Memoranda of the School” concerning educational
reform in Secondary Education, are “traced” in the format of topics at the university textbooks. 34
undergraduate university textbooks were chosen for content analysis. We examined them in order to
determine how issues and values in the aforesaid “non-university” texts converge at the issues presented
in the university textbooks. We were also interested in the frequency of the topics presented in the
textbooks and any possible combinations of these issues. The findings suggest that, generally speaking,
Professors’ works not used for teaching purposes and the “Memoranda of the School” refer to issues
that are also addressed in their university textbooks.

Η έρευνα στην οποία θα αναφερθούμε αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας
Ελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών την περίοδο 19501982. καλύπτει δηλαδή τα χρόνια από το τέλος περίπου του εμφυλίου πολέμου ως την ψήφιση του νόμουπλαισίου για τα ΑΕΙ. Σκοπός της εισήγησης είναι να διερευνήσουμε αν στοιχεία του «αξιακού συστήματος»
που εντοπίζονται στη μη διδακτική δράση των διδασκόντων ανιχνεύονται ως θέματα στα συγγράμματα

των Καθηγητών τα οποία μελετούσαν την περίοδο αυτή οι φοιτητές της συγκεκριμένης Σχολής. Αυτά τα
στοιχεία του «αξιακού συστήματος» αντλήθηκαν αποκλειστικά από τα Υπομνήματα της Φιλοσοφικής
Σχολής και από την αρθρογραφία των Καθηγητών, και τούτο αποτελεί ένα από τα όρια της έρευνάς μας
ως προς την πλήρη αποτύπωση των εννοιών που αφορούν αξίες. Γι’ αυτό και ο όρος «αξιακό σύστημα»
χρησιμοποιείται συμβατικά. Ειδικότερα, λάβαμε υπόψη τις Ανακοινώσεις της Φιλοσοφικής Σχολής και τα
Υπομνήματά της (του 1959 και του 1964) καθώς και τις απόψεις της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, όπως
διατυπώθηκαν στις έκτακτες και τακτικές συνελεύσεις τους και δημοσιεύθηκαν στο
περιοδικό Πλάτων (για τα αναλυτικά στοιχεία βλ. στις βιβλιογραφικές αναφορές). Όσον αφορά την
αρθρογραφία των διδασκόντων, λάβαμε υπόψη το σύνολο των άρθρων τους που κατά το διάστημα 19501982 δημοσιεύτηκαν στις Επιστημονικές Επετηρίδες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
στους Επίσημους Λόγους και στα περιοδικά Πλάτων και Παρνασσός.

Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Αν και το περιεχόμενο των προαναφερθέντων κειμένων είναι αρκετά γνωστό στους ιστορικούς
της εκπαίδευσης, θα υπενθυμίσουμε συνοπτικά ορισμένα στοιχεία που θα μας χρησιμεύσουν προκειμένου
να απαντήσουμε στα ερευνητικά μας ερωτήματα.
Από την αρθρογραφία των καθηγητών της Κλασικής Φιλολογίας στα συγκεκριμένα περιοδικά
αναδεικνύεται η σημασία της κλασικής παιδείας: η κλασική μόρφωση συνέχει το έθνος χάρη σε αξίες που
προβάλλει, όπως τη φιλοπατρία και τη σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης ή την αφοσίωση στη
θρησκεία, ενώ παράλληλα μέσω της γλωσσικής συνέχειας πιστοποιείται η ενότητα του Ελληνισμού. Από
την άλλη η κλασική παιδεία αναφέρεται συχνά στο «διαχρονικό» και «υπερτοπικό» άνθρωπο
προσδίδοντας οικουμενική διάσταση στη θεώρηση του κόσμου. Η οικουμενική αυτή προσέγγιση
επιβεβαιώνεται και από ορισμένες θεμελιώδεις ηθικές αξίες που απαντούν στα κλασικά κείμενα (αρετή,
ηθική, ευσέβεια, κλπ.). Παράλληλα μέσα από την αρχαιοελληνική γραμματεία μπορεί κανείς να
προσδιορίσει το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που ενδείκνυται για την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου ανθρώπου: η δικαιοσύνη, η αιδώς, ο σεβασμός στο νόμο και ο «θείος φόβος» μπορούν
να περιφρουρήσουν το δημοκρατικό πολίτευμα και να διασφαλίσουν τη συνοχή και τη σταθερότητα της
κοινωνίας. (Στην προσέγγιση αυτή η σύγκρουση και το κοινωνικό αίτημα, αν και δεν παραγνωρίζονται,
δεν προβάλλονται τόσο εμφατικά. αυτό
ίσως οδηγούσε το μεταγενέστερο μελετητή σε
μια φονξιοναλιστική ερμηνεία της κοινωνίας (Blackledge & Hunt, 1995, σ. 95, 105, 151). Θα πρέπει όμως
να είμαστε επιφυλακτικοί όταν εφαρμόζονται μεταγενέστερα ερμηνευτικά σχήματα και θεωρίες σε
καταστάσεις που απέχουν από το χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν οι συγκεκριμένες
θεωρίες.)
Αρκετές από τις προαναφερθείσες έννοιες που εμφανίζονται στην αρθρογραφία των διδασκόντων
απαντώνται και στα Υπομνήματα της Φιλοσοφικής Σχολής σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στη Μέση
Εκπαίδευση (π.χ. η σημασία της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης και η αξία της γλωσσικής
παράδοσης) απηχώντας κάποιες φορές απόψεις του λεγόμενου «μεταπολεμικού συντηρητικού
εκπαιδευτικού ρεύματος» (Χαραλάμπους, 1990, σ.52-69). πρόκειται πάντως για ένα ρεύμα που μετά το
1957 φαίνεται να προχωρεί σε επανατοποθετήσεις «κάτω από το βάρος εντυπωσιακών επιστημονικών
επιτευγμάτων, όπως ήταν η εκτόξευση του δορυφόρου Σπούτνικ» (Χαραλάμπους, 1990, σ.67), κι αυτό
θα πρέπει να συνεκτιμάται στις ερμηνευτικές μας απόπειρες. Επισημαίνουμε τέλος ότι ορισμένες από τις
έννοιες που απαντούν στα κείμενα αυτά συνάδουν με τους σκοπούς του Πανεπιστημίου (π.χ. εθνικό),
όπως είχαν διατυπωθεί από την ίδρυσή του (Δημαράς, 1987, σ. 36-43).
Αν και τα χρονικά περιθώρια στο πλαίσιο μιας εισήγησης είναι περιορισμένα θα αναφέρω εντελώς
ενδεικτικά ορισμένα παραθέματα από τα προαναφερθέντα άρθρα και Υπομνήματα:
«Ως ο Αισχύλος και ο Ηρόδοτος, ούτω και ο Πίνδαρος κατανυκτικώ τινι μετεωρισμώ πνεύματος
και
ψυχής θεάται από
υψηλής
και
ακτινοβόλου
σκοπιάς
χαίρων τε και αγαλλόμενος τους Πανέλληνας ηνωμένους
και αδιασπάστους όντας
και
εν απολύτω προς αλλήλους συμπνοία διεξάγοντας υπέρ της μεγάλης αυτών και κοινής πατρίδος,
της Ελλάδος, ωραίους αγώνας και άθλους» (Μερεντίτου, 1973-1974, σ. 772).
Η κλασική μόρφωση είναι εκείνη που «συνέχει την εις τρεις και πλέον
χιλιετηρίδας απλουμένην εθνικοπνευματικήν της ενότητα» και «ενώνει την Ελλάδα με την
κοινότητα των εθνών τα οποία ανάγουν την πατρότητα του πολιτισμού των εις τους Έλληνας
πρωτοπόρους» (Βουρβέρη, 1964, σ.546).

«Και αληθώς, εν τίνι εκδηλώσει του βίου, του τε βυζαντινού και του νεωτέρου ελληνισμού, δεν
φαίνεται ο Έλλην στοιχών προς τας αναλλοιώτους και αειζώους αρχάς και αξίας, τας ορισθείσας
υπό των αρχαίων Ελλήνων: Την προς την θρησκείαν αφοσίωσιν, την προς την πατρίδα και
την ελευθερίαν μέχρις
αυτοθυσίας αγάπην,
τον
προς
τα
γράμματα, τας τέχνας και
την πρόοδον ζήλον,
το απέχεσθαι των
κατακτητικών
αγώνων,
το αμύνεσθαι της
πατρίδος απειλουμένης [...] ταύτα πάντα [...] υπαγόρευσαν οι Αρχαίοι Έλληνες εις τους
απογόνους αυτών, [...] ώστε ταύτα να αποτελώσι κοινά γνωρίσματα σύμπαντος του μακραίωνος
της φυλής βίου» (Κορρέ, 1965, σ.26).
«Η ιδέα της ελευθερίας είναι ελληνική. Η ιδέα αυτή μαζί με την ιδέαν της ισότητος ιδία έναντι
του νόμου, αποτελούν το βασικόν περιεχόμενον μιας άλλης ιδέας, της δημοκρατίας. Η ιδέα αυτή
είναι επίσης ελληνική. Και είναι παλαιοτάτη. Τα πρώτα αναπτύγματα αυτής της ιδέας δυνάμεθα
να σπουδάζωμεν ήδη εις τον Ησίοδον» (Τζαννετάτου, 1968, σ.371).
«Αν διετηρήθησαν οι Έλληνες, διετηρήθησαν, διότι από της αρχαίας εποχής μια ειδική
παιδεία επότιζε την ψυχήν των. Αι μεγάλαι ημέραι της Φυλής απέμειναν φωτεινόν σύμβολον»
(Υπόμνημα της Φιλοσοφικής Σχολής, 1958-1959, σ. 570).
«Η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων αντιτίθεται εξ ολοκλήρου κατά της εισαγωγής μεταφράσεως
εις
τα
σχολεία.
Δι΄
αυτής
θα επέλθη πλήρης
αποκοπή
από
την ελληνικήν παιδευτικήν και χριστιανικήν παράδοσιν [...] Θα εισαχθή με τας μεταφράσεις εις
τα σχολεία η οκνηρία της σκέψεως, η ακρισία και η ραστώνη. Εκτός τούτου διά της χρήσεως των
μεταφράσεων θα διαστρεβλωθή και το γλωσσικόν αίσθημα των μαθητών» (Αι γνώμαι της
Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, 1958, σ. 31).
Βέβαια τα παραθέματα λόγω του αποσπασματικού τους χαρακτήρα δεν μας μεταφέρουν
ολοκληρωμένα τη συλλογιστική και τη διάρθρωση της επιχειρηματολογίας που προβάλλεται στα
Υπομνήματα και την αρθρογραφία. Ωστόσο θα υπενθυμίσουμε ότι σκοπός της εισήγησης δεν είναι να
ανασυνθέσουμε ένα σύστημα αξιών με βάση τα Υπομνήματα και την αρθρογραφία. Εκείνο που ενδιαφέρει
είναι αν αξίες που εμφανίζονται στα Υπομνήματα και στην ευρύτερη εργογραφία των Καθηγητών
αναδεικνύονται ως θέματα στα συγγράμματα που μελετούν οι φοιτητές.

ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα ειδικά ερευνητικά μας ερωτήματα είναι τα εξής: α) ποιες από τις αξίες που απαντούν σε
συγγραφικό έργο των διδασκόντων που δεν προορίζεται για φοιτητική κυρίως χρήση (αρθρογραφία,
Υπομνήματα) εμφανίζονται ως θέματα ή έννοιες στα συγγράμματα, β) ποια θέματα εμφανίζονται
συχνότερα, γ) ποιοι συνδυασμοί θεμάτων-εννοιών εμφανίζονται και ποιοι εμφανίζονται συχνότερα.
Για τους σκοπούς της έρευνας αναλύθηκαν 34 πανεπιστημιακά συγγράμματα που κάλυπταν το
36,5% της συχνότητας διδασκαλίας του μαθήματος. Ως μέθοδος επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου και
οι κατηγορίες ανάλυσης βασίστηκαν στις έννοιες και τα θέματα που προέκυψαν από τη μελέτη της
ιστορικής πορείας της Φιλοσοφικής, των Υπομνημάτων της και της αρθρογραφίας των Καθηγητών της
Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας.
Η ενασχόλησή μας με θέματα και έννοιες που εμφανίζονται στα συγγράμματα αντί των αξιών
οφείλεται καταρχήν στο γεγονός ότι η κλασική φιλολογία ως επιστήμη δεν στοχεύει σε αξιολογικές
κρίσεις (Weber, 1989, σ.14), δεν αποσκοπεί δηλαδή στο να υποδείξει το σπουδαίο ή το αξιόλογο, καθώς
αυτό προσδιορίζεται με προσωπικά ή κοινωνικά κριτήρια (Weber, 1989, σ.112, 113 και Weber, 1983,
σ.206). Οι διδάσκοντες παρέχουν στοιχεία και ερευνητικά μέσα, αλλά δεν επιδιώκουν κατ’ ανάγκη την
επιστημονική στήριξη πρακτικών τοποθετήσεων (Weber, 1989, σ.122 και Weber, 1972, σ.73, 6768). Άλλωστε από την πιλοτική ανάλυση των συγγραμμάτων που διενεργήσαμε για να ελέγξουμε αν οι
έννοιες προβάλλονται θετικά ή αρνητικά, αν δηλαδή λανθάνει στα συμφραζόμενα «αξιακός χαρακτήρας»,
φάνηκε ότι: (i) τα θέματα - έννοιες αρκετές φορές αναδεικνύονται μέσα από τα ίδια τα πραγματολογικά
στοιχεία. επομένως υπόκεινται στους περιορισμούς που θέτει το περιεχόμενο του επιστημονικού
αντικειμένου που ερευνάται, (ii) το ίδιο θέμα μπορεί να προβάλλεται άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά και
άλλοτε ουδέτερα. Επομένως θέμα και αξία δεν ταυτίζονται.
Συνεκτιμήσαμε ωστόσο ότι η ερευνητική οπτική ενδέχεται να ενέχει αξιακό χαρακτήρα με την
έννοια ότι ο ερευνητής είναι πιθανότερο να ασχολείται με εκείνο που πιστεύει ότι αξίζει πολιτιστικά. Αυτό
σημαίνει ότι στους όρους, τις έννοιες και τα θέματα που αναφέρονται είναι πιθανό να λανθάνουν κρίσεις

για τη σπουδαιότητα ενός ζητήματος δίνοντας μια κατεύθυνση στην επιστημονική εργασία, χωρίς όμως
να τεκμαίρεται αυτομάτως η θετική ή αρνητική στάση του γράφοντος (Weber, 1987, σ.33, Weber, 1972,
σ.83, 84 και Runciman, 1972, σ.37, 50).
Στην έρευνα εφαρμόστηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου γιατί μας ενδιέφερε κυρίως η
παρουσία ή η απουσία των στοιχείων, ενώ οι κατηγορίες δεν ήταν αυστηρά τυποποιημένες σύμφωνα με
κάποια εξωτερικά στοιχεία αναφοράς, αλλά διαμορφώθηκαν με βάση τη λειτουργικότητά τους (Berelson,
1971, σ. 119-126). Η ποσοτική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης των
θεμάτων.
Ως μονάδα ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το «θέμα» (Berelson, 1971, σ. 138-140 και Carney, 1972,
σ.159-167), το οποίο το διαιρέσαμε σε υποκατηγορίες που το οριοθετούσαν: κάθε θέμα προσδιορίστηκε
- οριοθετήθηκε με βάση ορισμένες λέξεις (π.χ. θρησκεία, μοίρα, θεοί, κ.ο.κ). Όταν εμφανίζονταν λέξεις
ή έννοιες σχετικές με αυτές τις λέξεις, θεωρούσαμε ότι απαντά το θέμα (π.χ. θρησκευτική συνείδηση) και
το καταγράφαμε. Ως μονάδα περιεχομένου-μέτρησης επιλέξαμε την παράγραφο.
Οι ενστάσεις που μπορεί να διατυπωθούν για την αξιοποίηση της μεθόδου στο συγκεκριμένο
πλαίσιο συνιστούν και τα όρια της έρευνάς μας: καταρχήν με τη μέθοδο αυτή εξισώνονται έννοιες και
καταμετρούνται στοιχεία που μπορεί να έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα. Ύστερα, μια
έννοια-θέμα συχνά απορρέει ή «ανασυντίθεται» από τα συμφραζόμενα και το πλαίσιο της επικοινωνίας
και όχι από λέξεις ενδεικτικές εννοιών. Μια τρίτη αντίρρηση θα ήταν ότι το ίδιο το εξεταζόμενο κλασικό
έργο πραγματεύεται ενδεχομένως συγκεκριμένες έννοιες ή θέματα και έτσι η «διάκριση» του κλασικού
συγγραφέα από τον επιστήμονα-συγγραφέα στα συγγράμματα που αναλύθηκαν δεν είναι πάντα εφικτή.
Μια τέταρτη είναι ότι δύο παράγραφοι που ασχολούνται με την ίδια έννοια από αντίθετη οπτική (π.χ.
υπεράσπιση μιας έννοιας ή επίκρισή της) υπάγονται στην ίδια κατηγορία χωρίς να δηλώνεται η διαφοροποίηση αυτή. Ωστόσο επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου, καθώς η μέθοδος αυτή διευκολύνει τις
συγκρίσεις μεταξύ στοιχείων, κειμένων ή άλλων μορφών επικοινωνίας.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα εμφανίζονται συνοπτικά στον παρακάτω
πίνακα:
Πίνακας 1.
Κατανομή παραγράφων που αναφέρονται σε θέματα-έννοιες
ως προς τη συχνότητα εμφάνισής τους στα συγγράμματα που μελετώνται
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Θέματα- Έννοιες
θρησκευτική συνείδηση, θρησκεία, μοίρα
ηθικές αξίες
εθνική συνείδηση
συγκεντρωτικός τρόπος διαχείρισης της
εξουσίας
πολιτισμός
δημοκρατικός τρόπος διαχείρισης της
εξουσίας, συλλογικότητα, ατομικότητα
παράδοση
υψηλή κοινωνική στάθμη
οικουμενικότητα
χαμηλή κοινωνική στάθμη

συχνότητα
1123
1052
1044
549

σχετική συχνότητα
(%)
29,3
27,5
27,3
14,3

491
435

12,8
11,4

365
310
179
116

9,5
8,1
4,7
3

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1 ζητήματα σχετικά με τη θρησκεία, τη μοίρα ή το θάνατο και με
ηθικές αξίες (π.χ. αρετή, ευορκία, τιμή, ευεργεσία, κλπ) εμφανίζονται συχνότερα καλύπτοντας ποσοστά
29,3% και 27,5% αντίστοιχα επί του συνόλου των παραγράφων που αναλύθηκαν. Τα θέματα αυτά
προβάλλονται ήδη από τα πρώτα κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας (όπως για παράδειγμα, στα
ομηρικά κείμενα, όπου οι θεοί παρουσιάζονται στο έπακρο ανθρώπινοι) (De Romilly, 1988,
σ.34). παράλληλα σε έργα κλασικών συγγραφέων, όπως του Πλάτωνα, του Αισχύλου ή του Πλουτάρχου

αναδεικνύονται έννοιες που απαντούν και σε μεταγενέστερους Χριστιανικούς συγγραφείς, όπως η
ευσέβεια, η αρετή, η αιδώς, κ.λπ.
Πρόκειται για θέματα που, όπως είδαμε, εμφανίζονται στην ευρύτερη αρθρογραφία των
διδασκόντων, ενώ και στα Υπομνήματα της Φιλοσοφικής Σχολής γίνονται αναφορές στα ιδανικά του
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και σε έννοιες της ηθικής. (Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε –και τούτο
ισχύει για όλες τις κατηγορίες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη σχέση
σημαίνοντος και σημαινόμενου μεταξύ των κειμένων των κλασικών συγγραφέων, της αρθρογραφίας και
των Υπομνημάτων που μελετήθηκαν λόγω της χρονικής απόστασης που υπάρχει ανάμεσα στα κείμενα
αυτά.)
Εξίσου υψηλή συχνότητα εμφάνισης διαπιστώνουμε και στα θέματα που συνδέονται με τη
φιλοπατρία και ό,τι θα εντάσσαμε σήμερα στον όρο «εθνική συνείδηση». Η συχνότητα αυτή θα μπορούσε
να αποδοθεί μερικώς στο περιεχόμενο των κλασικών κειμένων, καθώς αρκετά έργα της αρχαιοελληνικής
γραμματείας έχουν ως θεματικό τους κέντρο ή αφετηρία τον Τρωικό ή τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Πρόκειται για έννοιες που πραγματεύονται και οι διδάσκοντες στην αρθρογραφία τους, ενώ και στα
Υπομνήματα της Φιλοσοφικής Σχολής είχε επισημανθεί η σημασία του εθνικού προσανατολισμού της
Μέσης Εκπαίδευσης, που θα μπορούσε να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, με την προάσπιση της κλασικής
και γλωσσικής παράδοσης. Τα τρία προαναφερθέντα θέματα παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά
(πάνω από 25%) και κυμαίνονται περίπου στο ίδιο επίπεδο ως προς τη συχνότητά τους.
Αντίθετα, τα ποσοστά των πέντε επόμενων κατηγοριών κινούνται ανάμεσα στο 8% και το 14%.
Παράγραφοι που ενέχουν τη σημασία της πειθαρχίας, της ευταξίας ή ενός συγκεντρωτικού τρόπου
διαχείρισης της εξουσίας καλύπτουν το 14,3%. Και εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το χαρακτήρα και τη
μορφή της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας ιδιαίτερα πριν από τον 5 ο αι. π.Χ., αλλά και τις διαφορετικές
έννοιες που μπορεί να εμπεριέχονται σε λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν, όπως στις λέξεις «νόμος»,
«τάξη» ή «άριστη πολιτεία» (Πόππερ, 1982, σ.160, 297).
Το σχετικά υψηλό ποσοστό (12,8%) της επόμενης κατηγορίας, του πολιτισμού, πρέπει να
αποδοθεί στην ένταξη των θεμάτων που αναφέρονται σε ζητήματα εκπαίδευσης και τέχνης σε αυτή την
κατηγορία.
Στην 6η θέση ως προς τη συχνότητά τους βρίσκονται οι παράγραφοι που αφορούν
ζητήματα συλλογικότητας, συμμετοχής στα κοινά και γενικότερα ενός δημοκρατικού τρόπου διαχείρισης
της εξουσίας. Στην κατηγορία αυτή έχουν ενταχθεί παράγραφοι που πραγματεύονται έννοιες σχετικές με
την κοινωνία και την πόλη (πρβλ. Πόππερ, 1991, σ.90, 193, 209-216, 290-291).
Στην 7η θέση συναντούμε με ποσοστό 9,5% παραγράφους που αναφέρονται σε θέματα
παράδοσης. Αν και μεταγενέστερα στον όρο αυτό αρκετοί εντάσσουν και ζητήματα σχετικά με τη
θρησκευτική ή/ και την εθνική συνείδηση, τα αντίστοιχα στοιχεία κατά την ανάλυση των συγγραμμάτων
έχουν ενταχθεί στις ομώνυμες κατηγορίες. Έτσι, το ποσοστό 9,5% αντιστοιχεί σε παραγράφους που
πραγματεύονται θέματα όπως οικογένεια, γάμος, φιλοξενία, θεσμοί, πρόγονοι, μυθική παράδοση, μυθολογία, κ.λπ. Γενικότερα πάντως η έννοια της παράδοσης αναδεικνύεται τόσο στην αρθρογραφία των
διδασκόντων, όσο και στα Υπομνήματα της Σχολής. Στα κείμενα αυτά η «παράδοση» προβάλλεται μέσα
από τις αναφορές στην ενότητα του εθνικού βίου, του ελληνικού πολιτισμού και της γλωσσικής συνέχειας.
Στην 8η θέση ως προς τη συχνότητα εμφάνισής τους βρίσκονται παράγραφοι που αναφέρονται σε
ευγενείς, βασιλείς, αριστοκράτες, κ.λπ. Η κατηγορία αυτή δεν συνιστά αμιγώς κατηγορία θεμάτων (όπως
και η τελευταία κατηγορία στον Πίνακα 1), αλλά θεωρήσαμε ότι λέξεις-κλειδιά της υποκατηγορίας αυτής
υποδηλώνουν την τάση ενασχόλησης με τα άτομα ως φορείς εξουσίας. Οι παράγραφοι στις οποίες γίνεται
λόγος για άτομα-ηγέτες φτάνουν τις 310 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,1%.
Χαμηλότερα ποσοστά καλύπτουν οι δύο τελευταίες κατηγορίες: οι παράγραφοι που αναφέρονται
με σαφήνεια σε πανανθρώπινα χαρακτηριστικά ή στην οικουμενική διάσταση του αρχαίου πολιτισμού
εμφανίζονται με ποσοστό 4,7%. Άλλωστε τόσο στην αρθρογραφία των διδασκόντων όσο και στα
Υπομνήματα, αν και σε επίπεδο ποιοτικής ανάγνωσης των κειμένων δεν παραγνωρίζεται η παγκόσμια
ακτινοβολία και η «πνευματική οικουμενικότης» του Ελληνισμού (ενδεικτικά Βουρβέρης, 1964), φαίνεται
να επισημαίνεται συχνότερα η συμβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη συνοχή και συνεκτικότητα
του εθνικού βίου. Λίγες, τέλος, είναι οι παράγραφοι στις οποίες γίνονται αναφορές σε πρόσωπα χαμηλής
κοινωνικής στάθμης (δούλους, είλωτες) ή σε έννοιες σχετικές με την ένδεια ή την πενία. Το ποσοστό
αυτών των παραγράφων δεν ξεπερνά το 3%.

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζουμε ενδεικτικά και για λόγους οικονομίας τους 22 πρώτους
συνδυασμούς θεμάτων-εννοιών (σε σύνολο 275 συνδυασμών) που εμφανίζονται στα συγγράμματα με
σχετική συχνότητα ως 1,03% (αθροιστική συχνότητα 48,69%).
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Πίνακας 2.
Κατανομή παραγράφων
που εμπεριέχουν συνδυασμούς θεμάτων-εννοιών
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39
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8,63
6,44
4,38
4,07
2,37
1,95
1,82
1,52
1,52
1,46
1,40
1,40
1,34
1,28
1,28
1,22
1,16
1,16
1,16
1,09
1,03
1,03
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κή Συχν
ότητα

8,63
15,08
19,45
23,53
25,90
27,84
29,67
31,19
32,71
34,16
35,56
36,96
38,30
39,57
40,85
42,07
43,22
44,38
45,53
46,63
47,66
48,69

Τις τέσσερις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν με αρκετά υψηλά ποσοστά οι εξής συνδυασμοί: στην
1η θέση βρίσκουμε παραγράφους που πραγματεύονται θέματα σχετικά με τη θρησκεία και τις ηθικές αξίες
(ποσοστό 8,63%) (Weber, 1984, σ. 61-63). Ακολουθεί η σύνδεση της θρησκείας με θέματα εθνικής
συνείδησης, ενώ στην 3η θέση απαντούν ταυτόχρονα θρησκευτική συνείδηση, εθνική συνείδηση και
ηθικές αξίες. Τέλος, στην 4η θέση συναντάμε με ποσοστό 4,07% το συνδυασμό των ηθικών αξιών με
ζητήματα σχετικά με το έθνος και τη φιλοπατρία. Στην 5η και την 6η θέση η έννοια της εθνικής συνείδησης
σχηματίζει ζεύγη με το συγκεντρωτικό τρόπο διαχείρισης της εξουσίας και με στοιχεία πολιτισμού
αντίστοιχα. Στην 7η θέση οι ηθικές αξίες συνδέονται με τον πολιτισμό, ενώ στην 8η και
9η θέση συνεμφανίζονται αντίστοιχα το έθνος με το δημοκρατικό τρόπο διαχείρισης της εξουσίας και ο
συγκεντρωτικός τρόπος διαχείρισης της εξουσίας με τη θρησκευτική συνείδηση.
Στις θέσεις 10 ως και 13 κυριαρχούν οι ηθικές αξίες. Στη 10 η θέση οι ηθικές αξίες συνδέονται με
το συγκεντρωτικό τρόπο διαχείρισης της εξουσίας και στην 11η θέση προστίθενται σε αυτό το συνδυασμό
η θρησκευτική και εθνική συνείδηση. Τέλος στη 12η και 13η θέση οι ηθικές αξίες συσχετίζονται με το
δημοκρατικό, συλλογικό τρόπο διαχείρισης της εξουσίας και με την υψηλή κοινωνική στάθμη αντίστοιχα.
Έπονται συνδυασμοί με άξονα τη θρησκεία ή τη φιλοπατρία: στη 14η θέση συνεμφανίζονται ο
συγκεντρωτικός και ο δημοκρατικός τρόπος διαχείρισης της εξουσίας και θέματα εθνικής συνείδησης. Στη
15η θέση συσχετίζονται η θρησκευτική συνείδηση με την παράδοση, ενώ στη 16η η θρησκεία συνδέεται με
τον πολιτισμό και τις ηθικές αξίες. Με ποσοστό 1,16% ακολουθούν τρεις συνδυασμοί: στη 17η θέση
εμφανίζονται ταυτόχρονα η φιλοπατρία και η παράδοση, στη 18η η θρησκευτική συνείδηση και ο
πολιτισμός και στη 19η η φιλοπατρία και η υψηλή κοινωνική στάθμη.
Στις δυο επόμενες θέσεις συναντούμε διάφορους συνδυασμούς της θρησκευτικής συνείδησης:
στην 20η θέση η θρησκεία συναρτάται με το δημοκρατικό τρόπο διαχείρισης της εξουσίας, ενώ στην
21η θέση προστίθενται στον παραπάνω συνδυασμό η εθνική συνείδηση και οι ηθικές αξίες. Τέλος, στην
22η θέση βρίσκονται παράγραφοι στις οποίες συνδυάζονται ο συγκεντρωτικός και ο δημοκρατικόςσυλλογικός τρόπος διαχείρισης της εξουσίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μελέτη των συγγραμμάτων μας οδηγεί στα παρακάτω συμπεράσματα:
1. Θέματα που σχετίζονται με τη θρησκευτική συνείδηση εκτείνονται στο 29,3% των παραγράφων
και αποτελούν βασικό άξονα με τον οποίο συνδυάζονται και άλλα θέματα (π.χ. ηθικές αξίες ή / και εθνική
συνείδηση ή / και συγκεντρωτικός τρόπος διαχείρισης της εξουσίας). Παράλληλα, η σημασία της
θρησκευτικής συνείδησης αναδεικνύεται στην αρθρογραφία και στα Υπομνήματα άλλοτε μέσα από το
ρόλο της στη διαφύλαξη της εθνικής συνείδησης, άλλοτε σε σχέση με τη γλωσσική παράδοση και άλλοτε
σε σχέση με το ελληνοχριστιανικό ιδεώδες.
2. Οι ηθικές αξίες, που καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση σε συχνότητα εμφάνισης στα
συγγράμματα, αποτελούν βασικό άξονα στους συνδυασμούς των θεμάτων και απαντώνται επίσης στην
αρθρογραφία. Θέματα ηθικής άλλωστε θίγονται και στα Υπομνήματα, όταν, για παράδειγμα, γίνονται
αναφορές στη διάπλαση της ηθικής προσωπικότητας μέσω της κλασικής παιδείας ή όταν διατυπώνεται η
θέση ότι με τη μεταρρύθμιση υποσκάπτεται η βαθμίδα στην οποία θεμελιώνονται οι αξίες και τα ιδεώδη
του ανθρώπου.
3. Η εθνική συνείδηση, που ενισχύεται με τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και των
κλασικών κειμένων, και η αξία της επισημαίνονται στα Υπομνήματα, ενώ και στην αρθρογραφία γίνονται
αναφορές στη σημασία της φιλοπατρίας, που εξαίρεται από την εποχή του Ομήρου, ή στη Μεγάλη Ελληνική Ιδέα, που αναδύεται από τα κείμενα του Ηροδότου, του Πλάτωνα ή του Ισοκράτη. Έτσι είναι μάλλον
αναμενόμενη η συχνότητα εμφάνισης του θέματος στα συγγράμματα και η ποικιλία των συνδυασμών που
έχουν ως βάση την εθνική συνείδηση. Άλλωστε, η εθνική αποστολή του Πανεπιστημίου καταγράφεται σε
όλη την πορεία του ιδρύματος.
4. Έννοιες ή θέματα σχετικά με έναν «συγκεντρωτικό τρόπο διαχείρισης της εξουσίας» (που
καταγράφεται στο 14,3% των παραγράφων) δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τη μελέτη της
αρθρογραφίας. Εκεί ωστόσο απαντούν επιμέρους στοιχεία που αποτελούσαν λέξεις-κλειδιά στην ανάλυση
των συγγραμμάτων: η καταγωγή, οι ατομικές δυνάμεις, ο «θείος φόβος» και η
σώφρων δέσμευσις κρίνονται έμμεσα απαραίτητα για την εδραίωση της άριστης πολιτείας και την

εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος. Ομοίως, στα Υπομνήματα, λόγω και του χαρακτήρα των κειμένων,
δεν λανθάνουν αναφορές σε στοιχεία τα οποία στην έρευνά μας να παραπέμπουν στον όρο
«συγκεντρωτικός τρόπος διαχείρισης της εξουσίας».
5. Η παράδοση, που καλύπτει μόνο το 9,5% των παραγράφων και δεν εμφανίζεται αρκετά συχνά
σε συνδυασμό με άλλα θέματα, απαντάται τόσο στην αρθρογραφία όσο και στα Υπομνήματα. Η παράδοση
συνέχει τον Ελληνισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (αρθρογραφία), ενώ η απομάκρυνση από τα
κλασικά κείμενα στην πρωτότυπη μορφή τους και ο περιορισμός της εκπαίδευσης στο Νεότερο Ελληνισμό
μας απομακρύνει από τις ρίζες μας (Υπομνήματα). Η εμφάνιση της παράδοσης στα συγγράμματα λιγότερο
συχνά απ΄ όσο θα περιμέναμε με βάση τις αναφορές της στην αρθρογραφία και τα Υπομνήματα εξηγείται
ενδεχομένως από το γεγονός ότι στα κείμενα αυτά (από το 1950 μέχρι το 1982) στον όρο «παράδοση»
εμπεριέχεται η γλωσσική, θρησκευτική, εθνική και πολιτιστική παράδοση, που στα συγγράμματα καταμετρήθηκαν αυτόνομα.
6. Θέματα όπως ο δημοκρατικός τρόπος διαχείρισης της εξουσίας, η υψηλή και χαμηλή κοινωνική
στάθμη και η οικουμενικότητα δεν εμφανίζονται αρκετά συχνά στα συγγράμματα. Αυτό προκύπτει και
από τον πίνακα με τους συνδυασμούς των θεμάτων, όπου κατέχουν χαμηλά ποσοστά. (Τα τρία τελευταία
εμφανίζονται μετά τους 22 πρώτους συνδυασμούς, γι΄ αυτό και δεν έχουν ενταχθεί στον Πίνακα 2).
Άλλωστε, τα θέματα αυτά δεν προβάλλονται με έμφαση, ιδιαίτερα στα Υπομνήματα, αν και ορισμένα από
αυτά απασχολούν τους διδάσκοντες στην αρθρογραφία τους,.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στοιχεία του αξιακού συστήματος που εντοπίζονται στην
αρθρογραφία των καθηγητών, σε γενικές γραμμές, εμφανίζονται με τη μορφή θεμάτων-εννοιών και στα
συγγράμματά τους (Runciman, 1972, σ. 37-38, 50 και Weber, 1987, σ. 32, 33). Με μεγαλύτερη συχνότητα
συναντούμε στα συγγράμματα έννοιες που υπήρξαν κεντρικές και στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται στα Υπομνήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (θρησκευτική και εθνική συνείδηση, ηθικές αξίες). (Οι
έννοιες αυτές άλλωστε διατρέχουν την ιστορική πορεία της Φιλοσοφικής.) Αντίθετα, θέματα που
προβάλλονται με λιγότερη έμφαση στα Υπομνήματα της Σχολής και στην αρθρογραφία (π.χ.
οικουμενικότητα) εμφανίζονται λιγότερο συχνά και στα συγγράμματα. Φαίνεται επομένως ότι η κοινωνική
- μη διδακτική δράση των καθηγητών (αρθρογραφία, Υπομνήματα) συγκλίνει με την επιστημονική διδακτική τους δραστηριότητα.
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Η ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
(1833 - 1862)
Παναγιώτης ΓΑΛΑΝΗΣ
Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. - Υπ. Δρ Παν/μίου Πατρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εκκλησιαστική εκπαίδευση κατά την Οθωνική περίοδο δεν είχε τη βάση και τους άξονες εκείνους
(κεντρικό καταστατικό χάρτη – νομοθετικό πλαίσιο) που θα μπορούσε να στηριχθεί ώστε να παρουσιάσει
συγκεκριμένη οργάνωση και λειτουργία.
Όμως η διαπίστωση της αντιβασιλείας για την παντελή έλλειψη μορφωμένου κλήρου οδήγησε
στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το θέμα μέσα από τη Γενική εκπαίδευση.
Κατά την διάρκεια της τριακονταετίας έγιναν προσπάθειες να ιδρυθούν ιεροσπουδαστήρια για τη
μόρφωση του κατώτερου κλήρου, η δε ίδρυση της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών παρείχε
την ανώτατη εκπαίδευση στους κληρικούς.
Η ίδρυση της Ιερατικής Σχολής Τριπόλεως σύμφωνα με το νόμο ΤΞΖ <<Περί Ιερατικών Σχολών>>
ήρθε να συμπληρώσει τον εκπαιδευτικό χάρτη της περιοχής αφού στη Τρίπολη κατά την Οθωνική περίοδο
λειτουργούσαν νηπιακό, αλληλοδιδακτικό, ελληνικό σχολείο, Γυμνάσιο και σχολείο κορασίδων.
Η μελέτη μου αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας και σκοπό έχει να παρουσιάσει
μέσα από το ανέκδοτο υλικό, τη δομή και τη λειτουργία της Σχολής, κυρίως όμως να φανερώσει τον
παλμό, την αγωνία και τη διάθεση των κατοίκων της περιοχής, όπως ενδεικτικά αποτυπώνονται στον τύπο
της εποχής…
<<Πάσα ελληνική καρδία, και ορθόδοξος χριστιανός ευφράνθη δια την σύστασιν των Ιερατικών
Σχολών εν τω ελευθέρω κράτει της Ελλάδος. Τρεις Σχολαί Ιερατικαί απεφασίσθη υπό της Βασιλείας όπως
συστηθώσιν επί του παρόντος εν τη Στερεά εν τοις Νήσοις και εν Πελοποννήσω. Και δια Βασιλικού
διατάγματος ωρίσθη εκάστη η έδρα. Η της Πελοποννήσου ωρίσθη η κεντρικωτέρα, η πολυπληθεστέρα και
η υγιεστέρα μεσόγειος πόλις η Τρίπολις…>>
(εφημερ.Βελτίωσις, 14 Ιανουαρίου 1858)

ABSTRACT
The church training during the Othonic period did not have the foundations or the keystone with
which it would be supported so as to show specific organisation and operation (basic map –lows).But the
regency discovered the total absence of educated priests which led to an effort in order to deal with
the issue through the General Education.
During the thirty years, efforts have been made in order to create churchschools for the
education
of
lower
class
people.
The
establishment
of
the Theological School of
the University of Athens offered the highest education to the priests.
The creation of the Hieratic School of Tripoli according to the ΤΞΖ law “For the Hieratic
Schools” came to fill in the educational map of the area. In Tripoli during the Othonic Period only the
nursery, the co-teaching, the Greek school, the High school and the girl’s school were open.
This suggestion of mine is incorporated into the local history and its purpose is to show through
unpublished material the structure and the function of the Hieratic School, but mostly to show the
pulse, the agony and the mentality of the residents of the area, as written in a newspaper of that era:
“Every Greek heart and Orthodox Christian was delighted from the creation of
the Hieratic School in liberated Greece. Three Hieratic Schools were going to be founded for the time

being, in Central Greece, on the Islands and in the Peloponese. And the King ordered each of its
headquarters. In the Peloponese was the main, the mostly populated one and the healthiest was the
mediterranean city of Tripoli…”
(Newspaper “Βελτίωσις” – January 14 /1858)

Η διαδρομή της εκκλησίας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας συγκέντρωσε πολλά και μεγάλα
προβλήματα. Η μορφωτική κατάσταση του κλήρου, η χωροταξία των Επισκοπών και η διοικητική της
δομή ήταν μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαμόρφωναν την εικόνα της Εκκλησίας ήδη από
τις απαρχές της ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους.
Η μεγάλη αναστάτωση που επικρατούσε στα “Εν Ελλάδι Εκκλησιαστικά πράγματα”
δικαιολογούσε την αγωνία και οδηγούσε ταυτόχρονα στην ανάγκη αντιμετώπισης των ζητημάτων της
εκκλησιαστικής διοίκησης.
Η άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια συνοδευόταν από το φόβο της υποταγής της Ελλαδικής
Εκκλησίας στο Πατριαρχείο Κων/λεως με εξαναγκασμό και επιβολή της Υψηλής Πύλης, “πράγμα τι
ασύμφορο τόσο δια την Εκκλησία της Ελλάδος όσο και δια τον Ελληνισμόν ολόκληρον”[1].
H ίδρυση της Γραμματείας των Εκκλησιαστικών και Παιδείας από τον Ι.Καποδίστρια δείχνει
έμπρακτα το ενδιαφέρον του Κυβερνήτη για τα εκκλησιαστικά ζητήματα. Ταυτόχρονα το λαϊκό αίσθημα
και η επικρατούσα μέχρι τότε κατάσταση στον κλήρο οδηγεί στην ανάγκη ίδρυσης Ιερατικών Σχολών.
Η αρχή ίδρυσης των σχολών αυτών βρίσκεται πολύ παλιά και εστιάζεται στους πρώτους
χριστιανικούς χρόνους[2], παρουσιάζοντας μια σταθερή εξέλιξη με διάφορες ονομασίες μέσα στον ιστορικό
χρόνο, για να φτάσουν αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας στην πρώτη Ιερατική Σχολή, η οποία
ιδρύθηκε από τον Ι. Καποδίστρια στον Πόρο το1830[3].
Παρόλο που η μορφωτική κατάσταση του κλήρου ήταν απελπιστική [4], οι γέροντες στην
πλειοψηφία τους κληρικοί ήταν «ασθενή λείψανα της προηγούμενης ενδόξου των ελλογίμων
κληρικών γενεάς»[5], δεν έγιναν σπουδαία βήματα προς αυτή την κατεύθυνση αφού το βάρος της
πολιτείας την περίοδο αυτή, έπεσε κυρίως στην οργάνωση και λειτουργία της στοιχειώδους εκπαίδευσης.
Δεν υπάρχει κεντρικός καταστατικός χάρτης (νομοθετικό πλαίσιο) που να διέπει ιδιαιτέρως την
οργάνωση και τη λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Η διαπίστωση της αντιβασιλείας για την παντελή έλλειψη μορφωμένου κλήρου έγινε προσπάθεια να
αντιμετωπισθεί μέσα από τη Γενική Εκπαίδευση.
Κατά τη διάρκεια της τριακονταετίας, έγιναν προσπάθειες να ιδρυθούν ιεροσπουδαστήρια για τη
μόρφωση του κατώτερου κλήρου, η δε ίδρυση της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών παρείχε
την ανώτατη εκπαίδευση στους κληρικούς των γενικών Γυμνασίων.
Η Ιερά Σύνοδος είχε αντιληφθεί ότι οι κληρικοί δεν είχαν τα απαραίτητα εφόδια, να
ανταποκριθούν στις πνευματικές ανάγκες του λαού, γι’ αυτό με το Β.Δ. του 1838 εισάγεται ο θεσμός των
ιεροκηρύκων[6], οι οποίοι αναλαμβάνουν την πνευματική καθοδήγηση του λαού.
Στα μέσα περίπου της Οθωνικής περιόδου, 15 Μαΐου 1844 ιδρύεται η Ριζάρειος Σχολή [7] στην
Αθήνα από τους αδελφούς Μάνθο και Γεώργιο Ριζάρη. Οι προσπάθειες που έγιναν ήταν σημαντικές, όχι
όμως αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες που είχε ο κλήρος για τη μόρφωσή του. Γι’ αυτό με το νόμο
ΤΞΖ΄ «περί Ιερατικών Σχολών» ιδρύονται τρεις σχολές, στη Χαλκίδα το 1856, στην Σύρο και στην
Τρίπολη 1857[8].
«Πάσα Ελληνική καρδία, πανορθόδοξος Χριστιανός ευφράνθη δια την σύστασιν των
Ιερατικών Σχολών εν τω ελεύθερω κράτος της Ελλάδος. Τρεις Σχολαί Ιερατικαί απεφασίσθη υπό της
Βασιλείας όπως συσταθώσιν επί του παρόντος· εν τη Στερεά Ελλάδα, εν τοις Νήσοις, και εν
Πελοποννήσου. Και δια Βασιλικού Διατάγματος ωρίσθη έκαστη η έδρα η της Πελοποννήσου ωρίσθη
η κεντρικοτέρα και πολυπληθυσμητέρα, και η υγιαιστέρα μεσόγειος πόλις, η Τρίπολις» [9].
Σε άρθρο της η τοπική εφημερίδα «Βελτίωσις» την εποχή της Οθωνικής περιόδου κάνει ιδιαίτερη
αναφορά για την πόλη της Τρίπολης, εξαίροντας τη φιλομάθεια των κατοίκων, το κλίμα, τη θέση [10] αλλά
κυρίως την πρόθεση της τοπικής κοινωνίας για λειτουργία σχολείων (Ιερατικού, Γυμνασίου). Με την
έναρξη της Σχολής στην Τρίπολη, ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Παιδείας Χ.
Χριστόπουλος «πρόθυμος έπεμψε δύο χιλιάδες δραχμές», μετά από πρόταση του Νομάρχη και του
Αρχιερέως της Μαντινείας Θεοφάνη, για την συντήρηση και επισκευή παλαιάς οικίας. Η οικία αυτή ανήκε

στον Χρυσοσπάθη, κάτοικο Τρίπολης, η οποία ήταν εγκαταλελειμμένη, και σε αθλία κατάσταση. Παρόλο
που ήταν νοικιασμένη στον εισαγγελέα Τρίπολης Ι. Μουτζουρίδη [11], αυτός αρνείτο πεισματικά να αφήσει
την οικία αυτή και να ενοικιάσει άλλη με φτηνότερο ενοίκιο. Η οικία του Χρυσοσπάθη ήταν ευρύχωρη, με
κήπο και νερό και φαινόταν, μετά την επισκευή της, κατάλληλη για τη λειτουργία της Ιερατικής Σχολής.
Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Ιερατικών Σχολών του 1856, η συντήρηση και
λειτουργία των σχολών αυτών γινόταν από το εκκλησιαστικό ταμείο. Η διδασκαλία των μαθητών ήταν
πενταετής και το σχολικό έτος άρχιζε την 1η Σεπτεμβρίου και τελείωνε στις 3 Ιουλίου.
Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν εκείνα των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου και
επιπλέον τα εξής θρησκευτικά:
Ιερά Ιστορία, κατ’ έκτασιν
Ιερά Κατήχηση, κατ’ έκτασιν
Δογματική
Χριστιανική Ηθική
Συμβολική
Απολογητική
Ομιλητική
Λειτουργική
Ποιμαντική
Κανονικόν δίκαιον
Εκκλησιαστική Μουσική
Οι εισαγόμενοι μαθητές έπρεπε να είναι απόφοιτοι του Ελληνικού Σχολείο με βαθμό τουλάχιστον
«καλώς» και ηλικίας τουλάχιστον 15 - 18 ετών[12].
Οι δυσκολίες όμως για τη λειτουργία της Σχολής ήταν εμφανείς, εξαιτίας της αδυναμίας του
κράτους να διορίσει το απαιτούμενο διδακτικό προσωπικό, παρά την έφεση των κατοίκων και των
φοιτούντων μαθητών, «… αίτινες υπήρξαν βραχύβιοι»[13]. Οι πρώτες εξετάσεις της ιερατικής Σχολής της
Τρίπολης έγιναν στις αρχές Ιουνίου του 1859 ημέρα Κυριακή παρόντων όλων των πολιτικών,
στρατιωτικών και θρησκευτικών αρχών όπως προέβλεπε ο κανονισμός της σχολής [14]. Ο Αρχιερέας
Θεοφάνης μαζί με τους διακόνους αφού ευλόγησαν την τελετή των εξετάσεων, άφησαν τον
σχολαρχεύοντα της σχολής Παρθένιο Ιερώνυμο να εκφωνήσει τον συγκεκριμένο λόγο.
Πρώτος σχολάρχης ήταν ο Γρηγόριος Βαλμής, ο οποίος αφού κλήθηκε στην Αθήνα από τον
Υπουργό Εκκλησιαστικών και Παιδείας Χ. Χριστόπουλο, τη θέση του ανέλαβε προσωρινά ο Παρθένιος
Ιερώνυμος.
Λόγω ελλείψεως διδακτικού και υπηρετικού προσωπικού η λειτουργία της σχολής καθίσταται
πολύ δύσκολη με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των μαθητών ο οποίος αρχικά πλησίαζε τους 40,
ενώ το 1861 μόλις που συμπλήρωνε τους 13.
Η ενταύθα Ιερατική Σχολή «νοσεί νόσον βαρείαν»[15] έγραφε ο αρθρογράφος της εφημερίδας
«Βελτίωσις» και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την κορύφωση της αγωνίας των κατοίκων που έβλεπαν να
επανέρχεται γρήγορα η διάλυσή της. Η αδιαφορία του υπουργείου να αντικαταστήσει τον διωχθέντα
Διευθυντή Γρηγόριο Βαλμή[16], και να μη διορίζει τους αναγκαίους δασκάλους, παρά τις αιτιάσεις όλων
των φορέων του τόπου, οδηγεί στη σκέψη τους γονείς των μαθητών να θεωρούν ότι «ματαίως εξόδευαν
για την μάθησιν των παιδιών τους» «… και αληθώς τι εστί Σχολή άνευ διδασκάλων, άνευ τακτικού
Διευθυντού, άνευ καταστήματος;»[17]
Επιφορτισμένος, μετά από αυτή την κατάσταση που παρουσίαζε η Ιερατικής Σχολή της Τρίπολης,
ήταν και ο Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Τριπόλεως Κ. Καππώτας ο οποίος αναγκάσθηκε «όπως
επαρκεστεί και εις την Ιερατικήν Σχολήν να υφαίρει ώρες από τις παραδόσεις του Γυμνασίου και να
διδάσκει δύο ελληνικά μαθήματα»[18].
Η συντήρηση και η λειτουργία της Σχολής σύμφωνα με τον κανονισμό αφορούσε το εκκλησιαστικό
ταμείο. Οι μαθητές συμμετείχαν με 180 δρχ. το τρίμηνο ή 720 δρχ. ετησίως [19], υποθηκεύοντας ακόμα και
τα πατρικά τους κτήματα.
Στο εκκλησιαστικό ταμείο συνεισέφεραν επίσης, οι πρεσβύτεροι και οι εφημέριοι των δήμων «καθ
όν έχει εκείνος δύναμη»[20] και τα μοναστήρια της επαρχίας Μαντινείας[21] ετησίως ή εφάπαξ.
α) Τσηπιανών
150 - 300
β) Επάνω Χρέπας
50 - 150
γ) Βαρσών
150 - 300
δ) Κανδήλας
60 - 160

Σύνολο: 410 – 910
Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν και τα μοναστήρια της επαρχίας Κυνουρίας όπως παρακάτω
αναφέρονται
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)

Έλωνας (Κοίμησης Θεοτόκου)
Ορθοκωστή (Κοίμησις Θεοτόκου)
Μαλεβής (Κοίμησις Θεοτόκου)
Λουκούς (Μεταμόρφωσις Σωτήρος)
Σίντοια (Άγιος Νικόλαος)
Παλαιά Παναγιά (Κοίμησις Θεοτόκου)
Καρυά (Άγιος Νικόλαος)
Προδρόμου (Η αποτομή του Προδρόμου)
Σύνολο

200 - 300
50 - 100
150 - 200
300 - 800
150 - 200
200 - 0
150 - 200
80 - 180
1280 - 1980

Οι μαθητές της Ιερατικής Σχολής είχαν ειδική ομοιόμορφη ενδυμασία, χρώματος μέλανος και
εσωτερική διατροφή[22]. Μερικές φορές όταν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα σε κάποιο μαθητή,
συνεισέφεραν κάτι παραπάνω τα μοναστήρια και ο μαθητής χαρακτηρίζετο ως υπότροφος[23].
Τέτοια παραδείγματα, μέσα από την έρευνα, αναφέρεται εκείνο του ιερέα Νεοχωρίου, του Δήμου
Κορυθίου της επαρχίας Μαντινείας, Ιωάννη Ζιμπουρόπουλου, του οποίου το ένα παιδί φοιτούσε στην
Ιερατική Σχολή Τριπόλεως. Όμως το σπίτι του κάηκε και η πολυμελής οικογένεια δεν του άφηνε κανένα
οικονομικό περιθώριο, να βοηθήσει το γιο του να συνεχίσει τη Σχολή. Έτσι ζήτησε να χαρακτηριστεί
υπότροφος[24]. Οι τελειόφοιτοι της ιερατικής Σχολής διατύπωναν πολλές φορές το παράπονο ότι δεν
προτείνονται εις χειροτονίαν πρεσβυτέρου. Σύμφωνα με το παράπονο των μαθητών «ο μέλλων
προχειρισθήναι πρεσβύτερο πρέπει να έχει συμπεπληρωμένον το τριακοστό έτος της ηλικίας του»,
(διάταγμα 18ης Φεβρουαρίου 1856, άρθρο Α΄). Η διάταξη αυτή στηρίζεται στους ιερούς κανόνες της
Εκκλησίας. Γίνεται, πρόταση όμως από την Αρχιεπισκοπή Μαντινείας και Κυνουρίας προς την Ιερά Σύνοδο
και ζητά την άρση της ηλικίας αντί για 30 ετών να μπορούν να χειροτονούνται οι απόφοιτοι των Ιερατικών
Σχολών από τα 25[25].
Οι εξετάσεις των μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 21 του κεφ. 5 του από 27 Οκτωβρίου 1856
Βασιλικού Διατάγματος «περί κανονισμών των Ιερατικών Σχολών» γίνονταν κάθε έτος, συνήθως το
δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου και ημέρα κυρίως Κυριακή.
Μετά τις 10 το πρωί άρχιζε η θρησκευτική τελετή παρόντων όλων των αρχών του τόπου, δημοτών
και γονέων, και μετά τον καθιερωμένο λόγο του Σχολάρχη της Σχολής προσήρχοντο για εξετάσεις οι
μαθητές.
Στις εξετάσεις του 1862 έλαβαν μέρος 12 μαθητές της Δ΄ τάξης 14 μαθητές της Γ΄ τάξης,
10 μαθητές της Β΄ τάξης και 3 μαθητές της Α΄ τάξης. Σχολάρχης ήταν ο Συνέσιος Γεωργιάδης[26].
Το έτος 1863 Σχολάρχης της σχολής ορίζεται ο Αρχιμανδρίτης Γεννάδιος Οικονομίδης, βοηθός ο
Δημήτριος Αθανασιάδης και δάσκαλος ο Κυριάκος Ιωαννίδης. Οι μαθητές εξετάζονται στα κατά τάξη
μαθήματα και σύμφωνα με την εξεταστική επιτροπή απήντησαν «ετοίμως και ευστόχως»[27].
Η βαθμολογία κατά μάθημα ήταν αριθμητική από 3,70 - 5,70 με τους χαρακτηρισμούς Μετριότατος
- μετρίως - Σχεδόν καλώς - Καλώς - Πολύ καλώς.
Τα μαθήματα της Δ΄ τάξης ήταν Ελληνικά, Χριστιανική Ηθική, Εκκλησιαστική Ιστορία, Εισαγωγή
εις την Γραφή, Ερμηνεία Γραφής, Τελετουργικά, Μουσική. Τα μαθήματα της Β΄ τάξης ήταν Ελληνικά,
Αριθμητική, Γενική Ιστορία, Ιερά Γεωγραφία, Μουσική. Τα μαθήματα της Α΄ τάξης ήταν Ελληνικά,
Αριθμητική, Ιερά Ιστορία, Ιερά Κατήχηση, Πολιτική Γεωγραφία, Μουσική [28].
Αν και οι δυσκολίες δεν φαίνονται να περιορίζονταν σε ότι αφορά τη λειτουργία της Ιερατικής
Σχολής, οι προσπάθειες των κατοίκων, των γονιών, των εκκλησιαστικών και τοπικών αρχών ήταν
συγκινητικές. Είναι φανερό πλέον από όλους τους φορείς ότι η ανάγκη διατήρησης των Ιερατικών
Σχολείων είναι πολύ μεγάλη, εν τούτοις όμως η κυβέρνηση αδιαφορεί και «μόνον διατείνεται εις ματαίας
επιδείξεις, θέατρα κι ασκόπους καλλωπισμούς εκ των ιδρώτων του λαού και δια την τύχην των
ιερατικών σχολών με έξοδα άλλων ουδέ ελάχιστον κόπον καταβάλλει»[29].
Παρόλο που η έφεση των μαθητών είναι μεγάλη και μπορεί να φοιτούσαν ακόμη και περισσότεροι
των 100 μαθητών, εντούτοις η κακή έως αθλία κατάσταση του καταστήματος και η αδιαφορία της
πολιτείας, οδηγούν το προσωπικό της Σχολής ακόμη και σε παραιτήσεις « … ως κατάστημα υπάρχει μια

σεσαθρωμένη οικία, στενάχωρος και κάθιδρος …» και έτσι μένει η Σχολή περισσότερο από 10 μήνες
«εις χαλάρωσιν»[30].
Ο Διευθυντής της Ιερατικής Σχολής Παρθένιος Ιερώνυμος ο οποίος υπήρξε καθηγητής του
Γυμνασίου Τριπόλεως σε λόγο του παρουσία των γονέων και των δημοτών της πόλης της Τρίπολης
αναφέρει τα εξής: Παρόλο που η Εφορεία της Τρίπολης παραχωρεί δωρεάν ένα γήπεδο για να κτισθεί
ένα καινούριο κατάστημα για τη Σχολή γίνονται κινήσεις «σκοτεινές και αφανείς»[31] με σκοπό να κλείσει
η Σχολή και να μεταφερθεί η λειτουργία της στη Μεσσηνία καθότι υπάρχει εκεί πιο πάνω από την
Καλαμάτα, η ερειπωμένη Μονή του Προφήτου Ηλιού. Όμως οι μαθητές αντιδρούν για το λόγο ότι οι
περισσότεροι είναι από την Αρκαδία και «ουδείς θέλει ακολουθήσει»[32].
Η Ιερατική Σχολή Τριπόλεως συνέχισε ανελλιπώς τα μαθήματά της και τη λειτουργία της εν μέσω
δυσκολιών βέβαια, μέχρι το έτος 1874[33]. Με το τέλος των ετήσιων εξετάσεων στις 8 Ιουλίου του ίδιου
έτους, το επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Σεβαστόν Υπουργείον διέταξε δια τις
υπ’ αριθμ. 13533/13656 διατάξεις, την διακοπήν της λειτουργίας της, μέχρι να ψηφιστεί σχστικός νόμος,
βάσει του οποίου θα γίνει αναδιοργάνωση προς το καλύτερο.
Η θλίψη των κατοίκων είναι μεγάλη και εκφράζεται μέσω της Εφορευτικής Επιτροπής του
Ιερατικού Σχολείου προς την Ιερά Σύνοδο, με έγγραφο όπου αναφέρονται τα εξής: «… άλλωστε η
ενταύθα Ιερατική σχολή αείποτε ευδοκίμησεν έχουσα και έτος ολόκληρον τον απαιτούμενον εκ του
κανονισμού αριθμού μαθητών, και πλείστοι άλλοι αναγκάζονται να απέρχονται ένεκα της
συμπληρώσεως του αριθμού των μαθητών, ενώ αι άλλαι Ιερατικαί Σχολαί Σύρου, Χαλκίδος και
Κερκύρας ουδέποτε είχον πλέον των δεκαπέντε μαθητών και τούτο διότι η Τρίπολις είναι το
κεντρικότερον μέρος της Πελοποννήσου, τόπος υγιαίστατος και λίαν εφθηνός σχετικώς, προς τας
άλλας πόλεις»[34].
Και αφού υπάρχουν όσα χρειάζονται για να λειτουργήσει η Σχολή, το Δημόσιο δεν θα υποστεί
καμμία δαπάνη στο μέλλον, αφού οι μαθητές πληρώνουν την τροφοδοσία και οι διάφορες μονές του
Κράτους συνεισφέρουν για την συντήρησή της, παρακαλούμε θερμά να ενδιαφερθείτε ώστε η σχολή να
επαναλειτουργήσει «ως χρήσιμη και αναγκαιοτάτη».
Το έτος 1907 η Ιερατική Σχολή Τριπόλεως επαναλαμβάνει τη λειτουργία της [35], ο δε νόμος
Β.Τ.Μ.Θ. περί Δημοτικής Εκπαιδεύσεως «παρέχει εις τους αποφοίτους των Ιερατικών Σχολών το
δικαίωμα να διορίζονται γραμματοδιδάσκαλοι, προτιμομένων όμως πάντοτε των τριτοβάθμιων
δημοδιδασκάλων και ελλείψει τούτων των γραμματιστών»[36].
Είναι αναμφισβήτητο ότι οι Ιερατικές σχολές οι οποίες λειτούργησαν στην Ελλάδα για πολλά
χρόνια, με όλες τις ατέλειες του σχετικού νόμου, προσέφεραν πολλές και σπουδαίες υπηρεσίες στην
ορθόδοξο εκκλησία του Βασιλείου. Προπαρασκεύασαν για πολλές δεκαετίες και έδωσαν στα χωριά και
στις πόλεις εφημέριους χρηστούς και αρκετά μορφωμένους[37].
Ειδικότερα για την Ιερατική Σχολή Τριπόλεως γνωρίζουμε ότι οι πολυάριθμοι ιερείς που
σπούδασαν εκεί και εργάζονται στις πόλεις, στις κωμοπόλεις και στα χωριά διακρίνονται όχι μόνο στην
εκκλησιαστική μόρφωση και στο ήθος αλλά και στην επιμέλεια και στην ακριβή τήρηση των κανόνων της
εκκλησίας[38]. Οι αποφοιτήσαντες των ιερατικών σχολών μέχρι το έτος 1905 ανήρχοντο σε 1200[39].
Το έτος 1918 με το νόμο (1432), οι απόφοιτοι μπορούσαν να διορίζονται δημοδιδάσκαλοι, μέχρι
την ηλικία της χειροτονίας τους. Οι Ιερατικές Σχολές μετατρέπονται στη συνέχεια σε ιεροδιδασκαλεία τα
οποία το 1929 με άλλο νόμο (4370) καταργούνται, μεταξύ των οποίων και της Τριπόλεως. Όσα απέμειναν,
μετατράπηκαν σε καθαρώς Ιερατικές Σχολές.
Η ίδρυση και η λειτουργία της Ιερατικής Σχολής Τρίπολης, όπως επίσης και οι άλλες Ιερατικές
σχολές στην εποχή εκείνη, αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα, κυρίως οικονομικά και προβλήματα
ελλείψεως προσωπικού.
Η προσφορά της όμως, όπως αυτή προκύπτει μέσα από τα Αρχεία της Ιεράς Συνόδου, των Γ.Α.Κ.
αλλά και του τοπικού τύπου της περιόδου αυτής, ήταν σημαντική και βοήθησε όχι μόνο το αίσθημα των
κατοίκων της Τρίπολης για μόρφωση και παιδεία, αλλά κυρίως ανταποκρίθηκε στις πνευματικές ανάγκες
και ανησυχίες του λαού, με χρηστούς, επιμελείς και με ήθος ιερείς.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου (παλιού και νέου) αποτυπώνουν διαχρονικά διάφορα
πολιτισμικά στοιχεία της νεοελληνικής πραγματικότητας και αποκαλύπτουν τα ιδεολογήματα που
εκλαϊκεύτηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες της κάθε χρονικής στιγμής. Οι ίδιες παραγωγές, όμως,
αποτελούν και ιστορικές μαρτυρίες κατάλληλες για ποκίλες αναζητήσεις. Με αυτό το δεδομένο,
επιλέχθηκαν έξι ταινίες της πεντηκονταετίας 1950-2000 και μελετήθηκαν, με σκοπό να αναλυθεί ποιοτικά
και ποσοτικά ο τρόπος με τον οποίο ο κινηματογράφος «είδε» το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Θέτοντας στο μικροσκόπιο αυτές τις ταινίες καταβλήθηκε προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα του
τύπου «ποια σημεία του εκπαιδευτικού συστήματος αναδεικνύονται», «πώς αντιμετωπίζονται οι διάφορες
παράμετροί του», «είναι θετική ή αρνητική η κριτική που ασκείται», «ποιος είναι ο απώτερος σκοπός της
κάθε προσέγγισης» κτλ., καθώς και να εντοπιστούν οι άποψεις, οι θέσεις, οι προσανατολισμοί και τα
ενδιαφέροντα των δημιουργών μαζί με τις μεταξύ τους συγκλίσεις ή αποκλίσεις.

ABSTRACT
The Greek cinema (old and new) has impressed a lot of cultural aspects of the reality in our country
and has also revealed the ways different ideological facts have been popularized for covering the needs
of each historical moment. On the other hand, the films of the Greek cinema have worked as historical
evidences suitable for further and diverse researches. Bearing that in mind, we chose six films, created
during the last fifty years of the 20th century, and we tried to analyze them. In other words, by
answering questions as the followings: “Which points of the Greek educational system are emphasized?”,
“How are the different parameters of the Greek educational system faced?”, “Which were the creators
further objectives?” etc, we tried to find out the ways the film producers have approached and revealed
the Greek educational system and to present their own agreements and disagreements.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις μέρες μας, με ξεπερασμένες πια τις αμφισβητήσεις για την εγκυρότητά της (Sadoul, 1988, 1126), η ίδια η κινηματογραφική ταινία που για τον δημιουργό της αποτελεί καλλιτεχνικό προϊόν, γίνεται

για τον μελετητή μια ιστορική πηγή ικανή να τον οδηγήσει στην ανακάλυψη της αλήθειας (Σωτηροπούλου,
1998, 151).
Με αυτό το σκεπτικό, επιχειρήσαμε την ανάγνωση-ανάλυση έξι ταινιών που ασχολούνται με το
εκπαιδευτικό μας σύστημα. Στόχος μας είναι να δείξουμε πώς ο παλιός και νέος ελληνικός
κινηματογράφος κατέγραψε κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα τη σχολική πραγματικότητα και με ποιο
τρόπο απέδωσε τα διάφορα στοιχεία της. Για να επιτευχθεί ο στόχος μας, εξετάσαμε τόσο το οπτικό όσο
και το λεκτικό περιεχόμενο των επιλεγμένων ταινιών, αφού το πρώτο εξυπηρετεί στον εντοπισμό των
σημείων ενδιαφέροντος του κάθε δημιουργού και το δεύτερο προσδιορίζει το ιδεολογικό στίγμα των
ταινιών. Για την πληρέστερη χαρτογράφηση του σχολικού περιβάλλοντος στα χρόνια που μας
ενδιαφέρουν καταφύγαμε στη λογοτεχνία, ενώ καταβάλλαμε προσπάθεια να διαπιστωθεί και η επίδραση
του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι του χθες στους μαθητές του σήμερα.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΝΕ
Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ξεκίνησε δύσκολα για τη χώρα μας που είχε πρόσφατα δοκιμαστεί
από τη συμμετοχή της στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, την κατοχή της από τα γερμανικά στρατεύματα και έναν
ιδιαίτερα καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο. Όλο εκείνο το διάστημα τα σχολεία είχαν κλείσει ή
υπολειτουργούσαν, ενώ όσα εκπαιδευτικά προβλήματα υπήρχαν πριν, εξακολουθούσαν να υπάρχουν και
μετά τη λήξη των δύο πολέμων. Το ποια ήταν εκείνα τα προβλήματα, μας το λέει η εκπαιδευτικόςσυγγραφέας Ε. Αλεξίου στο «Γ΄ Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον» (Αλεξίου, 1989). Επιστημονική
ανεπάρκεια, ελλιπής παιδαγωγική κατάρτιση, οικονομική δυσπραγία, προβληματικές διαπροσωπικές
σχέσεις, ασφυκτικός έλεγχος από τους ιεραρχικά ανωτέρους έκαναν τη ζωή των εκπαιδευτικών δύσκολη,
ενώ βιοποριστικά προβλήματα, σωματικές ή ψυχολογικές ποινές και παροχή της γνώσης με ανιαρούς
τρόπους ταλαιπωρούσαν τους μαθητές. Συγχρόνως, έντονα πρακτικά προβλήματα επιδρούσαν αρνητικά
στην καθημερινότητα και των δύο, συντελώντας στην αμαύρωση της εικόνας τους στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Και μέσα σε όλα αυτά, ξεπρόβαλλαν καθαρά τα βασικά ζητούμενα της σχολικής
διαδικασίας: εξαιρετικά μεγάλη αυστηρότητα για τους εκπαιδευτικούς και απόλυτη συμμόρφωση στους
κανόνες για τους μαθητές.
Γύρω στα 1950, λοιπόν, η «κληρονομιά της Αλβανίας» με τις παρακαταθήκες της (Μαργαρίτης, 1993,
34) και η οικονομική καταστροφή του πολέμου είχαν αρχίσει να δίνουν τη θέση τους
στη μετεμφυλιακή «νομιμοποιημένη τρομοκρατία» (Σβορώνος, 1981, 147), ενώ οι βάσεις του κοινωνικού
καθεστώτος παρέμεναν αναλλοίωτες. Τον ίδιο καιρό, ο ελληνικός κινηματογράφος δεν είχε αναπτύξει
κάποια ιδιαίτερη θεματολογία, καθώς η παραγωγή του δεν ξεπερνούσε τις δέκα ταινίες τον χρόνο
(Σωτηροπούλου, 1989, 12).
Μία από τις ελάχιστες εκείνες ταινίες ήταν η αισθηματική κωμωδία «Διαγωγή μηδέν» των
Μ. Γαζιάδη και Γ. Φιλίππου (Σολδάτος, 1999(6), Α΄126, Γ΄18). Γυρίστηκε το 1949 και η πλοκή της
εξελίσσεται στην επαρχία, όπου η εσωτερική μετανάστευση βρισκόταν τότε σε μεγάλη έξαρση
(Βεργόπουλος, 1975, 276) και το ποσοστό αναλφαβητισμού ξεπερνούσε το 30% (Αθανασάτου, 2001, 83).
Τίποτα από τα παραπάνω όμως, δεν θίγονται στην ταινία που δεν θέλει να προβληματίσει τον θεατή αλλά
μάλλον να του δώσει την ψευδαίσθηση ότι όλα μπορούν να εξελιχθούν καλά (Σωτηροπούλου, 1989, 92)
εφόσον υπάρχει εμμονή σε βασικούς θεσμούς, όπως είναι η οικογένεια (η ταινία τελειώνει με τον γάμο
της πρωταγωνίστριας) και η κοινωνική συναίνεση (η εύπορη πρωταγωνίστρια παντρεύεται έναν φτωχό
ψαρά).
Η «Διαγωγή μηδέν» στηρίζεται πολύ σε ηθοποιούς με θεατρικές καταβολές (Ε. Λαμπέτη, Ν.
Ηλιόπουλος, Λ. Κωνσταντάρας) και πραγματεύεται τον χωρίς ανταπόκριση έρωτα του καθηγητή ενός
γυμνασίου θηλέων για την κόρη του δημάρχου και μαθήτρια του, καθώς και τις παράτολμες προσπάθειες
που κάνει (βλέπε τη μεταμφίεσή του σε γυναίκα) για να την κατακτήσει. Έτσι, έμφαση δίνεται στις
ενέργειες του καθηγητή και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας απέναντι στα συμβάντα (πρώτη
εξελισσόμενη ιστορία) και η ζωή στο σχολείο αποτελεί μία δεύτερη εξελισσόμενη ιστορία. Σ’ αυτή τη
δεύτερη ιστορία πάντως, γίνονται λεκτικές νύξεις στην επιστημονική ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών και
τη χρόνια αδιοριστία που αξιολογείται ως το βασικότερο πρόβλημα του κλάδου (βλέπε τη συνομιλία
«δασκάλας»-βουλευτή). Επίσης, οι ντόπιοι σχολιάζουν τους καθηγητές ως προς τη στάση και τη
συμπεριφορά τους έξω από το σχολείο, όχι όμως το τι συμβαίνει εσωσχολικά.
Η δεκαετία του 1960 που ακολούθησε, έχει να επιδείξει μία σειρά οικονομικών, πολιτικών και
πολιτιστικών διεργασιών και ανακατατάξεων. Η μαζική μετανάστευση εργατικού δυναμικού στο

εξωτερικό, η λειτουργία μικρών οικογενειακών μονάδων παραγωγής, η ανάδυση της κοινωνικής τάξης
των μικροαστών-νεοπλούτων και η επικράτηση του επωνομαζόμενου «πλέγματος εθνικοφροσύνης» που
ερχόταν σε αντίθεση με το «κομμουνιστικό φρόνημα», είναι μερικές από αυτές (Αθανασάτου, 2001, 86,
90, 93). Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίμα, ο εκπαιδευτικός κόσμος συνέχιζε να διακατέχεται από προβλήματα.
Τα περισσότερα τα εντόπισε η «Επιτροπή Παιδείας» που συγκρότησε το 1957 ο πρωθυπουργός Κ.
Καραμανλής, και της οποίας τα πορίσματα (Δημαράς, 1998(2), Β΄ 229-236) έδωσαν αφορμές για ποικίλες
συζητήσεις και σχολιασμούς. Μετά ήρθαν οι εκδηλώσεις «τεντυμποϊσμού» των νεολαίων (Δημαράς,
1998(2), Β΄ 237) και η άμεση πάταξή τους από την αστυνομία μέσω του Ν. 4000/ 1959, ενώ πολλές
εντάσεις προκλήθηκαν και στο τέλος του 1962, όταν ξέσπασαν μαθητικές κινητοποιήσεις και μια απεργία
καθηγητών με αίτημα την αύξηση των εκπαιδευτικών κονδυλίων (Δημαράς, 1998(2), Β΄ 248-256).
Τον αντίκτυπο εκείνης της κατάστασης τον βρίσκουμε στη λογοτεχνία, τον βρίσκουμε και στον
κινηματογράφο της εποχής. Τον καταγράφει καταρχάς άλλη μία εκπαιδευτικός-λογοτέχνης, η φιλόλογος
Κ. Παπά, στο βιωματικό διήγημά της «Σ’ ένα Γυμνάσιο Θηλέων» (Παππά, 1989). Το γυμνάσιο της Παπά
βρίσκεται στην Αθήνα, όπου το κύρος των καθηγητών είναι πολύ υψηλότερο από τις αποδοχές τους.
Μέσα στο σχολείο το ανακαινισμένο κτίριο κάνει ευκολότερες τις ζωές τους, οι διαπροσωπικές τους
σχέσεις όμως, συνθλίβονται από την αυστηρή ιεραρχία που καθορίζει την καθημερινότητά τους. Η στάση
του καθενός τον κατατάσσει στους «συντηρητικούς» (για τους οποίους το καθηγητικό επάγγελμα είναι
απλώς απασχόληση απαραίτητη για τα προς το ζην), τους «προοδευτικούς» (που θεωρούν το επάγγελμά
τους λειτούργημα και του αφιερώνουν μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους) ή τους «αδιάφορους».
Η κάθε κατηγορία συμπαθεί διαφορετικούς τύπους μαθητριών. Οι «συντηρητικοί» διάκεινται ευνοϊκά
απέναντι στις φρόνιμες και υποταχτικές αντιμετωπίζοντας μεροληπτικά τις υπόλοιπες, ενώ οι
«προοδευτικοί» συμπαθούν τόσο τις αδύνατες και φτωχές όσο και τις έξυπνες και «επαναστάτριες».
Ανώτατος άρχων του σχολείου είναι ο γυμνασιάρχης, γύρω από τον οποίο συγκεντρώνεται ένας κύκλος
καθηγητών που τον υποστηρίζει σε όλες του τις επιλογές. Αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των
«συντηρητικών», ενώ οι «προοδευτικοί» συχνά αντιδρούν στις αποφάσεις του. Η διαφορετικότητα των
καθηγητών αντανακλάται και στη μέθοδο διδασκαλίας τους. Οι «συντηρητικοί» δεν αμφισβητούν την
ορθότητα της αποστήθισης, σε αντίθεση με τους «προοδευτικούς» που θέλουν τον καθηγητή σε ρόλο
συντονιστή και τις μαθήτριες να δουλεύουν ομαδικά κάνοντας χρήση της δημοτικής γλώσσας. Οι
τελευταίες, πάντως, έχουν παράπονα από τους περισσότερους καθηγητές και τους χρεώνουν την πλήξη
τους.
Όσο για τον ελληνικό κινηματογράφο, ο οποίος προέβαλε τότε ένα μεγάλο αριθμό ταινιών με
αποκλίσεις μόνο ως προς την αρτιότητα της παραγωγής τους (Σωτηροπούλου, 1989, 88-89), έκανε
αναφορές στην εκπαίδευση τόσο στα κοινωνικά δράματα όσο και τις φαρσοκωμωδίες. Στα κοινωνικά
δράματα ανήκει ο «Νόμος 4000» του Γ. Δαλιανίδη (1962), η δεύτερη από τις ταινίες ενός κύκλου
παρεμφερούς θεματικής και με τους ίδιους κατά το μάλλον ή ήττον συντελεστές (Σολδάτος,
1999(6), Γ΄ 159). Εδώ η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα της βασικής
ομάδας αναφοράς, μιας παρέας νεολαίων που ζουν στην πρωτεύουσα και κινούνται στο πνεύμα
αμφισβήτησης της δεκαετίας του ’60.
Ο χώρος όπου διαδραματίζονται αρκετές σκηνές είναι το οκτατάξιο γυμνάσιο αρρένων της παραπάνω
παρέας, ενώ γίνονται και αναφορές στο γειτονικό γυμνάσιο θηλέων. Έτσι και αρκετές πληροφορίες
συλλέγουμε για το εκπαιδευτικό δίκτυο και ευκρινώς καταγράφεται η διδακτική πράξη. Εκεί που η ταινία
επιμένει περισσότερο όμως, είναι η έννοια της (εντός και εκτός του σχολικού χώρου) πειθαρχίας με το
επηρεασμένο από τις χολιγουντιανές ταινίες μοτίβο της νεανικής παρανομίας, αλλά και οι διαπροσωπικές
σχέσεις εκπαιδευτικών με μαθητές ή μαθητών μεταξύ τους οι οποίες επηρεάζουν και επηρεάζονται από
τις συμπεριφορές και των δύο πλευρών. Όπως συνηθιζόταν τότε, η εταιρεία παραγωγής είχε επενδύσει
σε μια ομάδα νέων ηθοποιών και επίδοξων κινηματογραφικών ειδώλων (Ζ. Λάσκαρη, Κ. Βουτσάς,
Β. Βουλγαρίδης), μέσω των οποίων επιδίωξε να προσελκύσει το κοινό της εποχής. Στην επίτευξη του
ίδιου στόχου συνηγορεί βέβαια, και η επικαιρη θεματολογία, η οποία ωστόσο, δεν αξιοποιήθηκε
αρκούντως.
Μία φαρσοκωμωδία εκπροσωπεί τη δεύτερη κατηγορία ταινιών που αναφέρονται στην εκπαίδευση.
Πρόκειται για τα «Χτυποκάρδια στο θρανίο» (1964) που γυρίστηκαν στα ελληνικά και τα τουρκικά και –με
πρωταγωνίστρια τη βασικότερη εκπρόσωπο του νεοδημιουργημένου star system Α. Βουγιουκλάκη–
συγκέντρωσαν τη μεγάλη αποδοχή του κινηματογραφόφιλου κοινού (Σολδάτος, 1999(6), Γ΄ 172).
Αποτελούν τη συνέχεια της δίδυμης ταινίας του 1960 «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» και
παρουσιάζουν με περισσή απλοϊκότητα και αφέλεια την ανέμελη ζωή και τις συμπεριφορές των μαθητριών

στο ιδιωτικό γυμνάσιο μιας μεγαλοαστικής περιοχής της Αθήνας. Τα στερεότυπα διατηρούνται, η
διαφορετικότητα ωστόσο, είναι εμφανής σε σχέση με το μικροαστικό περιβάλλον της προηγούμενης
ταινίας.
Η συνταγή του σεναριογράφου Α. Σακελλάριου είναι μία συνηθισμένη εκείνη την εποχή
κινηματογραφική γλώσσα, η οποία δεν είναι απαλλαγμένη ιδεολογικών φορτίσεων. Με άλλα λόγια, παρά
τα στοιχεία (μουσική, ενδυματολογικός κώδικας κτλ.) που παραπέμπουν σε σύγχρονα ευρωπαϊκά
πρότυπα (Αθανασάτου, 2001, 244), ο πυρήνας της ταινίας παραμένει παραδοσιακός όσον αφορά στις
κυρίαρχες νοοτροπίες. Χαρακτηριστική είναι, λόγου χάρη, η μιζέρια και η έλλειψη αποφασιστικότητας
που αποπνέουν τα λόγια των εκπαιδευτικών Δ. Παπαγιαννόπουλου και Δ. Νικολαϊδη όσο και του φοιτητή
και μελλοντικού εκπαιδευτικού Γ. Κωνσταντίνου. Οι μαθήτριες πάλι, οι οποίες παρουσιάζονται ως φορείς
αναστάτωσης που χρειάζονται σωφρονισμό από τον ανδροκρατούμενο καθηγητικό σύλλογο, μπορούν
κάλλιστα να αποτελέσουν αντίβαρο στο νέο εκείνο τον καιρό αίτημα της γυναικείας χειραφέτησης
(Αθανασάτου, 2001, 240). Η δε επιλογή της ηρωϊδας να εγκαταλείψει το σχολείο και να επιστρέψει στη
συζυγική εστία (άρα να μη ριψοκινδυνέψει την πολυτελή ζωή της) μεταβάλλει το σχολείο και τη μόρφωση
σε καπρίτσιο για τα κορίτσια της αστικής τάξης.
Το 1964, τη χρονιά που γυρίστηκαν τα «Χτυποκάρδια στο θρανίο», οι εκλογές έδωσαν μια μεγάλη νίκη
στην Ένωση Κέντρου και στα μεσοαστικά στρώματα την ευκαιρία να αρθρώσουν έναν περισσότερο
αυτόνομο πολιτικό λόγο (Αθανασάτου, 2001, 101). Σ’ αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση απέκτησε
μεγαλύτερη σημασία ως παράγοντας που επέτρεπε την αναρρίχηση στην κοινωνική κλίμακα
(Αθανασάτου, 2001, 103). Προς την ίδια κατεύθυνση λειτούργησε άλλωστε, και η ανάληψη του
υπουργείου Παιδείας από τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, καθώς και η ψήφιση του σημαντικότατου
για την εκπαίδευση νόμου 4379/ 1964 (Δημαράς, 1998(2), Β΄ 269-274). Ωστόσο, ούτε ο νόμος ούτε οι
επιπτώσεις του δελέασαν τους παραγωγούς και έτσι δεν έχουμε δείγματα από την εκπαιδευτική εικόνα
των ετών 1963-67 στον ελληνικό κινηματογράφο που και εκείνος κινιόταν μέσα στο γενικότερο κλίμα
φιλελευθεροποίησης (Σωτηροπούλου, 1989, 93).
Μετά ήρθε η απριλιανή δικτατορία του 1967 και έστρεψε τα ενδιαφέροντα των κινηματογραφιστών
και του κοινού σε ταινίες εθνικιστικού κυρίως περιεχομένου (Σωτηροπούλου, 1989, 96), όπου η
εκπαίδευση δεν είχε θέση. Το δικτατορικό καθεστώς διατηρήθηκε μέχρι το 1974, οπότε μία κυβέρνηση
εθνικής ενότητας ανέλαβε τη μετάβαση της χώρας στον κοινοβουλευτικό βίο. Τότε, μέσα σε ένα κλίμα
ενθουσιασμού λόγω των επισταμένων προσπαθειών για «αποχουντοποίηση» και αισιοδοξίας για την
υπερίσχυση του νέου σε βάρος του παραδοσιακού και πεπαλαιωμένου, επιχειρήθηκαν αλλαγές στο
εκπαιδευτικό μας σύστημα (Δημαράς, 2000, 555).
Αυτή η σύγκρουση του παραδοσιακού με το νέο υπάρχει και στην ταινία του Θ. Μαραγκού «Μάθε παιδί
μου, γράμματα» που γυρίστηκε το 1981, σε μια πραγματικά κακή χρονική στιγμή για τον ελληνικό
κινηματογράφο, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά μεγάλη –και αχαρτογράφητη ακόμη–
παραγωγή βιντεοταινιών (Σολδάτος, 1999(6), Β΄ 28). Η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται σε μια
ορεινή κωμόπολη της Αρκαδίας, όπου ένα ζευγάρι φιλολόγων (Β. Διαμαντόπουλος, Α. Ματζουράνη)
προσπαθεί να κρατήσει ανοικτό το τοπικό δευτεροβάθμιο σχολείο που κινδυνεύει να κλείσει από έλλειψη
μαθητών. Ο σύζυγος είναι ο διευθυντής, ένας φιλόλογος παλαιών αρχών κοντά στα 60, ο οποίος –
διορισμένος κατά τη δεκαετία του ’40– έχει βιώσει τους δύο πολέμους και τη
σκληρή μετεμφυλιακή περίοδο. Η δεύτερη σύζυγός του, λίγο πάνω από τα 40, έχει ξεκινήσει την καριέρα
της στα χρόνια της μεταρρύθμισης του 1964 και προσπαθεί να φέρει έναν αέρα ανανέωσης στη σχολική
ζωή. Παρότι λοιπόν, στον επαγγελματικό τους χώρο ζουν τα ίδια γεγονότα, η διαφορετικότητα των
βιωμάτων καθορίζει τη γενικότερη οπτική τους και τους οδηγεί στη σύγκρουση που θα αναδείξει νικητή
το καινούργιο σε βάρος της παράδοσης.
Στην ταινία το εκπαιδευτικό σύστημα χρησιμοποιείται ως αφόρμηση προκειμένου να ξεκινήσει μια
ευρύτερη διερεύνηση προβλημάτων/ αιτημάτων, τα οποία, εκτός από ατομικά (των ηρώων), είναι και
συλλογικά (βλέπε την περίπτωση του μεγάλου γιου του ήρωα (Κ. Τσάκωνας) που έρχεται από το
εξωτερικό με πολλά προσόντα αλλά μένει άνεργος εξαιτίας της αδιαφορίας και της διαφθοράς της
κοινωνίας ή του μικρότερου γιου (Ν. Καλογερόπουλος), μαθητή του Λυκείου, που διαφωνεί με τον
αυταρχισμό του εκπαιδευτικού συστήματος). Ο Μαραγκός δηλαδή, αποφασίζει να σπάσει τη σιωπή που
είχε επιβληθεί στην κινηματογραφική γλώσσα για πολλά χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου και να
προβληματίσει τον θεατή ανοίγοντας μαζί του ένα είδος διαλόγου (Σωτηροπούλου, 1989, 99-100). Αν
λάβουμε μάλιστα υπόψη μας ότι ο κινηματογράφος επηρεάζεται από τις τάσεις της κοινωνίας που τον

δημιουργεί, μπορούμε να πούμε ότι η εποχή –λίγο μετά τη λεγόμενη «Μεταρρύθμιση του 1976» και την
επιβολή της δημοτικής γλώσσας στη διδασκαλία– προσφερόταν για κάτι τέτοιο.
Ανάλογο κλίμα συναντάμε άλλωστε και στη λογοτεχνική παραγωγή της περιόδου, με
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την «Αστραδενή» της Ε. Φακίνου. Στο βιβλίο περιγράφεται η ζωή μιας
μικρής μαθήτριας, πρώτα στην ακριτική Σύμη και αργότερα στην πρωτεύουσα. Η ηρωίδα, ένα παιδί με
πολλές ικανότητες, έξυπνο και δημιουργικό, στην κλειστή κοινωνία του νησιού αναπτύσσει ήπιες σχέσεις
με τους δασκάλους της (Φακίνου, 1982, 17). Οι συνθήκες στο αθηναϊκό σχολείο όμως, δεν της επιτρέπουν
να δείξει τι πραγματικά αξίζει, αφού όλες της οι προσπάθειες ακυρώνονται. Υπεύθυνη για την κατάσταση
αυτή είναι η δασκάλα, η οποία –ως γνήσια εκπρόσωπος της παράδοσης– αδιαφορεί πλήρως για την ομαλή
ένταξη της μικρής στο καινούργιο σχολικό περιβάλλον, επιβάλλει αυστηρές ποινές, δείχνει έντονη
συμπάθεια σε κάποιους μαθητές σε βάρος των υπολοίπων και αδυνατεί να αποδεχτεί τις διαφορετικές
κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του καθενός (Φακίνου, 1982, 139). Επομένως, οι ανισότητες επιτείνονται και
η ηρωίδα, παρότι έχει έντονη επιθυμία να συνεισφέρει στο καλό του συνόλου, απομονώνεται και φτάνει
–όπως και οι μαθητές του Μαραγκού– να νιώθει ότι το σχολείο την πνίγει. Η διαφορά της Φακίνου με τον
Μαραγκό έγκειται στο ότι για τους ήρωες του δεύτερου η κάθαρση υπονοείται, ενώ για εκείνους της
πρώτης δεν έρχεται ποτέ.
Και φτάνουμε στις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα που η Ελλάδα προσπαθούσε να επαναπροσδιορίσει
τη διεθνή θέση της και να συστρατευτεί με επιτυχία στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Η
δεκαετία του ’80 ξεκίνησε με την άνοδο του Α. Παπανδρέου στην εξουσία και έκλεισε με τη διακυβέρνηση
της οικουμενικής κυβέρνησης του Ξ. Ζολώτα. Ο βασικός νόμος της περιόδου ήταν ο 1566/ 1985, ο οποίος
θεωρήθηκε ότι περιλάμβανε αρκετές εκσυγχρονιστικές παραμέτρους. Ωστόσο, η προσπάθεια προώθησης
ριζοσπαστικών λύσεων στα πλαίσια ενός «Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία» οδήγησε στην πρώτη
μεγάλη απεργία των καθηγητών σε περίοδο εξετάσεων (1988), προτού η διακομματική εκπαιδευτική
πολιτική της κυβέρνησης Ζολώτα παράγει σχήματα με συνέχεια και συνέπεια. Η δεκαετία του ’90 πάλι,
χαρακτηρίστηκε από την εναλλαγή στην εξουσία των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
και μια ακόμη απεργία των καθηγητών κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 1997, η οποία
παρέλυσε για άλλη μια φορά τη σχολική ζωή (Δημαράς, 2000, 557).
«Ο οργασμός της αγελάδας» και το «Peppermint», οι τελευταίες ταινίες που μας ενδιαφέρουν,
επηρεάζονται από τα παραπάνω. Στην πρώτη (παραγωγή του 1996) δύο κορίτσια μεγαλώνουν σε μια
αγροτική περιοχή της ελληνικής επαρχίας βιώνοντας τις ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού συστήματος και
την έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού που τους στερεί κάθε δυνατότητα για σωστές σπουδές.
Χαρακτηριστική αντίδραση των ηρωϊδων –αλλά και των οικογενειών τους– είναι το αυξημένο ενδιαφέρον
για μια άλλου είδους κοινωνική εξασφάλιση, την αποκατάστασή τους μέσω του γάμου. Στη δεύτερη
(παραγωγή του 1999) περιγράφεται η ζωή δύο φίλων από τα 5 έως τα 35 τους χρόνια και καταγράφονται
οι επιρροές που δέχτηκαν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό σχολείο της δεκαετίας του ’70, καθώς και
οι συνέπειες εκείνων των επιρροών στις μετέπειτα προσωπικές και επαγγελματικές τους επιλογές. Μέσα
από διαφορετικές παραμέτρους λοιπόν, τόσο οι δημιουργοί του «Οργασμού» Ο. Μαλέα και Α.
Αλεξόπουλος όσο και ο Κ. Καπάκας του «Peppermint» ενισχύουν τα σενάριά τους με την παρουσίαση
σκηνών από τη σχολική ζωή των πρωταγωνιστών τους σ΄ ένα επαρχιακό Λύκειο και ένα Δημοτικό σχολείο
μεσοαστικής συνοικίας της πρωτεύουσας αντιστοίχως.
Στην πρώτη ταινία οι δημιουργοί δίνουν έμφαση στον εκπαιδευτικό. Τον παρουσιάζουν
ταλαιπωρημένο από τις δύσκολες συνθήκες στο χώρο της δουλειάς του, αβοήθητο από την πλευρά της
πολιτείας και, σύμφωνα με τα λεγόμενα και τη συμπεριφορά του, εντελώς παραιτημένο. Αυτή η
παραίτηση είναι άλωστε που τον κάνει ιδιαίτερα ανεκτικό στη μαθητική απειθαρχία και συγχρόνως,
ανίκανο να πείσει τις μαθήτριες-ηρωϊδες –αλλά και την τοπική κοινωνία– για τη σπουδαιότητα της
εκπαίδευσης. Όσο για το «Peppermint», στην αποτύπωση της σχολικής ζωής του βασικού ήρωα που
επιχειρείται, η αυστηρότητα περισσεύει στα λόγια και τη μορφή της δασκάλας, μιας γυναίκας η οποία
εύκολα αναβιώνει στα μάτια των μικρών παιδιών τη μορφή του «μπαμπούλα» της νηπιακής τους ηλικίας.
Οι οικογένειες των ηρώων-μαθητών πάλι, ως γνήσιοι εκπρόσωποι της τάξης των μεσοαστών των
δεκαετιών του ’60 και του ’70, στους λίγους και ιδιαίτερα λιτούς τους διαλόγους δηλώνουν πως δεν
θεωρούν τη γνώση αυτοσκοπό. Τα παιδιά τους οφείλουν να αποκτήσουν μόρφωση, επειδή τους είναι
απολύτως απαραίτητη για την κοινωνική ανάδειξη, η οποία με τη σειρά της θα τους αποφέρει υλική
επιτυχία και προσωπική ευτυχία.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ

Τέσσερις θεματικές ενότητες με δώδεκα υποενότητες χρησιμοποιήθηκαν για τη συνολική αποτύπωση
του οπτικού περιεχομένου των ταινιών, καθώς και την ανίχνευση των ομοιοτήτων/ διαφορώνσυγκλίσεων/ αποκλίσεων στον τρόπο που οι δημιουργοί προβάλλουν τα ενδιαφέροντά τους.
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
1.1 Ειδικότητα
Σε όλες τις ταινίες εμφανίζεται ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί, στη «Διαγωγή μηδέν» και
το «Μάθε, παιδί μου, γράμματα» μάλιστα, κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Όταν οι δημιουργοί
ασχολούνται με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση («Διαγωγή μηδέν», «Νόμος 4000», «Χτυποκάρδια στο
θρανίο», «Μάθε, παιδί μου, γράμματα») συγκλίνουν στην παρουσίαση φιλολόγων Οι λόγοι είναι
προφανείς. Η ειδικότητα καλύπτει πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και έρχεται πάρα πολλές
διδακτικές ώρες σε επαφή με τους μαθητές. Ακολουθούν ως «δεύτεροι τη τάξει» οι μαθηματικοί σε δύο
ταινίες («Χτυποκάρδια στο θρανίο», «Ο οργασμός της αγελάδας»), ενώ η παρουσία καθηγητών άλλων
ειδικοτήτων είναι επουσιώδης και απλώς εξυπηρετεί στο να εξελιχθεί ο μύθος, όπως συμβαίνει, λόγου
χάρη, με τον θεολόγο-ιερέα του «Μάθε, παιδί μου, γράμματα» και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, με τον ο
γυμναστή στα «Χτυποκάρδια στο θρανίο».
1.2 Εμφάνιση-οικονομική κατάσταση
Τους εκπαιδευτικούς όλοι οι δημιουργοί τούς παρουσιάζουν με περιποιημένη εξωτερική εμφάνιση και
με μια κοκεταρία που κάποτε φτάνει στην υπερβολή («Peppermint», «Διαγωγή μηδέν»). Ωστόσο, δεν
αγνοούν το γεγονός ότι ο κλάδος μαστίζεται από οικονομικά προβλήματα και το προβάλλουν
ποικιλοτρόπως. Στη «Διαγωγή μηδέν», λόγου χάρη, η οικονομική δυσπραγία από τη μακροχρόνια
αδιοριστία οδηγεί τον εκπαιδευτικό στο γραφείο του τοπικού βουλευτή, στα «Χτυποκάρδια στο
θρανίο» διακωμωδούνται τα τεχνάσματα τριών καθηγητών για να αποφύγουν να κεράσουν έναν καφέ
στο γυμνασιάρχη τους, ενώ στο «Μάθε, παιδί μου, γράμματα» η ανέχεια του γυμνασιάρχη
αντικατοπτρίζεται στο ετοιμόροπο από τους σεισμούς σπίτι του.
1.3 Ιεραρχία
Η ιεραρχία στην εκπαίδευση ενδιαφέρει επίσης τους δημιουργούς. Σε τρεις ταινίες («Νόμος
4000», «Χτυποκάρδια στο θρανίο», «Μάθε, παιδί μου, γράμματα») εστιάζουν τον φακό τους στο γραφείο
της διεύθυνσης του σχολείου, την οποία όμως κρατούν κατά κανόνα άνδρες. Μοναδική περίπτωση
γυναίκας διευθύντριας βλέπουμε στη «Διαγωγή μηδέν», η φιγούρα της όμως, μόνο γέλιο μπορεί να
προκαλέσει.
1.4 Κατάρτιση-διδακτική ικανότητα
Εδώ οι δημιουργοί κρατούν συνήθως ουδέτερη στάση. Σε δύο μόνο από τις έξι ταινίες υπάρχει έμμεση
αρνητική θεώρηση που εστιάζεται και πάλι στις γυναίκες εκπαιδευτικούς (βλέπε ενδεικτικά τη
διευθύντρια της «Διαγωγής μηδέν» αλλά και τη δασκάλα του «Peppermint»).
1.5 Σχέση με τοπική κοινωνία
Οι πέντε από τους έξι δημιουργούς βγάζουν τον εκπαιδευτικό από τον σχολικό χώρο και προσπαθούν
να αναπαραστήσουν τη σχέση του με την τοπική κοινωνία. Κυρίως τον δείχνουν να συγχρωτίζεται με τους
γονείς ή τους κηδεμόνες των μαθητών, σπανίως όμως υπό ομαλές συνθήκες. Τόσο στο «Νόμο 4000» και
τα «Χτυποκάρδια στο θρανίο» όσο και στο «Μάθε, παιδί μου, γράμματα» οι γονείς-κηδεμόνες εγκαλούνται
για τη συμπεριφορά των παιδιών τους (κλοπή γραπτών στην πρώτη, παράνομο «ραντεβού» σε
ζαχαροπλαστείο στη δεύτερη, απείθεια σε καθηγητική εντολή στην τρίτη ταινία). Πολύ
λιγότερο αναπαριστάται η σχέση του εκπαιδευτικών με τις αρχές του τόπου (βουλευτές, δήμαρχος,
αστυνομικός διοικητής) μόνο όμως στην επαρχία («Διαγωγή μηδέν», «Μάθε, παιδί μου, γράμματα»).
2. ΜΑΘΗΤΗΣ
2.1 Εμφάνιση-εξοπλισμός
Κανένας από τους δημιουργούς δεν αγνοεί τα στάνταρ της κάθε δεκαετίας όσον αφορά στην εμφάνιση
των μαθητών/ τριών. Τα κορίτσια φορούν την κλασική μαύρη ποδιά (δεκαετίες ’40-’60), η οποία γίνεται
μπλε τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε επίσης σε δύο ταινίες και τα ρούχα της γυμναστικής που το είδος τους
ποικίλει (συνηθισμένα στο «Νόμο 4000», περισσότερο εξεζητημένα στα «Χτυποκάρδια στο θρανίο»), σε
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τον πανομοιότυπο παντού μαθητικό εξοπλισμό (σάκα, τετράδια,
μολύβια κτλ).
2.2 Αξιολόγηση-επίδοση

Στο «Νόμο 4000», τα «Χτυποκάρδια στο θρανίο» και το «Peppermint» τα παιδιά εξετάζονται
προφορικά. Όρθιοι στον πίνακα οι μαθητές της πρώτης και της τρίτης, όρθιες, αλλά στο θρανίο τους, οι
μαθήτριες της δεύτερης ταινίας. Και στις τρεις περιπτώσεις η κλήση για εξέταση έχει γίνει με βάση τον
βαθμολογικό «κατάλογο» του διδάσκοντα. Αναφορά σε γραπτή εξέταση, από την άλλη πλευρά, έχουμε
σε δύο από τις έξι ταινίες. Τα παιδιά εξετάζονται επίσης γραπτά στην Έκθεση σε θέμα που ο καθηγητής
έχει γράψει στον πίνακα στο «Μάθε, παιδί μου, γράμματα», ενώ στο «Νόμο 4000» παίρνουν μέρος στις
απολυτήριες εξετάσεις. Τη λύση στην κακή μαθητική επίδοση, τέλος, τη δίνει συνήθως ένας
«προγυμναστής»: πρώην μαθητής του σχολείου και νυν φοιτητής στα «Χτυποκάρδια στο θρανίο» ή μέλος
του καθηγητικού συλλόγου στο «Μάθε, παιδί μου, γράμματα».
2.3 Πειθαρχία-ποινές
Η μαθητική πειθαρχία είναι ένα θέμα που δελεάζει εξαιρετικά τους δημιουργούς και παρουσιάζεται
στις πέντε από τις έξι ταινίες. Τα είδη της απειθαρχίας ποικίλουν: βλέπουμε τα παιδιάστικα αστεία των
μαθητριών που δυσκολεύουν τη διεξαγωγή του μαθήματος στη «Διαγωγή μηδέν», το σκίτσο του καθηγητή
που διακινείται στην αίθουσα κατά την ώρα της παράδοσης αλλά και το «γιαούρτωμα» του ίδιου
στο «Νόμο 4000», μυρμήγκια να τοποθετούνται στις τσέπες των εκπαιδευτικών και την τάξη να
μετατρέπεται σε αίθουσα χορού στα «Χτυποκάρδια στο θρανίο» ή τους μαθητές να εξεγείρονται στο
«καθηγητικό κατεστημένο» στο «Μάθε, παιδί μου, γράμματα». Ανάλογη ποικιλία ωστόσο, δεν υπάρχει
στην πάταξη αυτής της απειθαρχίας, αφού οι ποινές λίγο ως πολύ είναι κοινές σε εσωσχολικό επίπεδο:
πολλαπλή αντιγραφή κειμένων, παραμονή στο σχολείο μετά το τέλος του μαθήματος, ενημέρωση γονέων,
αποβολή και, πάνω απ’ όλα, χειροδικία, η οποία κυριολεκτικά καθαγιάζεται από τους περισσότερους
δημιουργούς. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η σκηνή της δημόσιας διαπόμπευσης μαθητή στο «Νόμο 4000».
3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
3.1 Μαθήματα
Σε όλες τις ταινίες υπάρχει αναπαράσταση της διδακτικής πράξης. Τη μερίδα του λέοντος διεκδικούν
τα Αρχαία Ελληνικά («Νόμος 4000», «Χτυποκάρδια στο θρανίο», «Μάθε, παιδί μου, γράμματα»), πράγμα
που δεν ξενίζει κανέναν, εάν σκεφτούμε τον κλασικότροπο χαρακτήρα της παιδείας μας. Μόνο στις
νεότερες ταινίες, καθώς έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας προβληματισμός σχετικά με τους
προσανατολισμούς της ελληνικής εκπαίδευσης, η προτίμηση των δημιουργών κλίνει προς τα Μαθηματικά
(«Ο οργασμός της αγελάδας», «Peppermint»). Όσον αφορά στα υπόλοιπα μαθήματα, σε δύο ταινίες
(«Νόμος 4000», «Χτυποκάρδια στο θρανίο») γίνεται Γυμναστική με προφανή επιδίωξη να δοθεί μία
ανάλαφρη διάσταση, τα παιδιά γράφουν Έκθεση στο «Μάθε, παιδί μου, γράμματα» αποκλειστικά και μόνο
για την εξέλιξη του μύθου, ενώ σε μία ακόμη ταινία («Διαγωγή μηδέν») διδάσκεται Ιστορία, σε θεματική
ενότητα που αρμόζει βέβαια στο τότε πολιτικό κλίμα.
3.2 Μέθοδος διδασκαλίας
Παντού παρουσιάζεται να κυριαρχεί ο «από καθέδρας» διδασκαλικός μονόλογος, για τον οποίο δεν
εγείρονται ενστάσεις από τους δημιουργούς. Μοναδική εξαίρεση το «Μάθε, παιδί μου, γράμματα». Εκεί ο
δημιουργός προσαρμόζεται στο αίτημα των καιρών και διαφοροποιείται εν μέρει, παρουσιάζοντας τον
διάλογο καθηγήτριας- μαθητών, μία διαδικασία που φαίνεται πως και ο ίδιος αποδέχεται.
3.3 Διδακτικά μέσα
Η αποτύπωση των εποπτικών οργάνων που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν στη διδασκαλία είναι
ενδεικτική του πόσο λίγο διαφοροποιήθηκαν τα πράγματα μέσα στα τελευταία πενήντα χρόνια του
20ου αιώνα. Εδώ η κοινοτυπία περισσεύει, με τον χάρτη (κυρίως γεωγραφικό, σπάνια ανθρωπολογικό
αλλά ποτέ ιστορικό) στον τοίχο και την υδρόγειο σφαίρα επάνω στην έδρα που διακρίνονται σε όλες
ανεξαιρέτως τις ταινίες.
3.4 Εποπτεία διδακτικής πράξης
Εκτός από τους εκπαιδευτικούς που επιχειρούν με περισσότερη ή λιγότερη επιτυχία να διατηρήσουν
τον έλεγχο, επιπλέον εποπτεία ασκείται από τον επιστάτη του σχολείου, του οποίου η γραφική φιγούρα
κοσμεί τις ταινίες «Διαγωγή μηδέν», «Χτυποκάρδια στο θρανίο» και «Μάθε, παιδί μου, γράμματα».
4. ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ελάχιστες είναι οι τέτοιου είδους αποτυπώσεις και γίνονται μόνο για σεναριογραφικές ανάγκες, όπως
γίνεται στη «Διαγωγή μηδέν», όπου το –εντελώς ξένο προς τα σχολικά ήθη της εποχής– μπάνιο στη
θάλασσα οδηγεί στην απαγωγή της μαθήτριας από τον καθηγητή της, ή στο «Μάθε, παιδί μου,

γράμματα» με τη συμμετοχή του σχολείου στα αποκαλυπτήρια αναθηματικής πλάκας που δίνει το έναυσμα
για τις μαθητικές αντιδράσεις .

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Προκειμένου να διαπιστωθεί το πώς οι σημερινοί μαθητές αντιλαμβάνονται το όσα παρουσιάζονται
στις έξι αυτές ταινίες, εκατό παιδιά ηλικίας 13-18, προερχόμενα από δύο Γυμνάσια και Λύκεια της Αττικής
(του κέντρου και της περιφέρειας) κλήθηκαν να απαντήσουν σε έντεκα –κλειστές επί το πλείστον–
ερωτήσεις. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη το φύλο ή η ηλικία των μαθητών
και γι’ αυτό συμπτωματικά και μόνο τα αγόρια που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν περισσότερα από τα
κορίτσια (68 %), ενώ δεν υπήρξε διαφοροποίηση στην αναλογία των δύο ηλικιακών υποσυνόλων (13-15
και 16-18 ετών).
Σύμφωνα με τις απαντήσεις, από τις ταινίες η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών έχει δει
τα «Χτυποκάρδια στο θρανίο» (ποσοστό 91,4 %), ενώ έρχεται δεύτερο –με πολύ χαμηλότερο ποσοστό
όμως– το «Μάθε, παιδί μου, γράμματα» (ποσοστό 36,5 %). Ωστόσο, στην ερώτηση, εάν εκτός των έξι έχουν
παρακολουθήσει κάποια άλλη σχετική ταινία, σπεύδουν να δηλώσουν (ποσοστό 17,2 %) ότι έχουν
παρακολουθήσει στην τηλεόραση τουλάχιστον μια από τις βιντεοταινίες της σειράς «Ρόδα, τσάντα και
κοπάνα» που γυρίστηκαν στη δεκαετία του ’80 και παρουσιάζουν μια σχολική πραγματικότητα που τους
είναι περισσότερο οικεία και προσιτή.
Στην προσπάθειά τους τώρα να εντάξουν στο χρόνο τα όσα διαδραματίζονται στις ταινίες, οι μαθητές,
παρότι δηλώνουν ότι έχουν λάβει κυρίως υπόψη τους τα διάφορα εξωτερικά στοιχεία (ποσοστό 31%),
αποτυγχάνουν πλήρως (ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η ταινία «Χτυποκάρδια στο θρανίο» που
η πλειοψηφία την τοποθετεί χρονικά στη δεκαετία του ’80).
Από τις διάφορες παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος, τα παιδιά συμφωνούν πως οι
δημιουργοί των ταινιών ενδιαφέρονται να αναδείξουν κυρίως τους μαθητές (ποσοστό 32%), μετά
τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες (ποσοστό 17%) μαζί με τη διδακτική πράξη (ποσοστό 14%) και
τελευταίους τους εκπαιδευτικούς (ποσοστό 12%). Σημαντική, εξάλλου, θεωρεί το 8% των μαθητών μια
άλλη παράμετρο που την καθορίζουν από μόνοι τους και δεν είναι άλλη από την εμπορικότητα της ταινίας.
Την εμπορικότητα κατατάσσουν άλλωστε τρίτη (ποσοστό 16%) ανάμεσα στους απώτερους στόχους του
κάθε δημιουργού που ασχολείται με το εκπαιδευτικό σύστημα, έστω κι αν αναγνωρίζουν ότι με τις ταινίες
τους οι δημιουργοί αποσκοπούν επίσης και στο να προβληματίσουν την κοινή γνώμη (ποσοστό 31%) ή να
καυτηριάσουν τα κακώς κείμενα της εκπαίδευσης (ποσοστό 24%), τα οποία, όμως, οι περισσότεροι
μαθητές (ποσοστό 53%) θεωρούν ότι υπερτονίζονται.
Όσον αφορά στα κοινά σημεία των τότε τεκταινόμενων με τα σημερινά, τα παιδιά βρίσκουν
πως ό,τι παρουσιάζεται στις ταινίες δεν απέχει εξαιρετικά από τη σημερινή πραγματικότητα. Ομοιότητες
εντοπίζουν στους μαθητές (ποσοστό 33%), τη διδακτική πράξη (ποσοστό 24%), τους εκπαιδευτικούς
(ποσοστό 16%) αλλά και τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες (ποσοστό 12%), ενώ ένα ποσοστό 15% βλέπει
ομοιότητες σε όλα τα παραπάνω. Παρόλα αυτά, η αντιμετώπιση των γεγονότων που προβάλλονται στις
ταινίες γίνεται με σκωπτική διάθεση (ποσοστό 26%), αδιαφορία (ποσοστό 23%) ή μεγάλη αποστασιοποίηση
(ποσοστό 30%). Χαρακτηριστικό είναι τέλος, το γεγονός ότι η τέτοιου είδους αντιμετώπιση δεν
επηρεάζεται από το φύλο των ερωτώμενων, έστω κι αν τα κορίτσια παρακολουθούν τις ανάλογες ταινίες
με περισσότερο ενδιαφέρον απ’ ό,τι τα αγόρια.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο ελληνικός κινηματογράφος έχει να επιδείξει μια ικανοποιητική παραγωγή ταινιών κατά το δεύτερο
μισό του 20ου αιώνα (Σωτήρη, 1974, 355 κ.ε.. Παραδείση, 1993, 50-56), ανάμεσα στις οποίες είναι και οι
ταινίες που εξετάσαμε.
Οι έξι αυτές ταινίες έχουν σίγουρα διαφορές. Άλλες υπήρξαν πολύ εμπορικές και άλλες όχι τόσο.
Αλλού η σχολική ατμόσφαιρα μονοπωλεί το ενδιαφέρον των σεναριογράφων και αλλού αποτελεί
δευτερεύοντα παράγοντα. Παρόλα αυτά, στις περισσότερες το οπτικό περιεχόμενο παρουσιάζει
κοινοτυπίες. Όσο για την ιδεολογική τους κατεύθυνση, φαίνεται ότι καθορίζεται από το ιστορικό
περιβάλλον των χρονικών περιόδων στις οποίες τα εκπαιδευτικά δρώμενα εξελίσσονται.
Η «Διαγωγή μηδέν», λόγου χάρη, αποβλέπει στην απλοϊκή και ανώδυνη αναπαράσταση μιας
πραγματικότητας που δεν έχει καθόλου να κάνει με τα όσα είχαν προηγηθεί στην Ελλάδα. Ο «Νόμος

4000» πάλι, φέρνει στην επιφάνεια μερικά από τα καίρια τότε προβλήματα της εκπαίδευσης, αλλά δεν
ενδιαφέρεται να συσχετίσει τις αιτίες τους με τις γενικότερες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες. Για
τα «Χτυποκάρδια στο θρανίο» βασικός προορισμός είναι η ψυχαγωγία του θεατή και αυτό επιτυγχάνεται
μέσω της αναπαράστασης μιας πραγματικότητας που δεν γεννά προβληματισμό και δίνει την
ψευδαίσθηση ότι όλα τελειώνουν πάντοτε κατ’ ευχήν, ενώ το «Μάθε, παιδί μου, γράμματα» διακατέχεται
από το δημοκρατικό αίσθημα της δεκαετίας του ‘80 και χρησιμοποιεί μεν τα
κινηματογραφικά μοτίβα παλαιότερων περιόδων, προσπαθεί όμως να απομυθοποιήσει την
ωραιοποιημένη μέχρι τότε εικόνα της πραγματικότητας. Οι δύο νεότερες ταινίες τέλος, ως χαρακτηριστικά
δείγματα του λεγόμενου «νέου ελληνικού κινηματογράφου» (Σωτηροπούλου, 1989, 101), δεν
καταξιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία στα μάτια των θεατών και τη χρωματίζουν με μελανά χρώματα,
ίσως μελανότερα απ’ ό,τι πραγματικά της αξίζουν.
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Η αποδελτίωση των ταινιών και των λογοτεχνικών έργων έγινε κατά τα ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 από
τους φοιτητές Ε΄ εξαμήνου του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών Π. Αλεξανδρή,
Α. Καστρινάκη, Α. Κωνσταντίνου, Ε. Μπαζάνη, Ε. Παπαδημάτου, Α. Παπαδοπούλου, Ε. Ρουσοδήμου, Χ.
Στέφου και Θ. Τσούχλο στο πλαίσιο του μαθήματος «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1859-1893
ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΗ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ.
Ιωάννης ΚΑΠΠΟΣ
Δρ. Ιστορίας - Σχ. Σύμβουλος
Κωνσταντίνος ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Εκπαιδευτικός - Yπ. Δρ. Παντείου Παν/μίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ανέκδοτο Ημερολόγιο του δασκάλου Παναγιώτη Παπαιωάννη Φιλόπουλου (1843-1893) που
αποτελείται από τρία βιβλία (734 σελίδες) εκτός από την αυτοβιογραφία του περιλαμβάνει πλήθος
πληροφοριών, κοινωνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και λαογραφικού περιεχομένου.
Ιδιαίτερη θέση στο Ημερολόγιο κατέχουν οι εκπαιδευτικές ειδήσεις της εποχής του β΄ μισού του
19ου αιώνα. Ειδικότερα αναδεικνύονται ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των Δημοτικών και Ελληνικών
σχολείων, τα προβλήματα των δημοδιδασκάλων και ελληνοδιδασκάλων, τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική
υποδομή και τη λειτουργία του Διδασκαλείου.
Το Ημερολόγιο αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για μια εποχή που η Ελλάδα ως
νεοσύστατο κράτος αναζητούσε τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας.

SUMMARY
The unpublished journal of teacher Panayiotis Papaioannis Philopoulos (1843-1893), which
consists of three books (734 pages), includes, apart from his autobiography, a lot of information, of
social, political, cultural and folklore content.
The news on education during the second half of the 19 th century hold a special in the journal.
More specifically, issues relating to the function of the Primary and the Creek schools, the problems of
Primary and Creek school teachers, the shortages of infrastructure and the function of the School were
pushed forward.
The journal is an important source of information for a period when Creece, as a newly founded
state, was in search of shaping a new reality.

1. Γενικά
Η περίοδος μετά το 1834 που ακολούθησε τη θεσμική οργάνωση της βασικής εκπαίδευσης
χαρακτηρίζεται από πράξεις ή παραλείψεις της κεντρικής και τοπικής εξουσίας που διαστρέβλωναν ή
ακύρωναν σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.( Μάουρερ,
1976,524). Η μελέτη της επίσημης και ιδιωτικής αλληλογραφίας της εποχής οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
η λειτουργία της εκπαίδευσης σε σημαντικό βαθμό χαρακτηρίζεται από τη
σύγκρουση που
αναπτύσσεται, κατά κύριο λόγο, ανάμεσα στους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους
δημοδιδασκάλους- ελληνοδιδάσκαλους με αφορμή θέματα που αφορούσαν τη μισθοδοσία καθώς
και την εξασφάλιση όρων και προϋποθέσεων υποτυπώδους έστω διεκπεραίωσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Τα έγγραφα της περιόδου αναδύουν τη κραυγή αγωνίας- των δασκάλων- για το μέλλον της
ελληνικής εκπαίδευσης. Οι αρχικές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν με τη θεσμοθέτηση του
εκπαιδευτικού συστήματος διαψεύδονταν μπροστά στο πλήθος των προβλημάτων και την ατολμία που

έδειχναν οι υπεύθυνοι για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τις
προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. (Κάππος, 2001,305-318)
Η πραγματικότητα όπως διαγράφεται από τη σχετική έρευνα αναδεικνύει τον ηρωισμό του
‘Έλληνα δασκάλου ο οποίος με την υπεράνθρωπη προσπάθεια αναπλήρωνε σε μεγάλο βαθμό τις
κρατικές ελλείψεις κρατώντας ανοικτά πολλά σχολεία ιδιαίτερα σε φτωχές περιοχές (Γεδεών, 1893,16).
Η αγωνιώδης προσπάθεια του δασκάλου είναι αποτυπωμένη στις εκθέσεις των εξεταστικών επιτροπών,
σ’ αυτές των δημοτικών συμβουλίων και στις επιστολές, μεγάλο μέρος των οποίων διασώζεται στα ΓΑΚ/
Οθωνικό Αρχείο.
Εκτός όμως από την επίσημη αλληλογραφία, αξιόλογες και αξιόπιστες πηγές της ιστορίας της
εκπαίδευσης αποτελούν και τα προσωπικά ημερολόγια των δασκάλων, όπου εκεί χωρίς τους
περιορισμούς που επέβαλε η επίσημη αλληλογραφία έγραφαν τις εμπειρίες τους, τις δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν τα όνειρα και τις επιδιώξεις τους. Συχνά τα κείμενα αυτά δεν είναι μόνο αυτοβιογραφικά
αλλά περιεκτικές απεικονίσεις της γενικότερης πραγματικότητας της εποχής. Στην παρούσα ανακοίνωση
θα παρουσιάσουμε το ανέκδοτο ημερολόγιο ενός ανήσυχου δασκάλου του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα
ο οποίος με τις ρεπορταζιακού τύπου αναφορές και τα κριτικά σχόλια καλύπτει πολλές πτυχές του
δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Το κείμενο γραμμένο με γλαφυρό ύφος και ρομαντική διάθεση γέμει
ειδήσεων και σχολίων που σκιαγραφούν την κοινωνική, οικονομική, πολιτική και
εκπαιδευτική πραγματικότητα της Πελοποννήσου το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

2. Η ταυτότητα του Ημερολογίου.
Το Ημερολόγιο αποτελείται από δύο τόμους- βιβλία, όπως τα επιγράφει ο ίδιος, με συνεχή
σελιδαρίθμηση από 1 έως 734. Ο τύπος συγγραφής του ημερολογίου ακολουθεί την ημερολογιακή
καταχώρηση των γεγονότων κατά μήνα και ημέρα. Το κείμενο είναι χειρόγραφο με καλλιγραφική γραφή,
ευανάγνωστο με ιδιαίτερη γραμματική και συντακτική επιμέλεια. Στο πρώτο βιβλίο αναφέρεται κατά
κύριο λόγο σε στοιχεία της βιογραφίας του με ιδιαίτερες αναφορές στα πρώτα χρόνια της ζωής και της
εκπαίδευσης του ενώ στο δεύτερο επεκτείνεται σε ευρύτερο φάσμα γεγονότων που επηρεάζουν με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο την οικογενειακή και επαγγελματική του ζωή. Ο επίλογος του δευτέρου βιβλίου,
«…Ούτως παρήλθεν και ούτος ο μην καθ’ ον λήγει και η βιογραφία εν τω παρόντι δευτέρω βιβλίω, ως
συνέχεια της οποίας θα αρχίση εις το τρίτον βιβλίον από τον Οκτώβριον και εξής από σελίδα 735.», μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι συνεχίστηκε η συγγραφή των γεγονότων Ωστόσο όμως το υπόλοιπο μέρος
δεν υπάρχει στο ευρεθέν σώμα του Ημερολογίου.
Ειδικότερα, το πρώτο βιβλίο που αποτελείται από 344 χειρόγραφες σελίδες επιγράφεται ως
εξής, «Βιογραφία ή Αναμνήσεις τινές εξ αρχής της παιδικής ηλικίας μέχρις εσχάτων μου ημερών». Στο
προοίμιο του βιβλίου, ο συγγραφέας, θεωρεί απαραίτητο πριν αρχίσει την εξιστόρηση των γεγονότων
να αναφέρει τα προσωπικά του στοιχεία «Εν τη βίβλω τούτη ανηκούση εις εμέ τον Παναγιώτη παπά
Ιωάννου Φιλόπουλον υιόν του Ιωάννου ιερέως Φιλοπούλου εκ της κωμοπόλεως Λαγκαδίων της Γόρτυνος
και της Αναστασίας Ασημακοπούλου εκ της αυτής κωμοπόλεως, μνείαν ποιούμαι περί των ακολούθων
αντικειμένων προς μνήμην. Εγεννήθην εν Λαγκαδίοις τω σωτηρίω έτει 1845 Φεβρουαρίου 1845 ημέραν
Πέμπτην της Απόκρεω και ώραν 2. Μ.Μ κατά την εν Πεντατεύχω του Μωυσέως ιδιόχειρον σημείωσιν του
πατρός μου.»(Ημερολόγιο ,1)

3. Εκπαιδευτικές και άλλες ειδήσεις.
Στη συνέχεια εισέρχεται στην περίοδο της εκπαίδευσης του αρχίζοντας από την παρακολούθηση
των μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδίων , «…εις διαφόρους δασκάλους ερχόμενους εκείσε,
τελευταίον δι ελθόντος ως Δημοδιδασκάλου ενός σπουδαιοτάτου ονομαζόμενου Δημητρίου Θηβαίου και
λαβόντος στενή σχέσιν μετά των γονέων μου ήκουσα εις αυτόν τα τελευταία μαθήματα του Δημοτικού
σχολείου και δώσας τας απολυτηρίους εξετάσεις ενεκρίθην προβιβαστέος δια το Ελληνικόν σχολείον κατά
το έτος 1857 αλλά μη όντος τότε του ελληνικού σχολείου εν τη πατρίδι μου οι γονείς μου από φιλοστοργίαν
κινούμενοι, ίνα μη με ξενιτεύσωσι , εσυμφώνησαν με τον άνω ρηθέντα διδάσκαλον προς 6 δραχμές κατά
μήνα ίνα μου παραδώση τα του Ελληνικού σχολείου μαθήματα , έθνα διαμείνας εν εισέτι έτος , αλλά κατά
κακήν μου τύχην τον μετέθεσαν και έμεινα άνευ παραδόσεως[ …] αλλ’ ιδόντες ότι μετά τινα καιρόν ότι τα
έξοδα και οι δικοί μου κόποι εματαιώθησαν , ένεκα της μη μελέτης, αποφάσισαν να μου δώσουν το δρόμο

της ξενητείας κατά το έτος 1859.»(Ημερολόγιο,2-3). Αποτελεί συχνό φαινόμενο ή διακοπή της φοίτησης
των μαθητών λόγω μη λειτουργίας Ελληνικών σχολείων σε πολλές κωμοπόλεις λόγω της έλλειψης
δασκάλων και των συχνών μεταθέσεων. ( Κάππος, 2001, 177-187) . Ο μικρός αριθμός ελληνικών σχολείων
είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλος αριθμός μαθητών να στερούνται της βασικής εκπαίδευσης. Στις
περιπτώσεις που οι γονείς είχαν τη δυνατότητα προσπαθούσαν να αναπληρώσουν την έλλειψη Ελληνικού
σχολείου με την παράδοση ιδιωτικών μαθημάτων καταβάλλοντας οι ίδιοι τα έξοδα.(Κάππος, 2001, 238242).
Οι γονείς του Παναγιώτη Φιλόπουλου επιχειρώντας να αναπληρώσουν την έλλειψη σχολείου με
την παράδοση ιδιωτικών μαθημάτων διαπίστωσαν ότι αυτό είναι ατελέσφορο γεγονός που τους οδήγησε
στη Δημητσάνα με σκοπό την εγγραφή στο εκεί ελληνικό σχολείο. Ο Παναγιώτης
μετά από
εξετάσεις κατετάγη στην πρώτη τάξη του σχολείου το οποίο διεύθυνε ο παπά Σπυρίδων και υπηρετούσε
ως ελληνοδιδάσκαλος ο Πέτρος Χαλάρης, «…παρά του οποίου ακούσας μόνον το ενύπνιον του Λουκιανού,
καθότι οι μαθηταί είχον κάμει αρχήν των επαναλήψεων». (Ημερολόγιο,3)
Μετά τις εξετάσεις πήγε στα Λαγκάδια όπου κατά σύσταση του δασκάλου του έπρεπε να βρει
προγυμναστή ώστε να αναπληρώσει τα μαθήματα για να ετοιμαστεί για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Ο
ίδιος όμως όπως αναφέρει επιστρέφοντας στα Λαγκάδια , επεδόθη εις το παίγνιον, με αποτέλεσμα να
αποτύχει στις εξετάσεις και να παραμείνει στην Α΄ τάξη , «…παραδίδοντος μαθήματα εν αυτή Αργύρου
Γραμματά, παρ΄ου ακούσας ανελλειπώς τα της πρώτης τάξεως μαθήματα και δώσας εξετάσεις κατά τον
Ιούνιον του έτους 1860 έλαβον ενδεικτικόν προβιβασμού δια την δευτέραν τάξιν[ …]παραδίδοντος
μαθήματα του ιεροδιακόνου Ιερωνύμου Βογιατζή Αρίστου.» (Ημερολόγιο,3)
Κατόπιν αναφέρεται στη συνέχεια των σπουδών του στα Λαγκάδια αφού στο μεταξύ είχε ιδρυθεί
ελληνικό σχολείο, το 1860, με ελληνοδιδάσκαλο τον Μιχαήλ Καβαλλάρη , ο οποίος τον επόμενο χρόνο
πήρε μετάθεση και τον διαδέχθηκε ο Λαγκαδινός Σπυρίδων Αναζηρόπουλος κοντά στον οποίο
παρακολούθησε τα μαθήματα της β΄τάξεως από όπου έλαβε ενδεικτικό προβιβασμού, το έτος 1862, για
τη συνέχιση των σπουδών του στο Σχολαρχείο.( Ημερολόγιο,4) Το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους , με τον
πατέρα του, πήγε στην Τρίπολη για να εγγραφεί στο σχολαρχείο, «…και δους τότε εξετάσεις ενώπιον του
Σχολάρχου Σκάγιαννη , μη βασισθέντος εις το ενδεικτικόν μου, κατετάχθην ως μαθητής εις το
Σχολαρχείον, προβιβασθέντος δε τότε του Σκάγιαννη ων καθηγητού εις το Γυμνάσιον προήχθη ως
σχολάρχης ο της β΄τάξεως Ηλ. Αγγελόπουλος παρ΄ου ακούσας τα μαθήματα του σχολαρχείου και δους
τας νενομισμένας απολυτηρίους εξετάσεις προήχθην λαβών απολυτήριον δια το Γυμνάσιον κατά το έτος
1863.» ( Ημερολόγιο,5)
Είναι χαρακτηριστικές οι αναφορές του για τις προτροπές του πατέρα του καθοδόν προς την
Τρίπολη οι οποίες δείχνουν την αγωνία των γονέων της εποχής οι οποίοι υποβάλλονταν σε κόπους και
βασάνους για να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν καλύτερη μόρφωση στα παιδιά τους, «…εάν δεν
ακολουθήσω τας κακάς συναναστροφάς , το καπνίζειν και οινοποσείν εις τα οινοπωλεία, και άλλα τοιαύτα
ατοπήματα να έχω την ευχήν του , άλλως και δεν ακούσας τους λόγους του να έχω την κατάραν του.» (
Ημερολόγιο,5)
Στη Τρίπολη λειτουργούσε ιερατική σχολή που έδινε τη δυνατότητα διαμονής και σίτισης στους
μαθητές, γεγονός που βάρυνε πολύ στις αποφάσεις των γονέων του για την εγγραφή του σ΄ αυτή.
Ο Παναγιώτης Φιλόπουλος μας πληροφορεί σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής. «…φοβούμενος την
κατάραν του πατέρα μου[ …] και επιθυμών πάντοτε την ευχήν συνεξηγήθην μετά του πατρός μου και
απεφασίσαμεν την κατάταξιν μου εις την ιερατικήν σχολήν , εις ην οι μαθηταί είναι περιορισμένοι , εντός,
δεν έχουν κακάς συναναστροφάς, ηθοποιούνται, διαμένουν πάντοτε εντός και οσάκις εξέρχονται ,
συνοδεύονται πάντοτε υπό του επιστάτου της Σχολής , ή υφ’ ενός υπηρέτου και εγκρίναντες το τοιούτον
καλόν αμέσως κατά τον Αύγουστον επορεύθην εις Τρίπολιν και εγχειρίσας από την 10. Αυγούστου τρ. έ.
αιτησίν μου εις την εφορευτικήν επιτροπήν του σχολείου επανήλθον εις την πατρίδα μου, κατά δε το
7βριον προετοιμασθείς ανεχώρησα μετά του σ. πατρός μου δια την Τρίπολιν ένθα έκαμε μετά της
εφορευτικής επιτροπής το κατά νόμον συμβόλαιον ανεχώρησεν ύστερον από ολίγας ημέρας , εγώ δε
έμεινα μέχρι της εγκρίσεως του υπουργείου ήτις εβράδυνε, ελθούσης δε της εγκρίσεως , ειδοποιήθην
παρά της εφ. Επιτροπής ίνα πληρώσω τα τροφεία μου και λάβω το εισιτήριον να εσέλθω εις το σχολείον
ποιήσας λοιπόν όλα και λαβών το απαιτούμενον εισιτήριον την 12. οκτωβρίου 1863 ημέραν Σάββατον και
ώραν 5.2/4 Μ.Μ κατετάχθην μαθητής της ιερατικής σχολής Τριπόλεως εισελθών εν αυτή , δους δε
εξετάσεις κατετάχθην εις τη δευτέραν τάξιν εις ην παρέδιδε μαθήματα ο εκ της Τριπόλεως Δημ.
Αθανασιάδης άριστος εις τα θεολογικά κλπ. Διεύθυνε δε την Σχολήν ο εξ Αμοργού των Κυκλάδων

Αρχιμανδρ. ΓεννάδιοςΟικονομίδης, όστις λαβών με υπό καλήν όψιν με είχε πάντοτε υπό την ευνοιά του
και με ηγάπα πολύ.» (Ημερολόγιο,7-9)
Στη συνέχεια του Ημερολογίου μετά τις πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία της
Ιερατικής σχολής αναφέρεται σε γεγονότα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως στην επίσκεψη του βασιλιά
Γεωργίου Α΄ στην Τρίπολη στις 12 Μαΐου 1864 στη διάρκεια της οποίας είχε επισκεφθεί την ιερατική
σχολή. Ο Φιλόπουλος έλαβε απολυτήριο από τη σχολή το 1866 , το οποίο συνοδεύτηκε από το
βραβείο του πρώτου στην τάξη. Κατόπιν αυτού συνεσκέφθη με τους γονείς του με σκοπό τη συνέχιση
των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο. Στην επιδίωξη του αυτή τον εμπόδισαν οι γιατροί γιατί εν τω
μεταξύ στη διάρκεια των σπουδών του στην Τρίπολη είχε αρρωστήσει από περιπνευμονίαν, και κατόπιν
αυτού του συνέστησαν να συνεχίσει τις σπουδές του μετά την παρέλευση διετίας. ( Ημερολόγιο, 9)
Συνεχίζοντας με παραστατικό τρόπο τη διήγηση του αναφέρει ότι, «…μη δυνάμενος ίνα διαμένω άνευ
έργου , απεφάσισα ίνα μεταβώ εις Αθήνας ίνα λάβω δίπλωμα βοηθού ελληνοδιδασκάλου, διότι τότε οι
εξερχόμενοι εκ της Ιερατικής Σχολής διορίζοντο βοηθοί ελληνοδιδασκάλου.» (Ημερολόγιο, 9)
Ιστορικό και λαογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή της περιπέτειας του ταξιδιού από
τα Λαγκάδια στην Αθήνα από όπου αναχώρησε στις 12 Αυγούστου 1866. Κατόπιν μετέβη στην Τρίπολη
όπου παρέμεινε μία ημέρα για να πάρει το διαβατήριο για το Ναύπλιο στο οποίο έφθασε με βάρκα από
τους Μύλους στις 14 του ιδίου μηνός. Στη συνέχεια, μετά δύο ημέρες, αναχώρησε με ατμόπλοιο για τον
Πειραιά όπου έφθασε μετά από ταξίδι διάρκειας εικοσιτεσσέρων ωρών. Εκεί κατέλυσε σε ξενοδοχείο
με άλλους συμπατριώτες του και αφού αναπαύθηκε μπήκε στην άμαξα και έφθασε στην Αθήνα όπου εκεί,
προς μεγάλη του απογοήτευση, έμαθε ότι καταργήθηκε η θέση του βοηθού ελληνοδιδασκάλου. Σύμφωνα
με το Β. Διάταγμα για να γίνει κάποιος ελληνοδιδάσκαλος έπρεπε να φοιτήσει δύο χρόνια στο
Πανεπιστήμιο πράγμα που του είχαν απαγορεύσει οι γιατροί.
Η εξέλιξη αυτή τον οδήγησε στην απόφαση να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση
του διπλώματος του δημοδιδασκάλου , «…όθεν έκαμον την αναφοράν μου προς τον διευθυντήν των
Δημοτικών Σχολείων.» (Ημερολόγιο,11). Ενεκρίθη τελικά ως δημοδιδάσκαλος Γ΄ τάξεως. Στις 10
Σεπτεμβρίου 1866 έλαβε το πτυχίο του , «…ακολούθως δε ζητήσας διορισμόν εντός της επαρχίας μου(
Γορτυνίας) δεν ερεύθη θέσις κενή, μοι επρότεινε δε ο Διευθυντής αν θέλω εις την επαρχίαν Πατρών να
διορισθώ και του είπον μάλιστα καθ΄ότι επεθύμουν ίνα υπάγω εις Πάτρας δια να ίδω τους εκείσε συγγενείς
μου ήτοι τον αδελφόν του πατρός μου.» ( Ημερολόγιο, 11) Τελικά διορίστηκε ως δημοδιδάσκαλος
στο Σανταμέριον του Δήμου Σύμης της επαρχίας Πατρών, «…ένθα φθάσας περί την εσπέραν της 27
Σεπτεμβρίου, εζήτησα ίνα καταλύσω εις την οικία του παρέδρου , αλλ’ ο πάρεδρος ήταν μυλωνάς και δεν
ήταν εκεί , και με πήγαν εις την οικίαν ενός των κατοίκων Βελησαρίου Λαμπροπούλου, εις ην εκάθηντο οι
προκάτοχοι μου.» (Ημερολόγιο,11)
Ακολουθεί η περιγραφή του τοπίου με παρένθετες αναφορές στο χαρακτήρα των ντόπιων
κατοίκων που τους χαρακτηρίζει ως περιποιητικούς και καυχούμενους δια την επιτυχίαν τοιούτου
διδασκάλου.( Ημερολόγιο,14) Εκεί όμως δεν έμεινε για αρκετό διάστημα γιατί κατόπιν των παρεμβάσεων
του ισχυρού πολιτικού άνδρα της εποχής Λυκούργου Κρεστενίτη μετετέθη στην Μανωλάδα προς μεγάλη
στενοχώρια των κατοίκων του Σανταμερίου οι οποίοι έκαμαν έντονη διαμαρτυρία στο υπουργείο με σκοπό
την ανάκληση της μετάθεσης . Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή σχετικά με την άρνηση των κατοίκων
να του παραχωρήσουν ζώο να αναχωρήσει για την Μανωλάδα όπου παρά τις προσπάθειες των κατοίκων
μετατέθηκε. Η περιγραφή της αναχώρησης με παρένθετες αναφορές στα πανηγύρια της περιοχής της
Κάτω Αχαΐας και Γαστούνης παρουσιάζει λαογραφικό ενδιαφέρον.( Ημερολόγιο, 21) Ο τόπος της
Μανωλάδας περιγράφεται «…ως νοσώδης, κώνωπες αρκετοί , άνευ κωνοπολόγου δεν ηδύνατο τις να
κοιμηθη…» γεγονός ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την υγεία του. Είχε ήδη προσβληθεί από περιοδική
θέρμη ( Ημερολόγιο, 21) γεγονός που ανάγκασε τους γονείς του να φροντίσουν για τη μετάθεση του την
οποία τελικά πέτυχαν για την Νεμνίτζαν του Δήμου Νυμφασίας της Γόρτυνος. «…άμα φθάσας είδον τον
τόπον ερημωμένον και αμέσως μετενόησα διότι οι άνθρωποι τον χειμώνα αναχωρούν στα παραχειμάσια ,
μόνον μένουν 10 οικογένειαι, εστενοχωρήθην επροσπάθησα ίνα μετατεθώ αλλού αλλά δεν ηδυνήθην.» (
Ημερολόγιο, 21)
Ανήσυχος, όπως εμφανίζεται στην αυτοβιογραφία του, ο Φιλόπουλος επιζητούσε συνεχώς τη
βελτίωση της υπηρεσιακής του κατάστασης και για το λόγο αυτό «…πορευθείς εις Τρίπολιν ενεγράφην
εις τον κατάλογον των εξετασθέντων , και εξετασθείς επί μίαν εβδομάδαν προήχθην εις βαθμόν Β. Τάξεως
και επανελθών εις Νεμνίτζαν βλέπω έτερον διδάσκαλον ίνα παραλάβη το σχολείον, έκαμα λοιπόν τας
απαιτούμενας εξετάσεις και χωρίς να λάβω μετάθεσιν ανεχώρησα δια την πατρίδα μου.» ( Ημερολόγιο,23).
Όπως φαίνεται όμως στόχος του αποτελούσε ο διορισμός του στα Λαγκάδια και για το σκοπό αυτό

αναχώρησε για την Αθήνα με σκοπό να ζητήσει την παρέμβαση του βουλευτή Τριπόλεως Χ. Σέγκελη ο
οποίος είχε γνωριμία με τον διευθυντή των δημοτικών Σχολείων. ( Ημερολόγιο,24).Παρά τις παρεμβάσεις
δεν κατόρθωσε να διοριστεί στα Λαγκάδια. Του προτάθηκε ο διορισμός στο αρτισύστατον Β΄
σχολείον Φιλιατρών τον οποίο τελικά και απεδέχθη.
Η περιγραφή του ταξιδιού του από την Αθήνα στην Κυπαρισσία, για να δώσει τον όρκο διορισμού
του στον έπαρχο, και από εκεί στα Φιλιατρά αποτελεί πολύτιμο ειδησεογραφικό υλικό για τις διαδρομές
στην ενδοχώρα της Πελοποννήσου, με το ανύπαρκτο οδικό δίκτυο, κατά την μεταοθωνική περίοδο.(
Ημερολόγιο,26)
Το κοπιαστικό ταξίδι ακολούθησαν οι συνήθεις δυσκολίες εξεύρεσης στέγης που στις πλείστες
των περιπτώσεων αντιμετωπίζονταν με την παροχή εκ μέρους του δημάρχου ενός δωματίου της οικίας
του.( Ξωχέλης, 1984,25). Χαρακτηριστικά επίσης είναι τα αναφερόμενα σχετικά με τις
προπαρασκευαστικές ενέργειες του δημάρχου για την έναρξη της λειτουργίας του σχολείου, «…ο
Δήμαρχος αφ’ εσπέρας δια κηρύκου ειδοποίησε την σύστασιν του σχολείου και την έναρξιν αυτού κατά
την Δευτέρα 7 8βρίου και προσήλθον μόνον 7 μαθηταί καθότι την εποχήν ήτον η συλλογή του ελαιοκάρπου
[…] εφροντίσαμεν μετά του δημάρχου εκάμαμεν τα θρανία, τους πίνακας, έδραν κλπ. Προσέτι έθεσα
μεγίστην επιμέλειαν και αυστηρότητα εις τους μαθητάς δια να μπορέσω να τους συμαζεύσω , διότι ήταν
ολοτελώς παραλελυμένοι.»(Ημερολόγιο,27)
Μετά τα Φιλιατρά τον μετέθεσαν στις 16 Οκτωβρίου 1869 στο Πυργάκι της Νυμφασίας γεγονός
που λύπησε την κοινωνία των Φιλιατρών. Ο επιφανής της περιοχής Γεώργιος Σπέντζας του πρότεινε να
μείνει ιδιοσυντήρητος και να του παραχωρήσει μέρος της οικίας του. Η αποδοχή της προσφοράς τον
έφερε σε σύγκρουση με το διάδοχο του Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο εξ Αλωνισταίνης , η οποία
κατέληξε στο ειρηνοδικείο. Ύστερα από παρεμβάσεις ισχυρών τοπικών παραγόντων παρέμεινε στα
Φιλιατρά γεγονός που δείχνει ότι τον ικανοποίησε.
Μετά την έκθεση των γεγονότων που αφορούσαν την εκπαίδευση του και τα πρώτα στάδια της
σταδιοδρομίας του ακολουθεί η καταγραφή γεγονότων με το γενικό τίτλο , Συμβάντα καθ ημέραν
, κάνοντας αρχή από τον Ιανουάριο 1877. Η διήγηση παρουσιάζει ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον για
το πλήθος των ειδήσεων οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ιδιωτικής και δημόσιας
καθημερινότητας του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα. Η αφήγηση σε πολλά σημεία ξεφεύγει του
προσωπικού χαρακτήρα και γίνεται κριτική για πρόσωπα και γεγονότα της ρευστής περιόδου
διαμορφώνοντας έτσι ένα πλαίσιο ερμηνείας πολύ χρήσιμου για την ιστορία της νεοελληνικής
εκπαίδευσης. Το ύφος της διήγησης είναι γλαφυρό και η τεχνοτροπία λογοτεχνίζουσα. Ο Παναγιώτης
Φιλόπουλος όπως συνάγεται από μια προσεκτική μελέτη του προσωπικού του Ημερολογίου ήταν ένα
ανήσυχος άνθρωπος με έντονη ρομαντική διάθεση. Η λεπτομερής περιγραφή του φυσικού και του
κοινωνικού περιβάλλοντος φανερώνει τη διάθεση του να συμμετέχει ως ενεργό στοιχείο στα κοινωνικά
δρώμενα Ως δείγμα μιας τέτοιας αφήγησης ας παρακολουθήσουμε την περιγραφή της ημέρας του Πάσχα
στις 28 Μαρτίου 1877, «Μ. Κυριακή του Πάσχα. Ημέρα χαρμόσυνος και ευχάριστος την οποία διήλθαμεν
μετά πλείστης ευχαριστήσεως και διασκεδάσεως περί το τέλος της τελεσθησομένης ακολουθίας
πορεύθημεν εις την Παναγίαν ένθα έκαυσαν κατά το σύνηθες διάφορα πυροτεχνήματα, και περί την δύσιν
του ηλίου εις την πλατείαν ένθα έκαυσαν πλείστα και διάφορα πυροτεχνήματα άτινα είχον δια την
προτεραίαν. ( Ημερολόγιο,63)
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδήσεις για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα επίσημο
γεύμα μεταξύ των τοπικών παραγόντων των Φιλιατρών, «Κυριακή 20 Ιουνίου 1877. […] εις το γεύμα είχον
προσκαλέσει τον ειρηνοδίκην Θεοδόσιον Θωμόπουλον μετά του Γραμματέως του, τον αδελφόν του Θωμά,
τον Αντώνιον Λαμπίρην , Λεωνίδα Σκλαβούνον και Ιωάννην Σπέτζαν. Ευχαριστήθημεν άπαντες
διαρκεσάσης της τραπέζης περί τας 2 περίπου ώρας∙είχομεν την μανέστραν μας μετά νεροβράστου
κρέατος και μικρόν χοιρίδιον εις το φούρνον , έτι και γιαγούρτην, διάφορα φρούτα , οίον απίδια , σύκα,
φουντούκια κλπ ακολούθως διελύθημεν. (Ημερολόγιο, 70)
Ενδιαφέρουσες επίσης είναι και οι ειδήσεις που αφορούν θέματα δημόσιας υγείας στην ευρύτερη
περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου . Ειδικότερα στις 14 Σεπτεμβρίου 1871, « νόσος λοιμική ή
δειφθερίτης λίαν θανατηφόρος , ώστε καθ’ εκάστην αποθνήσκουν και μερικάς ημέρας ο αριθμός έφθασε
μέχρι του 10. Ολόκληρον την εβδομάδα ο θάνατος εις τα παιδία εξακολουθεί μετά τη θεία λειτουργία έγινε
λιτανεία με την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους πέριξ της πόλέως ως συνήθως , συρροή ανθρώπων
ακολούθη μετά πλείστης ευλαβείας.» (Ημερολόγιο, 80)
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν μένουν έξω του θεματολογίου του Ημερολογίου και οι
πολιτικές ειδήσεις σε μια εποχή που οι εναλλαγές των κυβερνήσεων και τα πολιτικά πάθη ιδιαίτερα στις

τοπικές κοινωνίες διαμόρφωναν ένα ζοφερό κοινωνικό κλίμα., « 21-27 Ιανουαρίου (1873) η εβδομάς
παρήλθε μετά περιοδικής βροχής, σήμερον ο καιρός εφάνη προς βελτίωσιν , καθ’ ην άρχονται και αι
βουλευτικαί εκλογαί της διαλυθείσης υπό της πρωθυπουργίας Δεληγεώργη βουλής. […] έλαβε τέλος και
η βουλευτική εκλογή , και γενομένης εκλογής υπερίσχυσεν ο συνδυασμός του Σωτηροπούλου. Μετά την
επίσημη είδηση ακολουθεί σημείωση που αναφέρεται σε περίπτωση αλλοίωσης του εκλογικού
αποτελέσματος , συνήθης πρακτική της εποχής, ( Κάππος, 2001,274-280) « ο Σ. Λαδάς ο και γύφτος
αποκαλούμενος , ηθέλησεν ίνα καλπονοθεύσει τας κάλπας του συνδυασμού του Σωτηροπούλου και
εφοράθη , δια τον οποίον έγινε ένστασις. Εις την διαλογήν ευρέθησαν περισσότερα σφαιρίδια εις τας
κάλπας του συνδυασμού του Σωτηρόπουλου ευρέθησαν περισσότερα 522 .» (Ημερολόγιο,115)
Με παραστατικό τρόπο και ζωντανή περιγραφή αναφέρεται στις ετήσιες εξετάσεις των μαθητών.
Η διαδικασία προαγωγής των μαθητών έπαιρνε ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις αφού είχαν ενεργό
συμμετοχή η τοπική Εκκλησία και η κοινοτική αυτοδιοίκηση, (Παιδαγωγός,1839,97) «…Δευτέρα 30
Ιουνίου 1875. εορτή των Αγίων Αποστόλων. Μετά την θείαν λειτουργίαν συνηθροίσθησαν οι μαθηταί εις
το σχολείον δια τας εξετάσεις ελθόντων πολλών ακροατών και του Δημάρχου μετά της Επιτροπής ενώπιον
δε του ακροατηρίου οι μαθηταί απήντων ευστόχως εις τας δαιφόρους ερωτήσεις, εξετάσαντες δε μέχρι
της 11 π.μ τας δύο τάξεις Α΄και Β΄άπαντα τα μαθήματα απέλυσαν και ανέβαλον τους υπολοίπους […]
Τρίτη 1 Ιουλίου. Σήμερον ελθών ο Δήμαρχος μετ’ άλλων πολιτών και γονέων των μαθητών εξέτασε τους
υπολοίπους και διεκπαιρέωσε τας εξετάσεις, μετά δε το πέρας διένειμε τα βραβεία εις τους μαθητάς της
πρώτης τάξεως και διάφορα δώρα εις τους υπολοίπους.» (Ημερολόγιο,234). Στις 6 του ιδίου μηνός, στο
πλαίσιο του διαφορετικής αντιμετώπισης της εκπαίδευσης των δύο φύλων, έγιναν οι εξετάσεις
των κορασίων. Πέραν της λακωνικής αναφοράς στο γεγονός των εξετάσεων των κοριτσιών , στο
Ημερολόγιο, κανένα άλλο στοιχείο δεν συμπληρώνει τη σημείωση. (Ζωντανός,1836,71 πρβλ
Αινιάν,1856,356)
Ο Παναγιώτης Φιλόπουλος δείχνει επιφυλακτικότητα ίσως και φοβία όταν αναφέρεται σε
πολιτικά ζητήματα. Στο γεγονός αυτό συντείνουν οι παράγοντες οι σχετικοί με την επαγγελματική
αβεβαιότητα και τα προσκόμματα που φέρουν στην άσκηση του λειτουργήματος παράγοντες που
επηρεάζονται από το πολιτικό φρόνημα των δημοδιδασκάλων.(Αμαριώτου,1937,30). Οι παρατηρήσεις
του ωστόσο, έστω και σε υποσημείωση φανερώνουν άνθρωπο έντονα πολιτικοποιημένο που οραματίζεται
την απαλλαγή από τον εθνοκτόνο μικροκομματικό ανταγωνισμό. Ας δούμε τη χαρακτηριστική
υποσημείωση της 1ης Νοεμβρίου 1876, «…την 26 τρέχοντος μηνός τηλεγραφική είδησις μας πληροφόρησεν
ότι το υπουργείον Κουμουνδούρου χρίσαν την πλειονοψηφίαν της βουλής παρητήθη και προσκλήθη προς
σχηματισμόν ο Δεληγιώργης όστις εδέχθη και σχημάτισε κλπ και το οποίον διήρκησε 28 ώρας, ότε
συζήτησις γενομένη εν τη βουλή τη 27 τρ. μηνός ημέραν Σάββατον έχασεν πάλιν και ούτως την
πλειονοψηφίαν της βουλής, όστις αμέσως παρητήθη και πάλιν προσεκλήθη δια σχηματισιμόν
κυβερνήσεως ο Κουμουνδούρος , άλλοι με διάλυσιν της βουλής και άλλοι χωρίς, το βέβαιον είναι ότι ο
βασιλεύς θέλει να συγχωνεύσει τα πολλά κόμματα εις δύο, το τοιούτον θα είδωμεν τι αποτέλεσμα θα
επιφέρει.» (Ημερολόγιο,253)
Σε άλλο σημείο του ημερολογίου στις 18 Ιουνίου 1878 κάνει αναφορά , με έκδηλο το συναίσθημα
της χαράς, στη συμμετοχή της Ελλάδος στο συνέδριο του Βερολίνου με επικεφαλής της αντιπροσωπίας
τον συμπατριώτη του Δεληγιάννη, «…το σημερινόν ταχυδρομείον εκόμισεν ευχαρίστους ειδήσεις , ότι ο
αντιπρόσωπος της Ελλάδος κ. Θ. Δεληγιάννης εγένετο δεκτός εις το συνέδριον και εισήλθεν εις αυτό
διάφορα φέρομεν εκ μέρους των συνημένων εις τα τηλεγραφήματα δημοσιεύματα εν τοις ημετέραις
εφημερίδες περί της επεκτάσεως των ορίων της Ελλάδος και κατ’ εξοχήν την παραχώρησιν της Κρήτης,
Ηπείρου και Θεσσαλίας τα πράγματα μέχρι τούδε βαίνουσιν κτ’ ευχήνκαι η τύχη της Ελλάδος οσωνούπω
δικάζεται , εντός ολίγου λαμβάνομεν οριστικήν απόφασιν του αποτελέσματος του συνεδρίου. Είθε ο θεός
εμπνεύσει τας καρδίας των αντιπροσώπων των δυνάμεων να υποστηρήξωσι τα συμφέροντα της Ελλάδος
και την επέκτασιν των ορίων αυτής.» (Ημερολόγιο,297 πρβλ. Κάππος, Ιστορικά Θέματα, τχ.15,2003,σσ.823)
Η ρομαντική του διάθεση και η περιηγητική του ανησυχία δεν του επιτρέπουν να ασχοληθεί μόνο
με την περιγραφή των γεγονότων. Κεντρική θέση στη θεματολογία του Ημερολόγίου κατέχουν οι
ταξιδιωτικές εμπειρίες οι οποίες αποτελούν πολύτιμο υλικό για τους δρόμους της εποχής, τη ξενοδοχειακή
υποδομή και τα αξιοθέατα της πρωτεύουσας του νεοσύστατου Βασιλείου. Στο περιθώριο των
επαγγελματικών ή ιδιωτικών του ταξιδιών πάντα εύρισκε χρόνο να περιηγηθεί τους τόπους , τα κτίρια ,
τα μνημεία και να αποτυπώσει στη ψυχή του τις εντυπώσεις από μια Ελλάδα που προσπαθούσε να βρει
τη θέση της ανάμεσα στα ελεύθερα ευρωπαϊκά έθνη.

Η συνοπτική περιγραφή της Αθήνας του 1880 αποτελεί ένα μικρό οδηγό του νεοκλασικού
παρελθόντος της πολύπαθης πρωτεύουσας . Με ημερομηνία 7 Αυγούστου 1880 περιγράφει το Ταξίδι του
από τα Φιλιατρά στην Αθήνα, «…κατελθών εφ’ αμάξης εις Αγίαν Κυριακήν , επεβιβάσθην εις το Ατμόπλοιον
και την εσπέραν διανυκτερεύσαμεν εις Πύλον και ακολούθως φθάσαμεν εις Γύθειον και την επιούσαν εις
Ναύπλιον , εις άπαντα τα αναφερόμενα μέρη εξερχόμην και περιερχόμην την πόλιν , εθεώρουν δε τα
διάφορα μέρη. Αναχωρήσαντες του Ναυπλίου την 3π.μ φθάσαμεν εις Πειραιά περί την 4μ.μ, ένθα
αποβιβασθείς και παραμείνας μέχρι το εσπέρας επεβιβάσθην εις το σιδηρόδρομον την 11μ.μ εις Αθήνας
ένθα κατέλυσα εις το ξενοδοχείον «Πελοπόννησος». Διαμένας εις Αθήνας δώδεκα σχεδόν ημέρας καθ’ ας
περιήλθον ουχί μόνον την πόλιν άπασαν του Κέκρωπος αλλά και διάφορα μέρη. Ήτοι το β. ανάκτορον
εντός του οποίου είδον διάφορα μέρη, κατ’ εξοχήν το βασιλικόν θρόνον κλπ αφήσαντες μοι το θαυμασμόν
. το πανεπιστήμιον, την ακαδημίαν , το πολυτεχνείον, το αστεροσκοπείον και εν γένει άπαντα τα άξια
λόγου δημόσια και δημοτικά καταστήματα…» (Ημερολόγιο, 370)
Μια προσεκτική ανάγνωση του περιεχομένου του Ημερολογίου μας φανερώνει τη διάθεση του
συγγραφέα για τη συνεχή βελτίωση της επαγγελματικής του θέσης. Καθετί το νέο στο χώρο της
παιδαγωγικής αποτελούσε για αυτόν πεδίο πρόκλησης και αναζητούσε την ευκαιρία να το πληροφορηθεί
και να το ενσωματώσει στη διδασκαλία του. Για το σκοπό αυτό στις 3 Αυγούστου 1881 επισκέφθηκε το
Διδασκαλείον (ΕτΚ, 1834,φ.11 πρβλ. Αντωνίου,1988,τ.Β,13) , «…ένθα προσήλθον πολλοί άλλοι
δημοδιδάσκαλοι, προσκεκλημένοι και μη όπως ασκηθώσι πρακτικώς το νέον Γερμανικόν σύστημα της
διδασκαλίας περί την 8η πρωινή ήλθεν ο κ. Δημήτριος Γ. Πετρίδης Γεν. Επιθεωρητής και επί των
Δημοτικών σχολείων επιθεωρητής , όστις ποιήσας την έναρξιν των εργασιών μας δια προηγηθείσης
προσευχής, ωμίλησεν εν εκτάσει περί των διδασκάλων , περί διδασκαλίας και περί της μεθόδου
διδασκαλίας επί δύο ώρας περαιώσας δε την διήγησιν του δια χειροκροτημάτων και ούτως περί την 10
ώραν π.μ απήλθομεν , διετάχθημεν δε να προσέλθωμεν την 4 μ.μ καθ΄ήν παρευρεθέντες ακριβώς ,
εποίησεν έναρξιν των εργασιών μας ο κ.Π.Π Οικονόμου,. Όστις καταδείξας δια βραχέων το επωφελές της
νέας διδακτικής μεθόδου επί μίαν περίπου ώρα νότε διελύθημεν, διετάχθημεν δε εις το εξής
να παρευρισκόμεθα καθ’ εκάστην το μεν πρωί από 7-10 την δε μετά την μεσημβρίαν από 3-6 ίνα
εξακολουθήσωμεν θεωρητικώς και πρακτικώς το σύστημα της διδασκαλίας επί εξ τουλάχιστον εβδομάδες
και ούτως παρήλθεν η ημέρα μετά υπερβολικού καύσωνος.» (Ημερολόγιο,401)
Ακολούθως μας δίνει πληροφορίες για την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί στο Διδασκαλείο,
«Αι πρακτικαί και θεωρητικαί εργασίαι μας εν τω διδασκαλείω εξακολουθούν μετά μεγίστου ζήλου και
επιμελείας , είμεθα δε περί τους εξήκοντα δημοδιδασκάλους από διάφορα μέρη οίτινες και σχετισθέντες
διάγομεν αδελφικώς.» (Ημερολόγιο,400). Παράλληλα αναφέρεται στον καύσωνα που επικρατούσε τότε
στην Αθήνα με θερμοκρασία 36 βαθμούς επί μία εβδομάδα σε συνδυασμό με τη θανατηφόρα ασθένεια του
γαστρεντερικού πυρετού από την οποία πολλοί κατήρχοντο εις τον Άδη.
Ο συνδυασμός των ειδήσεων αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό του ημερολογιακού κειμένου.
Είναι αξιοπρόσεκτος ο τρόπος που συμπλέκει τις πληροφορίες για την επιδημία της ευλογιάς στην
Κυπαρισσία το έτος 1885 και τις ειδήσεις για τη διάλυση της Βουλής από τον Τρικούπη, τον ορισμό της
ημερομηνίας των εκλογών την 7η Απριλίου και τη σύγκληση της νέας βουλής την 9η Μαΐου. Το γεγονός
αυτό δείχνει άνθρωπό με ποικίλα ενδιαφέροντα , ενημερωμένο για τις εξελίξεις και ανήσυχο για την
πορεία των εθνικών και κοινωνικών ζητημάτων. Εκδηλώνει τη χαρά του και την προσδοκία του ότι τα
πράγματα θα διορθωθούν με την άνοδο στην εξουσία του πατριώτη του Δεληγιάννη., «…το υπουργείον
Τρικούπη ιδών ότι απέτυχον πλείστοι των φίλων του εν τη βουλευτική εκλογή και μη έχον πλέον την
εμπιστοσύνην προλαβών πριν της ελεύσεως της νέας βουλής παρητήθη […]και ούτως τα πράγματα έλαβον
άλλην φάσιν , άπαντες κατενθουσιασμένοι επί τη πρωθυπουργία Δεληγιάννη, αναμένοντες την καλήν
αυτού διοίκησιν…» (Ημερολόγιο,485)
Τα εθνικά θέματα και το αλλυτρωτικό ζήτημα του πληθυσμού της Μακεδονίας και Θράκης
φαίνεται ότι τον απασχολεί έντονα. Στις σημειώσεις του Οκτωβρίου 1885 αναφέρεται στην εισβολή των
Βουλγάρων στην ανατολική Ρωμυλία η οποία κατατάραξε την Ελλάδα και τον Ελληνισμό και στην
επιστράτευση που κήρυξε το υπουργείον για την κατάταξη των επιστράτων εντός 45 ωρών , «…οι δε
επίστρατοι υπακούσαντες εις την φωνήν της πατρίδος ανεχώρουν ανευφημούντες και φωνάζοντες Ζήτω
ο πόλεμος.» ( Ημερολόγιο,490).Το ίδιο έτος στα Φιλιατρά ιδρύεται δημοσυντήρητο Γυμνάσιο , «… δια
της συστάσεως του οποίου ο τόπος των Φιλιατρών λαμβάνουσι μεγίστην πρόοδον , και μάλλον
βέλτιστον.» (Ημερολόγιο,491)
Η ρευστή πολιτική κατάσταση δεν του επιτρέπει να αφοσιωθεί πλήρως στα εκπαιδευτικά του
καθήκοντα. Έχει την πεποίθηση ότι η πολιτική νηνεμία θα επιφέρει βελτίωση της εκπαίδευσης. Στη

σημείωση της 18ης Μαρτίου 1886 αναφέρεται με πικρία στην έκτακτη σύγκληση της Βουλής γράφοντας
ανάμεσα στα άλλα, «…λέγεται ότι η έκτακτος σύγκλησις της βουλής άνευ αιτίας , συνέρχεται κατά
πρόσκλησιν του πρωθυπουργού , ίνα ψάλλη τον επικήδειον του ελλην. Έθνους εάν ο κ. Δηλιγιάννης,
έφερε το έθνος εις τοιαύτην οικτράν κατάστασιν , βεβαίως ουδέν άλλο υπολείπεται ημίν, ή ότι απολύμμεθα
μη έχοντες πλέον ελπίδα μέλλοντος , και η θέσις του βασιλέως εν τοιαύταις κρισίμαις περιστάσεσι της
πατρίδος αρνούμενος την κοινήν γνώμην είναι επισφαλής…» (Hμερολόγιο,500). Ο Φιλόπουλος θεωρεί ότι
η αιτία που οδήγησε στην παραίτηση του Δηλιγιάννη ήταν η διένεξη με τον βασιλιά. Συνεχίζοντας την
αναφορά του στο γεγονός διατυπώνει πολιτικό σχόλιο στο οποίο ο σχηματισμός κυβέρνησης υπό το
Δημήτριο Βάλβη πρόεδρο του Αρείου Πάγου θεωρείται ως όχημα για να ανέβει ο Τρικούπης εις
την εξουσία. (Ημερολόγιο,504). Έχει τη γνώμη ότι η πολιτική αστάθεια έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
οικονομική κατάσταση και για το λόγο αυτό κάνει συχνές αναφορές στο κείμενο του. Στις σημειώσεις
του Δεκεμβρίου του 1888 κάνει λόγο για το σταφιδικό πρόβλημα που έπληξε την εθνική οικονομία, «…την
οικτράν κατάπτωσιν της τιμής του σταφιδικάρπου μέχρις 100 δραχμών τας χιλίας ενετικάς λίτρας, ένεκεν
της οποίας αχρηματία καταμαστίζει τον τόπον, και στενοχωρία δεινή.» (Ημερολόγιο,560).
Στις σημειώσεις του Αυγούστου 1886 ξεχωριστή θέση κατέχουν αυτές για το σεισμό που έπληξε
την πόλη των Φιλιατρών, «… την 11ην ώραν και 20 λεπτά , όντες εν τω ύπνω , σεισμός ισχυρός , ούτινος
αι δονήσεις ήρχοντο εκ Δυσμών προς Ανατολάς, οστις διαρκέσας επί το εν και ήμισυ δευτερόλεπτον μας
κατετρόμαξεν και ούτως έντρομοι εξήλθομεν εκτός αν και αι δονήσεις ήρχοντο μετά περισσοτέρας
επιτάσεως , και άπαντες εμείναμεν κατετρομαγμένοι και έμφοβοι ότι ο σεισμός ούτος θα επέφερεν
μεγίστην καταστροφήν . Δεν παρήλθεν δε ολίγη ώρα, ότε επεδόθη λυπηρά και απαισία είδησις , ότι και η
περίφημος πόλη των Φιλιατρών κατεστράφη ολόκληρος , άπασαι δε αι οικία κατέπεσον, υπό δε τα ερείπια
κατεπλακώθησαν πολλοί, εξ ων περί των εκατό αποθαμένοι και πλείστοι πληγωμένοι, σπαραξικάρδιον
θέαμα ήτο να θεωρή τις την ξακουσμένην πόλιν των Φιλατρών εις σωρόν ερειπίων , να βλέπει τις τα
θύματα εξηπλωμένα εν τοις οδοίς , φρίκη και τρόμος κατέλαβεν τους πάντας , απάντων η όψις
μελαγχολική και ροαίς δακρύων πλήρεις, οπόθεν έστρεφε τις το βλέμμα του ή τα διαβήματα του , ουδέν
άλλο έβλεπεν παρά σωρούς ερειπίων, θύματα , θρήνους και δάκρυα […] άπαντες εμείναμεν εν τη υπάθρω
υπό τας καυστικάς ακτίνας του ηλίου , εν δε τη νυκτί υπό του ψύχους της νυκτός , θεία ευδοκία εσώθημεν
όντες εν τη εξοχή. Την αυτήν τύχην υπέστησαν και αι εξοχικαί οικίαι και άλλαι πόλεις της Πελοποννήσου
αλλ’ άνευ βλάβης και καταστροφής . Επί τη ειδήσει ταύτη αμέσως έσπευσεν η κυβέρνησις να αποστείλει
τα κατάλληλα βοηθητικά μέσα προς περίθλαψιν των πασχόντων και παθόντων ιατρούς, φάρμακα, άρτον,
σκηνάς, ξυλείαν κλπ,πολλοί φιλογενείς προσέφερον εκουσίας συνεισφοράς υπέρ των παθόντων κλπ
ούτως δε οι άνθρωποι μετά δραστηριότητος ήρχισαν να κατασκευάζουν παραπήγματα και λοιπά ίνα
στεγασθώσι, πανατχόθεν δε έσπευσαν τέκτονες και τεχνίτες οίτινες επελάβοντο δραστηρίως των
εργασιών, […]καύσων υπερβολικός εξηκολούθει κατά την ημέραν και ψύχος κατά την νύκτα […] αι
δονήσεις του σεισμού εξακολουθούν καθ’εκάστην να εμνέουσιν φόβον και τρόμον […] δύο μετά
παρέλευσιν πέντε ημερών επήλθον ισχυραί κατέστρεψαν το παν , το δε περίφημον της πόλεως ωρολόγιον
προς το ανατολικόν μέρος της πλατείας διερράγη το κτίριον εις πολλά μικρά κατασταθέν επικίνδυνον ,
όπερ εδόθη εις εργολαβίαν δια την κατεδάφισιν , ίνα σωθή η μηχανή και οι κώδωνες, και άπασαι αι
εκκλησίαι κατέπεσαν πλην της του Αγίου Αθανασίου και του μετοχίου της Βλαχέρνης […] πολλαί λιτανείαι
και παρακλήσεις εγένετο προς κατάπαυσιν της θείας οργής και ούτως παρήλθεν ο άξιος μνήμης […
]Αύγουστος. (Ημερολόγιο, 513-517)
Τα διάφορα συμβαίνοντα που παρεμβάλλονται στην αφήγηση του δεν μπορούν να τον
αποσπάσουν, όπως φαίνεται, από τα πολιτικά ζητήματα τα οποία κυριαρχούν στα ενδιαφέροντα του.
Κάνει ιδιαίτερη μνεία στις εκλογές της 4ης Ιανουαρίου 1887 γράφοντας μεταξύ των άλλων ότι, «…άπας ο
λαός ευρίσκετο εις κίνησιν , το δε αποτέλεσμα αυτής υπήρξεν υπέρ της μερίδος του Τρικούπη , όστις εκ
των εφημερίδων δαιφημίζεται ότι έχει τα (στο σημείο αυτό σταματά η αφήγηση περιέργως), ούτως το
υπουργείον Τρικούπη λαμβάνει νέαν δύναμιν και οι πολιτικοί αυτού φίλοι νέαν ζωήν.» (Ημερολόγιο
,520) Τα Φιλιατρά όμως εξακολουθούν να ζουν κάτω από το φόβο της μετασεισμικής δραστηριότητας η
οποία από ότι φαίνεται θα ήταν έντονη. Την κατάσταση επιδείνωσε η επιδημία της μηνιγγίτιδας ,
«…αριθμούσα πολλά κρούσματα εξ ων πλείστα θανατηφόρα, ο θεός ας επιβάλλη τη χείρα του και ας σώση
ημάς.» (Ημερολόγιο,530)
Ενδιφέρουσα επίσης είναι η αναφορά στην επίσκεψη της βασιλικής οικογένειας στο τόπο της
καταστροφής. Αναφέρεται στις προετοιμασίες της υποδοχής, «…ο δήμος έκαμε τρεις μεγαλοπρεπείς
αψίδας και πλείστας σημαίας και διαφόρους επιγραφάς την μίαν επί της αποβάθρας Αγίας Κυριακής, την
ετέραν εις την είσοδον της πόλεως «έξω πηγάδι» και την τρίτην έξωθεν της λέσχης , επί δε του κέντρου

της πλατείας Καποδιστρίου εγένετο μεγίστη προεξέδρα μυρσινοστόλιστος μετά πλείστων σημαιών επί της
οποίας ήθελεν ψαλή και η ανήκουσα δοξολογία της υποδοχής της βασιλικής οικογένειας κλπ εν ενί λόγω
μεγίστη προετοιμασία και καλλωπισμός εγένετο ανά πάσαν την πόλιν πρωτοφανώς και εξαίσιος και
οσημέραι εκαλλωπίζετο η πόλις επί το μεγαλοπρεπέστερον.» (Ημερολόγιο,533). Ένα μήνα μετά την
επίσκεψη του βασιλιά στα ερείπια δεύτερος σεισμός ισχυρός προξένησε φόβον μέγα (Ημερολόγιο,537).
Και οι ιδιωτικές στιγμές δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από ένα κείμενο αυτοβιογραφίας.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η βάπτιση του γιου του, δηλωτική μιας συγκεκριμένης νοοτροπίας της
νεοελληνικής κοινωνίας που επιδιώκει μέσα από την «κουμπαριά» τη σύναψη ισχυρών επαγγελματικών
και κοινωνικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό , προφανώς, εντάσσεται η βάπτιση που έγινε τον Ιούλιο του
1887 από τον έκτακτο απεσταλμένο του υπουργείου παιδείας ως επιθεωρητή των Δημοτικών σχολείων
των νομών Μεσσηνίας και Αρκαδίας Κωνσταντίνο Τσιούλκα καθηγητή καταγόμενο από την Μακεδονία
(Ημερολόγιο,555)
Η επιτυχία που είχε σημειώσει ως δάσκαλος και η αποδοχή του από την κοινωνία των Φιλιατρών
τον οδήγησαν στην αναπροσαρμογή των επαγγελματικών του στόχων. Τον Ιούλιο του 1889 πήγε στην
Αθήνα με σκοπό να παραιτηθεί και να ζητήσει την άδεια να συστήσει ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Δημοτικό
και Ελληνικό. «..προσφυγών εις διαφόρους εύρισκον δυσκολίας, καθότι το υπουργείον ένεκα της
πολυετούς υπηρεσίας μου και ανεγνωρισμένης ικανότητος μου δεν ενέδιδεν εις την απόλυσιν
μου…» (Ημερολόγιο,574). Ως φαίνεται όμως μετά την παρέμβαση πολιτικών παραγόντων , «…περί τα τέλη
του μηνός Αυγούστου έλαβεν απάντησιν εκ του υπουργείου ότι εγένετο η απόλυσις μου, και ότι μετ’ ολίγας
ημέρας
δίδεται
και
η
άδεια
της
συστάσεως
του
εκπαιδευτηρίου,
ούτως
καθησυχάσαμε…» (ημερολόγιο,576).
Η έναρξη της λειτουργίας του σχολείου παρουσιάζει δυσκολίες γιατί όπως γράφει ο ίδιος
κάθε πρώτον και δύσκολον. Στις τρεις τάξεις του ελληνικού σχολείου φοιτούν 45 μαθητές και
προσελήφθησαν για να διδάξουν τέσσερις δάσκαλοι. (Ημερολόγιο,576). Στο σημείο αυτό
ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή μιας ωραίας εκδρομής των μαθητών του εκπαιδευτηρίου το Μάιο
του 1890 , «…συμφώνως προς τας διατάξεις του κανονισμού προετοιμασθέντες εξήλθομεν εις την εξοχήν
αδόντων των μαθητών διάφορα άσματα της ανοίξεως κλπ επορεύθημεν εις το στόμιον του ποταμού
άπαντες οι μαθηταί και οι δάσκαλοι εν ταις του μεγάλου εκείνου σπηλαίου έχοντες έμπροσθεν μας την
θάλασσαν ένθα διεμείναμεν ολόκληρον την ημέραν τρώγοντες , πίνοντες τραγωδούντες και
διασκεδάζοντες φθάσαντες άπαντες εν μεγίστη ευθυμία , περί την εσπέραν επανήλθομεν εις Φιλιατρά
ευθυμούντες καθ’ οδόν.» (Ημερολόγιο,594). Οι εξετάσεις του Ιουνίου που ακολούθησαν ήταν επιτυχείς
αφού οι τελειόφοιτοι απεφοίτησαν και οι υπόλοιποι προήχθησαν καταχειροκροτούμενοι , υπό πλήθους
αμφοτέρων των φύλων. (Ημερολόγιο,598)
Οι εκτενείς περιγραφές των καιρικών συνθηκών, που όπως φαίνεται επηρέαζαν τη ψυχολογία
του, αποτελούν πολύτιμο προς μελέτη υλικό. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την περιγραφή του χειμώνα
του 1891 ο οποίος ήταν ιδιαίτερα βαρύς αφού, «…εκ πολλών μερών του νομού Αρκαδίας αγγέλλονται
δυστυχήματα, άνθρωποι υποφέρουν ένεκεν της διακοπής της συγκοινωνίας εκ της πείνης πολλαί ζεύξεις
κατέπεσον εκ του βάρους της χιόνος και πολλάς επέφερον καταστροφάς, η κτηνοτροφία κατά πολλά
έπαθεν εκ του αποκλεισμού της χιόνος.» (Ημερολόγιο,618).
Κάτοικος της δυτικής Πελοποννήσου ο ίδιος ζούσε πάντα με την αγωνία των σεισμών που τους
θεωρούσε ως τροχοπέδη της αναπτυξιακής προσπάθειας των κατοίκων της περιοχής. Στο τέλος του
Ημερολογίου αναφέρει έναν ακόμη καταστρεπτικό σεισμό της Ζακύνθου το 1893 , «…ο οποίος μετέβαλε
την Ζάκυνθον εις τόπον κλαυθμώνος , αποδιώξας την χαράν και την φαιδρότητα ήτις βασίλευσεν
αδαικόπως εν αυτή.» (Ημερολόγιο,686).
Στην παρούσα ανακοίνωση επιλέξαμε να παρουσιάσουμε την οπτική , ενός δημοδιδασκάλου του
β’ μισού του 19ου αιώνα, για τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα της εποχής. Είναι γνωστό
στους ερευνητές της ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης ότι τα ημερολόγια , οι σημειώσεις , τα
χρονολογικά κείμενα των δασκάλων αποτελούν πολύτιμες πηγές για την εξέταση και αναπαράσταση
ιστορικών γεγονότων. Ιχνηλατούν με γλαφυρό και πολλές φορές δεικτικό τρόπο γεγονότα της
μικροκοινωνίας που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της. Συμπερασματικά, το ανέκδοτο
Ημερολόγιο του Παναγιώτη Παπαιωάννη Φιλόπουλου γέμει πληροφοριών σχετικών με την κατάσταση του
καιρού, τις τοπικές εορτές και πανηγύρεις , τα παραλειπόμενα των εθνικών και τοπικών εκλογών, τις
συμπεριφορές των κρατικών λειτουργών και τοπικών παραγόντων, το ρόλο του σχολείου στη
διαμόρφωση της εικόνας της τοπικής κοινωνίας και τη γενικότερη αγωνία μιας χειμαζόμενης κοινωνίας
να δημιουργήσει καλύτερους όρους ζωής.
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Ευσεβία ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Φιλόλογος

Από μια σύντομη ιστορική αναδρομή εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα πως ο αριθμός των
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου διαρκώς συρρικνώνεται και χάνει την
ταυτότητά του. Ενώ λοιπόν, το 1950 συναντούμε εκατό περίπου χιλιάδες, στις μέρες μας η ελληνική
μειονότητα με δυσκολία αριθμεί τις τρεις χιλιάδες. Αναμφισβήτητα η δραματική αυτή μείωση προκαλεί
έντονο προβληματισμό και παράλληλα γίνεται αφορμή για να ερευνήσει κανείς διεξοδικά το θέμα.
Επιπλέον, στη συρρίκνωση αυτή του ελληνικού στοιχείου αντικατοπτρίζεται και η πολιτική, τόσο στον
εκπαιδευτικό όσο και στους άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής που ακολούθησε το τουρκικό κράτος.
Προτεραιότητα της πολιτικής αυτής όπως προκύπτει ήταν η οριστική αφομοίωση του ελληνικού στοιχείου.
Η ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ
Το 1947 το Δόγμα Τρούμαν υπογραμμίζει τη στρατηγική ανάγκη να θεωρούνται η Ελλάδα και η
Τουρκία ενιαία αμυντική ομάδα. Η ελληνική πλευρά μετά την κατοχή, τον εμφύλιο και με την έναρξη του
ψυχρού πολέμου εμφανίζεται πρόθυμη να ενταχθεί στην κοινότητα των δυτικών χωρών και στους
στρατιωτικούς συνασπισμούς. Όταν λοιπόν ζητά τη βοήθεια σε οικονομικό αλλά και στρατιωτικό επίπεδο
των Η.Π.Α, η Ουάσιγκτον θέτει ως όρο τη σύσφιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η Τουρκία στα πλαίσια
της προσπάθειας που έκανε εκείνη την περίοδο για προσέγγιση των Συμμάχων είχε εκφράσει και αυτή
την επιθυμία της για αναθέρμανση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Έτσι το 1950 με την άνοδο του Adnan
Menderes στην τουρκική κυβέρνηση αποφασίζεται ελληνοτουρκική συνεργασία σε όλους τους τομείς. Στη
διάρκεια των συνομιλιών της περιόδου αυτής, οι δυο πλευρές ασχολούνται με το συντονισμό των ενόπλων
δυνάμεών τους ενόψει της επικείμενης πολιτικής και στρατιωτικής ένταξής τους στο δυτικό-αμυντικό
συνδυασμό. Και οι δυο χώρες επιθυμούσαν σαφώς την είσοδό τους στο ΝΑΤΟ [i]. Το Φεβρουάριο[ii] του
1952 η Ελλάδα και η Τουρκία γίνονται μέλη του ΝΑΤΟ και οδηγούνται σε νέους προσανατολισμούς που
εξυπηρετούν τα συμμαχικά συμφέροντα.
Ωστόσο η πολιτική αστάθεια της περιόδου αυτής στην Αθήνα καθώς και η ανάμειξη του παλατιού στην
πολιτική ζωή της Ελλάδας δημιουργούσαν στις αμερικανικές υπηρεσίες την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι
ο λιγότερο αξιόπιστος εταίρος της νοτιοανατολικής πτέρυγας της νατοϊκής συμμαχίας[iii]. Από την άλλη, η
τουρκική κυβέρνηση εξαπέλυε ένα άρτια οργανωμένο σχέδιο προβολής της στρατηγικής σημασίας της.
Επιπλέον η επανεκλογή το 1954 του Δημοκρατικού κόμματος στην κυβέρνηση ενίσχυε την εικόνα της
σταθερότητας.
Με γνώμονα τα παραπάνω η Ουάσιγκτον εγκατέλειψε την πολιτική των ίσων αποστάσεων από
Ελλάδα-Τουρκία που είχε καθιερωθεί με το Δόγμα Τρούμαν και προχώρησε σε μια προσπάθεια εδραίωσης
της Τουρκίας ως κεντρικού άξονα της πολιτικής του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή.
Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΦΙΛΙΑ ΕΥΝΟΕΙ ΤΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Η εντυπωσιακή βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο πλαίσιο της ένταξης των δυο χωρών
στο ΝΑΤΟ λειτούργησε ευεργετικά για τον μειονοτικό πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης αλλά και για το
Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς τα θέματα αυτά απασχόλησαν επανειλημμένα και τις δυο πλευρές.
Στο θρόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου βρίσκεται ο Αθηναγόρας (Αμερικανός πολίτης). Η πατριαρχεία
του αποτέλεσε μια νέα αφετηρία στις σχέσεις Άγκυρας- Φαναρίου, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν
η προώθηση της ελληνοτουρκικής φιλίας. Το κύρος του Πατριαρχείου ενισχύεται, ο Πατριάρχης

επισκέπτεται τα ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και γενικά δημιουργείται ένα ευνοϊκό κλίμα
για τη λειτουργία των ομογενειακών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη. Το ακαδημαϊκό έτος 1951-1952
φοίτησαν στην ιερατική σχολή της Χάλκης εβδομήντα φοιτητές από δέκα διαφορετικές χώρες ενώ
δίδασκαν εικοσιπέντε δάσκαλοι και καθηγητές. Ο πατριάρχης Αθηναγόρας έχοντας ως πρότυπο την
πετυχημένη ενσωμάτωση των ελληνοαμερικανών στην αμερικανική κοινωνία, πίστευε πως κάτι
αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει και με τον ελληνισμό της Τουρκίας. Μάλιστα για να το πετύχει αυτό δε
δίστασε να τοποθετήσει φωτογραφίες του Ινονού και του Αττατούρκ στα πατριαρχικά γραφεία. Μπροστά
σε τέτοιες ενέργειες αρκετοί λαϊκοί παράγοντες της μειονότητας συνιστούσαν νηφαλιότητα[iv].
Στη νέα εποχή που σηματοδότησε η ελληνοτουρκική προσέγγιση δρομολογήθηκαν μια σειρά από
εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης που βελτίωσαν σημαντικά τη ζωή της μειονότητας. Με το νόμο
5932.5.1952 η τουρκική κυβέρνηση επικυρώνει προηγούμενη σύμβαση μεταξύ των δυο χωρών που
προέβλεπε την ανταλλαγή εκπαιδευτικών αλλά και διδακτικού υλικού για τα μειονοτικά σχολεία των δυο
χωρών[v]. Επιπλέον, με προηγούμενη ρύθμιση του τουρκικού υπουργείου παιδείας εξαιρέθηκαν τα
σχολεία της ομογένειας από την καταβολή του φόρου εισοδήματος. Η βελτίωση των συνθηκών
εκπαίδευσης των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη αντικατοπτρίζεται στον αριθμό των μαθητών που
φοιτούν την εποχή αυτή στα σχολεία. Έτσι ενώ γύρω στο 1946 οι εγγεγραμμένοι ομογενείς μαθητές
έφταναν τους τρεις χιλιάδες επτακόσιους εξήντα δυο, το 1956 αριθμούν τους έξι χιλιάδες εννιακόσιους
δώδεκα. Παράλληλα με τη βελτίωση των συνθηκών στον εκπαιδευτικό τομέα παρατηρείται και μια έντονη
πολιτισμική δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη. Κεντρικό φορέας προώθησης της πολιτισμικής
αυτής κίνησης ήταν η «Ελληνική Ένωση Κωνσταντινούπολης»
Πέρα από αυτά, στον οικονομικό τομέα η ελληνική ομογένεια ανακτά την παλιά οικονομική ισχύ
της και παρουσιάζεται ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου. Ήδη από το 1946 και
αργότερα στις εκλογές το 1950 και το 1954, η ελληνική μειονότητα εκπροσωπείται με δυο βουλευτές στην
Τουρκική Εθνοσυνέλευση[vi].
Η εντυπωσιακή αυτή ακμή που γνώρισε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης από το 1946 και
έως το 1954 αποτελεί ισχυρή απόδειξη της αρμονικής συμβίωσης των δυο λαών την εποχή αυτή. Το θετικό
αυτό κλίμα είχε ευεργετικές επιπτώσεις και για τους Έλληνες κατοίκους της Ίμβρου και της Τενέδου. Από
το ακαδημαϊκό έτος 1952-1953 προστέθηκαν στο πρόγραμμα των ελληνικών σχολείων της Ίμβρου και της
Τενέδου ελληνικά μαθήματα και παράλληλα διευθετήθηκαν όσα προβλήματα εκπαιδευτικής φύσεως
αντιμετώπιζαν την εποχή εκείνη τα δυο νησιά. Αυτή η εξέλιξη αναβίωσε τις ελπίδες των κατοίκων της
Ίμβρου και της Τενέδου για την εφαρμογή της αρχής της ισοπολιτείας. Επιπρόσθετα, με πρωτοβουλία του
νέου Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Μελίτωνος έγινε ανέγερση νέων σχολείων με την οικονομική
βοήθεια της διασποράς. Επιπλέον ο Μητροπολίτης εξασφάλισε και κυβερνητική οικονομική ενίσχυση και
προχώρησε σε ανέγερση νοσοκομείου, ενώ έγιναν και προσπάθειες ενίσχυσης της γεωργίας και της
αλιείας της περιοχής. Την εποχή αυτή ιδρύθηκαν ελληνικοί μορφωτικοί σύλλογοι που στόχευαν στη
διασφάλιση και στην ανάπτυξη της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της περιοχής.
Πέρα όμως από την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και το ευνοϊκό κλίμα που υπήρχε στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι Τούρκοι δεν ήταν διατεθειμένοι να καθιερώσουν το καθεστώς αυτοδιοίκησης
των νησιών που υπαγόρευε το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάνης.
Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ
Το θετικό αυτό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν άργησε ν’ ανατραπεί. Από το 1954-1955
και για τα επόμενα χρόνια το σύνολο των ελληνοτουρκικών σχέσεων βρίσκεται σε συνάρτηση με το
κυπριακό ζήτημα. Το 1954 λοιπόν, η Μ.Βρετανία προσπαθώντας να εξισορροπήσει την κλιμακούμενη
αντίδραση των Ελλήνων της Μεγαλονήσου που αποτελούσαν το 80% του κυπριακού πληθυσμού στο
αποικιακό καθεστώς που εξακολουθούσε να ισχύει, ανέμειξε σαν ισότιμο εταίρο την Τουρκία ως δύναμη
που είχε ενδιαφέρον για την κυπριακή μουσουλμανική μειονότητα. Η στιγμή αυτή σήμανε και την αρχή
μιας νέας περιόδου ανταγωνισμού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις[vii]. Τόσο παρασκηνιακά, όσο και επίσημα
πολλές φορές η τουρκική κυβέρνηση του Menderes ενθάρρυνε τις ακραίες εκδηλώσεις εθνικιστικών
οργανώσεων που δρούσαν στη χώρα με σκοπό από τη μια πλευρά να στηρίξει τη νομικά ανεδαφική
διεκδίκηση της Κύπρου και από την άλλη για να αποπροσανατολίσει την τουρκική κοινή γνώμη από τα
σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας. Η Άγκυρα με την αναβίωση του
ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού έσπευσε να φέρει στο προσκήνιο το μειονοτικό ζήτημα γνωρίζοντας την
ευαισθησία της ελληνικής κοινής γνώμης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Τούρκων αξιωματούχων μια ισχυρή

πίεση στην ελληνική μειονότητα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα καθιστούσε την κυβέρνηση των
Αθηνών πιο ευάλωτη στο ζήτημα της Κύπρου. Ενεργώντας προς αυτή την κατεύθυνση η τουρκική πλευρά
προσπάθησε να εμπλέξει και το Πατριαρχείο καθώς ζήτησε από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα να πάρει θέση
και να «καταδικάσει» δημόσια τον αγώνα των Ελληνοκυπρίων για Ένωση[viii]. Ο Πατριάρχης βέβαια, δεν
είχε τέτοια δικαιοδοσία καθώς με τη Συνθήκη της Λωζάνης το Οικουμενικό Πατριαρχείο διατηρούσε μόνο
πνευματικές και εκκλησιαστικές αρμοδιότητες. Η επίσημη σιωπή του Πατριάρχη εξόργισε τους Τούρκους.
Είναι χαρακτηριστικό πως η κοινή γνώμη κατευθύνθηκε εναντίον του Πατριάρχη Αθηναγόρα [ix], ο οποίος
ποτέ δεν έπαψε να πιστεύει στη φιλία των δυο λαών. Στο ανθελληνικό μένος που είχε αρχίσει να
εκδηλώνεται ο ελληνόφωνος τύπος της Κωνσταντινούπολης ζητούσε μάταια από την τουρκική κυβέρνηση
την προστασία της μειονότητας.
1955 ׃ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
Στις 6 Σεπτεμβρίου 1955 με πρόσχημα την έκρηξη στο τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη ξεσπά
ένα κύμα διώξεων του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου. Παρόλο που
είκοσι πέντε χρόνια αργότερα (7 Σεπτεμβρίου 1980) η εφημερίδα Hurriyet δημοσίευσε τον τρόπο με τον
οποίο μεθοδεύτηκε το περιστατικό αυτό, η νύχτα του 1955 έσπειρε τον τρόμο στους εκατό χιλιάδες
Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, εκείνη τη νύχτα δεκαέξι Έλληνες έχασαν
τη ζωή τους, τριάντα δυο τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ διακόσιοι έπεσαν θύματα βιασμών. Από την
καταστροφική επιδρομή ισοπεδώθηκαν χίλιες τέσσερις κατοικίες Ελλήνων, πολλά καταστήματα,
φαρμακεία, εργοστάσια, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν με πρωτοφανή μανία εναντίον
των ελληνικών κοινοτικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα να ερειπωθούν εβδομήντα τρεις ορθόδοξες
εκκλησίες με κειμήλια ανεκτίμητης αξίας καθώς και είκοσι έξι ελληνικά σχολεία. Χαρακτηριστικό του
μένους των Τούρκων ήταν και το γεγονός της σύλησης των τάφων και της εκταφής των νεκρών[x].
Το ανθελληνικό μένος στην Κωνσταντινούπολη πήρε τέτοιες διαστάσεις που η κυβέρνηση
βλέποντας πως έχανε τον έλεγχο, αναγκάστηκε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο σε τρεις πόλεις της
Τουρκίας. Για να τηρήσει η Άγκυρα τα προσχήματα προχώρησε σε συλλήψεις διαδηλωτών ανάμεσα στους
οποίους ήταν και ο κύριος οργανωτής των καταστροφών Hikmet Bil. Προκειμένου να απαλλαχτεί η
τουρκική κυβέρνηση από την ευθύνη για τα έκτροπα ,δε δίστασε να προβάλλει ως υπεύθυνους τους
κομμουνιστές[xi]· η απόδοση αυτής της ευθύνης βέβαια δεν ήταν καθόλου πειστική καθώς οι ελάχιστοι
κομμουνιστές δεν ήταν σε θέση να αναλάβουν οποιαδήποτε αποτελεσματική δράση.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια η Άγκυρα κράτησε μια επιφυλακτική στάση απέναντι στους
δημοσιογράφους του ξένου τύπου με πρόθεση να ελέγχει όσα θα δημοσιεύονταν.
Αναμφίβολα οι τρομακτικές μέρες του 1955 σημάδεψαν για δεκαετίες τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Υπήρξαν πιέσεις τόσο από την πλευρά του ΝΑΤΟ όσο και της Ουάσιγκτον που καλούσαν και τις
δυο πλευρές να συμφιλιωθούν. Ωστόσο οι σχέσεις Ελλάδας- Τουρκίας παρέμειναν σε κατάσταση μόνιμης
έντασης. Σ’ αυτό συνέβαλε το γεγονός πως η Τουρκία αναλάμβανε όλο και περισσότερο το ρόλο του
στρατιωτικού κρίκου του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και γι’ αυτό απαιτούσε
περισσότερα ανταλλάγματα. Η Τουρκία βρισκόταν σε θέση ισχύος. Οι ανθελληνικές εκδηλώσεις
συνεχίστηκαν και οι τουρκικές αρχές συγκέντρωσαν την προσοχή τους στους Κωνσταντινουπολίτες με
ελληνική ιθαγένεια. Από το 1957 έως το 1959 απελάθηκαν πενήντα επτά ταγοί της μειονότηταςδημοσιογράφοι, δάσκαλοι, δικηγόροι, γιατροί και επιχειρηματίες.
Η επιδείνωση των διακοινοτικών σχέσεων στην Κύπρο το 1957-1958 προκάλεσε ένα νέο κύμα
ανθελληνικών εκδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη. Στο διάστημα αυτό έγιναν παρατηρήσεις στο
μειονοτικό πληθυσμό που χρησιμοποιούσε στις μεταξύ του σχέσεις την ελληνική γλώσσα, κυκλοφόρησαν
αφίσες που παρακινούσαν τους Τούρκους να αποφεύγουν τα ελληνικά καταστήματα και με τον καιρό
άρχισε να γίνεται συνείδηση στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης πως θα ήταν πολύ δύσκολο να
διατηρήσουν τα δικά τους ήθη και έθιμα στη γενέτειρά τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα ελληνικά
σχολεία άρχισαν να αδειάζουν και οι μαζικές μεταναστεύσεις περιόριζαν διαρκώς τον αριθμό της
ελληνικής μειονότητας.
Το 1959 μετά από μια σειρά συζητήσεων με θέμα την εξέταση των μειονοτικών θεμάτων, οι
σχέσεις των δυο χωρών βελτιώθηκαν ως ένα βαθμό. Το στρατιωτικό καθεστώς όμως που το 1960
ανέτρεψε την τουρκική κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένο να υλοποιήσει τα πορίσματα των
διαβουλεύσεων αυτών.

1964 ׃ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΔΙΩΞΕΩΝ
Οι ελληνοτουρκικές εκκρεμότητες παρέμεναν άλυτες ως τη νέα έξαρση του κυπριακού ζητήματος,
το Δεκέμβριο του 1963. Η τουρκική πλευρά άλλες φορές με την απομάκρυνση του Οικουμενικού
Πατριαρχείου από το Φανάρι και άλλες πάλι με μαζικές απελάσεις Ελλήνων εκβίαζε την Αθήνα. Έτσι το
Μάρτιο του 1964 η Τουρκία κατήγγειλε την ελληνοτουρκική σύμβαση εγκατάστασης του 1930 και αμέσως
μετά οι τουρκικές αρχές επικαλούμενες λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης, άρχισαν να
απελαύνουν τους σημαντικότερους μειονοτικούς παράγοντες με ελληνική υπηκοότητα. Πρόκειται δηλαδή
για τους Κωνσταντινουπολίτες που τους είχε επιτραπεί να παραμείνουν στην Τουρκία, σύμφωνα με τη
συνθήκη της Λωζάνης και είχαν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα επειδή οι πρόγονοί τους
προέρχονταν από τις επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στο ελληνικό
κράτος το 1830 και αργότερα. Ακολούθησαν μαζικές απελάσεις και το 1966 οι Έλληνες πολίτες που είχαν
παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη δεν ξεπερνούσαν τους πεντακόσιους στον αριθμό και όλοι ήταν άνω
των εξήντα πέντε ετών. Βέβαια, παρά την ύπαρξη κάποιου τυπικού διαχωρισμού σύμφωνα με τον οποίο
τα 4/5 της ελληνικής μειονότητας είχαν τουρκική υπηκοότητα ενώ το 1/5 ελληνική, οι οικογενειακοί και
επαγγελματικοί δεσμοί μεταξύ των δυο ομάδων ήταν τόσο στενοί που η απέλαση αυτών που είχαν
ελληνική υπηκοότητα ισοδυναμούσε με απέλαση ίσου αριθμού ομογενών με τουρκική υπηκοότητα..
Παράλληλα, το Τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τη μυστική απόφαση 6/3801/2. 11.1964
δέσμευε το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων υπηκόων. Η απόφαση αυτή, γνωστή
στην ελληνική ομογένεια της Κωνσταντινούπολης ως ο «καραρναμές» (από την τουρκική
λέξη kararname =απόφαση) απαγόρευε τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων στους Έλληνες
υπηκόους[xii].
Η «ΜΕΡΙΜΝΑ» ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Οι τουρκικές αρχές με μια σειρά από μέτρα που έπλητταν το εκπαιδευτικό σύστημα και τα
φιλανθρωπικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης συνετέλεσαν αποφασιστικά στην ενίσχυση του
αρνητικού κλίματος. Το διάστημα 1964-1967 με συγκεκριμένες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης, οι
συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης κατάντησαν αφόρητες.
Πιο συγκεκριμένα, στον εκπαιδευτικό τομέα με εγκύκλιο(410/16/26. 3.1964), απαγορεύτηκε στα
ελληνικά σχολεία η είσοδος στους ορθόδοξους κληρικούς. Τόσο η απαγόρευση της πρωινής προσευχής
στα ελληνικά σχολεία όσο και του εορτασμού των θρησκευτικών εορτών σε αυτά που επιβλήθηκε το 1964
ήταν μερικά επιπλέον μέτρα που έπλητταν το θρησκευτικό αίσθημα της ελληνικής μειονότητας. Επιπλέον,
τρεις διευθυντές ελληνικών λυκείων και άλλοι έντεκα Έλληνες δάσκαλοι παύτηκαν από τα καθήκοντά
τους ενώ απαγορεύτηκε (εγκύκλιος 3385/15. 9.1964) η διακίνηση ελληνικών βιβλίων και
εγκυκλοπαιδειών στα ελληνικά σχολεία. Χαρακτηριστικό είναι ακόμα το γεγονός των πιέσεων που
ασκήθηκαν στους μαθητές της μειονότητας προκειμένου να μη χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα κατά
τη διάρκεια των διαλειμμάτων από τα μαθήματα. Επιπρόσθετα, απολύθηκαν τριάντα εννέα εκπαιδευτικοί
και απαγορεύτηκε η λειτουργία συνολικά έξι δημοτικών σχολείων, ενώ απαγορεύτηκε και ο διορισμός
στα ελληνικά σχολεία ομογενών εκπαιδευτικών αποφοίτων ελληνικών παιδαγωγικών ακαδημιών και
πανεπιστημίων, όπως και αποφοίτων της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης (1965).
Όλα τα παραπάνω μέτρα που εφαρμόστηκαν στον εκπαιδευτικό τομέα στόχευαν στην απώλεια
της εθνικής συνείδησης όσων Ελλήνων είχαν απομείνει στην Κωνσταντινούπολη. Πέρα από αυτά ,
ακολούθησαν και άλλες ενέργειες, όπως η απαίτηση των τουρκικών αρχών για είσπραξη του 5 τοις εκατό
των εισοδημάτων των κοινωφελών ιδρυμάτων της μειονότητας που είχαν ακριβώς τον ίδιο στόχο.
Η άμεση συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν η δραματική πληθυσμιακή πτώση του ελληνικού
στοιχείου στην Κωνσταντινούπολη. Το 1965 οι Έλληνες μειώνονται στις σαράντα οχτώ χιλιάδες και οι
ελληνικές κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον ελληνισμό στην Τουρκία προχώρησαν
σε σημαντικές παραχωρήσεις στο χώρο της Δυτικής Θράκης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Δεκέμβριο του 1968
υπογράφηκε ελληνοτουρκική μορφωτική συμφωνία που εξασφάλιζε την αύξηση των τουρκικών
μαθημάτων για τους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης και ευνοούσε τη διείσδυση Τούρκων εθνικιστών
μετακλητών διδασκάλων στα μουσουλμανικά μειονοτικά σχολεία. Για την ελληνική όμως πλευρά το μόνο
που εξασφάλιζε η συμφωνία αυτή ήταν ο επαναδιορισμός ορισμένων ομογενών διδασκάλων. Ωστόσο, η
συμφωνία αυτή αγνόησε την κατάργηση της ελληνικής παιδείας στα νησιά Ίμβρο, Τένεδο, κάτι που είχε
ολέθριες επιπτώσεις για τον ελληνισμό των δυο νησιών[xiii].

Η «ΜΕΡΙΜΝΑ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΝΕΔΟΥ
Σχετικά με τα δυο αυτά νησιά, ήδη από το 1964 με την αναζωπύρωση του Κυπριακού ζητήματος,
η τουρκική κυβέρνηση υιοθέτησε μια πολιτική αντιποίνων, παραβιάζοντας τις διατάξεις της Συνθήκης
της Λωζάνης για το καθεστώς της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών. Την εποχή αυτή η εφημερίδα
Cumhuriyet τόνιζε πως η τάση αγοράς ακινήτων και η αύξηση του ελληνικού στοιχείου ήταν δηλωτική
του γεγονότος πως η Ελλάδα εποφθαλμιούσε τα νησιά αυτά. Σ’ αυτό το κλίμα, οι τουρκικές αρχές έλαβαν
μια σειρά από μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, ίδρυσαν διδασκαλείο-ορφανοτροφείο για σπουδαστές στην
πρωτεύουσα της Ίμβρου που μεριμνούσε για την εκπαίδευση Τούρκων δασκάλων. Το εκπαιδευτικό αυτό
κέντρο θα αποτελούσε πυρήνα διάδοσης της τουρκικής εκπαίδευσης και κουλτούρας. Επιπλέον,
προχώρησαν σε δήμευση όλων των ελληνικών μειονοτικών σχολείων στην Ίμβρο ενώ το μοναδικό
γυμνάσιο της περιοχής μετατράπηκε σε οικοτροφείο για Τούρκους σπουδαστές. Στην Τένεδο,
απαγορεύτηκε η λειτουργία του μοναδικού μειονοτικού σχολείου και παράλληλα με το Νόμο 502/1964 η
τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το ισχύον από το 1951 εκπαιδευτικό σύστημα στην Ίμβρο και την Τένεδο
και επανέφερε τις διατάξεις για εκπαιδευτικά θέματα του Νόμου 1151/1927 με αποτέλεσμα τη διακοπή
της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα νησιά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα σταδιακά και ως το 1973
οι επτά μόνο από τους εκατόν είκοσι έξη μαθητές να είναι Έλληνες ενώ μια δεκαετία πριν ο αριθμός τους
έφτανε στους ογδόντα τρεις. Η στέρηση της ελληνικής παιδείας ανάγκασε τους νησιώτες να μετακομίσουν
μαζικά στην Κωνσταντινούπολη και στο εξωτερικό, όπου θα μπορούσαν να λάβουν ελληνική μόρφωση.
Παράλληλα, εξαγγέλθηκαν προγράμματα εποικισμού τριών χιλιάδων Τούρκων εποίκων και
ιδρύθηκε στρατόπεδο χωροφυλακής στην Παναγιά της Ίμβρου. Ο πιο καθοριστικός όμως παράγοντας που
ώθησε τους Ιμβρίους να εγκαταλείψουν το νησί τους ήταν η δημιουργία ανοιχτής αγροτικής φυλακής για
Τούρκους βαρυποινίτες που προέρχονταν από την ηπειρωτική Τουρκία. Ακολούθησαν απαλλοτριώσεις
καλλιεργήσιμων εδαφών με εξευτελιστικές αποζημιώσεις για τη δημιουργία φυλακών και για τη
δημιουργία ενός κρατικού κτήματος αγροτικής παραγωγής. Ο συνδυασμός της απώλειας των βασικών
πηγών εσόδων και η κατάργηση της ελληνικής παιδείας επέφεραν σημαντικές δημογραφικές αλλαγές.
Έτσι από τους επτά χιλιάδες οι Ίμβριοι το 1980 φτάνουν μόλις τους οχτακόσιους ενώ στην Τένεδο από
τους δυο χιλιάδες οικονομικά ευκατάστατους αμπελουργούς, παραμένουν μόλις εκατό πενήντα[xiv].
ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Η ελληνική πλευρά απαντώντας σε όλα αυτά τα γεγονότα, τον Ιούλιο του 1964 προέβη σε
διαμαρτυρία προς την Άγκυρα για παραβίαση του άρθρου 40 της Συνθήκης της Λωζάνης που κατοχύρωνε
το δικαίωμα της μειονοτικής εκπαίδευσης των μη μουσουλμάνων της Τουρκίας. Στη διαμαρτυρία αυτή
έγινε αναφορά και στην παραβίαση των γενικά αναγνωρισμένων αρχών του διεθνούς δικαίου και της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Ρώμης του 1950 για τη προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρόμοια
αναφορά γίνεται και προς τα Ηνωμένα Έθνη όπου υπογραμμίζεται το γεγονός της απαγόρευσης της
ελληνικής παιδείας σε συνδυασμό με την προσπάθεια αλλοίωσης της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων
της Ίμβρου. Επιπλέον, την ίδια χρονιά η ελληνική πλευρά κατέθεσε αγωγή στην UNESCO για την
κατάργηση της ελληνικής παιδείας. Τα αποτελέσματα όμως ήταν πενιχρά μια και η UNESCO κάλεσε και
τις δυο πλευρές να λάβουν τα μέτρα εκείνα που θα εξασφάλιζαν στους μαθητές των μειονοτήτων στις δυο
χώρες να έχουν εκπαίδευση που θα ταίριαζε στην πολιτιστική τους ταυτότητα. Την ίδια ακριβώς θέση
υιοθέτησε και το ΝΑΤΟ.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η Τουρκία συνέχισε ανενόχλητη την πολιτική της [xv].Έτσι, το 1971,
τον Αύγουστο, οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν τη λειτουργία της ιερής Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
καθώς σύμφωνα με διάταγμα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης η λειτουργία της έθετε σε κίνδυνο τον
κεμαλικό χαρακτήρα του κράτους και επιπλέον υποχρέωσαν τους Έλληνες μαθητές να αρχίζουν κάθε
πρωί τα μαθήματά τους με τον τουρκικό όρκο« ׃Είμαι Τούρκος» και να τα τελειώνουν με τη φράση« ׃Είμαι
ευτυχής που γεννήθηκα Τούρκος», στοχεύοντας ολοφάνερα στην εξασθένιση της εθνικής συνείδησης των
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Την ίδια χρονιά, με διάταγμα απαγορεύεται ο διορισμός Ελλήνων
Μετακλητών Εκπαιδευτικών από την Ελλάδα στα λιγοστά μειονοτικά σχολεία. Όλα αυτά προκαλούν
μαζικές αναχωρήσεις μελών της ελληνικής κοινότητας που αριθμεί πια δέκα επτά χιλιάδες .
Ωστόσο, η πλήρης εξαφάνιση του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης ολοκληρώνεται με την
τουρκική εισβολή στη Βόρεια Κύπρο το 1974, καθώς και με την κρίση στο Αιγαίο το 1975. Κάτω από τις

πιέσεις που προκάλεσαν τα γεγονότα αυτά περίπου δέκα χιλιάδες Έλληνες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η «Ηχώ» της Κωνσταντινούπολης, το 1978
υπήρχαν επτά χιλιάδες οκτακόσιοι ογδόντα δυο ομογενείς. Το 1980 η Ελληνική κοινότητα αριθμεί πέντε
χιλιάδες εξακόσιους ανθρώπους καθώς αρκετοί Έλληνες για να επιβιώσουν στην πατρίδα τους,
αρνήθηκαν την ταυτότητά τους.
Την δεκαετία 1980-1990 παρουσιάστηκαν πολλές περιπτώσεις που το Τουρκικό Δημόσιο, με
μυστικά διατάγματα προσπάθησε να προσεταιριστεί ελληνικές περιουσίες.
Το 1991 δημιουργούνται έντονες υπόνοιες πως ένα νέο κύμα διώξεων πρόκειται να ξεσπάσει λόγω
βομβιστικών επιθέσεων και συλήσεων τάφων στα έντεκα ορθόδοξα νεκροταφεία της Κωνσταντινούπολης.
Με παρέμβαση της Ευρωπαϊκής ένωσης αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και η τουρκική κυβέρνηση
δεσμεύτηκε για την ασφάλεια των σχολείων και των εκκλησιών.
Αυτό που φαίνεται ιδιαιτέρως προκλητικό στις ενέργειες της τουρκικής πολιτικής είναι το
γεγονός πως παρά την επίτευξη του αρχικού της στόχου, τη συρρίκνωση δηλαδή του ελληνικού στοιχείου,
συνεχίζονται οι πιέσεις εναντίον του. Το 1994 αφαιρείται από εκατό αποφοίτους Ελληνικών σχολείων της
Κωνσταντινούπολης το δικαίωμα της εισαγωγής στην πανεπιστημιακή κοινότητα αν και είχαν πετύχει στις
παντουρκικές εξετάσεις.
Το 1996 με την κρίση στα Ίμια δημιουργούνται μικροπροβλήματα στους Έλληνες της
Κωνσταντινούπολης. Το 1999 το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσφέρει πακτωλό χρημάτων για την
ανακούφιση των πληγέντων από τους σεισμούς στην Τουρκία. Το 2001 το Τουρκικό κράτος προσπαθεί
να κλείσει υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα δικαστήρια αναφορικά με διεκδικήσεις σπιτιών και δημεύσεων
κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων από το τουρκικό δημόσιο.
Μόλις το 2003 είδαν το φως της δημοσιότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκθέσεις με θέμα τη
συρρίκνωση της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2003
σε πρακτικά συνεδριάσεων η τουρκική βουλή παραδέχεται ανοιχτά μετά το 1955 την παραβίαση της
Συνθήκης της Λωζάνης καθώς και την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου με σκοπό τον αφανισμό των
ελληνικών σχολείων και κατά συνέπεια του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της
Τενέδου.
Ακόμα και σήμερα ο αριθμός των νεοπροσφύγων που κατέφυγαν από την Τουρκία στην Ελλάδα,
παραμένει ανεξακρίβωτος. Ανεπίσημα στοιχεία τους υπολογίζουν γύρω στις ογδόντα χιλιάδες. Πρόκειται
για Έλληνες που έγιναν αποδέκτες μιας σκληρής πολιτικής με στόχο τον αφανισμό τους. Μιας πολιτικής
οργανωμένης με μαεστρία, αφού προσανατολίστηκε ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό τομέα·
ενέργησε δηλαδή στον πιο βασικό και κρίσιμο κοινωνικό θεσμό, την εκπαίδευση, προσπαθώντας να
πετύχει την απώλεια της εθνικής συνείδησης, του ήθους, του πολιτισμού, της αγωγής της ελληνικής
μειονότητας.
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Χρήστος ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκπαιδευτικός – Υπ. Δρ. Α.Π.Θ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανακοίνωση έχει στόχο να αναδείξει την αντανάκλαση των παιδαγωγικών αντιλήψεων στο χώρο
της λογοτεχνίας για παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο μετασχηματίζεται ένα λογοτεχνικό κείμενο, ώστε
να τοποθετηθεί από το αρχικό του πλαίσιο παραγωγής στο χώρο της εκπαίδευσης. Ως παράδειγμα
χρησιμοποιείται ο Γεροστάθης του Λ. Μελά (1858), που αξιοποιήθηκε και ως σχολικό ανάγνωσμα κατά το
19ο αι. τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

ABSTRACT
The aim of this paper is to show how pedagogical ideas affect children’s literature and how a
literary text is transformed before it is set in the context of education. As an example we
use L. Melas’ Γεροστάθης, published in 1858, which has been used in schools during the 19th century
in Greece as well as in the Greek communities of the Ottoman Empire.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ
Η λογοτεχνία, με την ευρύτερη έννοια του όρου, ως χώρος έκφρασης αξιών και φορέας
ιδεολογίας αξιοποιήθηκε απ’ όλα τα θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά συστήματα ως μέσο διαχείρισης της
παιδικής ηλικίας, με στόχο τη συμμόρφωσή της με το κυρίαρχο πρότυπο ανθρώπου και
πολίτη (Αποστολίδου, 2002). Στην προοπτική της υλοποίησης των παραπάνω στόχων χρησιμοποιήθηκαν
ποικίλα κείμενα είτε προερχόμενα από το χώρο του λογοτεχνικού κανόνα, αφού πρώτα υπέστησαν τις
απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να ανταποκριθούν στα εκάστοτε εκπαιδευτικά και
πολιτικά συμφραζόμενα (π.χ. Ροβινσώνας Κρούσος), είτε γραμμένα ad hoc υπό το φως συγκεκριμένων
παιδαγωγικών αντιλήψεων, τις οποίες πραγματώνουν αισθητικά (π.χ. Τα ψηλά βουνά).
Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής ενδιαφέρον παρουσιάζει η αισθητική μετάπλαση των
παιδαγωγικών θεωριών για τη συγκρότηση της ‘παιδαγωγούσας’ λογοτεχνίας καθώς και ο τρόπος με τον
οποίο αναπλαισιώνεται η λογοτεχνία και τοποθετείται απο το πρωτογενές της πλαίσιο στο νέο χώρο
δεξίωσης, το σχολικό (Bernstein, 1989: 230 - 232).
Στο νεοελληνικό χώρο η λογοτεχνία καταλαμβάνει σημαντική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία
από την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Μετά την απελευθέρωση το νεοσύστατο κράτος
προϋποθέτει ιδανικά που πλέον καθορίζονται προγραμματικά και επιβάλλονται στο σύνολο των πολιτών
με τη βοήθεια ελεγχόμενων μηχανισμών και θεσμών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συγκρότηση μιας
ενοποιητικής εθνικής κουλτούρας με δυνατότητα επιβολής στα διαφοροποιημένα πολιτισμικά στρώματα
που συνθέτουν το νέο κράτος (Αποστολίδου, 1994). Προς την κατεύθυνση αυτή η συμβολή του
εκπαιδευτικού συστήματος είναι καθοριστική. Η κρατούσα ιδεολογία, η οποία αποτελεί σημείο τομής των
εθνικών αισθημάτων με τη θρησκευτικότητα (Δημαράς, 1975: 472), θα εισχωρήσει στο εκπαιδευτικό
σύστημα κατά την οθωνική περίοδο, και σε συνδυασμό με τη στείρα ηθική και τη μηχανιστική πειθαρχία
του αλληλοδιδακτικού σχολείου θα αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της υποταγής του παιδιού και
μελλοντικού πολίτη στην ισχύουσα τάξη πραγμάτων (Παπακωνσταντίνου και Ανδρέου, 1992: 54 - 58).
Τα σχολικά αναγνωστικά, που την περίοδο αυτή συνιστούν το βασικότερο μέσο διοχέτευσης της
γνώσης και εγχάραξης της ιδεολογίας στο μαθητικό πληθυσμό, γράφονται σε γλώσσα αρχαΐζουσα και η

ενσωματωμένη ύλη τους διακρίνεται για τον ηθικοθρησκευτικό της χαρακτήρα, με αποτέλεσμα τα βιβλία
να μην προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών (Κοντονή, 1997: 60). Πενιχρή είναι και η εξωσχολική
αναγνωστική τους δίαιτα, η οποία καλύπτεται κυρίως με μεταφράσεις ξένων έργων (Ντελόπουλος, 1995).
Το κενό έρχεται να καλύψει ο Λ. Μελάς με το ‘λογοτεχνικό’ του έργο ο Γεροστάθης, το οποίο
παρουσιάζεται παραδειγματικά στην παρούσα ανακοίνωση με στόχο να δείξουμε την ανταπόκριση των
αισθητικών του χαρακτηριστικών στις παιδαγωγικές απόψεις του συγγραφέα - παιδαγωγού καθώς και
τον τρόπο που αναπλαισιώνεται για να ικανοποιήσει ετερόκλητα εκπαιδευτικά αιτήματα.
Ο Λ. Μελάς (1812 - 1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια.
Έζησε, ακολουθώντας την οικογένειά του και αργότερα για σπουδές, σε πολλά μέρη του ελλαδικού χώρου
και της Ευρώπης. Αναγορεύτηκε διδάκτωρ της νομικής στο πανεπιστήμιο της Πίζας και ασχολήθηκε με το
δικαστικό σώμα και την πολιτική. Διετέλεσε ακόμη υπουργός δικαιοσύνης και παιδείας κατά την οθωνική
περίοδο και δίδαξε στο νεοσύστατο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Στα μεταγενέστερα χρόνια, μετά από μια
δεκαετή παραμονή του στο Λονδίνο, ανέπτυξε ενεργό εκπαιδευτική δράση ως μέλος και πρόεδρος της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου προς Διάδοσιν των
Ελληνικών Γραμμάτων. Εισήγαγε μάλιστα το μάθημα της παιδαγωγικής στο Παρθεναγωγείο της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το οποίο δίδαξε ο ίδιος. Καρπός των μαθημάτων αυτών είναι το σύγγραμμά
του Παιδαγωγικόν Εγχειρίδιον, που εκδόθηκε το 1871 και αποτελεί μια πρόδρομη έκφανση
της ερβαρτιανής παιδαγωγικής στον ελληνικό χώρο. Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών του ενδιαφερόντων
θα ασχοληθεί με τη συγγραφή ‘ωφελίμων αναγνωσμάτων’ για τα παιδιά στοχεύοντας στην ηθική και
εθνική τους διαπαιδαγώγηση και τα οποία μέσω του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων
θα εμπλουτίσουν τις σχολικές βιβλιοθήκες εντός και εκτός συνόρων (Μπονίδης, 1996: 247 - 248). Εδώ
ανήκουν Ο
Χριστόφορος,
1869,
το Παιδαγωγικόν Εγκόλπιον των
Ελληνοπαίδων,
1879,
τα Χριστιανικά Ασμάτια, 1870, ο Μικρός Πλούταρχος, 1900 κ.ά. Το έργο, όμως,το οποίο τον καθιέρωσε
και εξασφάλισε την υστεροφημία του ήταν Ο Γεροστάθης, ο οποίος διαβάστηκε από πολλές γενεές
ελληνοπαίδων ως σχολικό και εξωσχολικό ανάγνωσμα (Στουραΐτης, 1924).

2. Ο ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ: ΤΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
O Λ. Μελάς εμπνεύστηκε και έγραψε το Γεροστάθη την εποχή της παραμονής του στο Λονδίνο,
αλλά τυπώθηκε το 1858 στην Αθήνα από το τυπογραφείο του Λάζαρου Βηλαρά με τον
τίτλο Ο Γεροστάθης ή αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας και είναι αφιερωμένο στον ευεργέτη του
Φ. Λαβράνο.
Πρότυπο
του
έργου
είναι
το
γαλλικό
σύγγραμμα Simon de Nantua του Pierre Laurent de Zussieu, το οποίο είχε μεγάλη εκδοτική επιτυχία ως
οικογενειακό και σχολικό σύγγραμμα (Στουραΐτης, 1924: 17 και Πεζμαζόγλου, 1991: 32).
Ο Γεροστάθης παρόλο που εκδόθηκε κατά 50 χρόνια αργότερα από το πρότυπό του, για την
Ελλάδα ερχόταν στην ώρα του, ακριβώς όταν άρχιζε να διαγράφεται η τροπή της νεοελληνικής κοινωνίας
προς το φιλελευθερισμό, όταν τα Ελληνόπουλα είχαν ανάγκη από πολιτική κοινωνικοποίηση και τα
ισχύοντα σχολικά αναγνώσματα αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στα αιτήματα της εποχής (Δημαράς,
1951).
Ο καμβάς ο οποίος συγκρατεί και συνέχει το κείμενο είναι η ιστορία του ομώνυμου ήρωα ο οποίος
επιστρέφει λίγο πριν την επανάσταση, εβδομηκοντούτης περίπου, στη γενέθλια γη, μια κωμόπολη της
Ηπείρου, την οποία είχε εγκαταλείψει στη νεανική του ηλικία μετά τις εγκύκλιες σπουδές του με σκοπό
να αναζητήσει την τύχη του στην Ευρώπη. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του εύπορος, εκτός από την
κοινωνική του προσφορά δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την εκπαίδευση της νεολαίας κατά το
πρότυπο του φωτισμένου εμπόρου της εποχής (Vitti, 1989: 156). Με τη γλυκύτητα του χαρακτήρα του
και τον πλούτο των γνώσεών του κατορθώνει να προσελκύσει γύρω του όλα τα παιδιά της γενέτειράς
του, με τα οποία αναπτύσσει μια παιδαγωγική σχέση βασισμένη στην αμοιβαία αγάπη και σεβασμό.
Ο Γεροστάθης κατά τη διάρκεια περιπάτων ή συναντήσεων στο σπίτι του και στο σχολείο βρίσκει την
ευκαιρία να μεταδώσει στα παιδιά ένα ευρύ φάσμα γνώσεων με στόχο τη διαφώτισή τους και την ηθική
και πολιτική τους διαπαιδαγώγηση.
Το αφηγηματικό υλικό, το οποίο ενσφηνώνεται αλλεπάλληλα στην υποτυπώδη πλοκή και
συγκροτεί το πλέγμα αναφορικότητας του κειμένου, αντλείται στην πλειονότητά του από την κλασική μας
γραμματεία και είναι κυρίως ιστορικού χαρακτήρα. Επιπλέον εμφανίζονται με μικρότερη συχνότητα

στοιχεία από τις μεταγενέστερες ιστορικές μας περιόδους, από την ελληνική μυθολογία, από τα ρωμαϊκά
χρόνια, από την εκκλησιαστική μας ιστορία και ακόμη στοιχεία από τη νεότερη παγκόσμια ιστορία και
λογοτεχνία. Με αυτόν τον τρόπο ο Γεροστάθης αναδεικνύεται σε ένα ‘πολυπολιτισμικό εντευκτήριο’ και
παρόλο που το αναπλαισιωμένο υλικό εξυπηρετεί πρωτίστως ηθικοπλαστικούς στόχους, λειτουργεί
συνάμα και ως ‘αποθήκη ωφελίμων γνώσεων’ για τους αναγνώστες.
Τα αφηγηματικά χαρακτηριστικά του κειμένου απηχούν στο σύνολό τους τις παιδαγωγικές και
διδακτικές αντιλήψεις του Λ. Μελά, όπως αυτές εγγράφονται στα παιδαγωγικά του συγγράμματα. Έτσι
στο επίπεδο της δομής ο Γεροστάθης αποτελείται από τρία εκτενή τμήματα, η συγκρότηση των οποίων
ακολουθεί το βασικό παιδαγωγικό του πιστεύω για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (Τουλούπης,
1957). «Η παιδαγώγησις ημών πρέπει να είναι γενική καλλιεργούσα συγχρόνως απάσας
τας τε σωματικάς και ψυχικάς ημών δυνάμεις» ώστε «να επιτύχωμεν την αρμονίαν και ισορροπίαν των
δυνάμεων και επομένως το ευ είναι» δηλώνει στα παιδαγωγικά του κείμενα (Μελάς, 1879: 14 - 15).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο το πρώτο μέρος αναφέρεται στην υγεία του σώματος, το δεύτερο στην
υγεία του ‘νοός’ και το τρίτο στην υγεία της ‘καρδίας’, στις δε αμέσως μεταγενέστερες εκδόσεις θα
τιτλοφορήσει με αντίστοιχους τίτλους τα επιμέρους τμήματα. Το κάθε ένα από τα τρία τμήματα
αποτελείται από ομοιογενή ως προς το θέμα κεφάλαια, τα οποία ξετυλίγουν βασικές πτυχές του κεντρικού
θέματος με στόχο την πλήρη ανάπτυξή του. Τέλος το κάθε κεφάλαιο συγκροτείται από παρεμφερείς
ενότητες, οι οποίες στηρίζουν την προβληματική του, πραγματώνοντας πολύπλευρα το στόχο του.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι ως προς την επιφανειακή του δομή ο Γεροστάθης ακολουθεί τη σύνθεση ενός
διδακτικού εγχειριδίου γραμμένου με την εγκυκλοπαιδική μέθοδο. Με την αναγνωστική του προσέγγιση
όμως ο αναγνώστης προσλαμβάνει ένα ενιαίο αφηγηματικό σύνταγμα με κεντρικό συνεκτικό νήμα, των
φαινομενικά αυτόνομων αφηγηματικών δομών, τον εβδομηκοντούτη, σεβάσμιο γέροντα, η μορφή του
οποίου διατρέχει όλο το κείμενο. Στην αίσθηση αυτή συμβάλλει και η μόνιμη παρουσία των παιδιών της
ηπειρώτικης κωμόπολης, τα οποία είναι και οι εγγεγραμμένοι αποδέκτες της αφήγησης. Προς την ίδια
κατεύθυνση λειτουργεί και ο βασικός χωροχρόνος της ιστορίας αλλά και οι ιδεολογικές της παράμετροι,
οι οποίες συγκλίνουν στον κοινό στόχο: τη διαμόρφωση του χρηστού πολίτη, βασικού παράγοντα της
εθνικής αναγέννησης.
Παρατηρείται λοιπόν ότι στην ουσία το κείμενο ακολουθεί την ερβαρτιανή μέθοδο σύνθεσης, η
οποία διακρίνεται για τον ενιαίο αφηγηματικό χαρακτήρα του αναγνώσματος. Επιπλέον
η ερβαρτιανή παιδαγωγική εγγράφεται στη δομή των επιμέρους ενοτήτων, όπου κατά
βάση αναπλαισώνεται ιστορικό υλικό από διάφορες πηγές με πριμοδότηση του Ξενοφώντα και του
Πλούταρχου. Έτσι πολλές από τις αφηγηματικές ενότητες δομούνται σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:
Αρχικά γίνεται έκθεση ενός περιστατικού από την καθημερινή ζωή, την ιστορία ή το φυσικό κόσμο με
στόχο τη δημιουργία απορίας και ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια παρεμβαίνει ο Γεροστάθης επεξηγηματικά
και φρονηματιστικά χρησιμοποιώντας αρκετά παραδείγματα ιστορικών προσώπων ή γεγονότων, τα
οποία, παρά τη χωροχρονική τους ετερογένεια, συνδέονται μετωνυμικά (Τζιόβας, 1987, 129 - 150),
δημιουργώντας ένα άρτιο αισθητικά αφηγηματικό σύνταγμα. Τέλος γίνεται αναγωγή από το μεμονωμένο
στο γενικό και πάντοτε η μεταφορά στα «καθ’ ημάς» στο πλαίσιο των ηθικοδιδακτικών του στόχων
(Τουλούπης, 1957). Παράλληλα αξιοποιούνται και άλλα δομικά σχήματα, αντλημένα, όλα σχεδόν, από το
χώρο των παιδαγωγικών στοχασμών του συγγραφέα. Έτσι η δομή κάποιων ενοτήτων ακολουθεί τη
διάταξη από τα εγγύς στα μακρύτερα (σελ. 519), από το ατομικό στο συλλογικό (σελ. 426), από το ειδικό
στο γενικό (σελ. 524).
Αξιοσημείωτος ακόμη είναι και ο ενσωματωμένος έμμετρος λόγος, που εν είδει σφραγίδας κλείνει
το κάθε κεφάλαιο, και ο οποίος, σε ανταπόκριση με την άποψη του Λ. Μελά για τη μνημοτεχνική αξία της
ποίησης, περικλείει επιγραμματικά το κεντρικό μήνυμα του κεφαλαίου (Στουραΐτης, 1924: 46 και Μελάς,
1879).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αφηγηματικές τεχνικές του Γεροστάθη, οι οποίες
αντανακλούν τόσο την παιδαγωγική του ενημέρωση όσο και τη δημιουργική ικανότητα του Λ. Μελά.
Κεντρικός αφηγητής της ‘ιστορίας’ είναι κάποιος από τους μικρούς φίλους του Γεροστάθη, ο
οποίος αφηγείται τα γεγονότα ως ενήλικας πλέον, επιστρατεύοντας τη μνήμη του και παρεμβαίνοντας
συνήθως με την ώριμη και κριτική του ματιά. Στο προοιμιακό κεφάλαιο εκθέτει τα βασικά αφηγηματικά
στοιχεία και μέσω μιας περιληπτικής αφήγησης μας δίνει βασικά βιογραφικά και ηθογραφικά στοιχεία
του κεντρικού ήρωα. Ακόμη εστιάζει στον τρόπο οργάνωσης του αφηγηματικού του υλικού τονίζοντας
αφενός την κειμενική φύση του έργου του, αφετέρου δε το ρεαλιστικό του χαρακτήρα.

Ο ενδοδιηγηματικός αφηγητής πλέκει τον κεντρικό καμβά της ιστορίας και μέσα από μια
ανάδρομη αφήγηση με εσωτερική προοπτική μεταφέρει τον αναγνώστη στα προεπαναστατικά χρόνια, και
συγκεκριμένα στα 1820, εποχή που συνιστά τον αφηγημένο χρόνο της ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της
ροής της υποτυπώδους και προσχηματικής πλοκής η αφήγηση ανατίθεται σε δευτερεύοντες αφηγητές,
συνήθως ‘πρόσωπα’ της ιστορίας, οι οποίοι διηγούνται το εγκιβωτισμένο ιστορικό ή λογοτεχνικό υλικό,
το οποίο επισκιάζει σε μεγάλο βαθμό το βασικό αφηγηματικό πλαίσιο, μετατρέποντας το κείμενο σε
‘πολυπολιτισμικό διακείμενο’.
Μέσω
των
διακειμενικών
σχέσεων
ο
αφηγημένος χωροχρόνος διακτινώνεται οριζοντίως και καθέτως με αποτέλεσμα την τέρψη και ωφέλεια
του αναγνώστη.
Το πλούσιο αυτό και ετερογενές αφηγηματικό υλικό εντάσσεται πολύ λειτουργικά στο κείμενο
και με τη χρήση πληθώρας ρητορικών σχημάτων, όπως της αναλογίας, της παρομοίωσης και κατεξοχήν
της μετωνυμίας, ο συγγραφέας κατορθώνει να μας δώσει ένα συνεκτικό έργο, εντελώς πρωτοποριακό
για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής, το οποίο ακροβατεί ειδολογικά ανάμεσα στην ‘εγκυκλοπαιδική’
λογοτεχνία (Εσκαρπί, 1995: 147) και το βιβλίο γνώσης (Καρπόζηλου, 1994: 11 - 114).
H ποικιλία των αφηγηματικών τρόπων εκφράζει τις παιδαγωγικές ανησυχίες του Λ. Μελά και
απηχεί καινοτόμες για την εποχή του 1858 απόψεις. Πρώτιστο μέλημα του συγγραφέα η πρόκληση του
ενδιαφέροντος των παιδιών μέσω της εναλλαγής των τεχνικών αφήγησης. Προς την κατεύθυνση αυτή
λειτουργεί η τεχνική της ερωταπόκρισης (σελ. 220), όπου τα παιδιά εκφράζουν απορίες δίνοντας την
ευκαιρία στο Γεροστάθη να εξηγήσει και να νουθετήσει. Τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί και το κλείσιμο
πολλών ενοτήτων με μια προδρομική νύξη για την επόμενη ιστορία (σελ. 58, 60, 131), γεγονός που
δημιουργεί το ενδιαφέρον των ακροατών και στην ουσία των αναγνωστών να πληροφορηθούν τη
συνέχεια. Τέλος, η διεκπεραίωση της αφήγησης γίνεται κάποιες φορές με σκηνικό τρόπο μέσα από το
διάλογο Γεροστάθη -παιδιών (σελ. 520) που, αν και δεν ανταποκρίνεται σε αισθητικές αξιώσεις, απηχεί
πρωτοποριακές παιδαγωγικές θέσεις για τη σιωπηρή ακινησία του αλληλοδιδακτικού σχολείου (Κοντονή,
1997: 104 - 105).
Οι αφηγηματικοί τρόποι και η πλούσια αναφορικότητα του κειμένου έχουν ιδεολογικές και
παιδαγωγικές προεκτάσεις, ιδίως δε το αναπλαισιωμένο ιστορικό υλικό (Ηλιού, 1976), το οποίο
αξιοποιείται από το συγγραφέα για την καλλιέργεια της βούλησης των παιδιών και για τη διαμόρφωση
της εθνικής τους συνείδησης, κυρίαρχο αίτημα της εποχής, και βασική παιδαγωγική έγνοια του Λ. Μελά
(Μελάς, 1879: 56 - 58).
Σε γενικές γραμμές οι κοινωνικές και ιδεολογικές επιδιώξεις, που είναι διάχυτες στα τρία τμήματα
του έργου, μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) Ο έντονος ηθικοδιδακτισμός που
αποβλέπει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Στο αξιακό σύστημα του Γεροστάθη κυριαρχούν οι
αστικές αξίες, με επικρατέστερες την ευνομία, τον αλληλοσεβασμό, την παιδεία, την κοινωνική
αλληλεγγύη, την καθαριότητα, την υγεία, τη φιλία και τη φιλανθρωπία, οι οποίες προβάλλονται ως
βασικές προϋποθέσεις της εθνικής αναγέννησης. Στο πλαίσιο των ηθικοποιητικών του στόχων
κατακρίνονται το ψεύδος, η οκνηρία, η υπεροψία, η φιλαργυρία, η επιδειξιομανία και ακόμα η ανάγνωση
των μυθιστορημάτων, τα οποία ελέγχονται ως φθοροποιά αναγνώσματα. β) Ο πατριωτισμός με την έννοια
της καλλιέργειας του εθνικού φρονήματος στην προοπτική της εθνικής ολοκλήρωσης με την ενσωμάτωση
των υπόδουλων ελληνικών τμημάτων αλλά και της φιλοπατρίας γενικότερα με στόχο την εθνική
ανάπτυξη. γ) Ο θρησκευτισμός που αποσκοπεί στην εγχάραξη των χριστιανικών ιδεωδών στη συνείδηση
των παιδιών (Πυλαρινός, 2000).
Γενικά διαπιστώνεται ότι στο ιδεώδες της αγωγής του Λ. Μελά συμφύρεται ο κλασικός τύπος του
‘καλού καγαθού’ με τις αρετές της χριστιανικής ιδεολογίας. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω χωρίο:
[…] Τοιαύται χριστιανικαί τωόντι ευχαί μόνον από καρδίας ευγενείς, αμνησικάκους και φιλοπάτριδας
δύνανται να εξέλθωσι. Τοιαύτας δε καρδίας έχοντες οι προπάτορές μας και αυτοί απεθανατίσθησαν και
την αρχαίαν Ελλάδα εδόξασαν […] (σελ. 510).
Αξιοσημείωτη ακόμη είναι η κριτική που ασκεί στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο
εστιάζει στη στείρα προγονολατρία και την απομνημόνευση και παράλληλα οι καινοτόμες για την εποχή
της μηχανιστικής αγωγής προτάσεις του για τη διδασκαλία της ιστορίας (σελ. 165). Μεγάλο ενδιαφέρον
ακόμη παρουσιάζει η εμφάνιση στις σελίδες του Γεροστάθη του τρίσημου σχήματος ερμηνείας της
ιστορίας, που καθιερώθηκε από τον Κ. Παπαρηγόπουλο σε μια πρωτόλεια έκφανση το 1853 (Κουλούρη,
1988: 38). Χαρακτηριστικές είναι οι ενότητες που αναφέρονται στον Μ. Κωνσταντίνο (σελ. 258) και στον
Κ. Παλαιολόγο (σελ. 516), όπου διαφαίνεται η ιδέα της εθνικής συνέχειας με συνδετικό κρίκο το Βυζάντιο,
το οποίο προβάλλεται ως ελληνικό σε μια πρώιμη λογοτεχνική πραγμάτευση. Τέλος, η γλώσσα

του Γεροστάθη είναι μια ήπια και προσιτή καθαρεύουσα, εμπλουτισμένη με λαϊκά στοιχεία και η οποία
αποκλίνει από το τυπικό της επίσημης νόρμας στη μορφή και τη σύνταξη, στοιχείο που λειτουργεί θετικά
για τη λογοτεχνικότητα και την πρόσληψη του κειμένου.

3. ΟΙ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Γεροστάθης από την πρώτη έκδοση έτυχε θερμής υποδοχής τόσο από το αναγνωστικό κοινό
όσο και από την κριτική (Ν. Δραγούμης, 1859: 495 - 496). Στα επόμενα χρόνια θα γνωρίσει αρκετές
επανεκδόσεις και σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες θα εισαχθεί ως αναγνωστικό στο Δημοτικό Σχολείο.
Κατά τη δεκαετία 1870 - 1880 ο νεοϊδρυθείς Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων θα
αποστείλει το βιβλίο σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας και των ελληνικών κοινοτήτων της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας (Μπονίδης, 1996: 247 - 248).
Οι λόγοι για τους οποίους κυκλοφορεί ως σχολικό ανάγνωσμα και μετά την καθιέρωση
της συνδιδακτικής μεθόδου το 1880 είναι πολλαπλοί και αφορούν τόσο το περιεχόμενο και τη σύνθεσή
του σε ενιαίο αφηγηματικό σύνολο όσο και τις εγγεγραμμένες παιδαγωγικές και ιδεολογικές αρχές,
στοιχεία που ανταποκρίνονται στις αρχές της ερβαρτιανής παιδαγωγικής και ιδιαίτερα στον τρόπο που
πραγματώθηκε στην Ελλάδα της Μεγάλης Ιδέας, όπου οι ερβαρτιανές αρχές της διαμόρφωσης ηθικού
χαρακτήρα συνδέθηκαν με τη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας, στον προσδιορισμό της οποίας η
έννοια της εθνικής συνέχειας και της θρησκείας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο (Κοντονή, 1997: 136 - 137).
Ευνοϊκά για την αξιοποίησή του ως σχολικού αναγνώσματος λειτούργησε και το διάταγμα του
1882, που αφορά τα σχολικά εγχειρίδια και καθιερώνει την ερβαρτιανή μέθοδο δομής των αναγνωστικών
με συνεχή ύλη, ιστορικού κυρίως χαρακτήρα (Λέφας, 1942: 333 και Καψάλης - Χαραλάμπους, 1995: 32)
και ακόμη το ελαστικό καθεστώς σχετικά με τον τρόπο έγκρισης και διακίνησης των βιβλίων στα σχολεία,
που είχε ως αποτέλεσμα να ακυρώνεται στην εκπαιδευτική πράξη η επίσημη ρητορεία περί ομοιομορφίας
στην εκπαίδευση σε όλο τον 19ο αιώνα (Κουλούρη, 1999: 14).
Μια συγκριτική ματιά των πρώτων επανεκδόσεων του Γεροστάθη με το αρχικό κείμενο του 1858
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Λέων Μελάς με την επιστροφή του στην Ελλάδα παρεμβαίνει στο
πρωτογενές του δημιούργημα με τροποποιήσεις, που αφορούν τη γλωσσική μορφή του έργου στην
προοπτική της προσαρμογής του στο φαινόμενο του εξαρχαϊσμού και ομογενοποίησης του γλωσσικού
κώδικα.
Στην παρούσα ανακοίνωση θα επικεντρωθούμε σε δυο ειδικές και πολύ σημαντικές επανεκδόσεις
του Γεροστάθη,
οι
οποίες
προορίζονται
για
σχολική
χρήση
και
συνιστούν
περιπτώσεις αναπλαισίωσης καθώς ανατοποθετούνται στο σχολικό χώρο από επίσημους φορείς. Η πρώτη
αφορά την έκδοση του Συλλόγου Προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, το 1884, και η δεύτερη μια
έκδοση της Κωνσταντινούπολης, την ίδια χρονιά, από το τυπογραφείο του Α. Κορομηλά, με άδεια του
υπουργείου της Δ. Εκπαίδευσης.
Μετά τη λεπτομερή συγκριτική προσέγγιση των δυο εκδόσεων με την αρχική διαπιστώθηκε ότι
και στις δυο περιπτώσεις οι φορείς αναπλαισίωσης επέφεραν σημαντικές τροποποιήσεις στο πρωτογενές
κείμενο με στόχο την προσαρμογή του στα ιδεολογικά και παιδαγωγικά συμφραζόμενα των νέων
πλαισίων ανατοποθέτησής του.
Οι μετασχηματισμοί που υπέστη το κείμενο αφορούν τον παραδειγματικό αλλά κυρίως το
συνταγματικό του άξονα και προκύπτουν μέσα από απαλείψεις ολόκληρων ενοτήτων, συμπτύξεις
ενοτήτων, αφαιρέσεις παραγράφων και μικρότερων κειμενικών δομών ή λέξεων, με μεγαλύτερη
συχνότητα των επιθέτων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο το κείμενο του Συλλόγου συμμορφώνεται με την
επιταγή για ομογενοποίηση του γλωσσικού κώδικα, στοιχείο που παρατηρείται σε μικρότερο βαθμό στο
κείμενο της Κωνσταντινούπολης. Παρατηρούνται εξαρχαϊσμοί γραμματικών τύπων, όρων και
συντακτικών δομών π.χ. έκλεξαν ® εξέλεξαν, συμφιλίωσαν ® συνεφιλίωσαν, ετραγουδούσε ® έψαλεν.
Στην προοπτική του εξαρχαϊσμού εντάσσονται και οι απομακρύνσεις λαϊκών εκφράσεων και παροιμιών
που υπάρχουν στο αρχικό κείμενο (σελ. 178).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις στο επίπεδο του περιεχομένου, οι οποίες
υποδηλώνουν τη λογοκριτική διάθεση των φορέων αποπλαισίωσης του πρωτογενούς κειμένου, και
αφορούν ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής και προπάντων ζητήματα εθνικής συνείδησης, τα οποία
κυριαρχούν στο κείμενο του 1858.

Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής αφορούν κυρίως οι επεμβάσεις στην έκδοση του Συλλόγου, οι
οποίες συνήθως δεν παρατηρούνται στην έκδοση της Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριμένα αφαιρούνται τα
τμήματα, στα οποία ο συγγραφέας ασκεί κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο εστιάζει στη
γλωσσική μορφή και στην υπερφόρτωση της μνήμης, αδιαφορώντας για την καλλιέργεια της κρίσης και
του ήθους.
Με μεγαλύτερη όμως συχνότητα λογοκρίνονται οι ενότητες που πραγματεύονται εθνικά ζητήματα
με αποτέλεσμα την περικοπή κειμενικών δομών κυρίως από την έκδοση της Κωνσταντινούπολης χωρίς
όμως να απουσιάζουν και από την έκδοση του Συλλόγου. Εδώ εντάσσονται οι απαλείψεις εθνικών
προσδιορισμών, επίσης των ενοτήτων που πραγματεύονται θέματα από τη Βυζαντινή Ιστορία και από την
προεπαναστατική δράση ατόμων και ομάδων.
Οι στόχοι των προκρούστειων αυτών επεμβάσεων είναι εμφανείς για την έκδοση της
Κωνσταντινούπολης, η οποία εξυπηρετεί αλλότριες εκπαιδευτικές και πολιτικές ανάγκες, καθώς
εγκρίνεται από επίσημους φορείς του Οθωμανικού Κράτους και ως εκ τούτου δε στοχεύει στην
καλλιέργεια του μεγαλοϊδεατισμού, που κυριαρχεί στον ελληνικό χώρο από τα μέσα του 19ου αιώνα. Το
ίδιο ισχύει και για την έκδοση του συλλόγου, καθώς ο κύριος προορισμός των βιβλίων του ήταν τα
σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γεγονός που αιτιολογεί τις
περικοπές των ενοτήτων που προβάλλουν την ιδέα της εθνικής αποκατάστασης. Παράλληλα, εύλογες
είναι και οι απαλείψεις των σημείων που ασκείται κριτική του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς αυτό
εξακολουθεί σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα να έχει αρχαιολατρικό και νοησιαρχικό χαρακτήρα.
Παρατηρούμε λοιπόν συμπερασματικά ότι το πρωτογενές κείμενο του Λ. Μελά, το οποίο είναι
προϊόν αναπλαισίωσης ποικίλου γραμματειακού υλικού, αντανακλά πρωτοποριακές παδαγωγικές θέσεις
για την εποχή, στοιχείο που συμβάλλει μαζί με τις ιδεολογικές και αισθητικές του παραμέτρους στη
μακροβιότητά του. Επιπλέον, καθώς το κείμενο ανατοποθετείται με στόχο την επίσημη αξιοποίησή του
ως σχολικού εγχειριδίου, υφίσταται διαδοχικές μεταμορφώσεις, συμμορφούμενο με τις επιταγές των
νέων πλαισίων υποδοχής. Οι μετασχηματισμοί του Γεροστάθη θα συνεχιστούν μέχρι τη σύγχρονη εποχή
με τις γνωστές μεταφορές του στη δημοτική γλώσσα, για να εμπλουτίσει την εξωσχολική πλέον
αναγνωστική δίαιτα της παιδικής ηλικίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός
της
εργασίας
μας
είναι
η
ανασύνθεση
της
μαθητικής βιοπορείας του Επιφάνιου Δημητριάδη, στα κοινά και ανώτερα σχολεία κατά την περίοδο της
πνευματικής ανασυγκρότησης του Διαφωτισμού, αλλά και της διδακτικής του σταδιοδρομίας και δράσης
του ατόμου «όχι ως μονάδας αλλά ως μέρους ενός ευρύτερου πολιτισμικού συνόλου», προκειμένου να
εντοπίσουμε τις πνευματικές και παιδευτικές μεταβολές που προέκυψαν στην ανάδυση μιας νέας εποχής.
Ο Επιφάνιος Δημητριάδης, Σκιάθιος, υπήρξε ένας αξιόλογος λαϊκός λόγιος και γραμματικός
δάσκαλος της νεοελληνικής παιδείας που τα ίχνη του καταγράφονται σε όλο τον ιστορικό χώρο του
ελληνισμού την περίοδο του Διαφωτισμού. Η πολυκύμαντη σταδιοδρομία και διδακτική του δράση
τεκμηριώνεται αποκλειστικά μέσα από την έμμετρη αυτογραφική του μαρτυρία που παραθέτει ο ίδιος,
αφού έζησε από κοντά μεγάλα και σημαντικά διεθνή γεγονότα της εποχής του.
Το έμμετρο στιχούργημα εκατόν εξήντα δύο «χωλιαμβικών στίχων» σε αττικίζουσα διάλεκτο μείγμα αυτοβιογραφίας και περιηγητικού χρονικού- γραμμένο σε χρόνο μεταγενέστερο «τω δε
(χιλιοστώ οκτακοσσίω) τρίτω έτει τε καθ’ ο ξυγγράφω» (Σπ. Λάμπρου, 1916, σ. 430) μας επιτρέπει να
προσδιορίσουμε και την ακριβή χρονολόγηση της συγγραφής), ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνει μέσα από
τον «προσωπικό λόγο» (Ράνια Πολυκανδριώτη 1999, σς 379-402) και τη βιωματική εμπειρία
την παρεχόμενη εκπαίδευση στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα στις διάφορες σημαντικές εστίες παιδείας
του ελλαδικού και βαλκανικού χώρου.
Η μετακίνηση του αφηγητή, ως μοναδική διέξοδος κοινωνικής ανέλιξης, ταυτίζεται με την
μορφωτική αναζήτηση, προκειμένου να ολοκληρώσει την επιστημονική του ταυτότητα. Το γεγονός αυτό
του εξασφαλίζει μια γεωγραφική και κοινωνική κινητικότητα που συντελεί στη διαμόρφωση μιας
κοσμοπολίτικης συνείδησης του χώρου.
Οι λεπτομερείς αναφορές της περιήγησής του καταγράφονται με σύνεση και ρεαλισμό και χωρίς
ιδιαίτερη κριτική ή βιωματική φόρτιση. Οι αφηγηματικές μνείες του «ταξιδάρη» λογίου ταυτίζονται άμεσα
με ένα ευρύ φάσμα σχολείων, δασκάλων και διδακτικών εγχειριδίων, τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικό
ενδιαφέρον για την παιδευτική διαδικασία και την αξιολόγηση της πνευματικής παράδοσης του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

ABSTRACT
The article refers to the autobiography -a poem by Epihanios Demetriades- and traces the
inspiring journey of the writer to many schools of enslaved Greece during the second half of the
18th century.
After
studying
the
sacred
letters
and
music
at
his
birthplace
the island of Skiathos, Epihanios traveled to grammar schools of Melies, Portaria and Ambelakia in
order to expand his learning needs. This new challenge offered him the opportunity for wider cultural
and educational diversity. The flourishing of schools in Pelio simply reflects the wider interest and
increased trend towards a better education signaling an era of cultural change, which resulted from the
socio-economic background and the impact of the European and Greek Enlightenment.

Determined to obtain a higher education he journeyed to the Academies of Constantinople
and Bucharest.
There
he
was
taught
by
prominent
and
respected
scholars
as Sergios Makreos, Neophytos Kavsokalivites and Theodore Driotes. Although the orientation of these
institutions had been strictly grammatical some reforms presented a fresh impetus and as a result new
and modern subjects were introduced such as mathematics, physics and foreign languages.
As an experienced teacher Epihanios returned to his country and began his teaching career on
the small island of Poros. Then he organized and directed the school of Hydra, which he was forced to
abandon due to the outburst of a plague. Moreover, he worked as a grammar teacher until his death
in Skiathos and Kea teaching many students from Thessaly, Pelio and Macedonia.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ο Επιφάνιος γεννήθηκε στη νήσο Σκιάθο το 1760, όπως αυτό μαρτυρείται από το αυτογραφικό
του κείμενο. Εκεί, στη γενέτειρά του, σε ηλικία οκτώ ετών άρχισε τη μαθητεία της παραδοσιακής
θρησκευτικής μόρφωσης των «ιερών γραμμάτων» με δάσκαλο το Στέφανο Δαπόντε, πατέρα του
γνωστού λογίου του Διαφωτισμού Καισάριου Δαπόντε, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα παρακολούθησε
και μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Ωστόσο παρακινημένος από την επιθυμία της μάθησης αναγκάζεται
να αναζητήσει ανώτερη παιδεία στα σχολεία του Πηλίου, τα οποία φαίνεται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερη
άνθηση την περίοδο αυτή. Ενδιαφέρουσες και ενδεικτικές είναι οι πληροφορίες που μας παρέχει για τα
πρώτα του μαθητικά βήματα:
Ζήλω δε των μαθημάτων περιφλεγείς
Δημητριάδος ες Μηλαίαν έδραμον
τω χιλιοστώ επτακοσίω έτει
δεκάκις επτά και έξ αριθμημουμένου.
όπου πρόπειραν γραμματικής ηρξάμην
παρ’ Ανθίμω και σοφώ Ζαχαρία.
Τω εβδόμω έπλευσα εις Αμπελάκια.
Μάλλον μυηθείς παρ’ σοφώ Γεωργίω.
Τω ογδόω ήλαυνον εις Πορταρίαν
Ιωακείμ προς ρήτορα κλεινόν λίαν.
παρ’ω εδάην την Λογικήν του Δαμοδού.
Η αναδρομική αφήγηση μιας σειράς πυρηνικών γεγονότων γύρω από την μαθητική του ζωή μας
επιτρέπει να εξετάσουμε τη στενή συνάφεια μεταξύ τους και να ανασυνθέσουμε την ενότητα αυτή όπως
μας την παρουσιάζει περιληπτικά ο συγγραφέας. Συνεπώς, η αλυσίδα των γεγονότων μας οδηγεί στην
ανασύσταση του χωροχρονικού πλαισίου, του περιεχόμενου και της διάρκειας της μαθητείας του. Έτσι,
το 1776 στην ηλικία των δεκάξι ετών βρίσκεται στις Μηλιές του Πηλίου, όπου με δασκάλους τους Άνθιμο
και Ζαχαρία διδάσκεται τα γραμματικά μαθήματα. Πρόκειται για τον Άνθιμο Παπαπανταζή, δάσκαλο
επίσης του Γρηγορίου Κωνσταντά, ο οποίος υπήρξε και ο ιδρυτής της Σχολής και διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στην τοπική παιδεία με τη γεναιόδωρη προσφορά του (Δημητριείς 1988, σ.186). Ο Ζαχαρίας επίσης
υπήρξε γραμματικός του Σχολείου και δίδασκε Ησίοδο και αρχαία ελληνική γραμματεία, όπως προκύπτει
από τα μαθηματάρια της εποχής (Χφ Μηλεών 88, Α. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου 1993, σς 153, 664).
Στη συνέχεια τον επόμενο χρόνο καταφεύγει στα Αμπελάκια, όπου και συνεχίζει την γραμματική
του παιδεία κοντά στο γραμματικό Γεώργιο Τριανταφύλλου, παλαιό μαθητή του Ευγενίου Βούλγαρη
στην Αθωνιάδα Ακαδημία την περίοδο (1752-59), ο οποίος, κατά τη μαρτυρία του Σουηδού
περιηγητή Björnshtal που επισκέφτηκε τα Αμπελάκια το 1779, υπήρξε: «καθηγητής των Ελληνικών,
σπουδασμένος στον Άθω, μαθητής του Ευγενίου Βούλγαρη. Μιλούσε λατινικά και στη βιβλιοθήκη του
υπήρχαν θαυμάσιες εκδόσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων» (Κ. Σιμόπουλος Β΄, 1973, σ.
436). Σημειώνεται ότι ιδρυτής του Σχολείου φέρεται ο επίσκοπος Πλαταμώνος Διονύσιος, παλαιός
μαθητής και αυτός του Βούλγαρη στην Αθωνιάδα. (Δανιήλ Φιλιππίδης-Γρηγόριος Κωνσταντάς, σ. 194).
Αμέσως μετά την επόμενη χρονιά φοιτά στη Σχολή της Πορταριάς με δάσκαλο τον Ιωακείμ, ο
οποίος φαίνεται ότι δίδασκε και φιλοσοφικά μαθήματα (Χφ Μηλεών 88).

Η διδασκαλία της Λογικής του Δαμοδού δείχνει ότι η νεώτερη φιλοσοφία εύρισκε πρόσφορο
έδαφος και καταγράφεται ως δειλή χειραφέτηση του ορθολογικού πενύματος. Ως γνωστόν η διδασκαλία
του Δαμοδού απηχούσε τις απόψεις των νεωτέρων και του ορθολογισμού του Descartes. Ο Δαμοδός
πέραν της υιοθέτησης της δημοτικής γλώσσας φαίνεται ότι αποστασιοποιείται από την αριστοτελική και
περιπατητική φιλοσοφία παρά τις συστάσεις της εκκλησίας και στρέφεται προς τον ορθό λόγο, όπως ο
ίδιος δηλώνει: «το φως εκείνο της γνώσεως όπου ελάβομεν από την φύσιν» (Β. Μπόμπου-Σταμάτη 1998).
Αξιοπρόσεκτο είναι εδώ το πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της παιδείας στην περιοχή της
Θεσσαλίας σε συνάρτηση με την δυναμική της οικονομικής άνθησης των κωμοπόλεων αυτών, που
προέκυψε από την εμπορική και δημογραφική κινητικότητα, στοιχείο που καταγράφει και τη δεκτικότητα
που έχουν να επιδείξουν οι μικρές πηλιορείτικες κοινωνίες ως προς την υιοθέτηση μιας καλύτερης
τοπικής παιδείας και πολιτισμικής αλλαγής (Σπ. Ασδραχάς, 1982). Οι έμποροι ενισχυμένοι από την
ανάπτυξη του εμπορίου και τη βιοτεχνική δραστηριότητα συνιστούν τη νέα δύναμη και αποτελούν
πολιτισμικό και εκπαιδευτικό φορέα. Η οργάνωση των συντεχνιών αλλά και η κοινωνική ανέλιξη των
μελών τους διεκδικεί και επιβάλλει μια κοσμοπολίτικη άποψη για την πνευματική ελευθερία και
καλλιέργεια.

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αναμφίβολα κορύφωση και επιστέγασμα της μαθητείας του στον ελλαδικό χώρο αποτελεί η
μετάβασή του στην Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης, μείζον ίδρυμα ανώτερης παιδείας της
Ελληνικής Ανατολής αλλά και ερμητικό οχυρό του θρησκευτικού κοσμοειδώλου. Την περίοδο αυτή η
Σχολή λειτουργούσε με Σχολάρχη το μετριοπαθή Σέργιο Μακραίο (1736;-1819), ο οποίος, αν και παλαιός
μαθητή του Ευγενίου Βούλγαρη στην Αθωνιάδα Σχολή, παρέμεινε σταθερά προσηλωμένος στην ορθόδοξη
παράδοση μιας παγιωμένης τάξης πραγμάτων εξοβελίζοντας παράλληλα και κάθε απόπειρα ανανέωσης.
Τω ενάτω έτει δε εις Κωνσταντίνου
ανέδραμον τάχιστα ευκλεή πόλιν
και παρ’ Σπαθάρει Σλουτζάρογλω τουπίκλην
γραμματικός προςειμι προς γυμνασίαν
Εν’ω εφοίτων εις Σχολήν Βυζαντίου,
ακηκοώς κάλλιστα παρά Σεργίω
Όμηρον, Γυμνάσματα του Θεουφίλου
Ουλφίω τε αριθμητικής μέρος
και την Λογικήν του σοφώ τε του Βλεμμύδου.
Ενδιατρίψας δ’ εν πόλει έτη δύω.
Το πέρασμά του από την Πατριαρχική Ακαδημία φαίνεται ότι δεν τον ικανοποίησε ιδιαίτερα,
καθότι η φιλοσοφική κατεξοχήν γνώση παρουσιάζει μια παλινδρόμηση σε παλαιότερα σχήματα με τη
διδασκαλία της Επιτομής της Λογικής και Φυσικής του Νικηφόρου Βλεμμύδη, εγχειρίδιο στο οποίο γίνεται
προσπάθεια εναρμόνισης της χριστιανικής διδασκαλίας με την αριστοτελική παράδοση. Το στοιχείο αυτό
προσδιορίζει και την εμμονή στην συμβατική παιδεία. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός
των σωζόμενων χειρογράφων καταδεικνύει και την ευρύτητα του φάσματος διδασκαλίας του εγχειριδίου.
Εξαίρεση εδώ βεβαίως αποτελεί και πρέπει να σχολιασθεί η διδασκαλία των Μαθηματικών
του Christian Wolff, του «πρωτουργού του πνεύματος της εμβρίθειας», όπως τον αποκαλεί ο Κάντ.
Ο Wolff προσπαθεί να εδραιώσει τη θεολογία στη «μαθηματική αξιοπιστία», προκειμένου να τεκμηριώσει
μια «αναντίρρητη βεβαιότητα», μέσα από την οποία επιχειρείται ένα καθολικό αίτημα της επιστήμης και
της αγωγής: την ανεξαρτησία της έρευνας και της διδασκαλίας (Albert Reble 1992 σς 209210). Τα Βολφιανά Μαθηματικά
έρχονται
να
αντικαταστήσουν
τη
μέχρι
τότε
διδασκόμενη Λογαριαστική του Εμμανουήλ Γλιτζούνη. Ο πρώτος που υιοθέτησε τη διδασκαλία της
Αριθμητικής του Wolff είναι ο πρωτοπόρος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού ο Ευγένιος Βούλγαρης κατά
την εικοσαετή διδασκαλία του στις σχολές των Ιωαννίνων, Κοζάνης, Αγίου ΄Ορους και
Κωνσταντινουπόλεως.
Το
παράδειγμά
του
ακολουθεί
ο
διάδοχός
του
στην Αθωνιάδα, Μετσοβίτης Νικόλαος Τζαρτζούλης.

Όμως οι πνευματικές ανησυχίες του Επιφάνιου φαίνεται ότι ολοκληρώνονται στη Δακία μεταξύ
των ετών 1782-88. Προφανώς, κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη είχε δημιουργήσει
δεσμούς με τη φαναριώτικη οικογένεια του Νικολάου Καρατζά και απετέλεσε μέλος της συνοδείας του,
όταν αυτός διορίστηκε οσποδάρος της Βλαχίας την περίοδο 1782-83. Η κινητικότητα αποτελεί κοινό
στοιχείο πολλών «ταξιδαρέων» λογίων της περιόδου αυτής με στόχο νέους και ευρύτερους πνευματικούς
προσανατολισμούς, καθότι η αναζήτηση μορφωτικών επιλογών εμπεριέχει και μια δυναμική
μετασχηματισμού της προσωπικής σταδιοδρομίας. Η παράμετρος αυτή λειτουργεί ως καταλυτικό στοιχείο
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του λογίου, δεδομένου ότι συγχρωτίζεται με πολλές και ισχυρές
προσωπικότητες του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Η γνωριμία και η αλληλεπίδραση με τον ευρύτερο
κόσμο της προσφερόμενης παιδείας οδηγούσε πέρα από τα όρια της στατικότητας της τοπικής κοινωνίας
συμβάλλοντας αποφασιστικά σε ένα διευρυμένο παιδευτικό ορίζοντα με αποτέλεσμα την πνευματική
απελευθέρωση και την οξυμένη αντίληψη (Π. Κιτρομηλίδης 1999, σ. 126).
Κατά την περίοδο της παραμονής του στη Δακία έρχεται σε επαφή με τη φαναριώτικη κοινωνία
των παρίστριων ηγεμονιών και εξοικειώνεται με την κοινωνική κατάσταση, αφού υπηρετεί ως δάσκαλος
και διερμηνέας στην αυλή του ηγεμόνα Νικολάου Μαυρογένη, όπως αυτό πιστοποιείται από τον ίδιο:
αυλήν εσήλθον κράντορος Μαυρογένους,
τρίτος τε άμα και γραμματεύς και δεύτερος.
Αργότερα
εργάζεται
επίσης
ως
γραμματέας «παρά
τω σοφώ Φιλαρέτω», Μητροπολίτη Ριμνίκου και μετέπειτα
Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας,
ενώ
παρακολουθεί μαθήματα στη Σχολή Βουκουρεστίου. Παράλληλα διδάσκεται ξένες γλώσσες, όπως ο ίδιος
εξιστορεί:
Χρόνοις όλοις εξ και τι προς διαρκέσας
εν οις εφοίτουν ες σχολήν της Δακίης
την εις τέταρτον βιβλίον Γαζή πάλιν
και παρ’ Θεουδώρω τε τω σοφωτάτου
Κορυδαλικά Βλεμμύδου τε φυσικήν
και την Λογικήν Ευγενείου του σοφού
και διαλέκτους δ’ήκουον κατ’ιδίαν
αδραίς δαπάναις κτώμενος διδασκάλους.
Εδώ συναντούμε το Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη να διδάσκει ακόμα λίγο πριν το θάνατό του. Η
διδακτική του εμπειρία στην Αθωνιάδα (1749-52) και τη Σχολή της Χίου (1763-66;) τον έχουν αναγάγει σ’
έναν από τους δεινούς γραμματικούς της εποχής, αλλά και το Θεόδωρο Δρύστιο, το μακροβιότερο
γραμματικό της Σχολής. Δίδαξε περίπου από το 1751 μέχρι το 1788 (Camariano-Cioran 1974, σς 393-397).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι διδάσκεται η Λογική του Ε. Βούλγαρη, μνημειώδες έργο εκλεκτικού
ερανισμού αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, βυζαντινής σκέψης και ευρωπαϊκού στοχασμού, το οποίο
αποτελεί
δείγμα της νεώτερης φιλοσοφίας κατά το σύστημα των πρωταγωνιστών του
ορθολογισμού: «δι’ ων η φιλοσοφία καθ’ ημάς, είπερ άλλοτέ ποτε εις ακμήν προαχθείσα, και εκ
δυνάμεως πορευομένη εις
δύναμιν, πολλαίς τε και καλαίς ειδήσεσει και επινοίας και τέχναις των
ανθρώπων κατεπλούτισεν βίον, ας ο πας αιών μέχρι τούδε ηγνόησεν» (Ε. Βούλγαρης 1766, σ. 45). Βέβαιη
θα πρέπει να θεωρηθεί, αν και δεν αναφέρεται από τον ίδιο, η επαφή του με τους λογίους του
πνευματικού κύκλου του Καταρτζή και η γνωριμία του με τους έλληνες διαφωτιστές όπως:
Ρήγα Φερραίο (1795) Παναγιώτη Κοδρικά, Κωνσταντίνο Σταμάτη και Αθανάσιο Χριστόπουλο.
Επισημαίνεται ότι οι παραδουνάβιες ηγεμονίες ήταν εστίες πνευματικών ζυμώσεων αλλά και
έντονων πνευματικών αντιπαραθέσεων, αφού λόγω της γεωγραφικής τους γειτνίασης ήταν
στενά συνυφασμένες με το κίνημα και τα ρεύματα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού χάρη στους
εμπορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς που διατηρούσαν με την Κεντρική Ευρώπη, η οποία λειτουργεί
ως γέφυρα επικοινωνίας με το Γαλλικό και Γερμανικό Διαφωτισμό. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν υπήρξαν αγκυλώσεις και υπαναχωρήσεις που επέβαλε το κοινωνικό περιβάλλον. Θυμίζουμε τις
διώξεις και τα παθήματα διαπρεπών λογίων, όπως του Ιώσηπου Μοισιόδακα στην Ακαδημία
του Ιασίου και του Νικηφόρου Θεοτόκη στην Ακαδημία του Βουκουρεστίου. Άλλωστε, η ενσωμάτωση
της νέας γνώσης δεν υιοθετείται και δεν επικρατεί αυτομάτως, αλλά είναι προϊόν μιας έντονης

διαμάχης και αμφισβήτησης μεταξύ των εμπλεκομένων κοινωνικών ομάδων που κατευθύνουν και
ελέγχουν την υπόθεση της παιδείας (T. Khun 1970).
Σχηματικά θα μπορούσαμε να απεικονίσουμε το οδοιπορικό της μαθητείας των σπουδών
του Επιφάνιου Δημητριάδη με τον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1
Χρονολογία
1768-1772

Σχολή

1776

Κοινό
Σκιάθου
Μηλεών

1777

Αμπελακίων

1778

Πορταριάς

1779-81

Πατριαρχική
Ακαδημία
Κωνσταντινουπόλεως
Ηγεμονική Ακαδημία
Βουκουρεστίου

1782-88

Σχολείο

Διδασκαλία-Εγχειρίδια
Ιερά Γράμματα (Βυζαντινή)
Μουσική
Πρόπειρα Γραμματικής
Γραμματικά
Μαθήματα
(Λατινικά;)
Λογική Δαμοδού
Ρητορική
Όμηρος
Κορυδαλικά Υπομνήματα
Αριθμητική Christian Wolff
Γραμματική Θ. Γαζή
Φυσική Νικηφόρου Βλεμμύδη
Λογική Ευγενίου Βούλγαρη

Δάσκαλος/οι
Στέφανος Δαπόντες
Άνθιμος ΠαπαπανταζήςΖαχαρίας
Γεώργιος Τριανταφύλλου
Ιωακείμ
Σπαθάρης Σλουτζάρογλου
Σέργιος Μακραίος
Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης
Θεόδωρος Δρύστιος

Πηγές: Σπ. Λάμπρου, Νέος Ελληνομνήμων ΙΓ΄ (1916)
Χφ 88 Μηλεών 18 αι. φ. 153
Αγγ. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου (1993)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Αποδέκτης μιας ολοκληρωμένης παιδείας αλλά και συνεχούς εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής
του κατάρτισης αναγκάζεται, λόγω του ξεσπάσματος του Β΄ Ρωσο-οθωμανικού πολέμου (1788-92),
να εγκαταλείψει τη Δακία και να επανέλθει «ες γαίαν πάτρης». Αρχικός προορισμός η Σμύρνη. Από
εκεί μέσω της Μυτιλήνης καταφέρνει να περάσει στον Πόρο, όπου ενισχυμένος από τις εμπειρίες μιας
παιδευτικής σταδιοδρομίας, αρχίζει η αφετηρία μιας δημιουργικής πορείας και διδακτικής
ενασχόλησης ως «κοσμοπολίτη» δασκάλου των γραμματικών μαθημάτων, την οποία δεν αφήνει
ασχολίαστη:
Κακ ες Πόρον μ’ ειμαρμένη
ώρσεν με διδάξοντα την ελληνίδα
Και ην ιδείν έργον τε πράγμα ξένον
Γλώτταν με διδάσκοντα την ελληνίδα,
Φωνήν δε μανθάνοντα την αλβανίδα.
Ουκ είχον άλλως αλβανίζοντας όλως
παίδας διδάξαι, μη εγών αλβανίσας.
Στον Πόρο παρέμεινε δύο χρόνια και εκ των πραγμάτων αναγκάζεται να μάθει και την
Αλβανική γλώσσα προκειμένου να διευκολυνθεί στη διδασκαλία του. Όμως το έργο του φαίνεται ότι
αναγνωρίστηκε από νωρίς και ξεπέρασε τα όρια του μικρού νησιού με αποτέλεσμα να μετακληθεί να
διδάξει στην Ύδρα, όπου οι συνθήκες εργασίας ήταν ευνοϊκότερες. Άλλωστε με την πρόοδο του
εμπορίου και της ναυτιλίας το μικρό νησί είχε μετεξελιχθεί σε σημαντικό εμπορικό κέντρο με συνέπεια
την «κοινωνική και πολιτισμική ευημερία» (Κ. Θ. Δημαράς 1998, σ. 261. Π. Κιτρομηλίδης 1999, σ.
390).

Χρόνους δε δύω διατρίψαντ’ εν Πόρω
οι Υδρεάται μ’είλον εν προθυμία
Μαθητάς εξήκοντα είχον εις Ύδραν,
δίδακτρα καλά και περίθαλψιν άκραν.
Μολονότι στην Ύδρα τα πράγματα δείχνουν ότι ήταν ευχαριστημένος από την κατάσταση που
επικρατεί, σύμφωνα πάντα με τον αφηγητή, αναγκάστηκε να αναχωρήσει εξαιτίας ενός λοιμού
που ενέσκυψε. Διερχόμενος από την Αθήνα δεν διστάζει να περιγράψει με τα μελανότερα χρώματα τη
ζοφερή εικόνα που παρουσιάζει το άλλοτε κλεινόν άστυ:
Ίστωρ δε λειψάνων τε Αθήνης γεγώς
το πάλαι λαμπράς, νυν δε αθλίας όλως
Το διδακτικό κενό που παρατηρείται στη δεκαετία του 1790 οφείλεται στο γεγονός ότι ο
Δημητριάδης επιστρέφει πρώτα στη Σκιάθο, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το ακριβές περιεχόμενο των
δραστηριοτήτων του, ενώ στη συνέχεια αναχωρεί και πάλι για τη Βλαχία, όπου και υπηρετεί ως
γραμματέας
σε
διάφορους
αξιωματούχους
μεταξύ
αυτών
και
τους
Μητροπολίτες Ουγγροβλαχίας Φιλάρετο και Δοσίθεο. Τα γεγονότα αυτά μας οδηγούν στην υπόθεση ότι
προφανώς στάθηκε αδύνατο να βιοπορήσει από το διδασκαλικό επάγγελμα στο ελληνικό χώρο για την
περίοδο αυτή.
Όμως το διδακτικό έργο παραμένει το κέντρο του ενδιαφέροντός του. Έτσι με την επιστροφή του
και πάλι στην Ελλάδα το 1798, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, τον συναντούμε κατά διαστήματα
δάσκαλο σε διάφορα σχολεία αλλά και αυτόπτη μάρτυρα σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Το
1807 «εχρημάτισε διδάσκαλος πολλών Θετταλών, Πηλιορειτών και Μακεδόνων», μεταξύ αυτών και ο
λόγιος Φίλιππος Ιωάννου, μετέπειτα καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τρ. Ευαγγελίδης,
1913, σ. 138), ενώ τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς συμμετέχει στη σύσκεψη των ελλήνων αρματολών του
Ολύμπου υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στη Σκιάθο. Είναι επίσης παρών στο κορυφαίο ιστορικό γεγονός
της νεότερης ελληνικής ιστορίας, της αλώσεως της Τρίπολης στις 24 Σεπτεμβρίου 1821.
Σκιαγραφώντας τον καμβά της διδασκαλίας του οδηγούμαστε στην παρακάτω χρονολογική
αποτύπωση, όπως αυτή προβάλλεται από τον ίδιο και όσο μας το επιτρέπουν οι διαθέσιμες πηγές.
Πίνακας 2
Χρονολογία
1788-1790
1790-1792
1798, 1807, 1821
1814-1827

Σχολεία
Κοινό Σχολείο Πόρου
Κοινό Σχολείο Ύδρας
Κοινό Σχολείο Σκιάθου
Κοινό Σχολείο Κέας

Πηγές: Νέος Ελληνομνήμων ΙΓ΄1916
Τρύφων Ευαγγελίδης 1913

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα όσα αναπτύξαμε παραπάνω, επιχειρήσαμε μέσα από την ανάγνωση της αυτοβιογραφίας
του Επιφάνιου Δημητριάδη την ανίχνευση όχι της γραμματολογικής θέσης του κειμένου-θέμα που θα
πρέπει να απασχολήσει περισσότερο τη φιλολογική έρευνα- αλλά την ουσιαστική γνωριμία με το
περιεχόμενο και τα παιδευτικά συμφραζόμενα του καιρού του. Τα γεγονότα παρουσιάζουν άμεση
συνάφεια με την εκπαίδευση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, όπως αυτή εκφαίνεται σε όλες τις
προεκτάσεις της.
Η αυτοβιογραφία του Επιφάνιου αποτελεί μια ισορροπημένη σύνθεση που σκιαγραφεί με
πληρότητα το χαρακτήρα της παρεχόμενης παιδείας και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
συγγραφική ικανότητα και διδακτική του ενασχόληση. Σε επίπεδο ιστοριογραφίας θα μπορούσαμε να
ισχυριστούμε ότι το γνώρισμα που συνέχει τη συγγραφή του εισάγει μια νέα ιστοριογραφική εκδοχή

του «προσωπικού λόγου», αφού περιγράφει πέραν των προσωπικών του βιωμάτων και εμπειριών
σημαντικά ιστορικά γεγονότα που έζησε από κοντά. Η εξιστόρησή του δεν αποβλέπει στην προβολή
ηθικών προτύπων και την ηθική διαπαιδαγώγηση, αλλά στην καταγραφή της γεωγραφικής κινητικότητας
και την ιστορική οικείωση με το παρελθόν, όπως ο ίδιος σημειώνει:
«πολλών ανθρώπων άστεα είδε και νόον έγνω,
και στο βιβλίο του παντός ο έμπειρος ανέγνω»
(Ε. Δημητριάδης, 1884, σ. 399)
Ταυτόχρονα στον «προσωπικό λόγο» του δασκάλου έρχονται να προστεθούν και οι αδιάψευστες
μαρτυρίες από τη διδασκαλία των έργων αντιπροσωπευτικών λογίων της εποχής, τα οποία αποτελούσαν
οργανικό τμήμα της δομικής οργάνωσης της εκπαίδευσης αλλά και της νέας τάσης που βρισκόταν εν τω
γίγνεσθαι και διαμόρφωνε ταυτόχρονα τη σκέψη και τη συνείδηση των νέων γενεών λογίων, που
συνέβαλαν αποφασιστικά στην πνευματική και κοινωνική αλλαγή που διαγραφόταν ορατά στον ορίζοντα
της νεοελληνικής παιδείας. Έτσι, οι ουσιαστικές αυτές πληροφορίες προκαλούν το ενδιαφέρον του
σύγχρονου ερευνητή και ενθαρρύνουν την παραπέρα επανάγνωση της τοπικής παιδείας όπως αυτή
διαμορφώνεται κατά την περίοδο του Διαφωτισμού.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το βιβλίο της Γραμματικής αποτελεί βασικό εργαλείο για την εκμάθηση οποιασδήποτε γλώσσας, αρκεί
η διδασκαλία του από μέσο να μη μετατρέπεται σε αυτοσκοπό.
Το περιεχόμενο και η εξέλιξη του βιβλίου της Γραμματικής των Αρχαίων Ελληνικών αποτελεί χρήσιμη
γνώση για τον ερευνητή της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, γιατί, ενώ αποτελεί φαινομενικά ουδέτερο
ιδεολογικό εργαλείο, στην ουσία, με την εκμάθηση των κανόνων, την επανάληψη των παραδειγμάτων και
των γραπτών ασκήσεών του υποβάλλει στους μαθητές πνεύμα πειθαρχίας και ένα διαχρονικό κώδικα
αξιών του αρχαίου ελληνικού κόσμου.
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των εκδόσεων και επανεκδόσεων των βιβλίων της
Γραμματικής, στην επιλογή των συγγραφέων τους από το Υπουργείο Παιδείας, στις πιθανές πηγές τους
και στις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις.
Η μεθοδολογία στηρίζεται σε αρχειακή έρευνα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ιστορικής μεθόδου.

ABSTRACT
The book of Grammar is the basic tool of learning any language as long as its teaching does not
become an end in itself rather than a means.
The contents and the evolution of the book of Grammar of the Ancient Greek constitutes a useful
knowledge for the researcher of the history of education because while it is a seemingly impartial
ideological tool, in essence with the thorough learning of its rules the repetition of its examples and its
written tests subjects the students to a spirit of discipline and a timeless code of values of the
ancient hellenic world.
The research aims at the scrutiny of the editions and republications of the books of Grammar the
choosing of the authors by the Ministry of Education, their possible sources and
the differentations among them.
The methodology is based on archival research conforming to the demands of the historical
method.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Τα διδακτικά βιβλία της Γραμματικής, βιβλία αναφοράς του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών
επικεντρώνουν ενδιαφέροντα παιδαγωγικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά. Συγκεκριμένα,
προσδιορίζουν και καθορίζουν τη διδακτική μεθοδολογία των Αρχαίων Ελληνικών, εφόσον βρίσκονται σε
άμεση συνάρτηση και εξάρτηση από αυτά, απηχούν τις παιδαγωγικές απόψεις και τις επιστημονικές
ανησυχίες της εποχής τους, υποδηλώνουν την πολιτική βούληση και απαιτούν –η σύλληψη, η παραγωγή
και η διανομή τους– οικονομικό κόστος, που άλλοτε επιβαρύνει τους γονείς και άλλοτε την πολιτεία
(Choppin, σ. 3-4).

Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τη σαφήνεια με την οποία είναι διατυπωμένα, ενώ η
έκτασή τους, σχηματική και οργανωμένη επιβάλλει συγκεκριμένες επιλογές και ιεραρχία της γνώσης
(Γιοβάννη, 2002, σ. 1).
Ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα, στη διάρκεια των δύο αιώνων που εξετάζουμε, διακρίνεται
για την αυστηρή συγκεντρωτική οργάνωσή του, εφόσον σχεδόν τα πάντα βρίσκονται κάτω από απόλυτο
κρατικό έλεγχο. Μόνιμο χαρακτηριστικό της νεοελληνικής εκπαίδευσης είναι η ομοιομορφία, η
μονολιθικότητα, ο θεωρητικός και κλασικιστικός χαρακτήρας των σπουδών τις οποίες παρέχει, έτσι όπως
μεταφυτεύτηκε από τη Βαυαρία και ευνοήθηκε από την ελληνική πολιτική και ιδεολογική
πραγματικότητα. Κάθε γνώση που δεν είναι φιλολογική υποβιβάζεται, ενώ η ιδεολογία που τη διέπει,
εγκλωβίζεται σε ένα πλαίσιο άλλοτε εθνικιστικό και άλλοτε εθνικό. Oι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που
ακολούθησαν, δεν κατόρθωσαν να μεταβάλουν το πνεύμα και την ουσία του εκπαιδευτικού συστήματος,
το οποίο παραμένει αμετάβλητο.
Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το κύριο βάρος της διδασκαλίας, όπως προκύπτει από τη
νομοθεσία και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, πέφτει στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, του
οποίου η επιτυχία, σε μεγάλο μέρος οφείλεται στην εκμάθηση της Γραμματικής. Πολλά στοιχεία, όπως οι
ώρες που αφιερώνονται στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, αν και αυξομειώνονται σε πολλά
προγράμματα, είναι επουσιώδη, εφόσον δεν αντανακλούν μεταβολή στο πνεύμα και στον
προσανατολισμό της εκπαίδευσης, αλλά αφορούν σε όλα τα μαθήματα. Η ελληνική εκπαίδευση, σε όλες
τις βαθμίδες διακρίνεται για τον κλασικιστικό της χαρακτήρα, που εστιάζεται στην εθνική ανάγνωση του
παρελθόντος. Τα πράγματα αρχίζουν μόλις να διαφοροποιούνται μετά τη μεταπολίτευση.

1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η παρούσα έρευνα και η μελέτη των βιβλίων της Γραμματικής αποσκοπούν στη διερεύνηση
των ένδηλων και άδηλων στόχων, που καθόρισαν τη συγκεκριμένη επιλογή των διδακτικών βιβλίων, το
περιεχόμενό τους, τους κανόνες και τα παραδείγματα τα οποία εμπεριέχονται σ’ αυτά και την επίδραση
που άσκησαν έμμεσα στη διάπλαση της εθνικής και ηθικής φυσιογνωμίας του πολίτη του ελληνικού
κράτους στη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων.
Θα ασχοληθούμε με την ιστορία του βιβλίου της Γραματικής, τη συχνότητα με την οποία αυτό
επανεκδίδεται, τη φιλοσοφία του, τους προτιμώμενους συγγραφείς και το περιεχόμενό του, από τη
δημιουργία του ελληνικού κράτους έως σήμερα.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Η γραμματική ως τέχνη ή επιστήμη είναι ο κλάδος της επιστημονικής φιλολογικής έρευνας που
εξετάζει την αρχή, την ουσία, τις μορφές της γλώσσας, τους νόμους και τους κανόνες που τη διέπουν. Η
εφαρμογή όλων αυτών οδηγεί στην ορθή προφορική και γραπτή χρήση της γλώσσας (Μπαμπινιώτης, σ.
178). Διαιρείται σε δύο μεγάλα μέρη, την κυρίως γραμματική και το συντακτικό. Το πρώτο μέρος, με το
οποίο θα ασχοληθούμε, υποδιαιρείται πάλι σε τμήματα, το φθογγολογικό, το τυπικό και το ετυμολογικό.
Η ορολογία αυτή δεν είναι σε χρήση το 19ο αιώνα. Ισοδύναμα με τον όρο γραμματική χρησιμοποιείται ο
γενικός όρος τυπολογικόν, ενώ οι λοιποί όροι άλλοτε δεν προσδιορίζονται και άλλοτε αναφέρονται
αόριστα ως είδη λέξεων ή μέρη του λόγου και παραγωγή λέξεων.
Ο όρος γραμματική, αν και είναι παλαιός, δεν είχε αρχικά την ίδια σημασία που έχει σήμερα. Οι
αρχαίοι Έλληνες πριν από το 2ο π.Χ. δεν είχαν γραμματική της γλώσσας τους όπως την εννοούμε
σήμερα., αλλά περιορίζονταν στη διδασκαλία της ρητορικής και τη διαλεκτική της άποψη, χωρίς να έχουν
σύστημα γραμματικών τύπων και γραμματικής ορολογίας. Όσα στοιχεία και φαινόμενα αφορούν στη
γλώσσα, κρίθηκαν ως καθαρώς θεωρητικά και για αιώνες περιήλθαν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
φιλοσοφικής έρευνας.
Το πρόβλημα της διάκρισης φύσει ή θέσει της γλώσσας ήταν δεσπόζον σε μεγάλο τμήμα της
ελληνικής φιλοσοφίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι πυθαγόρειοι πρώτοι έθεσαν ως βάση της έρευνάς
τους την αντίληψη ότι η γλώσσα είναι δεδομένη φύσει. Αντίθετα, οι σοφιστές στο πλαίσιο της καλλιέπειας
του λόγου ασχολούνται με τη γλώσσα και ο Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης, ο οποίος θεωρείται και ο αρχηγέτης
της γραμματικής έρευνας, στο σύγγραμμά του Περί ορθότητος των ονομάτων ή Περί ορθοεπείας, που
έχει χαθεί, καθόρισε τα γένη των ονομάτων σε τρία άρρενα, θήλεα και σκεύη, για να καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι η γλώσσα δημιουργήθηκε με ανθρώπινη σύμβαση, άρα είναι θέσει.

Ο Πλάτων ασχολήθηκε με το γλωσσικό θέμα εκτενώς στους διαλόγους του, κυρίως, στον Κρατύλο,
Θεαίτητο, Ευθύδημο και Σοφιστή. Στον Κρατύλο επιχειρηματολογεί υπέρ της άποψης ότι η γλώσσα είναι
φύσει, αν και στο τέλος ασπάζεται τη μέση λύση.
Ο Αριστοτέλης, γνώριζε τα γλωσσικά προβλήματα, αλλά δεν ασχολήθηκε με την ακριβέστερη
διατύπωση ούτε των εννοιών ούτε των όρων. Πάντως και αυτός δέχεται τη σύμβαση, γιατί διαφορετικά,
ισχυρίζεται, όλοι οι άνθρωποι θα μίλαγαν την ίδια γλώσσα (Σταβέλας, σ. 60). Βέβαια, όπως είναι
αναμενόμενο, η κατηγορική διεκπεραίωση της Γραμματικής έλκει την προέλευσή της από τις κατηγορίες
του Αριστοτέλη (Αριστοτέλους, Κατηγορίαι, 7a15-7b36).
Η γλωσσική παρατήρηση αποτελούσε για τους Αλεξανδρινούς προσφιλές θέμα. Από τη σχολή τους
βγήκαν εργασίες για τη συστηματική κατανόηση της γλώσσας, που με τη σειρά τους έφερναν μαζί τους
φυσικά στωική, περιπατιτική καθώς και παλιότερη κληρονομιά (Lesκy, σ. 1080-1081). Στη σχολή της
Αλεξάνδρειας ανήκει ο θεμελιωτής της σημερινής Γραμματικής, ο Διονύσιος ο Θραξ. Το 2ο π.Χ. αιώνα,
έγραψε το πρώτο βιβλίο Γραμματικής με τίτλο Τέχνη Γραμματική το φθογγολογικόν και το τυπικόν της
Γραμματικής της ελληνικής γλώσσης. Πρόκειται για ένα σύστημα γραμματικής όχι πλήρες αλλά σαφές και
εποπτικό, για ένα σκελετό από υποδιαιρέσεις, ορισμούς και απαριθμήσεις, κατάλληλο για διδακτική
χρήση. Το βιβλίο αυτό, που για πρώτη φορά καταπιάνεται με θέματα, τα οποία έως τότε πραγματευόταν
αποκλειστικά η φιλοσοφία, άσκησε καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση των Γραμματικών του
Δυτικού κόσμου.
Οι μεταγενέστεροι τεχνικοί, όπως ο Τρύφων, ο Απολλώνιος ο Δύσκολος –με το έργο του Περί
συντάξεως των του λόγου μερών έγινε ο ιδρυτής της σύνταξης (Πάπυρος-Λαρούς, 1964, σ. 265)– και ο
Ηρωδιανός πρόσθεσαν δικό τους υλικό και παρατηρήσεις χωρίς να επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση.
Με τους σχολιαστές του Διονυσίου και, κυρίως, με τον Χοιροβοσκό, η γραμματική τέχνη, με μικρές
βελτιώσεις καθιερώθηκε στην παράδοση ως σχολικό εγχειρίδιο, και συνδέθηκε η διδασκαλία του με τη
διδασκαλία της ρητορικής, κλάδο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών. Κατά τη βυζαντινή εποχή, με
τις επεξεργασίες των Μ. Μοσχόπουλου και Μ. Χρυσολωρά, και αργότερα των Θ, Γαζή και Λασκάρεως το
εγχειρίδιο αυτό εισήλθε θριαμβευτικά στη Δύση και συνέχισε την πορεία του στην εκπαίδευση όλων των
κρατών του κόσμου.

2. 1. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Στον ελληνικό χώρο, ο κόσμος του βιβλίου κυριαρχείται από επανεκδόσεις, οι οποίες με τον όγκο
τους αποτελούν επαρκή δείκτη της κοινωνικής και ιδεολογικής αναπαραγωγής και επιτρέπουν να
καταφανούν, εναργέστερα, η σταθερότητα και η συνέχεια, που διέπουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Οι εκδόσεις και επανεκδόσεις, οι θεματικές ανακυκλώσεις, η μονιμότητα των γνωστικών
αντικειμένων, που χρησιμοποιούνται στην υπό εξέταση περίοδο, η επανάληψη των ιδεών και των
γνώσεων, καθώς και οι αλλαγές που επιχειρήθηκαν, αποτελούν έναν καλό δείκτη της κοινωνικής και
ιδεολογικής αναπαραγωγής και, συνάμα, φανερώνουν μια κοινωνία η οποία, ακόμη κι όταν επιχειρεί να
καινοτομήσει, βρίσκεται δεσμευμένη με την παραδοσιακότητά της (Ηλιού, σ. κα΄).
Γι’ αυτούς τους λόγους, κρίθηκε σκόπιμο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, να γίνει μια πρώτη
καταγραφή των βιβλίων της Γραμματικής, που χρησιμοποιήθηκαν με στόχο να αποτυπωθεί η
εκπαιδευτική πραγματικότητα της υπό εξέταση περιόδου.
Η περιγραφή του τίτλου και της σελίδας τίτλου ακολουθείται από την αναλυτική περιγραφή των
περιεχομένων με τους όρους που χρησιμοποίησαν οι συγγραφείς, οι εκδότες και οι τυπογράφοι. Κατά το
19ο αιώνα, επισημαίνονται μότο και αφιερώσεις που, αν και σπάνια, συνοδεύουν τον τίτλο ή βρίσκονται
στις πρώτες σελίδες των βιβλίων. Οι αναφορές τους σε συγκεκριμένα θέματα και οι παραλληλίες τους,
καθώς και οι αναφορές σε προσωπικότητες της εποχής δηλώνουν τα αξιακά πρότυπα και τους
καθοδηγητικούς κανόνες, που θέλησαν να προβάλουν και να ενισχύσουν οι συγγραφείς στο ειδικό κοινό
τους, που ήταν έτοιμο να λάβει τα μηνύματα για να ενισχύσει τις βεβαιότητές του (Ηλιού, σ. ι΄).
Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι ορθογραφικά λάθη, εσφαλμένη στίξη και ασυνταξίες
εμφανίζονται αρκετές φορές στους τίτλους, στα περιεχόμενα και στα κείμενα, που οφείλονται σε
αντιγραφικές ή τυπογραφικές αβλεψίες. Είναι γεγονός ότι οι τυπογράφοι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν
είχαν την ανάλογη κατάρτιση. Ακόμη, φιλότιμοι συγγραφείς ή απρόσεχτοι επιμελητές στην προσπάθειά
τους να διορθώσουν τα κείμενα, όπως φαίνεται από τις ενδείξεις των εκδόσεων, την τελευταία στιγμή,
μπερδεύουν τη σελιδοποίηση, αφήνουν κενές σελίδες ή διπλά τυπωμένες, ενώ από πολλές εκδόσεις
λείπουν σελίδες ή ολόκληρα τυπογραφικά. Τέλος, καταγράφηκαν οι σελίδες, όπως παρουσιάζονται στα

βιβλία, χωρίς να υπολογιστούν τα εξώφυλλα, όπου υπήρχαν, γιατί παρά την εμφάνιση των εξώφυλλων,
η συνήθεια να κυκλοφορούν τα βιβλία με περίβλημα από χοντρό χαρτί, χωρίς αναγραφή του τίτλου –ο
τίτλος αναγράφεται, συνήθως, στην πρώτη σελίδα του βιβλίου– σε ορδινάρικο δέσιμο είναι γενικευμένη
έως το τέλος του 19ου αιώνα. (Ηλιού, σ. ιγ).
Ο αριθμός κυκλοφορίας των αντιτύπων τις περισσότερες φορές, κατά το 19ο αιώνα, δεν δηλώνεται.
Από τον Φ. Ηλιού (σ. λδ΄-λε΄) πληροφορούμεθα ότι τα πεντακόσια αντίτυπα αποτελούν συνηθισμένο
ύψος για εκδόσεις που προορίζονται για περιορισμένο κύκλο αναγνωστών. Η μεγάλη διαφορά από τα
τυπογραφεία της Βιέννης –τυπώνουν έως και είκοσι χιλιάδες αντίτυπα, όταν πρόκειται για σχολικά βιβλία–
οφείλεται στη μεγάλη αγορά που έχει να εξυπηρετήσει.. Αντίθετα, τον 20 ό αιώνα, και, κυρίως, όταν τα
βιβλία διανέμονται δωρεάν στους μαθητές και ο πρώτος κύκλος της Μέσης Εκπαίδευσης γίνεται
υποχρεωτικός, η κυκλοφορία τους δεν μπορεί να ελεγχθεί παρά δειγματοληπτικά. Ο μέσος όρος μπορεί
να προσδιοριστεί σε 150 με 160 χιλιάδες αντίτυπα ετησίως.

2.2. ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Όλο το 19ο αιώνα, κυκλοφορούν παράλληλα με τα επίσημα διδακτικά βιβλία και κλεψίτυπα ή
ξανατυπωμένα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, γεγονός που αναγκάζει το Υπουργείο Παιδείας να στείλει
εγκύκλιο στους Σχολάρχες και τους Γυμνασιάρχες, με την οποία τους εφιστά την προσοχή στη χρήση
γνησίων αντιτύπων, ενώ παράλληλα παρακαλεί τους εκδότες να θέτουν γνωρίσματα της γνησιότητας των
εκδόσεών τους, τα οποία να αναγνωρίζει το Υπουργείο και οι μαθητές (Παρίσης, σ. 360-361).
Συγκεκριμένα, στις 22 Ιουνίου 1882, ο Βασιλιάς Γεώργιος με το νόμο ΑΜΒ΄, Περί των διδακτικών βιβλίων
της Μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως, ορίζει ότι τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
θα διδάσκονται μόνον τα βιβλία που εγκρίνει, μετά από διαγωνισμό, το Υπουργείο της Δημοσίας
Εκπαιδεύσεως. Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και η επιτροπή, αφού θα τα ελέγχει
από επιστημονική άποψη, θα ορίζει και την τιμή τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η τιμή ανά τυπογραφικό
φύλλο ορίζεται σε 12 λεπτά για τα βιβλία του Ελληνικού Σχολείου και σε 20 λεπτά γι’ αυτά του Γυμνασίου
(Παρίσης, σ. 425-426). Συγκεκριμένα, η τιμή των Γραμματικών κυμαίνεται από 3.50 έως 7 δραχμές, κατά
το 19ο αιώνα, ποσό δυσβάσταχτο για τους γονείς των μαθητών που το επωμίζονται (Γιοβάννη-Σιαφαρή,
2002, σ. 142).
Στο ελληνικό κράτος, όλο το 19ο και τον 20ό αιώνα, κυκλοφορούν πολλά βιβλία Γραμματικής
διαφόρων συγγραφέων, άλλοτε επίσημα με την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου και άλλοτε ανεπίσημα,
όπως προκύπτει από τα σωζόμενα αντίτυπα. Από αυτά τέσσερα γνώρισαν τη μεγαλύτερη εκδοτική
επιτυχία και χρησιμοποιήθηκαν στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τα βιβλία των Γ.
Γενναδίου, Κ. Κούμα, Α. Τζαρτζάνου και Μ. Οικονόμου.
Στο ελεύθερο ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα στην Αίγινα, κυκλοφορεί, το 1832, από την Εθνική
Τυπογραφία ο πρώτος τόμος και μόνος της Γραμματικής του Γ. Γενναδίου, βιβλίο μεθοδικό,
ευανάγνωστο, με πίνακες παραδειγμάτων, που διευκολύνουν την εκμάθηση των κανόνων και των τύπων.
Σ’ αυτά τα προτερήματα οφείλει τη μεγάλη εκδοτική της επιτυχία. Ο Γεννάδιος σ’ αυτή την έκδοση μόνον
δηλώνει ότι πρόκειται για μετάφραση από την αντίστοιχη γερμανική του Ι. Χρ. Λουδοβ. Σχαπφίου. Η
αρχική Προκήρυξις για την επικείμενη έκδοση του βιβλίου, με χρονολογία Εν Αιγίνη την 22 Απριλίου
1830, δημοσιεύτηκε στην Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος, (αριθ. φύλλ. 37, 14 Μαΐου 1830) και
περιλαμβάνει πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών, η οποία αναφέρει τα εξής: Είμαι πένης, και δεν
δύναμαι δι’ εξόδων μου να τυπώσω. Επικαλούμαι λοιπόν την συνδρομήν των ομογενών μου. Μια
μεταγενέστερη Είδησις Βιβλιογραφική χρονολογημένη την 8 Οκτωβρίου 1830, εν Αιγίνη, καθησυχάζει
τους συνδρομητές για την καθυστέρηση της έκδοσης, η οποία δικαιολογείται από την καθυστέρηση της
άφιξης νέων τυπογραφικών στοιχείων, που είχαν παραγγελθεί στο Παρίσι από την Εθνική Τυπογραφία.
Η αντικαποδιστριακή, όμως, στάση του Γ. Γενναδίου και οι πολιτικές ανωμαλίες της
ύστερης καποδιστριακής περιόδου καθυστέρησαν για δύο ακόμη χρόνια την έκδοση. Όταν κυκλοφόρησε
το βιβλίο, το 1832, ο κατάλογος των συνδρομητών παραλείφτηκε (Ηλιού, 1999, σ. 77-178). Η Κυβέρνηση,
το 1838, την εγκρίνει Προς χρήσιν όλων των Ελληνικών Σχολείων του Κράτους και την έκδοσή της
αναλαμβάνει ο Α. Κορομηλάς (Γιοβάννη-Σιαφαρή, 2002, σ. 191 κ.ε. και Αντωνίου, 2004, σ. 497 κ. ε.).
Έκτοτε, επανεκδίδεται συνεχώς από διάφορους εκδότες έως το τέλος σχεδόν του 19ου αιώνα.
Δεύτερη στην προτίμηση του αγοραστικού κοινού έρχεται η Γραμματική του Κ. Μ. Κούμα, βιβλίο
πολυσέλιδο και λεπτομερειακό. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκδίδεται σε δεύτερη έκδοση από τον

Α. Κορομηλά το 1840, ενώ η τελευταία έκδοσή του διασκευασμένη από τον Γ. Παπασλιώτη εντοπίζεται,
το 1856, στην τιμή των 7 δραχμών.
Τον 20ό αιώνα και συγκεκριμένα το 1931, από τον εκδοτικό οίκο Κολλάρου κυκλοφορεί
η Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης και το Συντακτικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης του
Αχιλλέα Τζαρτζάνου σε 8ο σχήμα.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 1937, σε αντίτυπο που βρήκαμε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, χωρίς
προμετωπίδα, το βιβλίο κυκλοφορεί σε 7η έκδοση Προς χρήσιν των μαθητών του Γυμνασίου, από τον
Οργανισμό Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, που ιδρύεται την ίδια χρονιά, ενώ η τελευταία έκδοσή του, η
23η, επισημαίνεται το 1976. Προορίζεται για τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.
Το εγχειρίδιο αυτό από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 έως πολύ πρόσφατα, είχε τη σταθερή
προτίμηση καθηγητών και μαθητών, γιατί χαρακτηρίζεται από την επιθυμητή πληρότητα ως προς το
περιεχόμενο, από την απλότητα, την ακρίβεια και τη σαφήνεια στη διατύπωση των κανόνων, από τη
μεθοδικότητα στη διάταξη της ύλης, από τη σωστή επιλογή των χρηστικών παραδειγμάτων και των
ασκήσεων, των οποίων οι φράσεις σχετίζονται νοηματικά μεταξύ τους ή αναφέρονται σε έναν ορισμένο
κύκλο παραστάσεων (Νάκας, σ. 166).
Το βιβλίο αυτό αντικαταστάθηκε μετά τη μεταπολίτευση και συγκεκριμένα μετά την επίσημη
καθιέρωση της δημοτικής και τη διδασκαλία από το πρωτότυπο των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο, από
τη Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής του Μ. Χ. Οικονόμου, συνοπτικότερη έκδοση της μεγάλης
Γραμματικής του, γραμμένη στη Δημοτική.

2.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο των βιβλίων της Γραμματικής και η διάταξη της
ύλης.
Η Γραμματική του Γ. Γενναδίου κυκλοφορεί σε ένα βιβλίον και μόνον το οποίο φέρει την
ένδειξη Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης Υπό Γ. Γενναδίου Κατά διαταγήν της Κυβερνήσεως Μέρος
Α Τεχνολογικόν και αποτελείται από 162 σελίδες.
Το βιβλίο περιλαμβάνει τα εξής μέρη: Εισαγωγή, Είδη λέξεων ή μέρη του λόγου και Παραγωγή
λέξεων. Στην Εισαγωγή οριοθετούνται οι έννοιες της γλώσσας, των γραμμάτων και της Γραμματικής,
ενώ γίνεται μια σύντομη αναφορά στις ελληνικές διαλέκτους. Τελειώνοντας τη σύντομη εισαγωγή του ο
Γ. Γεννάδιος εκφράζει τις απόψεις του για την ελληνική γλώσσα και δίνει έναν σύντομο ορισμό της
Γραμματικής. Αναφέρει χαρακτηριστικά: Η γλώσσα, την οποίαν ημείς την σήμερον λαλούμεν είνε αυτή
των αρχαιοτέρων η κοινή διάλεκτος, έχουσα περισσοτέρους αιολισμούς και δωρισμούς, και δι’
αυτό ονομασθείσα από τινας Αιολοδωρική. Αλλά παρά τους αιολοδωρισμούς εισέφρησαν εις αυτήν και
πλήθος βαρβαρισμών από την σύμμιξιν διαφόρων βαρβάρων προς τους Έλληνας. Διό και
την ωνόμαζον πρότερον βαρβαροσόλοικον, μιξοβάρβαρον, γραικοβάρβαρον. Ο δε κοινός λαός
την ωνόμαζε και την ονομάζει Ρωμαϊκήν, διότι και εαυτούς ονομάζουσι Ρωμαίους. Οι φραγκίζοντες όμως
λόγιοι ονομάζουσι το έθνος Γραικούς, και την γλώσσαν Γραικικήν.
Η τέχνη, ήτις εξετάζει τον προφορικόν λόγον, λέγεται Γραμματική. Ταύτης δε
μέρη είνε δύο· τεχνολογικόν, το οποίον διδάσκει πώς γράφονται και πώς σχηματίζονται
αι λέξεις¨και συντακτικόν, το οποίον διδάσκει πώς συντάσσονται αι λέξεις, διά να απαρτίσωσι πρότασιν.
Στα Είδη λέξεων ή μέρη του λόγου δίνονται συνοπτικοί και εύληπτοι κανόνες, παραδείγματα και
υποδείγματα κλίσεως, για τα κλιτά μέρη του λόγου. Γίνεται αναφορά στα εξής:
Άρθρο, Α΄, Β΄ και Γ΄ κλίση, Επίθετα, Αριθμητικά, Αντωνυμίες, Ρήμα, Μόρια, Προθέσεις, Επιρρήματα,
Σύνδεσμοι και Επιφώνημα. Τέλος στην Παραγωγή Λέξεων γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα
ετυμολογικά φαινόμενα. Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατηρήσουμε ότι το στήσιμο του βιβλίου μοιάζει με
αυτό της Γραμματικής του Α. Τζαρτζάνου, ενώ τα παραδείγματα έχουν χαρακτήρα εθνικό και ηθικό.
Η Γραμματική του Κ. Κούμα κυκλοφορεί σε έναν τόμο, που φέρει την ένδειξη Γραμματική διά
Σχολεία υπό Κ. Μ. Κούμα. και αποτελείται από 563 σελίδες.
Το βιβλίο περιλαμβάνει επτά βιβλία και τρία επίμετρα. Στη σ. 3χ.α. και σε τυπογραφικό
καλλωπιστικό
πλαίσιο
βρίσκεται
αφιέρωση
στο
βασιλιά Τω Μεγαλειοτάτω βασιλεί Όθωνι τω Α΄ κτ.λ. κτ.λ. κτ.λ., ενώ λεπτομερώς η αφιέρωση στο
βασιλιά βρίσκεται στις σ. θ΄- λβ΄. Ακολουθούν τα Προλεγόμενα Προς την Ελένην Κ. Καταζονήν σ. λγ΄λθ΄ και ο Πίναξ των Κεφαλαίων. Το Α΄ βιβλίο περιλαμβάνει τη Γραμματική των Πεζογράφων. Σε γενικές
γραμμές αναφέρονται οι Τύποι των οκτώ μερών του λόγου που είναι τα εξής: Άρθρο, Όνομα, Αριθμητικά

άκλιτα, Αντωνυμίες, Ρήμα, Προθέσεις, Επιρρήματα και Σύνδεσμοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
Κ. Κούμας χωρίζει
τα
ονόματα
σε
πέντε
κλίσεις.
Το Β΄ βιβλίο
αναφέρεται
στην Ακριβεστέρα εξήγησι των προεκτεθειμένων, το Γ΄ βιβλίο στο Ετυμολογικό και το Δ΄ Περί
συντάξεως περιλαμβάνει τη σύνταξη όλων των μερών του λόγου με τη σειρά που εμφανίζονται στη
Γραμματική. Ακολουθεί η Γραμματική των Ποιητών και των διαλέκτων που περιλαμβάνει τρία βιβλία.
Στο Α΄ βιβλίο περιέχονται Τύποι των μερών του λόγου κατά τας διαλέκτους και τους ποιητάς.
Στο Β΄ βιβλίο περιέχονται τα Περί Προσωδίας και το Γ΄ Εισαγωγή εις την ποιητικήν. Ακολουθούν τρία
επίμετρα. Το Α΄. Προσθήκαι τινές εις την Γραμματικήν, το Β΄. Περί σχημάτων, το Γ΄. Περί των Αττικών
μηνών και της διαιρέσεως αυτών καθώς και τη Χρήση του αλφαβήτου αντί αριθμητικών χαρακτήρων.
Παρόλο που το βιβλίο είναι πολυσέλιδο, δύσκολο και λεπτομερειακό, γνώρισε εκδοτική επιτυχία,
αν και το Υπουργείο Δημοσίου Εκπαιδεύσεως εγκρίνει του Γ. Γενναδίου. Ο λόγος είναι ότι οι
Χρηστομάθειες, τα διδακτικά βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών του Α. Ρ. Ραγκαβή παραπέμπουν σ’ αυτή.
Και τα δύο βιβλία της Γραμματικής που παρουσιάσαμε, περιλαμβάνουν παραδείγματα ηθικά και
εθνικά τα οποία ενισχύουν τη φιλοσοφία και το πνεύμα του βιβλίου των Αρχαίων Ελληνικών που
υποστηρίζουν.
Η Γραμματική του Α. Τζατζάνου κυκλοφορεί σε έναν τόμο, που φέρει την ένδειξη Αχιλλέως Α.
Τζαρτζάνου Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης διά τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων και
αποτελείται από 190 σελίδες.
Το βιβλίο περιλαμβάνει τρία μέρη: το φθογγολογικό, το τυπολογικό και το ετυμολογικό. Και τα
τρία μέρη περιλαμβάνουν συνοπτικούς κανόνες, παραδείγματα που λειτουργούν συνδυαστικά και
συμπληρωματικά με τις ιδέες και αξίες των βιβλίων των Αρχαίων Ελληνικών.
Η Γραμματική του Μ. Οικονόμου κυκλοφορεί σε έναν τόμο, που φέρει την ένδειξη Μιχ. Χ.
Οικονόμου, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Α΄ Λυκείου και αποτελείται από 333 σελίδες.
Το βιβλίο περιλαμβάνει την Εισαγωγή, που στη σύλληψή της θυμίζει την αντίστοιχη Εισαγωγή της
Γραμματικής του Γ. Γενναδίου, και τρία μέρη φθογγολογικό, τυπολογικό και ετυμολογικό. Οι κανόνες
της γραμμένοι στη δημοτική, αν και πιο λεπτομερείς, είναι εύληπτοι και πιο κατανοητοί από τους
αντίστοιχους του Τζαρτζάνου. Όμως, οι πίνακες που αφορούν στα παραδείγματα κλίσεως των ρημάτων
υστερούν, με αποτέλεσμα πολλοί καθηγητές να χρησιμοποιούν ακόμη τους πίνακες της Γραμματικής του
Τζαρτζάνου, τους οποίους διανέμουν σε φωτοτυπίες στους μαθητές τους είτε γιατί τους έχουν συνηθίσει
είτε γιατί τους θεωρούν αποδοτικότερους.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Τα βιβλία της Γραμματικής, στη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε, θεωρούνται απαραίτητα
βιβλία αναφοράς για τη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών και αναντικατάστατα για
όποιον επιθυμεί να μελετήσει σοβαρά τη γλώσσα, παρά τις όποιες προσπάθειες να συμπεριληφθούν σε
όλα σχεδόν τα βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών τα σημαντικότερα γραμματικά φαινόμενα συνοπτικά και
εύληπτα.
Πιο ολοκληρωμένη, από την άποψη ότι περιλαμβάνει όλη τη Γραμματική των Πεζογράφων και των
ποιητών, καθώς και στοιχεία Συντακτικού θεωρείται η Γραμματική του Κ. Κούμα, παρόλο που είναι
προσκολλημένη στην παράδοση, όπως προκύπτει από τα οκτώ μέρη του λόγου και τις πέντε κλίσεις των
ουσιαστικών που υιοθετεί.
Πρότυπο για τη συγγραφή των μεταγενέστερων βιβλίων αποτέλεσε η Γραμματική του Γενναδίου,
γιατί ήταν ευσύνοπτη, εύληπτη και πρωτοπορειακή.
Τέλος, από ιδεολογική άποψη η Γραμματική με την επανάληψη των παραδειγμάτων, τις γραπτές
ασκήσεις και την εκμάθηση των κανόνων, που επιβάλλει, υποβάλλει στους μαθητές πνεύμα πειθαρχίας
και ένα σύστημα αξιών του αρχαίου ελληνικού κόσμου, χωρίς να δημιουργεί αντιδράσεις, εφόσον
θεωρείται το μέσο για τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας.
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ABSTRACT
In May in 1912, when the Italian general Giovanni Ameglio conquered Rhodos, a new page
was turned in the history of Dodecanese.Initially the Italians claimed that their conquest on the islands
would be temporary. Nevertheless they changed their attitude in a short time and their aim was
the permanen possession of the islands.In order to attain their objective,they aimed at Italianizing the
islands.
In our presentation we look into and analyse the Italian educational policy during the first period
1912-1917.Using
material
which
we
have
obtained
from
the
General
Dodecanese Records,the Historical Dodecase Records and the Public library of Rhodos,we present the
Italians changes,adjustments and differentations in education during this period.
We focus our interest on the city of Rhodos,which was multicultural society.Trere were three
nationalities in the city of Rhodos, the Greeks, the Turkish and the Hebrews. Each nationality had its
own education and its own schools. We present and anlyse how each nationality reacted to the Italians
measures and we try to explain and give reasons for this reaction.

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Στις 5 Μαΐου 1912 ανοίγει μια νέα σελίδα στην ιστορία της Δωδεκανήσου. Ο
Ιταλός αντιστράτηγος Giovanni Ameglio, καταλαμβάνει τη Ρόδο και εκτός από αρχηγός του
εκστρατευτικού σώματος, ορίζεται διοικητής των νησιών. Τα νησιά αλλάζουν κατακτητή και τη θέση των
Τούρκων παίρνουν οι Ιταλοί, οι οποίοι παρέμειναν στα Δωδεκάνησα περισσότερο από 30 χρόνια (Μάιος
1912 – Σεπτέμβριος 1943) και στην παρουσίασή μας θα ασχοληθούμε με την πολιτική που ακολούθησαν
οι Ιταλοί στην εκπαίδευση τα πρώτα πέντε χρόνια της κυριαρχίας τους, δηλαδή τα έτη 1912 – 1917.
Η κατάληψη των Δωδεκανήσων έγινε σχετικά εύκολα και χωρίς πολλές απώλειες από τη μεριά
των Ιταλών. Οι Έλληνες πίστεψαν αρχικά αυτό που διακήρυτταν οι Ιταλοί, ότι η παραμονή τους θα ήταν
προσωρινή και ότι από ένα καθεστώς αυτονομίας τα νησιά θα ενσωματώνονταν στην Ελλάδα. Η κατάληψη
της Δωδεκανήσου ήταν αποτέλεσμα του ιταλοτουρκικού πολέμου (1911 – 1912) και οι αντιμαχόμενες
πλευρές συμφώνησαν ότι τα Δωδεκάνησα έπρεπε να επιστραφούν στην Τουρκία, όταν η Τουρκία θα είχε
παραιτηθεί από την Τριπολίτιδα και την Κυρηναϊκή.

Στην πενταετία 1912 – 1917 τα Δωδεκάνησα ως κτήση υπόκειντο σε ειδικές διατάξεις και η
διοίκηση της περιοχής δεν υπαγόταν στο Υπουργείο Αποικιών, αλλά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Την
πενταετία αυτή τα νησιά είχαν 4 στρατιωτικούς ως διοικητές, ενώ αργότερα οι διοικητές είναι πρόξενοι,
πρεσβευτές και τη στρατιωτική διοίκηση διαδέχεται η πολιτική διοίκηση.
Στην παρουσίασή μας θα εξετάσουμε την εκπαιδευτική πολιτική των Ιταλών και εστιάζουμε στην
πόλη της Ρόδου, λόγω του πολυπολιτισμικού της χαρακτήρα. Χρησιμοποιήσαμε την ερμηνευτική μέθοδο
τεκμηρίων ιστορίας και τα τεκμήρια τα αντλήσαμε από τα Γ.Α.Κ. νομού Δωδεκανήσου, από το ιστορικό
αρχείο Δωδεκανήσου, από τη Δημόσια βιβλιοθήκη Ρόδου. Τα Δωδεκάνησα το 1912 είχαν πληθυσμό
150.000 περίπου κατοίκους, και από αυτούς 140.000 ήταν Έλληνες, 6.500 Τούρκοι και 3.500 Εβραίοι. Στη
Ρόδο κατοικούσαν 38.500 περίπου κάτοικοι που διαιρούνταν εθνολογικά σε 28.000 Έλληνες, 6.500 – 7.000
Τούρκους και 3.500 Εβραίους. Το σύνολο των Εβραίων κατοικούσε στην πόλη της Ρόδου και
από τo σύνολo των Τούρκων, οι 5.300 κατοικούσαν στην πόλη και 1.200 σε μερικά χωριά, ενώ η
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των χωριών ήταν Έλληνες. Έχουμε τρεις διαφορετικές εθνότητες,
Έλληνες, Τούρκους, Εβραίους, οι οποίοι ζούσαν στην πόλη της Ρόδου. Κάθε εθνότητα έχει τη δική της
εκπαίδευση, τα δικά της σχολεία. Θα εξετάσουμε τα μέτρα, τις ρυθμίσεις και τις διαφοροποιήσεις που
εφάρμοσαν οι Ιταλοί στην παιδεία και το πώς αντέδρασε η κάθε εθνότητα και θα προσπαθήσουμε να
εξηγήσουμε την αντίδραση αυτή.

Η ΙTΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤIΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1912-1917
Οι Ιταλοί ενώ αρχικά είχαν δηλώσει ότι προσωρινά κατέχουν τα νησιά, η στάση τους πολύ
γρήγορα διαφοροποιήθηκε και έδειξαν από την αρχή σχεδόν ότι δεν είχαν έρθει για να φύγουν αλλά
αντίθετα σκόπευαν να παραμείνουν για πάντα. Από το Μάιο του 1912 μέχρι τον Οκτώβρη 1912 δεν είχαμε
ιδιαίτερα προβλήματα στον τρόπο διοίκησης και άσκησης εξουσίας από τη μεριά των Ιταλών. Από την
μεριά των Ελλήνων η «περίοδος χάριτος» που είχαν δώσει στους Ιταλούς έληξε και αυτό γιατί κατάλαβαν
ότι η κυριαρχία των Ιταλών κάθε άλλο παρά προσωρινή ήταν. Ο στόχος των Ιταλών ήταν ένας:
ο εξιταλισμός των νησιών και αυτό το στόχο ήθελαν να υλοποιήσουν από την αρχή της κυριαρχίας τους
στην περιοχή.
Οι Δωδεκανήσιοι λοιπόν γνώρισαν μέρες έντονης καταπίεσης, διώξεων και εξοριών το διάστημα
από τον Οκτώβρη 1912 ως το Σεπτέμβρη 1913.
Οι Ιταλοί επέβαλαν απαγορεύσεις και έλεγχους στις αναχωρήσεις και αφίξεις Ελλήνων. Υπήρχε
λογοκρισία, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία ελληνικών εφημερίδων και η εφημερίδα «Νέα Ρόδος» δεν
επιτρεπόταν να γράφει για τις νίκες των Ελλήνων στους Βαλκανικούς πολέμους.
Στο στόχαστρο των Ιταλών, με άμεση προτεραιότητα ήταν ο τομέας της Παιδείας. Ο Ameglio θα
αρχίσει τις διώξεις των διανοουμένων και κυρίως των εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικό είναι ότι
παρακολουθούσε
και
ήλεγχε
την
αλληλογραφία
του
φιλόλογου
και
διευθυντή
του Βενετοκλείου Γυμνασίου, Δημήτριου Αναστασιάδη (1913), τον οποίο εξόρισε αργότερα. Έχουμε
απελάσεις σ’ όλη τη Δωδεκάνησο το διάστημα Φεβρουάριου - Μαΐου 1913. Οι απελαθέντες ήταν επιφανή
μέλη της Δωδεκανησιακής κοινωνίας, είχαν πανεπιστημιακή ή ανώτερη μόρφωση και επρόκειτο κυρίως
για γιατρούς, καθηγητές, κληρικούς, δασκάλους, δικηγόρους. Ο Ameglio, αποδυνάμωνε θεσμούς όπως
η δημογεροντία και η εκκλησία.
Από το 1913 οι Ιταλοί οραματίζονται την ίδρυση Πανεπιστημίου στη Ρόδο με σχολές Ιατρικής και
πολιτικών μηχανικών για να μπορέσει η Ιταλία να συναγωνιστεί την πολιτιστική επιρροή της Αγγλίας και
της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Η ιδέα επανήλθε αργότερα από το διοικητή Mario Lago (1923) χωρίς να
πραγματοποιηθεί ποτέ.
Στις 23 Σεπτεμβρίου 1914 ο Ιταλός διοικητής ανακοίνωσε στην κεντρική εφορία των σχολών
έγγραφο με θέμα: «περί ανοίξεως των σχολείων» και κατέκρινε τις ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές επειδή
δεν συνεμορφώθηκαν με διαταγή του που αναφερόταν στις συνθήκες υγιεινής των σχολείων.
Το ίδιο έτος ο διοικητής Giovanni La Croce απαγορεύει την αποβίβαση εκπαιδευτικών από την
Ελλάδα. Με ενέργειες του μητροπολίτη Αποστόλου Τρύφωνος η διαταγή ανεστάλη. Όμως ο κύριος στόχος
ήταν η διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας στα σχολεία. Δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί ο εξιταλισμός των
νησιών χωρίς οι κάτοικοι να μιλούν την ιταλική. Το 1915 γίνεται το πρώτο βήμα για τη διδασκαλία της
ιταλικής γλώσσας με την ίδρυση νυχτερινών σχολείων σε διάφορα μέρη του νησιού. Τα σχολεία αυτά
προκάλεσαν προβλήματα γιατί αρκετοί μαθητές ωθούμενοι από διάφορους λόγους (έλλειψη διδάκτρων,
συνδυασμός με την πρωινή εργασία)εγκατέλειψαν τα κοινοτικά σχολεία και κατέφυγαν στα

Ιταλικά. Tο 1916 η Ιταλική διοίκηση διόρισε επόπτη όλων των σχολείων της Δωδεκανήσου τον
αρχαιολόγο Amedeo Maiuti. Ο επόπτης αρνείται το διορισμό του καθηγητή Γαλλικών και εγκρίνει μόνο
το διορισμό γυμνασιάρχη στο Βενετόκλειο Γυμνάσιο.
Στις 20 Σεπτεμβρίου 1916 ιδρύθηκε με την υποστήριξη της διοίκησης παράρτημα της μορφωτικής
εταιρείας Dante Alighieri. Η Dante Alighieri άνοιξε διάφορα σχολεία στη Ρόδο με σκοπό τη διάδοση της
ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού. (τεκμήριο 1).
Το ίδιο έτος διορίζεται στο Βενετόκλειο καθηγητής της Ιταλικής γλώσσας ο Ιωάννης Μακρής.
Διπλωματούχοι δάσκαλοι που είχαν έλθει από την Ιταλία, καθώς και αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του
στρατού ανέλαβαν διδακτικό έργο. Συνολικά το 1916 – 1917 τα Ιταλικά παρακολούθησαν 2.353 μαθητές.
Το 1917 ο διοικητής Croce εκφράζει την ευαρέσκειά του για την εισαγωγή της Ιταλικής γλώσσας στο
«Βενετόκλειο» Γυμνάσιο. (τεκμήριο 2)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Στο νησί της Ρόδου υπήρχαν πολλά ελληνικά σχολεία την πρώτη περίοδο της Ιταλοκρατίας. Στην
πόλη της Ρόδου, είχαμε σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Στη δημοτική, εκπαίδευση,
λειτουργούσαν τρία σχολεία: 1) η «Αστική Σχολή», 2) το «Καζούλλειο» «Παρθεναγωγείο» και 3)
η τετρατάξιος «Αμαράντειος Σχολή» στο Νιοχώρι. Υπήρχε ακόμη ένα δημοτικό σχολείο στη συνοικία των
Αγίων Αναργύρων και σε κάθε μια από τις επτά συνοικίες της πόλης της Ρόδου υπήρχε και ένα
νηπιαγωγείο.
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στην ροδιακή κοινωνία: α) «ανώτερη μόρφωση στο γυναικείο κόσμο της Ρόδου» και β) διδασκάλισσες
για την ύπαιθρο και τα γύρω νησιά». Οι μαθήτριες της Α΄ τάξης πλήρωναν 6 φράγκα και στην Στ΄ τάξη
30 φράγκα. Το 1914 φοιτούσαν στο Παρθεναγωγείο 201 μαθήτριες. Η λειτουργία της Αστικής Σχολής είχε
στόχο να παράσχει στη Ροδιακή κοινωνία μορφωμένους πολίτες. Στην πρώτη φάση της Ιταλικής κατοχής
η Αστική Σχολή είχε 210 μαθητές. Το σχολείο των Αγίων Αναργύρων λειτούργησε το 1916 με δύο μόνο
τάξεις, δευτέρα και τρίτη και πρόκειται για δημοτικό σχολείο της περιοχής αυτής. Το 1916 το
Παρθεναγωγείο αναβαθμίζεται και γίνεται Ανώτερο Παρθεναγωγείο και λειτουργούσε με 8 τάξεις, με 234
μαθήτριες και 5 δασκάλες. Η Αστική Σχολή την ίδια χρονιά είχε 6 τάξεις, με 220 μαθητές και 3 δασκάλους,
η Αμαράντειος είχε 6 τάξεις, 183 μαθητές και 4 δασκάλους. Το 1915-1916 λειτουργούσε και νυχτερινό
σχολείο στην πόλη της Ρόδου.
Στη μέση εκπαίδευση υπήρχε το «Βενετόκλειο» Γυμνάσιο. Το Βενετόκλειο Γυμνάσιο
εγκαινιάστηκε το 1910 και η Ιταλική κατοχή βρήκε το σχολείο σε πλήρη λειτουργία. Το 1913
το Βενετόκλειο είχε 109 μαθητές και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Βενετόκλειο αποτέλεσε την πρώτη
εικοσαετία του 20ου αιώνα τη βάση της εκπαίδευσης στη Ρόδο. Στο Βενετόκλειο παρείχετο ιατρική
περίθαλψη στους μαθητές του. Το 1914 το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας τοποθετεί γυμνασιάρχη
στο Βενετόκλειο τον
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πληροφορούμαστε ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών αυξάνονται τα δίδακτρα των μαθητών. Το 1915
υπάρχει ωρολόγιο πρόγραμμα με 35 ώρες διδασκαλίες εβδομαδιαίως και τα μαθήματα που διδάσκονται
είναι Ιερά, Ελληνικά, Λατινικά, Γαλλικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική, Κοσμογραφία, Γεωγραφία,
Γυμναστική και Μουσική.
Στα χωριά της Ρόδου υπήρχαν συνολικά 42 σχολεία. Δεν υπήρχε χωριό της Ρόδου κατά την
Ιταλική κατοχή που να μην είχε δικό του δημοτικό σχολείο. Το 1913 θεσπίζεται η υποχρεωτική φοίτηση
στο δημοτικό σχολείο. Από τα 42 συνολικά χωριά του νησιού μόνο δέκα μικρές κοινότητες
είχαν τετρατάξια δημοτικά σχολεία και οι υπόλοιπες 32 συντηρούσαν εξατάξια δημοτικά σχολεία. Τα
κτίρια ανήκαν στην κοινότητα ή στην Εκκλησία. Για την ομαλή λειτουργία των σχολείων το νησί
χωρίστηκε σε 4 εκπαιδευτικές περιφέρειες.
Την ευθύνη της λειτουργίας των σχολείων είχε η Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή. Παράλληλα
υπήρχαν η Εκκλησιαστική Επιτροπή, η Μοναστηριακή Επιτροπή και η Δωδεκαμελής Δημογεροντία που
εκλεγόταν από την Παρροδιακή Συνέλευση. Επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής ήταν ο μητροπολίτης
Ρόδου Αποστόλου Τρύφωνος. Η Εκπαιδευτική Επιτροπή ασκούσε δικαιώματα Υπουργείου Παιδείας,
τηρούσε μητρώο δασκάλων, διόριζε επόπτες και επέβλεπε την εκπαίδευση στο νησί. Η εφορία πλήρωνε
τους δασκάλους και επέβλεπε την πιστή εφαρμογή του σχολικού προγράμματος που στηριζόταν στο
πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Τ ο 1915 υπηρετούσαν στη Ρόδο 110 δάσκαλοι, το 1916
υπηρετούσαν 101 δάσκαλοι. Το 1916 η Κεντρική Επιτροπή πέτυχε να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η κοινότητα

τη μισθοδοσία του δασκάλου και να καταστεί η εκπαίδευση δωρεάν. Δημοσιεύτηκε ειδικός κανονισμός
κοινοτικών σχολείων με σκοπό να παρέχεται δωρεάν παιδεία στους μαθητές του γυμνασίου και του
Παρθεναγωγείου και να τροφοδοτείται με βιβλία η ροδίτικη νεολαία.

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Όπως έχουμε αναφέρει δεύτερη κοινότητα σε πληθυσμό και στο νησί της Ρόδου αλλά και στην
πόλη της Ρόδου ήταν η τουρκική κοινότητα. Επικεφαλής της κοινότητας ήταν ο Καδής, ο οποίος είχε
πολλές δραστηριότητες και καθήκοντα όπως πρόεδρος Ιεροδικείου, εκδίκαζε υποθέσεις διαφορών
σχετικές με διαζύγια, διατροφές, κληρονομιές. Ακόμα ήταν αυτός που διόριζε τους ιμάμηδες. Υπήρχε ένα
συμβούλιο που αποτελούνταν από είκοσι ένα άτομα, εκλεγόταν κάθε διετία και ρύθμιζε τις υποθέσεις της
μουσουλμανικής κοινότητας.
Την εποχή στην οποία αναφερόμαστε η τουρκική κοινότητα της Ρόδου συντηρούσε στο νησί της
Ρόδου τα εξής σχολεία:
Α) Σχολεία αρρένων μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης με 8 τάξεις και συνολικά 344 μαθητές. Η
διδακτέα ύλη ήταν κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου δηλαδή ανάγνωση του Κορανίου, ηθική του
Κορανίου, αλλά περιλάμβανε και τουρκική γραμματική, αραβικά, επιστήμες, αριθμητική, ιστορία και
γεωγραφία.
Β) Υπήρχαν σχολεία θηλέων μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης με 7 τάξεις και 340 μαθήτριες
συνολικά. Η ύλη των σχολείων αυτών δεν παρουσίαζε βασικές διαφορές σε σχέση με τα σχολεία αρρένων.
Τα κορίτσια διδάσκονταν ανάγνωση του Κορανίου, γραφή, καλλιγραφία, τουρκική γραμματική,
εφαρμοσμένες επιστήμες, ιστορία, γεωγραφία.
Αυτά τα σχολεία υπήρχαν στην πόλη της Ρόδου. Υπήρχαν όμως και μερικά σχολεία σε διάφορες
περιοχές του νησιού της Ρόδου. Στις περιοχές αυτές υπήρχε συμπαγής τουρκικός πληθυσμός. Τέτοια
σχολεία υπήρχαν στο χωριό. 1) Aσγούρου με μια δασκάλα, 3 τάξεις και 50 μαθητές. 2) Στην περιοχή Κάτω
Καλαμώνα με έναν δάσκαλο, 2 τάξεις και 10 μαθητές. 3) Στην περιοχή Κανδηλί με έναν δάσκαλο, 3 τάξεις
και 25 μαθητές και τέλος 4) Στην περιοχή της Ιξιάς με ένα δάσκαλο, 3 τάξεις και 40 μαθητές. Συνολικά σ’
αυτά τα σχολεία έχουμε 4 δασκάλους και 125 μαθητές.

ΕΒΡΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Η εκπαίδευση των εβραίων της Ρόδου οφείλεται στην Aliance Israelite Universelle και σε δωρεές
πλουσίων εβραίων. Η Aliance Israelite Universelle (AIU) ήταν μια οργάνωση που συστήθηκε το 1860 με
έδρα το Παρίσι. Σκοπός της ήταν η εκπαίδευση και η ηθική ανύψωση των νεαρών Εβραίων. Ίδρυσε
σχολεία στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου φοίτησαν χιλιάδες εβραιόπουλα. Από το 1865 άρχισε η
λειτουργία σχολείων της Alliance σε 10 εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδος. Το 1901 λοιπόν η ΑΙU ανέλαβε
την επιχορήγηση και λειτουργία του μοναδικού εβραϊκού σχολείου της Ρόδου. Τα μαθήματα γίνονταν στο
πρώτο κοινοτικό δημοτικό σχολείο και φοιτούσαν μόνο αγόρια. Μετά από δύο χρόνια (1903) η εβραϊκή
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μερικές εβραιοπούλες φοιτούσαν στο σχολείο των Γάλλων αδελφών και μάλιστα δωρεάν. Ίδρυσαν λοιπόν
και σχολείο θηλέων, το οποίο την πρώτη χρονιά λειτουργίας του είχε εκατό μαθήτριες.
Τα κτίρια που στεγάζονταν τα σχολεία ήταν ακατάλληλα, αλλά και η εβραϊκή κοινότητα δεν είχε
πόρους. Μετά από δωρεές πλουσίων εβραίων, οι οποίοι επισκέπτονταν τη Ρόδο για τουρισμό, κτίστηκε
το 1905 στην εβραϊκή συνοικία της πόλης διώροφο σχολείο, το ισόγειο του οποίου ήταν για τα αγόρια,
ενώ το υπόλοιπό ήταν για τα κορίτσια. Το 1908 φοιτούσαν 144 μαθητές και 131 μαθήτριες εκ των οποίων
οι περισσότεροι δωρεάν μια και η Aliance επιδοτούσε αυτά τα σχολεία.
Τα πρώτα χρόνια της Ιταλοκρατίας υπήρχαν και δύο μικτά νηπιαγωγεία με 4 τμήματα και 6
δασκάλους και 130 παιδιά. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρχε και βιβλικό σχολείο «yeshiva», όπου
οι μαθητές μπορούσαν να φοιτούν επί πλέον του κανονικού σχολείου για τη θρησκευτική τους
εκπαίδευση. Οι θρησκευτικοί ηγέτες των εβραίων ήταν αντίθετοι προς τα σχολεία ευρωπαϊκού τύπου.

Τα σχολεία της AIU χρησιμοποιούσαν ως γλώσσα διδασκαλίας τη γαλλική και λειτουργούσαν με
γαλλικά προγράμματα μαθημάτων, περιλάμβαναν όμως και τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ
Αναφέραμε τα μέτρα των Ιταλών στην παιδεία και στόχος ήταν η πολιτιστική αλλοτρίωση της
Δωδεκανήσου. Μια αλλοτρίωση που θα επιτυγχανόταν με τη διάδοση και επιβολή της ιταλικής γλώσσας.
Οι Τούρκοι, οι πρώην εχθροί, φρόντισαν να προσαρμοστούν στην νέα κατάσταση.
Ο Ameglio φέρθηκε με έξυπνο τρόπο και τελικά τους προσεταιρίστηκε. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι
πρόκριτοι της μουσουλμανικής Κοινότητας της Ρόδου υπερασπίστηκαν στην ιταλική Βουλή τον Ameglio,
όταν αυτός κατηγορήθηκε από τους Έλληνες και αναφέρουν ότι σέβεται τις ελευθερίες των κατοίκων, οι
οποίες κατοχυρώθηκαν με μουσουλμανικά φιρμάνια. Οι Τούρκοι δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα τον επόπτη
που τοποθέτησαν οι Ιταλοί στα μουσουλμανικά σχολεία. Τα μουσουλμανικά σχολεία τα χρηματοδοτούσε
η τουρκική κοινότητα και η οθωμανική κυβέρνηση, η οποία κατέβαλε τους μισθούς των καθηγητών. Μετά
το 1915 τα ανέλαβε όλα η ιταλική διοίκηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα έξοδα λειτουργίας των τουρκικών
σχολείων το 1915 ήταν 21.000 ιταλικές λιρέτες, ενώ το 1917 ήταν 34.000 λιρέτες μια αύξηση περίπου
60%. Οι Ιταλοί ενδιαφέρθηκαν για την ίδρυση και λειτουργία μικρών δημοτικών σχολείων στις αγροτικές
μουσουλμανικές κοινότητες στο εσωτερικό του νησιού, ένα μέτρο που σίγουρα ικανοποιούσε τους
Τούρκους του νησιού. Οι Τούρκοι χωρίς αντίρρηση δέχτηκαν τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στα
σχολεία τους. Προτίμησαν να συνεργαστούν με τους Ιταλούς. Καταλάβαιναν ότι η «κόντρα» στις σχέσεις
Ελλήνων και Ιταλών θα τους ωφελήσει, αμέσως συνεργάστηκαν με τον Ameglio και προσαρμόστηκαν με
τους Ιταλούς, αν και βρίσκονταν πριν λίγο σε εμπόλεμη κατάσταση. Πιστεύουμε ότι κύρια αιτία αυτής της
συμπεριφοράς τους ήταν το γεγονός ότι πίστευαν ότι οι Ιταλοί ήταν προσωρινοί κατακτητές και ότι σε
λίγο καιρό θα ομαλοποιούνταν η κατάσταση στο διεθνές διπλωματικό και στρατιωτικό πεδίο, και τα νησιά
θα βρίσκονταν πάλι υπό τουρκική κατοχή.
Οι Εβραίοι περισσότερο από τους Τούρκους είχαν πλησιάσει τους Ιταλούς. Ο πρόεδρος της
Εβραϊκής κοινότητας Menasce εκφράζει με έγγραφό του την εκτίμησή τους προς τον Ameglio. Οι Εβραίοι
είναι ενθουσιασμένοι με καθετί Ιταλικό. Στα εβραϊκά σχολεία η διδασκαλία των ιταλικών εισάγεται χωρίς
προβλήματα από το 1916. Τα εβραϊκά σχολεία χρησιμοποιούσαν τα γαλλικά ως γλώσσα διδασκαλίας και
λειτουργούσαν με γαλλικά προγράμματα μαθημάτων, δίδασκαν όμως και την τουρκική γλώσσα. Το 1915,
η πλειοψηφία των γονέων ζήτησαν και πέτυχαν να καταργηθεί η τουρκική και να αντικατασταθεί από την
ιταλική. Εισάγεται η διδασκαλία της ιταλικής ως ξένης γλώσσας και στο γεγονός αυτό έδωσαν
δημοσιότητα οι Ιταλοί. Η ιταλική εφημερίδα «Messagero di Rodi» δημοσίευσε επιστολή της ισραηλιτικής
οργάνωσης Ρόδου γεμάτη θαυμασμό για την Ιταλία και την ιταλική γλώσσα (τεκμήριο 3). Ήταν πολύ
μεγάλη η επιτυχία της Ιταλικής και στο σχολείο αρρένων απασχολούνταν 3 δάσκαλοι και στο θηλέων 2
δασκάλες, ενώ η γυμναστική διδάσκεται από υπαξιωματικό, που παραχώρησε η διοίκηση κατοχής. Οι
Εβραίοι πίστευαν ότι τα σχολεία πρέπει να συμβαδίζουν με το γεγονός ότι βρίσκονταν σε ιταλικό έδαφος.
Πιστεύουμε ότι οι Εβραίοι αντέδρασαν έτσι γιατί ήξεραν ότι είναι μια μικρή μειοψηφία, χωρίς εθνικούς
στόχους και επιδιώξεις και χωρίς αντιδράσεις προσεταιρίστηκαν τους νέους κατακτητές. Ασχολούνται με
το εμπόριο κυρίως και με τις τράπεζες και η νέα κατάσταση δεν τους βλάπτει καθόλου. Ο συμβιβασμός
τους είναι πλήρης μιας και τα νέα μέτρα δεν τους «αγγίζουν», αντιθέτως πολλά τους ευνοούν, γιατί
στρέφονται εναντίον της πλειοψηφίας που είναι οι Έλληνες. Δέχονται τα μέτρα όχι βέβαια χωρίς
αντάλλαγμα. Οι Ιταλοί τους στηρίζουν, προσλαμβάνουν μόνο Εβραίους και Οθωμανούς στις δημόσιες
υπηρεσίες και σε πολλές ιταλικές εταιρείες μέρος των κεφαλαίων είναι εβραϊκό όπως και το προσωπικό.
Οι εβραϊκές τράπεζες της Ρόδου ανθούν και οι Εβραίοι έμποροι αναλαμβάνουν μέχρι και την προμήθεια
του ιταλικούς στρατού, ενώ οι Έλληνες έμποροι οδηγούνται στη μετανάστευση.
Οι Έλληνες, αρχικά ήταν θετικοί στην αλλαγή κατακτητή και στον ερχομό των Ιταλών. Πίστευαν
ότι ως Χριστιανοί και ως Ευρωπαίοι υπήρχαν κοινά στοιχεία με τους Ιταλούς σε σχέση με τους Τούρκους.
Ακόμη οι ίδιοι οι Ιταλοί διακήρυτταν ότι η παραμονή τους δεν θα είχε μόνιμο χαρακτήρα. Μετά όμως από
ένα τετράμηνο άρχισαν τα προβλήματα. Διώξεις, απελάσεις, εξορίες, φυλακίσεις, λογοκρισία, ήταν η
τακτική που εφάρμοσαν οι Ιταλοί και προκάλεσε το μίσος των Ελλήνων. Στο χώρο της Παιδείας η
αντίδραση των Ελλήνων ήταν εντονότατη. Αντιστέκονται στην εισαγωγή της ιταλικής γλώσσας της οποίας
η επιβολή έγινε σταδιακά. Υπάρχει διπλή «επίθεση» των Ιταλών στην ελληνική εκπαίδευση την πενταετία

αυτή. Ο πρώτος στόχος ήταν η επιβολή διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας και δεύτερος στόχος να τεθούν
τα ελληνικά σχολεία υπό ιταλικό έλεγχο.
Κυρίαρχο ρόλο στο χώρο της εκπαίδευση διαδραμάτισε ο μητροπολίτης Ρόδου Αποστόλου
Τρύφωνος Ο μητροπολίτης ίδρυσε το θεσμό της επαρχιακής συνέλευσης. Στόχος της συνέλευσης ήταν
να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έφερε η Ιταλοκρατία και να μειωθούν οι διχόνοιες μεταξύ των
Ελλήνων. Ψηφίστηκε κανονισμός λειτουργίας της εθνοσυνέλευσης, ιδρύθηκε επαρχιακό ταμείο για τη
λειτουργία των σχολείων, αποφασίστηκε συνεργασία της πόλης της Ρόδου με τα χωριά. Το 1915 έχουμε
καταρτισμό μητρώων δασκάλων και απόφαση για οργάνωση διδασκαλικού συνεδρίου. Τον Οκτώβριο του
1915 εκδίδεται ο «Κανονισμός Σχολών τη Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Ρόδου». Το 1916 συστήνεται
ο διδασκαλικός σύλλογος «Κλεόβουλος». Το 1916 έχουμε τη διαβάθμιση των δασκάλων και ρυθμίζονται
καθήκοντα και προσόντα των εκπαιδευτικών γενικά. Στα Ελληνικά σχολεία εφαρμόστηκε ο θεσμός του
επιθεωρητή το 1915 και το 1917 ο επιθεωρητής απελάθηκε.
Οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού βρέθηκαν στο στόχαστρο των
Ιταλών. Τα συμφέροντά τους και οι στόχοι τους συγκρούονταν μιας και οι Ιταλοί ήθελαν να εξιταλίσουν τα
νησιά, ενώ οι Έλληνες είχαν στόχο την ένωση με την Ελλάδα. Αντέδρασαν έντονα και οργανωμένα με
κύριους φορείς την εκκλησία και τη δημογεροντία και κατάφεραν να μην επιτρέψουν την πραγμάτωση
των ιταλικών σχεδίων.
Στον τομέα της παιδείας υπήρχε οργάνωση και σχέδια για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων,
χωρίς ιδιαίτερη στήριξη από το επίσημο Ελληνικό κράτος, με αποτέλεσμα παρόλα τα εμπόδια
που προέβαλλαν οι Ιταλοί, η Εκπαίδευση να αποτελέσει ίσως το κυριότερο εμπόδιο του τελικού στόχου
των Ιταλών: του εξιταλισμού της Δωδεκανήσου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παιδεία στις αρχές του 20ου αιώνα εξακολουθεί να είναι αποσπασμένη από την ελληνική
πραγματικότητα και τις πνευματικές ανάγκες του έθνους. Η άνοδος της αστικής τάξης στην εξουσία το1909
και η επιτακτική ανάγκη για προσαρμογή της εκπαίδευσης στις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες του τόπου
θα οδηγήσουν στη μεταρρύθμιση του 1913. Τα νομοσχέδια του 1913, επισημαίνουν όλα τα υπάρχοντα
προβλήματα και αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη θεσμοθέτηση του αστικού σχολείου. Μέρος
όμως των νομοσχεδίων θα ψηφιστεί, διότι προκάλεσαν εξαιτίας του νέου πνεύματος που
διαπνέονταν αντιδράσεις. Η εκπαιδευτική και γλωσσική μεταρρύθμιση θα πραγματοποιηθεί, με την
επαναστατική κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη το 1917. Η είσοδος στο δημοτικό
σχολείο της δημοτικής γλώσσας , τα νέα διδακτικά βιβλία που κυκλοφόρησαν γραμμένα στη γλώσσα του
λαού, ήταν από τα αποτελέσματα αυτής της μεταρρύθμισης. Με την πτώση της κυβέρνησης το Νοέμβριο
του
1920
η
μεταρρύθμιση
ανακόπτεται
και
το
γλωσσοεκπαιδευτικό
πρόβλημα
αντιμετωπίζεται ως θέμα πολιτικό.
Η προσπάθεια του 1913 και του 1917 για την ανανέωση της ελληνικής εκπαιδευτικής
πραγματικότητας θα μείνει «μετέωρη». Η πολιτική αστάθεια της χώρας επηρεάζει αντίστοιχα και την
εκπαιδευτική πολιτική. Η απόφαση να καούν τα αναγνωστικά, η Μικρασιατική καταστροφή, τα
Μαρασλειακά, η διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου είναι ορισμένα από τα γεγονότα που σηματοδοτούν
το κλίμα της εποχής. Ακόμη, «η ελληνική οικονομία παραμένει κυρίως αγροκτηνοτροφική», 200.000 άτομα
δεν φοιτούν καθόλου στο σχολείο και η εκπαίδευση δεν μπορεί να ακολουθήσει τις κοινωνικο-οικονομικές,
πολιτιστικές ανάγκες της χώρας. Το αδιέξοδο στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Ελλάδας «θα
αναγκάσει ένα μέρος της αστικής ηγεσίας να στραφεί στον Βενιζέλο». Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων θα
αναλάβει και πάλι τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1929, με την οποία «μπαίνουν τα θεμέλια του
αστικού σχολείου» και αλλάζει η δομή του σχολικού συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο
στις απαιτήσεις και εξελίξεις της εποχής.

SUMMARY
In the early 20th century education is still separated from the Greek reality and the nation’s
spiritual needs. The ascent of the bourgeoisie in the power in 1909 and the imperative need to adjust
education to the socio-economical needs of the country shall lead to the reformation of 1913. The bills
of 1913 point on all the existing problems and constitute an integral proposition to institutionalize the
public school. However, part of those bills shall be voted due to the new spirit that run through, because
they caused much reaction. The educational and lingual reformation shall be realized with the help of
Elefterios Venizelos’ revolutionary government in Thessalonica, in 1917. Some of the results of this
reformation were the entrance in the elementary school of demotic language and the new didactic books
that circulated in the language of the people. With the government’s falling in November 1920 the
reformation stops and the lingual-educational issue is now considered as a matter of politics.
The efforts of 1913 and 1917 to renew the Greek educational reality shall remain suspended. The
country’s political instability affects respectively the educational policy. The decision to burn the

reading books, the Asia Minor disaster, the Maraslians, the split-up of the Educational Association are
some of the facts that signal the atmosphere of this period. Furthermore “The Greek economy remains
mainly agricultural and stock farming”, 200.000 people do not go to school at all and education cannot
follow the socio-economical and cultural needs of the country. This dead-end in Greece’s social and
political life “shall oblige part of the bourgeois leaders to turn to Venizelos”. The government of the
Liberals shall assume once more the reformative effort of 1929, which “puts in the foundation of the
civil school” and the school system’s structure changes so that to meet the demands and developments
of that period.

Η 1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: 1910-1920
α) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το γλωσσικό ζήτημα
Η παιδεία στις αρχές του 20ου αιώνα εξακολουθεί να είναι αποσπασμένη από την ελληνική
πραγματικότητα και τις πνευματικές ανάγκες του έθνους με χαρακτηριστικά: τον λογιωτατισμό, τον
ψευτοκλασσικισμό, τις ελλείψεις σχολείων, την έλλειψη πρακτικού προσανατολισμού, την αδυναμία
καθιέρωσης λαϊκής παιδείας, και την υποβάθμιση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (Φραγκουδάκη,
1977, σ.28). Η στάση στο Γουδί το1909 είχε σαν αποτέλεσμα την κατάληψη της εξουσίας από την αστική
τάξη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, σαν αρχηγός της κυβέρνησης, ανέλαβε την ανασυγκρότηση
και την αστικοποίηση της χώρας (Σβορώνος,1985,σσ.110-116). Ανάμεσα στα άλλα θα μεριμνήσει
εξαιρετικά και για το εκπαιδευτικό σύστημα. Στο Σύνταγμα του 1911 (25/5 - 1/6/1911) αναφέρεται:
«Άρθρο 16: Η εκπαίδευσις διατελούσα, υπό την ανωτάτην εποπτεία του κράτους, ενεργείται δαπάνη
αυτού.Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δι’ άπαντας υποχρεωτική παρέχεται δε δωρεάν υπό του
κράτους».
Το ζήτημα που απασχόλησε τη Β΄ αναθεωρητική Βουλή από τις πρώτες κιόλας συνεδριάσεις ήταν
το Γλωσσικό. Στα 1911, ήταν νωπές οι αναμνήσεις της κοινωνικής και εθνικής κρίσης, που είχε ξεσηκώσει
το γλωσσικό ζήτημα πριν από 10 χρόνια. Γι’ αυτό και ο Βενιζέλος έπρεπε να τοποθετηθεί απέναντί του.
Ο Βενιζέλος δεν ήταν αδιάλλακτος δημοτικιστής. Αγαπούσε τη δημοτική και εκτιμούσε τις υπηρεσίες,
εθνικές και πνευματικές, που μπορούσε να προσφέρει, μα δεν περιφρονούσε και την καθαρεύουσα, η
οποία στον καιρό του τουλάχιστον αντιπροσώπευε μια πραγματικότητα (Χάρης,1986,σ.1536). Οι
γλωσσικές του πεποιθήσεις συνοψίζονται στις παρακάτω γραμμές που τις έγραψε σε επιστολή του στο
«Ελεύθερο Βήμα» της 11ης Δεκεμβρίου του 1926:
««Βάσιν των σκέψεων μου του γλωσσικού - τονίζει - αποτελούν οι εξής αρχαί: Ότι είναι δυστύχημα
εθνικόν, ότι την λαλουμένην γλώσσαν, δεν μεταχειριστήκαμεν, μετά την ανεξαρτησίαν ιδίως, και ως
γραφομένην .Ότι είναι ευτύχημα αντιθέτως, ότι από μιας ιδίως γενιάς η δημοτική χρησιμοποιήθηκε σχεδόν
αποκλειστικώς εις την ποίησιν, το διήγημα, το μυθιστόρημα, και κατέκτησεν αυτά.Ότι εν τούτοις, δεν είναι
δυνατόν να χρησιμοποιήσωμεν από τούδε την δημοτικήν εις όλα τα λοιπά είδη του λόγου, όχι μόνο διότι
δεν είναι ακόμη επαρκώς καλλιεργημένη, αλλά και διότι η καθαρεύουσα αποτελεί καθεστώς, το οποίον
δεν είναι δυνατόν να ανατραπή από μιας, εις άλλην μέραν, καθόσον εξανίσταται κατά τοιούτης ανατροπής
το γλωσσικόν αίσθημα των μορφωμένων. Ότι επομένως μόνον δια βαθμιαίου καθαρισμού της
καθαρευούσης, δια της αποβολής δηλαδή παντός νεκρού τύπου εξ’ αυτής, θα την προσεγγίσωμεν προς
την κοινώς λαλουμένην και θα ημπορέσωμεν μίαν ημέραν να φθάσωμεν εις τον επιδιωκόμενον σκοπόν,
τον παραμερισμόν δηλαδή της διγλωσίας» (Στεφάνου,1986,σ.1541).
Με την αναθεώρηση του Συντάγματος το γλωσσικό ήρθε στο προσκήνιο και όσοι προηγουμένως
μέσα στη Βουλή ζητούσαν την εξουδετέρωση των δημοτικιστών, τώρα βρήκαν ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν τις βλέψεις τους και θα ζητήσουν να μπούνε στο Σύνταγμα διατάξεις που
κατοχυρώνουν τη γλώσσα εναντίον των «υπονομευτών» της (Στεφάνου,1981,σ.236). Στις θυελλώδεις
συζητήσεις στην Αναθεωρητική Βουλή η μεγάλη πλειοψηφία των Βουλευτών υποστήριξε την προστασία
της καθαρεύουσας με το Σύνταγμα και ο Βενιζέλος δέχτηκε να περιληφθεί στο Σύνταγμα του 1911 το
παρακάτω διάταγμα για την επίσημη γλώσσα του κράτους (Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής,
συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου 1911) :

«Άρθρο 107:Επίσημος γλώσσα του κράτους είναι εκείνη, εις την οποίαν συντάσσονται το πολίτευμα και
της
ελληνικής
νομοθεσίας
τα κείμενα. Πάσα προς
παραφθοράν ταύτης
επέμβασις
απαγορεύεται»( Δημαράς,1974,τ.Β΄,σ.307).
Τις απόψεις του για το Γλωσσικό και για το «δεσμευτικό» άρθρο 107 του Συντάγματος, του δόθηκε
ευκαιρία να τις ξανασυζητήσει στην Αλεξάνδρεια το 1914 σε κύκλο ομογενών. «Ότε μου επεβάλλετο, είπε,
το πρώτον άρθρον του Συντάγματος δια την γλώσσαν, ευρέθην προ διλήμματος: ή να επιμείνω εις τα ιδέας
μου και να παραγνωρίσω το πολιτικόν μου πρόγραμμα της αναγεννήσεως της ελληνικής φυλής ή να
υποχωρήσω προς στιγμήν και να δεχθώ ένα τοιούτον συμβιβασμόν, ο οποίος δεν θα έβλαπτε τον
γλωσσικόν αγώνα» (Τριανταφυλλίδης,τ.Δ΄,1963,σ.286).
Είναι γεγονός ότι τότε ο Βενιζέλος πίστευε ότι θα κινδύνευε η εφαρμογή των γενικότερων
πολιτικών ιδεών του, αν τάσσονταν ανεπιφύλακτα υπέρ της δημοτικής. Τώρα όμως που έχει αποκτήσει
σημαντικό κύρος διατυπώνει ανεπιφύλακτα τις ιδέες του (Κριαράς,1986,σ.187). «Η δημοτική
γλώσσα, λέει, θα θριαμβεύση. Διότι δι’ αυτής θα γραφή η νεοελληνική φιλολογία, η οποία είναι ο
κυριότερος συντελεστής του πολιτισμού μας»(Τριανταφυλλίδης,τ.Δ΄,1963,σ.287). Και ήταν ο ίδιος που
δύο χρόνια αργότερα, κράτησε το λόγο του και έφερε τη δημοτική με όλες τις τιμές στο σχολείο.
β) Τα νομοσχέδια του 1913
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά την επιτυχή διεξαγωγή των Βαλκανικών πολέμων προχωρεί και στην
εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Γι’ αυτό το σκοπό κατατέθηκαν στη βουλή το Νοέμβριο
του 1913 από τον Ι. Τσιριμώκο νομοσχέδια, τα οποία συνέταξε ο Δ. Γληνός (Μπουζάκης,1994,σσ.55110.Δημαράς,1973,σσ.93-97).Τα νομοσχέδια του 1913 προέβλεπαν κυρίως τα εξής:
·
Υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία από 4 ετών (εκεί που θα λειτουργούσαν).
·
Καθιέρωση υποχρεωτικού, αυτόνομου και εξαετούς δημοτικού σχολείου.
·
Στην Μέση Εκπαίδευση υπάρχουν δύο ανεξάρτητα τύποι σχολείων:
α) Το τρίχρονο Αστικό σχολείο με τεχνικό και πρακτικό χαρακτήρα όπου μπορούν να φοιτήσουν χωρίς
εξετάσεις οι απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου. Οι απόφοιτοι του αστικού σχολείου μπορούν να
εγγραφούν μετά από εισαγωγικές εξετάσεις στο Διδασκαλείο δημοτικής εκπαίδευσης, στη Ναυτική Σχολή
Δοκίμων ή σε Εμπορικές Γεωπονικές και άλλες τεχνοεπαγγελματικές σχολές. Έχουν επίσης τη δυνατότητα
να μεταπηδήσουν σε μια από τις τρεις τάξεις του γυμνασίου μετά από κατατακτήριες εξετάσεις
(Μπουζάκης,1999,σ.64).
β) Το εξάχρονο Γυμνάσιο το οποίο χωρίζεται σε φιλολογικό και πραγματικό. Οι απόφοιτοι του
φιλολογικού τμήματος, έχουν δικαίωμα εγγραφής σε μια από τις θεωρητικές σχολές του Πανεπιστημίου
(φιλολογία, νομική, θεολογία),ενώ οι απόφοιτοι του πραγματικού τμήματος μπορούν να εγγραφούν σε
μία από τις θετικές σχολές του Πανεπιστημίου (Ιατρική, φυσικομαθηματικά κλπ.) και με εισαγωγικές
εξετάσεις, μπορούν να εγγραφούν στο Ανώτατο Τεχνικό Εκπαιδευτήριο και στη στρατιωτική σχολή
Ευελπίδων (Μπουζάκης,1999,σ.64).
·
Φροντίδα για τη μόρφωση της Ελληνίδας.
·
Δημιουργία του δεύτερου σχολικού δικτύου ,δηλ. της τεχνοεπαγγελματικής εκπαίδευσης ,με
σκοπό την προετοιμασία για την κοινωνική και οικονομική ζωή και τη σύνδεση σχολείου με την
παραγωγή.
·
Κατάργηση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στο δημοτικό σχολείο και προτείνεται η
επαρκής διδασκαλία της «νεωτέρας» γλώσσας. Νεώτερη, εδώ, ο εισηγητής δεν εννοεί τη δημοτική,
αλλά την καθαρεύουσα (Φραγκουδάκη, 1977, σ.31).
·
Προσπάθεια για μεταφορά του κέντρου βάρους της διδασκαλίας από τα γλωσσικά μαθήματα, στα
πρακτικά και τεχνικά.
·
Μέριμνα για την εξασφάλιση κτιριακής υποδομής.
·
Για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ψηφίζεται το Β.Δ. 26/8/1914, το οποίο καταργεί τους τρεις
βαθμούς των δασκάλων και αναδιαρθρώνει τα Διδασκαλεία. Ημέρα ελευθερίας για τους δασκάλους
χαρακτηρίστηκαν τα νομοσχέδια από τον εισηγητή εφόσον με αυτά επιτυγχάνεται η πνευματική και
οικονομική χειραφέτηση του δασκάλου. «Ο δάσκαλος υπήρξε κι αυτός θύμα δουλείας πνευματικής,
δουλείας οικονομικής, δουλείας ηθικής»(Γληνός,1925,139).
Τα νομοσχέδια του 1913, αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη θεσμοθέτηση του αστικού
σχολείου. Ο Δ. Γληνός στο βιβλίο του «Ένας άταφος νεκρός» γράφει ότι το κεντρικό σημείο της
μεταρρύθμισης, το οποίο αποτελεί τη βάση της πυραμίδας είναι το Κοινό Δημοτικό Σχολείο το οποίο «είναι

προορισμένο να επαναφέρει την υγείαν εις τον κοινωνικόν οργανισμόν». Αυτό με τις απαιτούμενες
βελτιώσεις θα δώσει παιδεία και φως στο λαό και θα πραγματοποιήσει την αρχή του Καποδίστρια «Τίποτε
άλλο πριν εξασφαλισθεί το πνευματικό ψωμί του λαού».
Τελικά όμως μέρος των νομοσχεδίων θα ψηφιστεί, διότι προκάλεσαν εξαιτίας του νέου
πνεύματος που διαπνέονταν αντιδράσεις. Ψηφίστηκε μόνο το νομοσχέδιο που αναφερόταν στη Διοίκηση
και έγινε σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων για το δημοτικό σχολείο, που ίσχυσαν περισσότερο
από πενήντα χρόνια. Τα προγράμματα, έργο του Παιδαγωγού Δημ. Λάμψα, περιόρισαν τις ώρες
διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων και αύξησαν τις ώρες των τεχνικών, ικανοποιώντας έτσι το
αίτημα της εποχής (Ευαγγελόπουλος,1984,σ.15).
Οι αντιδράσεις ήταν πολλές τόσο από τα φεουδαρχικά κατάλοιπα και τους συντηρητικούς
αστούς, όσο και από μερικούς φιλελεύθερους βουλευτές του Βενιζέλου. Ο Ελ. Βενιζέλος μπροστά στο
θόρυβο και στις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα νομοσχέδια, φοβήθηκε ότι κινδυνεύει να χάσει την
υποστήριξη του λαού, αλλά και των συνεργατών του. Έτσι λοιπόν, έκανε πίσω αναβάλλοντας την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση «δι’ ευθετώτερον χρόνον».
γ) Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917
Στην Ελλάδα αυτή την περίοδο εξαιτίας των πολεμικών γεγονότων στην περιοχή των Βαλκανίων
και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εγκαινιάστηκε μια μακρά περίοδος πολιτικών ανωμαλιών και
συγκρούσεων, που έγινε γνωστή ως «Διχασμός» ( Σβορώνος,1985,σσ.121-123). Στο πλαίσιο αυτών των
συγκρούσεων, ο Βενιζέλος με σκοπό να θέσει τη χώρα στο πλευρό των συμμάχων, κήρυξε επανάσταση
(Τζάνη,Παμουκτσόγλου,1998,σ.113).Η επαναστατική κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη το
1917 ασχολήθηκε και με την εκπαιδευτική και γλωσσική μεταρρύθμιση. Με πρωτοβουλία του Δ. Γληνού,
υιοθετήθηκαν όλες οι γλωσσικές αρχές του εκπαιδευτικού ομίλου. Η βασική αλλαγή που θεσμοθέτησε η
μεταρρύθμιση του 1917 αφορά τη γλώσσα του Δημοτικού Σχολείου, ενώ η διάρθρωση παραμένει η ίδια με
εκείνη της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του 1913 (Χατζηστεφανίδης,1986,σ.266). Συγκεκριμένα
επιτεύχθηκαν τα εξής:
·
Με το Ν.Δ. 2585/1917 ή Ν. 1332/1918 καθιερώνεται η δημοτική γλώσσα σ’ όλες τις τάξεις του
δημοτικού σχολείου, με παράλληλη διδασκαλία της καθαρεύουσας στις δύο τελευταίες τάξεις.
·
Ορίστηκε να γραφούν στη δημοτική γλώσσα τα βιβλία των τεσσάρων τάξεων του δημοτικού σχολείου.
Αποφασίστηκε να εγκρίνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο πολλά αναγνωστικά και να ισχύουν για
αόριστο χρόνο μετά την έγκρισή τους.
·
Με το Ν. 826/1917 η διοίκηση της εκπαίδευσης συμπληρώνεται με το θεσμό των δύο «Ανωτέρων
Εποπτών» της Δημοτικής Εκπαίδευσης.
·
Με το νόμο 2125/1920 το Κράτος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες της στοιχειώδους εκπαίδευσης.
·
Με το νόμο 2243/1920 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Παιδαγωγική Ακαδημία μεταπτυχιακή σχολή διετούς
φοίτησης. Σ’ αυτήν προσαρτήθηκε με το νόμο 381/1917, το Μαράσλειο Διδασκαλείο, το οποίο θα
αποτελούσε το πρότυπο Διδασκαλείο του Κράτους.
·
Τη διετία του 1917 - 1919 θα κυκλοφορήσουν 10 νέα αναγνωστικά γραμμένα στη δημοτική με βάση
την γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη (Μπουζάκης,1999,σ.86).
δ) Κριτική θεώρηση
Οι μεταρρυθμίσεις του 1913 και 1917 συμπληρώνουν η μία την άλλη, αφού πρωταγωνιστές τους
είναι o Δ. Γληνός , ο Μ. Τριανταφυλλίδης και ο Α. Δελμούζος ,μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου και έχουν
την πολιτική βούληση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ,ότι είναι
προσανατολισμένες στις σύγχρονες ανάγκες της ζωής, αφού στο σκοπό της εκπαίδευσης προβλέπεται
και « η προετοιμασία των παιδιών για τη ζωή».Η κυριότερη καινοτομία τους ήταν η καθαρά αστική
αντίληψη για την ιδεολογική κοινωνικοπολιτική, εθνική, παιδαγωγική, πολιτιστική και
οικονομική λειτουργία του σχολείου(Μπουζάκης,1999,σ.32).
Στα νομοσχέδια του1913 παρατηρείται και ένας ταξικός προσανατολισμός στη νέα σχολική δομή,
αφού πετυχαίνεται αντιστοίχιση της κοινωνικής με την εκπαιδευτική πυραμίδα. Επιπλέον παρατηρεί
κανείς, μια πολύ προχωρημένη και πολύ σύγχρονη αντίληψη και μια δομή πιο δημοκρατική ακόμη και
από τις μεταρρυθμίσεις του 1964 και 1976 , αφού υπάρχει ελεύθερη οριζόντια και κάθετη κινητικότητα
(Δημαράς,1973,σ.93).

Εκτός από τις καινοτομίες που αναφέραμε στα νομοσχέδια του 1913 αξίζει να σταθούμε
στο θαρραλέο διάταγμα για την εισαγωγή της δημοτικής στα σχολεία, το οποίο αποτελεί
αναμφισβήτητο σταθμό στην ιστορία της Ελληνικής Παιδείας. Ο ίδιος ο Βενιζέλος στις 2 Απριλίου του
1918, αναφερόμενος σ’ αυτό το διάταγμα θα πει στη Βουλή:
«... Όταν εσηκώθηκα απ’ εδώ και έγινα επαναστάτης εναντίον ενός πανίσχυρου Βασιλέως, δια να
επιβάλω την πολιτικήν μου, ένα από τα πρώτα τα οποία έκαμα, ήτο να επιβάλω δια νομοθετικού
διατάγματος την εισαγωγήν της δημοτικής γλώσσης εις την κατωτέραν εκπαίδευσιν. Τόσην πεποίθησιν
είχα ότι είναι και αυτό ένα από τα σοβαρότερα κεφάλαια του προγράμματός μας…Ότι αν αυτό το ζήτημα
δεν λυθή, είναι αδύνατον η Ελλάς να πάη μπροστά»( Στεφάνου,1986,σ.1541).
Το εξαιρετικό ενδιαφέρον του Ελευθερίου Βενιζέλου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση φαίνεται
από το ότι ζήτησε να παρευρίσκεται στο πρώτο μάθημα (28 Φεβρουαρίου 1918) που έκαμε ο Δελμούζος,
στη σειρά μαθημάτων για τους δημοδιδασκάλους που οργανώθηκαν τότε ,με ομιλητές τους ανώτερους
επόπτες της δημοτικής εκπαίδευσης, Δελμούζο και Τριανταφυλλίδη (Τριανταφυλλίδης,τ.Δ΄,1963,σ.508).
Ακόμη ο Νιρβάνας διηγείται, ότι ο Βενιζέλος ζήτησε να έχει την ευχαρίστηση να είναι ο πρώτος
αναγνώστης των νέων αναγνωστικών του δημοτικού σχολείου.«Πρέπει να ξέρετε, έλεγε, ότι την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τη λογαριάζω σαν τον μεγάλο τίτλο της πρωθυπουργίας μου και σαν την
μεγαλύτερη υπηρεσία μου στην πατρίδα» (Νουμάς τ.16, 1919, σ.16).
Τα νέα σχολικά βιβλία που κυκλοφόρησαν ήταν γραμμένα στη γλώσσα του λαού, είχαν στο
κέντρο το παιδί, κυριαρχούνταν από ένα καινούργιο αντιαυταρχικό πνεύμα και ήταν απαλλαγμένα από
ηθικολογικούς και πατριδολογικούς δογματισμούς, διδακτισμό κ.ά.. Αντίθετα, πρόβαλαν τη
συλλογικότητα την κοινωνικότητα, τιμιότητα την εργατικότητα κ.ά. (Μπουζάκης,1999,σ.70).
Οι αντιδράσεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από την αρχή της μεταρρύθμισης ήταν
μεγάλες. Η μεταρρύθμιση του 1917 συνδέθηκε με την τύχη του κόμματος των φιλελευθέρων και το
γλωσσικό που ήταν ένα ζήτημα επιστημονικής διένεξης μετατοπίστηκε σε πολιτικό επίπεδο με αποτέλεσμα
ένα εθνικό αίτημα να κομματικοποιηθεί (Κιτσαράς,1996,σ.57). Ανάμεσα στους διστακτικούς και τους
επιφυλακτικούς ήταν και μερικοί δημοτικιστές που πίστευαν ότι, πριν από το κρατικό αυτό μέτρο, έπρεπε
να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, τουλάχιστον από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο. Ακόμη κι αυτός ο
Δελμούζος αργότερα είχε τις αμφιβολίες του και το 1939 χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση του 1917 «άλμα
επικίνδυνον». Μεγάλη αντίδραση υπήρχε και μέσα στο βενιζελικό κόμμα. Ο Βενιζέλος όμως
ήταν αποφασισμένος για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, γι’ αυτό εδήλωνε το 1918 στη Βουλή: «Δεν
θα κάμωμεν συμβιβασμόν... Είπον καθαρά ότι εις το δημοτικό σχολείο θα έχωμε τη δημοτική
γλώσσα» (Μπουζάκης,1999,σ.71).
Επικεφαλής των επικριτών είναι ο γλωσσολόγος Γ. Ν. Χατζηδάκις ο οποίος χαρακτήρισε τους
πρωτεργάτες της μεταρρύθμισης «υπονομευτές της ελληνικής γλώσσας» και τον Μ. Τριανταφυλλίδη ότι
εισήγαγε «ιδιότευκτον γλώσσαν» και ότι « πάσει δυνάμει υποστηρίζει τας ξένας
λέξεις»(Xατζηδάκης,1920,σσ.47-51).
Η μεταρρύθμιση, είπε το 1921 ο Μ. Τριανταφυλλίδης ,στόχευε στην αναγέννηση
της ελληνικής παιδείας (Τριανταφυλλίδης,τ.Δ΄,1963). Γι’ αυτό και οι επικριτές της χτυπάνε όχι
μόνο τη γλώσσα , αλλά και τις νέες αξίες και τη νέα ιδεολογία που είναι εμποτισμένα τα νέα
βιβλία(Φραγκουδάκη, 1977, σ.41).
Με την πτώση της κυβέρνησης το Νοέμβριο του 1920, η μεταρρύθμιση ανακόπηκε
και το γλωσσοεκπαιδευτικό πρόβλημα αντιμετωπίστηκε ως θέμα πολιτικό (Ευαγγελόπουλος,1984,σ.
17& Μπουζάκης,1994,σ.46). Άλλη
μια
φορά
η
πολιτειακή
παλινδρόμηση
είχε
σαν
συνέπεια και την εκπαιδευτική. Η "Επιτροπεία" έκρινε τα βιβλία «ως εθνικώς επιλήψιμα
και
πρότεινε «να
καώσι» (Δημαράς,1973,σ.130). Έτσι χάθηκε μια πρώτη μεγάλη προσπάθεια για την
οργάνωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος, βασισμένου στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Η 2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: 1928-1932
α) Η δεκαετία του 1920: Τα σημαντικότερα γεγονότα
Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1913 και 1917 για την ανανέωση της ελληνικής εκπαιδευτικής
πραγματικότητας, δεν θα ευδοκιμήσει. Η πολιτική αστάθεια της δεκαετίας του '20 ,κάθε άλλο παρά
ευνοϊκή θα αποδειχθεί για την εκπαίδευση (Μπουζάκης 1999,σ.74 . Ευαγγελόπουλος 1987,Τχ.Β΄, σ.18).

Το 1921 με την απόφαση της "Επιτροπείας" , "να καώσι" τα 13 αναγνωστικά των πέντε πρώτων
τάξεων του Δημοτικού Σχολείου "ως έργα ψεύδους και κακοβούλου προθέσεως" (Δημαράς 1998, Τ.
Β΄,σσ.130-131) , επαναφέρονται τα προ του 1917 εγκεκριμένα βιβλία και καταργείται η διδασκαλία της
δημοτικής γλώσσας. Την εποχή σηματοδοτούν γεγονότα όπως η Μικρασιατική καταστροφή , η οποία
εκτός του τραγικού της αποτελέσματος, επέφερε και πλήθος εσωτερικών οικονομικών και σχετιζόμενων
με το προσφυγικό θέμα προβλημάτων. Από το 1922 ως το 1930, η Ελλάδα δαπάνησε 20.920 εκατ. δρχ.
για την περίθαλψη και την αποκατάσταση των προσφύγων («Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», 1980,
Τ.ΙΕ΄,σ.5. Χατζηστεφανίδης 1986, σ. 271. Βερέμης, 2000).
Τα Μαρασλειακά το 1925, με πρωταγωνιστές τους Δελμούζο, Γληνό και Ιμβριώτη, μια επανάληψη
της ιστορίας του Βόλου, η δικτατορία του Πάγκαλου , ο οποίος κατήργησε και το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, το οποίο επαναλειτούργησε με το Διάταγμα της 21/9/1926, η διάσπαση
του «Εκπαιδευτικού Ομίλου» το 1927 και ο διαχωρισμός των θέσεων του Δελμούζου και του Γληνού τόσο
στο πολιτικό όσο και στο εκπαιδευτικό κίνημα του τόπου (Μπουζάκης 1999,σσ. 75-76 . Δημαράς 1998,
Τ.Β΄, σσ.146-147 . «Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια» 1967, σ.418 . Γέρου 1990,σ.239), επηρεάζουν
σε σημαντικό βαθμό την ελληνική κοινωνία.
Το 1927 θα ψηφισθεί και το 8ο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο ορίζει ότι τα "έτη
της υποχρεωτικής φοιτήσεως, … δεν δύνανται να είναι ολιγώτερα των έξ". Το κράτος ή η Τοπική
Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνουν την εποπτεία και τις δαπάνες της εκπαίδευσης, τα δε προγράμματα της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα υπόκεινται στον έλεγχο του Υπουργείου
Παιδείας.(Δημαράς 1998, Τ.Β΄, σσ.307-309). Το 1928 με τα "Διδασκαλειακά" διώκεται, από το
Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης, ο Μίλτος Κουντουράς, από τα ιδρυτικά μέλη της "Φοιτητικής
Συντροφιάς" (17/2/1910) (Κουντουράς 1985, Τ. Β΄, σ. 315 κ.ε.).
Το 1927-1928, η «ελληνική οικονομία παραμένει κύρια αγροκτηνοτροφική». Το 53% των κατοίκων
ήταν αγράμματοι , ενώ ο γυναικείος πληθυσμός παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά αναλφαβητισμού (69%).
Υπολογίστηκε ότι 200.000 άτομα, δεν φοιτούσαν καθόλου στο σχολείο, ένα μικρό ποσοστό
παρακολουθούσε τα μαθήματα της Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ ένα ελάχιστο συνέχιζε στο Πανεπιστήμιο. Το
μεγαλύτερο ποσοστό διοχετευόταν στην παραγωγή, χωρίς καμία απολύτως επαγγελματική προετοιμασία.
Ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης βασικά παραμένει θεωρητικός - κλασικιστικός, χωρίς να μπορεί να
ακολουθήσει τις κοινωνικο –οικονομικές, πολιτιστικές ανάγκες της χώρας (Μπουζάκης 1999, σσ.74,
80 . Πυργιωτάκης 1998).
Τα αδιέξοδα που δημιουργεί η επιδείνωση της κοινωνικής πολιτικής αστάθειας που είχε αρχίσει με το
τέλος της μικρασιατικής καταστροφής, αναγκάζει ένα τμήμα τουλάχιστον της αστικής τάξης, να στραφεί
και πάλι στο Βενιζέλο (Βρυχέα & Γαβρόγλου 1982, σ.31), θεωρώντας ότι για τη συγκεκριμένη στιγμή, θα
μπορούσε να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της χώρας, όπως αυτές είχαν αρχίσει να
διαφαίνονται στην ελληνική κοινωνία .
β) Τα νομοσχέδια του 1929
Οι εκλογές του 1928 θα δώσουν πρωτοφανή πλειοψηφία στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Στις 19 Αυγούστου
εκλέγεται θριαμβευτικά και παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, το κράτος απευθύνεται στις ξένες
αγορές και δανείζεται, προσπαθώντας να χρηματοδοτήσει τα οικονομικά προγράμματά του.
Την εποχή εκείνη σημειώνεται άνοδος της ναυτιλίας ,του εμπορίου αλλά και της βιομηχανίας. Έτσι
αυξάνεται και ο πληθυσμός που απασχολούνταν σε αυτούς τους τομείς και καταδεικνύεται επιτακτική η
ανάγκη για τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση (Κωστής 1989 . Μπουζάκης 1994, σ.39 . Δοκίμια, Ιστορία
1 1980, σ.XIV).
Ένα πρώτο μέλημα του Βενιζέλου αποτελεί και η εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, θα κατατεθούν στη
Βουλή στις 2 Απριλίου 1929 από τον Υπουργό Παιδείας Κ. Γόντικα , μια σειρά από 13 σχέδια νόμου,
ανάμεσα στα οποία τα νομοσχέδια για τη Στοιχειώδη (μετέπειτα Ν. 4397/16-8-1929) και τη Μέση
Εκπαίδευση (μετέπειτα Ν. 4373/13-8-1929).Η προσπάθεια αυτή έμεινε γνωστή ως η μεταρρύθμιση του
1929. Στην Εισηγητική Έκθεση, ο εισηγητής και μετέπειτα Υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου, θα
διατυπώσει με σαφήνεια τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή : "…Η εκπαιδευτική
μεταρρύθμισις θα έπρεπε να θεραπεύση τα δύο κρίσιμα ελαττώματα του σημερινού εκπαιδευτικού
συστήματος, την ολιγαρχικότητα και την μονομέρειαν. Θα έπρεπε να παράσχη αυτοτελή αυτάρκη
εκπαίδευσιν και εις τα 95% του ελληνικού λαού, τα οποία σήμερον παραγκωνίζονται, παρά το γεγονός ότι
ισχύει δημοκρατικόν πολίτευμα. Θα έπρεπε επίσης να προνοήση ώστε οι πολίται της ελληνικής
δημοκρατίας να προπαρασκευάζονται επαρκώς δια τον οικονομικόν βίον, εις τρόπον ώστε αι

πλουτοπαραγωγικαί δυνάμεις της χώρας να γίνωνται αφθονώτεραι εις απόδοσιν δια της επαρκούς ειδικής
παρασκευής όλων των καλλιεργητών της γης και όλων των επαγγελματιών…" (Μπουζάκης 1994, σσ. 39,
41. Δημαράς 1998,Τ.Β΄, σσ.163-166)
Η μεταρρύθμιση έγινε με βασικούς στόχους :
·
Την ίδρυση νηπιαγωγείων κατά τόπους. και την επικράτηση του θεσμού της προσχολικής αγωγής.
.
·
Το υποχρεωτικό εξάχρονο, μικτό δημοτικό σχολείο, διότι παρέχει το δικαίωμα ενιαίας,
ομοιόμορφης και κοινής εκπαίδευσης για όλα τα ελληνόπουλα, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις.
·
Την ίδρυση ανώτερου Παρθεναγωγείου και κατώτερων επαγγελματικών σχολείων. Προσπάθεια
στροφής της εκπαίδευσης από τον κλασικισμό στην κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, δηλαδή
σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Η πρόθεση αυτή διαφαίνεται και με την ίδρυση
πρακτικών λυκείων καθώς και με το πρόγραμμα μαθημάτων του γυμνασίου.
·
Την ίδρυση των νυκτερινών σχολείων για τα άτομα εκείνα που είχαν υπερβεί τη νόμιμη ηλικία για
φοίτηση στο δημοτικό, ώστε να καταπολεμηθεί ο αναλφαβητισμός.
·
Τις κυρώσεις για την ελλιπή φοίτηση και τη διαρροή των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας.
·
Τα ενιαία Πεντατάξια Διδασκαλεία.
·
Τη δημιουργία "Παιδαγωγικής Ακαδημίας" για την κατάρτιση (ψυχοπαιδαγωγική και καλλιέργεια
διδακτικής ικανότητας - μεταπτυχιακού επιπέδου) αυτών που θα στελέχωναν τα Διδασκαλεία κατά
βαθμίδα και ειδικότητα. (Χατζηστεφανίδης 1986,σσ . 276-277 . Δημαράς 1998, Τ.Β΄,σ.172 . Τζάνη &
Παμουκτσόγλου 1998, σσ. 128-129).
·
Την πρόβλεψη μέτρων για την ίδρυση ειδικών τάξεων ή ξεχωριστών σχολείων για νοητικά
καθυστερημένα παιδιά, καθώς και την ίδρυση υπαίθριων σχολείων για ασθενικά παιδιά
(Ευαγγελόπουλος 1987, Τχ.Β΄, σσ.21-23).
·
Επίσης αντικαθίσταται η παλιά από τους Βαυαρούς διάρθρωση των σχολικών βαθμίδων , δημοτικό
- ελληνικό - γυμνάσιο, 4+3+4, με τη νέα ,δημοτικό - γυμνάσιο, 6+6.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε νέος ιδεολογικός προσανατολισμός στους εκπαιδευτικούς, όταν ο
Γ. Παπανδρέου είπε ότι : "Η μεγάλη Ιδέα δεν είναι μόνο πολεμική, γεωγραφική, ποσοτική έννοια (…). Η
μεγάλη Ιδέα παραμένει αθάνατος. Απλώς μόνο μεταβάλλει περιεχόμενο. Από την αύξησιν του εδάφους
μετατοπίζεται εις την ανύψωσιν του πολιτισμού". Και θα γίνει αναφορά για μια «Λαϊκή Παιδεία που
αποτελεί το περιεχόμενο της Λαϊκής Δημοκρατίας» (Παπανδρέου, Τ.Α΄, σσ.186,196 κ.ε. . Μπουζάκης
1999, σ.87). Από τότε δε, καθιερώνεται και η μονιμότητα των εκπαιδευτικών - των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ με τη δωρεάν και υποχρεωτική στοιχειώδη εκπαίδευση, το δημοτικό «έπαυσε να θεωρείται ο
προθάλαμος του Γυμνασίου και απέκτησε δικό του κύρος και οντότητα» (Ευαγγελόπουλος
1998,σ.16 . Πυργιωτάκης 1992, σ.153).
γ) Κριτική θεώρηση
Τα νομοσχέδια θεωρήθηκαν «προοδευτικά» για τα ελληνικά δεδομένα και η Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών αντέδρασε τόσο, ώστε να θεωρεί ότι"….ουδέν σημείον του εκπαιδευτικού ημών
συστήματος καταλείπουσι ταύτα άθικτον". Για το λόγο αυτό, θα πρέπει η Κυβέρνηση "…. όπως μη επιδείξει
σπουδήν προς επιψήφισην και άμεσον γενικήν εφαρμογήν των υπ’ αυτής προτεινομένων εκπαιδευτικών
μέτρων…." ( Δημαράς 1998, Τ.Β΄, σσ. 166-168)
Από εντελώς αντίθετη θέση με τη Φιλοσοφική Σχολή, ο Γληνός σε άρθρο του στην εφημερίδα
«Ακρόπολι» ( Ιούνιος 1929), θα ασκήσει αυστηρή κριτική στα νομοσχέδια, διότι "ό,τι περιέχουν καλό δεν
είναι νέο, ό,τι περιέχουν νέο δεν είναι καλό" και θα τα χαρακτηρίσει "ως ιλαροτραγωδία".
Γεγονός είναι ότι οι ελλείψεις της ελληνικής εκπαίδευσης πριν τη μεταρρύθμιση του 1929, δεν άφηναν
πολλά περιθώρια στο λαό να φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο.
Με την εκπαιδευτική πολιτική του 1929 "μπαίνουν τα θεμέλια του αστικού σχολείου" (Φραγκουδάκη
1977, σελ.66), εισάγεται ο θεσμός των παράλληλων σχολείων και διαμορφώνεται το διπλό εκπαιδευτικό
δίκτυο με επιλεκτικό χαρακτήρα. (Πυργιωτάκης 1998). Σημαντική καινοτομία αποτελεί και η ίδρυση του
ανώτερου Παρθεναγωγείου και των κατώτερων επαγγελματικών σχολείων . Ωστόσο η διάρθρωση των
εκπαιδευτικών βαθμίδων του 1929, σε σχέση με εκείνη του 1913, παρουσιάζει "ταξικότερη" μορφή. Το
1913 από το αστικό σχολείο μπορούσαν οι απόφοιτοι να κατευθυνθούν προς το Γυμνάσιο (οριζόντια
διέξοδος), ή προς τα διδασκαλεία, τις ναυτικές και τεχνικές - επαγγελματικές σχολές (κάθετη διέξοδος),

κάτι που δεν συμβαίνει στη μεταρρύθμιση του 1929 (Μπουζάκης 1999, σσ.85-86).
Παρόλα αυτά
διαφαίνεται η προσπάθεια για αλλαγή στο πνεύμα του συστήματος με την αύξηση των ετών φοίτησης
στο δημοτικό, το εξάχρονο γυμνάσιο που διακλαδώνεται μετά τη δεύτερη τάξη σε κλασική, πρακτική και
γεωργική κατεύθυνση, τη μέριμνα για την προσχολική αγωγή, την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού,
τη μόρφωση του διδακτικού προσωπικού, τη σωματική αγωγή και την εκπαίδευση κοριτσιών, την
επαγγελματική εκπαίδευση (Δημαράς 1998. Τ.Β΄, σ. μζ ).
Η αναγκαιότητα αυτού του είδους εκπαίδευσης τονίζεται και στις τοποθετήσεις άλλων βουλευτών εισηγητών. Ο Ρ. Λιβαθινόπουλος θα πει ότι το κράτος πρέπει "να δώση εις τον Ελληνικόν λαόν εκπαίδευσιν
αρτίαν, ήτις και μόνη εξυψώνει τας ηθικάς και υλικάς δυνάμεις του λαού" και "υπάρχει απόλυτος ανάγκη
να δοθώσιν νέαι κατευθύνσεις και δη να ενισχυθή η επαγγελματική μόρφωσις ". Ο δε Παπαναστασίου : "….
Οι μαθηταί …. να αποκτούν γνώσεις αι οποίαι είναι σπουδαιόταται δια τον πρακτικόν βίον". Αλλά "… αντί
"νέας Ελληνικής γλώσσης", να βάλετε "δημοτική γλώσσα". Ορθόν είναι η διδασκαλία να γίνεται εις την
δημοτικήν γλώσσαν"(Μπουζάκης 1994, σελ. 43). Για το λόγο αυτό σε μια προσπάθεια επίλυσης του
γλωσσικού ζητήματος, με το Νόμο 5045 του 1930 «Περί σχολικών βιβλίων», καθιερώνεται η διδασκαλία
της δημοτικής σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, αν και στις δύο τελευταίες τάξεις διδάσκεται παράλληλα
με την καθαρεύουσα.. Τα βιβλία διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: Τα διδακτικά -αναγνωστικά και
εγχειρίδια διαφόρων μαθημάτων-, τα βοηθήματα και τα ελεύθερα αναγνώσματα στη δημοτική γλώσσα,
σύμφωνα όμως με την προβλεπόμενη διδακτική ύλη. Επίσης, γενικεύτηκε ο τύπος του
Πεντατάξιου Διδασκαλείου, ώστε να υπάρξει ριζική αναδιάρθρωση των Διδασκαλείων (Ευαγγελόπουλος
1987, Τχ. Β΄,σ.24 . Τζάνη & Παμουκτσόγλου 1998, σ.127).
Ο Βενιζέλος πίστευε ότι το δημοτικό σχολείο αποτελούσε «τις ρίζες και την ελπίδα του έθνους» και
θέλησε να το ανανεώσει με άτομα που θα διέθεταν την κατάλληλη εκπαίδευση μέσα από τα Ενιαία
Πεντατάξια Διδασκαλεία. ( Χάρης 1986). Τα Διδασκαλεία του τύπου αυτού, καταργούνται με το Ν.
5802/1933 και ιδρύονται οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, μεταγυμνασιακές σχολές διάρκειας δύο ετών
(Ευαγγελόπουλος 1987, Τχ.Β΄, σ. 79).
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και «ως ορόσημο για την
προσχολική αγωγή» στην Ελλάδα. Το τρίτο από τα 13 νομοσχέδια που κατατίθενται στη Βουλή προς
ψήφιση, αφορά στην προσχολική αγωγή (Κιτσαράς 2001, σ.63). Η πρόθεση για την ίδρυση των
νηπιαγωγείων, φανερώνει τη συνειδητοποίηση των αναγκών της εποχής και γίνεται αναφορά σε όλα τα
κοινωνικά στρώματα, ιδιαίτερα στα κατώτερα ( εργατικά) (Χαρίτος 1996, σ.219). Έτσι το νηπιαγωγείο
εντάσσεται οριστικά στη στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ για πρώτη φορά διατυπώνεται ο σκοπός του,
σκοπός «σχολειοπροετοιμαστικός» (Χαρίτος 1996, σ.122 . Κιτσαράς 2001, σ.74). Από τότε επικρατεί ο
θεσμός της Προσχολικής Αγωγής και αρχίζει ή ίδρυση νηπιαγωγείων κατά τόπους, ενώ με το
Ν.4376/1929, αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν τα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών
–Τετρατάξια Διδασκαλεία στα οποία υπήχθηκε και το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Καλλιθέας, το οποίο το
1922 είχε αναγνωριστεί ως δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.(ΦΕΚ 309/24.8.1929, Άρθρο2 . Σιφναίος 1929,
σσ. 1746-1747,1889).
Με Υπουργό Παιδείας τον Γ. Παπανδρέου, θα χτιστούν 145 καινούργια σχολικά κτήρια και
θα συνταχθεί νέο πρόγραμμα για το γυμνάσιο. Θα συσταθεί και το "Εκπαιδευτικό Συμβούλιο", για το
σχεδιασμό ενιαίας πολιτικής (Ν. 4653/1930), το οποίο καταργείται το 1933. Ακόμη όμως και αυτή , η
μάλλον συμβιβαστική εκπαιδευτική πολιτική, δεν θα έχει διάρκεια..1200 κτήρια θα μείνουν ημιτελή,
πολλά παιδιά δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και το κλασικό γυμνάσιο θα συνεχίσει
να είναι εκείνο που οδηγεί στο Πανεπιστήμιο ( Λέφας 1942, σ. 496 . Δημαράς 1998, σ. μη΄).
Ο Βενιζέλος θα παραιτηθεί από την κυβέρνηση το 1932. Στην εξουσία ανεβαίνει το Λαϊκό Κόμμα και ο
Κονδύλης. Επανέρχεται η διδασκαλία της καθαρεύουσας και η δημοτική γλώσσα περιορίζεται στις δύο
πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου.
Η Ελλάδα μέσα από δύσκολες ιστορικά συνθήκες θα μείνει ,για πολλά χρόνια, πίσω στα θέματα της
Παιδείας. Προσπάθεια ανανέωσης των ελληνικών σχολείων θα επιχειρηθεί το 1964, με τους Γ.
Παπανδρέου, Λ. Ακρίτα και Ε. Παπανούτσο.
Ωστόσο η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθήθηκε το 1929, αν και δεν πρόφθασε να επιφέρει
αποτελέσματα, φάνηκε να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να ακολουθεί, έως ένα βαθμό, τις ανάγκες της
κοινωνίας –πολιτιστικές, οικονομικές-, όπως διαμορφώνονται ή μετασχηματίζονται με την πάροδο των
ετών. Και αν η θεωρία από την πράξη διαφέρει, η προσπάθεια αυτή δεν αναιρείται και έως σήμερα
αποτελεί αντικείμενο μελέτης.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η ραγδαία ανάπτυξη της γνώσης, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας
και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας με την αξιοποίηση των πληροφοριών και των
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, δημιουργούν νέα δεδομένα και ευκαιρίες για ανάπτυξη της
ποιότητας ζωής. Ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα
επιβίωσης και προόδου των κοινωνιών. Το νέο περιβάλλον που δημιουργείται, απαιτεί από το
εκπαιδευτικό σύστημα την εκπαίδευση νέων, ικανών να ανταποκρίνονται στις νέες κοινωνικές
ανάγκες, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να ενταχθούν στην ενεργό ζωή και την αγορά εργασίας.
Οι σημερινές κοινωνικές ανάγκες δίνουν έμφαση στη γνώση, την προσαρμοστικότητα και την
καινοτομία. Ακόμη απαιτούν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, ταχείας
αντίδρασης σε προκλήσεις, ανάληψη πρωτοβουλιών και διαχείριση επιλογών. Το εκπαιδευτικό
σύστημα, το οποίο είναι βασικό δομικό στοιχείο διαμόρφωσης του μελλοντικού ανθρώπινου
δυναμικού, χρειάζεται να μεταμορφωθεί σταδιακά για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και
προκλήσεις.
Στην υπό διαμόρφωση κοινωνία της γνώσης, ζητήματα όπως η διασφάλιση ποιότητας, η
διεύρυνση πρόσβασης, η δια βίου εκπαίδευση, η ενσωμάτωση των εθνοπολιτισμικά διαφορετικών
ομάδων, ο διεθνής ανταγωνισμός και η χρηματοδότηση είναι αυτά που αναδεικνύουν την πολιτική
και θεσμική πορεία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής τις δύο τελευταίες κυρίως δεκαετίες,
με τη συμμετοχή των διεθνών οργανισμών, των εθνών-κρατών, των ιδρυμάτων καθώς και
διαφόρων ομάδων συμφερόντων.

2) ΜΕΙΖΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2004
2.1. Η ατζέντα της ποιότητας στις πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης
Τα Πανεπιστήμια δεν πρέπει να είναι ούτε ο γυάλινος πύργος, ούτε η απομονωμένη βραχονησίδα,
διότι είναι ουσιώδες τμήμα της κοινωνίας (βλ. Ρηγάτου, 2002: 17). Άλλωστε το πανεπιστήμιο είναι η
αντανάκλαση της κοινωνίας και μ’ αυτή την ιδιότητα υφίστανται τον αντίκτυπο των βαθέων μεταβολών
που ταράζουν την κοινωνία στο σύνολο της.
Στη σημερινή εποχή, το Πανεπιστήμιο κρίνεται και εκ των έσω και εκ των έξω προκειμένου να
διαθέτει στρατηγικό προγραμματισμό, διαχείριση με στόχους, συστήματα «της ολικής ποιότητας» και
συνεπώς, αξιολόγηση, όλες λέξεις κλειδιά που προσδιορίζουν τη σχέση ανάμεσα στα πανεπιστήμια και
στην προοπτική τους (βλ. Ρηγάτου, 2002: 18).
Η διαδικασία συγκρότησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως
φαίνεται αναδεικνύει το ζήτημα της ποιότητας ως κατεξοχήν ζήτημα αιχμής για την οργάνωση και τη
λειτουργία των πανεπιστημίων στον 21ο αιώνα. Παράλληλα η βελτιστοποίηση αλλά και η μεγιστοποίηση
της αποδοτικότητας καθώς και η βιωσιμότητα αναγορεύονται σε κατηγορήματα του Νέου
Πανεπιστημίου της Κοινωνίας της Γνώσης ( βλ. Παπαδάκης, 1998: 11-55) και αφορούν τις
προτεραιότητες του μετασχηματισμού της ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος λαμβάνει χώρα διεθνώς και
ζητάει τον επαναπροσδιορισμό αυτών των προτεραιοτήτων.
Το Πανεπιστήμιο είναι φύσει και θέσει ένα ιστορικό υποκείμενο και ένας κοινωνικός οργανισμός
(βλ. Κοτρόγιαννος & Παπαδάκης, όπως παρατίθεται στο Παπαδάκης, 2003: 196), που πλέον
μετασχηματίζεται λειτουργώντας στο πλαίσιο της γνωσιοκεντρικής κοινωνίας και οικονομίας
(Κοτρόγιαννος & Παπαδάκης, όπως παρατίθεται στο Παπαδάκης, 2003: 196). Αυτό δεν αφορά μόνο τις
διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης, την υλικοτεχνική υποδομή και τη διαμόρφωση μιας νέας
ακαδημαϊκής τεχνο-κουλτούρας. Αφορά κυρίως το ίδιο το περιεχόμενό του, την καταστασιακή σχέση
του με τη γνώση και την εξουσία, τις νέες ταξινομίες της γνώσης και την ιεράρχηση των δεξιοτήτων
που αυτό οφείλει να αναπτύσσει (Κοτρόγιαννος & Παπαδάκης, όπως παρατίθεται στο Παπαδάκης,
2003: 196).
Τα τελευταία χρόνια η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει γίνει μία πραγματικότητα
για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι προοπτικές της διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τις όλο και πιο βαθιές σχέσεις που αναπτύσσονται με τις άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες δημιουργούν ακόμα πιο ευρύτερες διαστάσεις. Παράλληλα, πολλά τμήματα του
ακαδημαϊκού και πολιτικού κόσμου, αλλά και της κοινής γνώμης, συνειδητοποιούν την ανάγκη για μία
Ευρώπη πιο ολοκληρωμένη και με ακόμα ευρύτερες προοπτικές, η οποία θα οικοδομηθεί με την
αξιοποίηση αλλά και την περαιτέρω ενδυνάμωση όλων των διαστάσεων της, δηλαδή της πνευματικής,
της μορφωτικής, της κοινωνικής, άλλα και της επιστημονικής και τεχνολογικής διάστασης.
Η συζήτηση για την ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο κάθε ευρωπαϊκής
εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι απαντήσεις στις απαιτήσεις κατάρτισης και στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας αποτελούν το κέντρο βάρους των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η αυξανόμενη
κινητικότητα των φοιτητών και οι αυξημένες απαιτήσεις για την αναγνώριση των πτυχίων στηρίζουν
την ανάπτυξη μιας πλατιάς συνεργασίας ανάμεσα στα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Η
εναρμόνιση της δομής της ανώτατης εκπαίδευσης βρίσκεται στο κέντρο της φροντίδας των ευρωπαίων
υπευθύνων και αιτιολογεί την οργάνωση διεθνών συναντήσεων σχετικά με αυτό το θέμα, όπως το
αποδεικνύουν οι συνδιασκέψεις των Υπουργών Ανώτατης Εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε
στην Μπολώνια τον Ιούνιο του 1999, στην Πράγα τον Μάιο του 2001 και στο Βερολίνο τον Σεπτέμβρη
του 2003.
Η Διακήρυξη της Μπολώνια έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Higher Education Area), μέσω του οποίου και μόνο μπορεί να
διασφαλιστεί αφ’ ενός μεν η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης μέσα
σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της γνώσης, αφ’ ετέρου δε η αποτελεσματική
σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και της αγοράς εργασίας στην
Ευρώπη (Κλάδης, 2000: 15-16). Επιπρόσθετα, η Διακήρυξη της Μπολώνια αποσκοπεί στη σταδιακή
σύγκλιση των γενικών δομικών χαρακτηριστικών των εθνικών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης,
έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο διάρθρωσης και λειτουργίας τους που θα διασφαλίζει

τη συγκρισιμότητα (comparability) και την αναγνωρισιμότητα (readability) των ιδιαίτερων στοιχείων
τους και των χαρακτηριστικών τους (Κλάδης, 2000: 16).
Στο Κοινό Ανακοινωθέν της Πράγας δόθηκε έμφαση στην Κοινωνική Διάσταση της Διαδικασίας
της Μπολώνια. Ενώ ένα ακόμα σημαντικό θέμα το οποίο συζητήθηκε είναι ότι έφερε στην ατζέντα και
το θεμελιώδες ζήτημα της δημόσιας ευθύνης για την ανώτατη εκπαίδευση, αναφέροντας ρητά ότι «η
ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται δημόσιο αγαθό και αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί
δημόσια ευθύνη»(Κλάδης, όπως παρατίθεται στο Παπαδάκης, 2003: 58) ενώ οι φοιτητές είναι ισότιμα
μέλη της ανώτατης εκπαιδευτικής κοινότητας (Bologna Follow-Up Group,2003: 5).
Στο Κοινό Ανακοινωθέν του Βερολίνου τονίστηκε η ανάγκη για αύξηση της
ανταγωνιστικότητας η οποία πρέπει να ισορροπηθεί με τον αντικειμενικό στόχο της βελτίωσης των
κοινωνικών χαρακτηριστικών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, σκοπεύοντας στην
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και στον περιορισμό κοινωνικών και φυλετικών ανισοτήτων και
σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σ’ αυτό το κείμενο, οι Υπουργοί έδωσαν έμφαση στο γεγονός
ότι στην διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία και ανταλλαγή, οι ακαδημαϊκές αξίες θα πρέπει να
υπερισχύσουν.(βλ. Bologna Follow-Up Group,2003: 2). Στόχος είναι να διατηρήσουν τον πολιτισμικό
πλούτο και την γλωσσική ποικιλία, βασισμένος στην κληρονομιά ποικίλων παραδόσεων, και να
ενδυναμώσει τις δυνατότητες του για καινοτομία και κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσω
της επαύξυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Οι τρεις βασικοί Οργανισμοί που ασχολούνται με την Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό
Χώρο
Ανώτατης
Εκπαίδευσης
είναι
η
Ευρωπαϊκή
Ένωση
Πανεπιστημίων
(European University Association - EUA), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (European Network for Quality Assurance – ENQA) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Βελτίωσης της Ποιότητας (European Quality Improvement System – EQUIS).
H EUA είναι ο αντιπροσωπευτικός οργανισμός και των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των εθνικών
συνόδων των πρυτάνεων, είναι η κύρια φωνή της κοινότητας της ανώτατης εκπαίδευσης στην
Ευρώπη. Αποστολή της EUA είναι να προωθήσει την ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος κατανοητού
για την Ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. Η EUA αποσκοπεί να επιτύχει το παραπάνω
μέσω της ενεργής υποστήριξης και καθοδήγησης στα μέλη της ως αυτόνομους θεσμούς στην βελτίωση
της ποιότητας για την διδασκαλία τους, τη μάθηση και την έρευνα καθώς και την συνεισφορά τους
στην κοινωνία.
Ο ENQA είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο που διαδίδει/ διασπείρει πληροφορίες, εμπειρίες, καλές
πρακτικές και νέες εξελίξεις στο πεδίο του προσδιορισμού της ποιότητας και της διασφάλισης
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση ανάμεσα στις ομάδες ενδιαφέροντος: τις δημόσιες αρχές, τους
θεσμούς ανώτατης εκπαίδευσης και τις υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας (βλ. ENQA: URL).
O EQUIS είναι ένας διεθνής οργανισμός διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Ο EQUIS ασχολείται με τον προσδιορισμό της ποιότητας, την βελτίωση της ποιότητας και
την πιστοποίηση (εθελοντική και αναγνώριση βραβείων). Eπίσης ο EQUIS κατανοεί το τοπικό
περιεχόμενο για την ανώτατη εκπαίδευση κάθε χώρας και δεν έχει λειτουργεί σύμφωνα με ένα μόνο
μοντέλο.
Η περίπτωση του προγράμματος Tuning, σχετίζεται με τις δομές της ανώτατης εκπαίδευσης
στην Ευρώπη και αναγνωρίζει την διαφορετικότητα στις παραδόσεις ως ένα θετικό παράγοντα στην
δημιουργία ενός δυναμικού και κοινού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης (Gonzalez & Wagenaar, 2001:
261).
Το πρόγραμμα Tuning δεν δίνει σημασία στα συστήματα εκπαίδευσης, αλλά στις δομές
της εκπαίδευσης και στο περιεχόμενο των σπουδών.
Η προστασία της πλούσιας διαφορετικότητας
της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης έχει γίνει υπέρτατη και κατέχει ύψιστη σημασία στο
πρόγραμμα Tuning από την αρχή και το πρόγραμμά με κανένα τρόπο δεν ζητά να περιορίσει την
ανεξαρτησία των ακαδημαϊκών και των ειδικών του θέματος ή να καταστρέψει την τοπική και εθνική
ακαδημαϊκή δικαιοδοσία (βλ. Gonzalez & Wagenaar, 2001: 22-23).
To Tuning έχει σχεδιαστεί ως ένα ανεξάρτητο πανεπιστημιακό πρόγραμμα το οποίο συνεργάζεται
με μέλη πανεπιστημιακού προσωπικού από διαφορετικές χώρες. Η συμμετοχή των θεσμών της
ανώτατης εκπαίδευσης καλύπτει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του
προγράμματος Tuning (Tuning project) έχει σχεδιαστεί μια μεθοδολογία ώστε να γίνουν τα
προγράμματα σπουδών κατανοητά αλλά και συγκρίσιμα. Κομμάτι της μεθοδολογίας είναι η έννοια
των αποτελεσμάτων μάθησης και οι δέσμες ικανοτήτων που συνίστανται. Πρέπει να σημειωθεί ότι το
πρόγραμμα Tuning αποτελείται από δύο φάσεις (η 2η φάση του προγράμματος είναι σε εξέλιξη).

Το Tuning επιζητά να ρυθμίσει τις εκπαιδευτικές δομές στην Ευρώπη ανοίγοντας ένα διάλογο
που στοχεύει στην αναγνώριση και στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην βελτίωση της Ευρωπαϊκής
συνεργασίας για την ανάπτυξη της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας.
Το Tuning δε ζητά να αναπτύξει κανένα είδος ενοποίησης, προσωρινών ή οριστικών προγραμμάτων
σπουδών, ούτε ζητά να δημιουργήσει κάποιο αυστηρό σύνολο εξειδικευμένων θεμάτων, να περιορίσει
ή να κατευθύνει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και/ ή να τελειώσει την πλούσια ποικιλία της
Ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης (Gonzalez & Wagenaar, 2001: 25). Επιπρόσθετα, δεν θέλει να
περιορίσει την ανεξαρτησία των ακαδημαϊκών και των ειδικών του θέματος ή να καταστρέψουν την
τοπική και την εθνική αυτονομία.
Η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση οφείλει να επανεξετάσει επειγόντως τους στόχους της,
να εξορθολογίσει την οργάνωση της, να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις και τις
απαιτήσεις μιας εντελώς νέας εποχής, κατά την οποία αλλάζουν τόσο η παραγωγική διαδικασία όσο
και οι δομές της επιστημονικής έρευνας και η σχέση της τελευταίας με τη διδασκαλία. Μέσα σ’ ένα
τέτοιο πλαίσιο το διακύβευμα της ποιότητας (βλ. Κοτρόγιαννος & Παπαδάκης: 2003) είναι εντελώς
καταλυτικό. Οι προκλήσεις είναι πολλές και οι ευθύνες μεγάλες ενώ οι μεταρρυθμίσεις δείχνουν
αναπόφευκτες και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, δεδομένης και της ραγδαίας αύξησης των
ενδιαφερόμενων, των δικαιούχων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και λόγω της έντασης της σχέσης
Ανώτατης εκπαίδευσης και μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι πολιτικές διεύρυνσης της πρόσβασης και επέκτασης της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν
υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια και υλοποιούνται μέσω της ίδρυσης νέων Πανεπιστημίων και
Τμημάτων του θεσμικού ανοίγματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε περισσότερους φοιτητές και
έγκρισης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Η πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές και
τίτλους αποτελεί κομβικό σημείο της διεύρυνσης της πρόσβασης διεθνώς, καθώς συνδέεται ευθέως
με την επαγγελματική πορεία των εκπαιδευόμενων.
Η ελληνική εκδοχή Δια-βίου Εκπαίδευσης σε τριτοβάθμιο επίπεδο καλύπτεται κατά
μείζονα λόγο από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Καθοριστικός αναμένεται να είναι και τα
επόμενα χρόνια και ο ρόλος των Ινστιτούτων Δια-βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε) για τα οποία μιλούν και
τα δύο μεγάλα κόμματα.
2.2 Εκπαίδευση ενηλίκων και διεύρυνση της πρόσβασης
Με γνώμονα το γεγονός ότι «η περισσότερη και καλύτερη απασχόληση σε μία δυναμική και
ανταγωνιστική κοινωνία ενισχύει την κοινωνική συνοχή», διαμορφώθηκαν για πρώτη φορά πυλώνες
(απασχολησιμότητα, επιχειρηματική δράση, προσαρμοστικότητα και ίσες ευκαιρίες) και κατευθυντήριες
γραμμές για την απασχόληση. Κύριο χαρακτηριστικό της ΕΣΑ του 1997 αποτελεί η μετατόπιση από τις
παθητικές στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, οι οποίες υφίστανται μεταβολές τόσο ως προς τη
μορφή όσο και ως προς τους δηλωμένους στόχους. Αναφορικά με τη μορφή, οι μεταβολές τους
συνίστανται στο γεγονός ότι πρόκειται πλέον για στοχευόμενες παρεμβάσεις που δίνουν ιδιαίτερη
έμφαση σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού που κρίνονται ως ιδιαίτερα ευάλωτες απέναντι στον κίνδυνο
της ανεργίας (Γράβαρης, 2003). Ως προς τους σκοπούς κυρίαρχος στόχος είναι πλέον η διατήρηση του
ανέργου εντός του ενεργού πληθυσμού.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στη μεταβολή ως προς τη μορφή των ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του 1997, τα κράτη μέλη καλούνται να
αναπτύξουν μέτρα προληπτικής και ενεργής πολιτικής προκειμένου να προάγουν την ενσωμάτωση
εκείνων των ομάδων που κινδυνεύουν ή μειονεκτούν στην αγορά εργασίας. Ως τέτοιες ομάδες
κρίθηκαν: οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι( και κυρίως όσοι βρίσκονται εκτός εργασίας για διάστημα
πλέον των 6 μηνών από τότε που θεωρούνται άνεργοι), τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μετανάστες και
οι εθνικές μειονότητες, οι γυναίκες. Στόχος λοιπόν της συγκεκριμένης κατευθυντήριας γραμμής είναι η
πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής,
ειδικών αναγκών και ηλικίας.
Από την άλλη μεριά, τόσο για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των κοινωνικά ευπαθών
ομάδων, όσο και για τη παραμονή του ανέργου εντός του ενεργού εργατικού πληθυσμού, καθώς
και του εν δυνάμει εργατικού δυναμικού, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η πολιτική κατάρτισης. Πρόκειται για
μία ενεργητική πολιτική απασχόλησης που αναφέρεται σε εργοδότες, εργαζόμενους και ανέργους και
αποβλέπει στη διατήρηση, την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό ή και τον εμπλουτισμό της εργασιακής

ικανότητας και αποτυπώνεται ρητά και κατηγορηματικά στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την απασχόληση
σχεδόν όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. Δημουλάς, 2002).
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ή επανακατάρτισης αποτελεί η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της από τις επιχειρήσεις, τα ίδια τα
άτομα και το κράτος. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να επενδύουν στη συνεχή διεύρυνση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, τα άτομα θα πρέπει να αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη
προσοχή στην εξασφάλιση της ποσότητας, της ποιότητας και της συνεχούς αναβάθμισης
και επικαιροποίησης των δεξιοτήτων τους, ενώ οι παρεμβάσεις του κράτους θα πρέπει να διασφαλίζουν
ότι οι εισερχόμενοι και οι ήδη ευρισκόμενοι στην αγορά εργασίας, αλλά και αυτοί που θέλουν να
ενταχτούν σε αυτήν, κατέχουν τόσο τις βασικές όσο και τις εξειδικευμένες δεξιότητες που απαιτούνται
σε μια ανταγωνιστική κοινωνία (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, 2001).
Τα τελευταία έτη παρατηρείται στην ελληνική κοινωνία ένταση της ανάγκης για
επαγγελματικό προσανατολισμό και καθοδήγηση όχι μόνο των νέων, αλλά και των ενηλίκων. Οι
ενήλικες που έχουν ήδη κάνει μια επαγγελματική επιλογή και κατέχουν μια θέση στην αγορά εργασίας,
πολλές φορές δεν είναι σε θέση να εξελιχθούν επαγγελματικά, να ανταποκριθούν στις καινούργιες
απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης ή να είναι ανταγωνιστικοί προς τους νεοεισερχόμενους σε
αντίστοιχες θέσεις με αποτέλεσμα να μένουν στάσιμοι και να απειλούνται με απόλυση.
«Οι υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευομένων, η αγωνία των εκπονητών πολιτικής
σε μεταεθνικό και εθνικό επίπεδο για ενίσχυση της απασχολησιμότητας μέσω της Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι θεσμικές και ιδεολογικές ανακατατάξεις και οι νέες
ορθολογικότητες που ανακλούν τους μετασχηματισμούς στην οργάνωση συμφερόντων και στην
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προκαλέσουν αξιογενέσεις (έστω και στρεβλές),αναπροσανατολισμούς στις αρμόδιες πολιτικές του
κράτους και φυσικά το εγχείρημα άρθρωσης ενός πειστικά διατυπωμένου νομιμοποιητικού λόγου για
τις εν λόγω πολιτικές» (Charlier, Mahieu & Moens Μετάφραση Παπαδάκης & Ροζάκη).
Αυτό είναι εν ολίγοις το μεθοδολογικό πλαίσιο σε μακρό-οικονομικό επίπεδο μέσα στο
οποίο κινούνται οι πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, τα
προγράμματα κατάρτισης που παρέχονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, απευθύνονται σε
«ενήλικους» μαθητές. Χρήστες της κατάρτισης είναι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι
διαφέρουν πολλαπλώς από τους ανήλικους. Το γεγονός αυτό (και όχι μόνο) προσδίδει στην
¨εκπαίδευση¨ ενηλίκων ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και την εντάσσει σε ένα ιδιαίτερο επιστημονικό
πεδίο. Σύμφωνα με τον Α. Rogers (1999), η χρησιμοποίηση τυπικών κριτηρίων (ηλικία, συμμετοχή στο
επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, οργανωμένος χαρακτήρας των σπουδών κ.λ.π.) δεν αρκεί για να
οριστεί με συνοχή και ευκρίνεια το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό που εμείς έχουμε να πούμε
είναι πως «η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί πεδίο που διαθέτει ένα σώμα γνώσεων με τα δικά του
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και που καλείται να συμβάλλει στην επιστημονική σκέψη με ξεχωριστό
τρόπο» (βλ. Κόκκος: 1999). Παρά το μεγάλο φάσμα των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των μελών
μιας εκπαιδευόμενης ομάδας υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα προσδιορισμού των κοινών τους
χαρακτηριστικών. Όταν σχεδιάζεται ή υλοποιείται ένα σχέδιο εκπαιδευτικής φύσεως, το οποίο
απευθύνεται σε ενήλικους πρέπει οι σχεδιαστές να έχουν υπόψη τους τα παρακάτω χαρακτηριστικά
των ενηλίκων εκπαιδευομένων:
1.Οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες, συνεπώς χαρακτηρίζονται κατ' αρχήν από την τάση
για αυτοεκπλήρωση και για αυτοκαθορισμό.
2.Οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε διεργασία εξέλιξης. Κατά την εκπαιδευτική διεργασία
απαιτείται να γίνει διάγνωση των αλλαγών αυτών των εκπαιδευομένων και να διασυνδεθούν (οι
ανάγκες αυτές) με πορεία μάθήσης τους
3.Οι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν πλήθος από εμπειρίες και γνώσεις και επίσης έχουν
διαμορφωμένες αντιλήψεις και στάσεις. Πολλές από αυτές τις γνώσεις, εμπειρίες, στάσεις είναι σχετικές
με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος συνεπώς μπορούν να αποτελέσουν σημαντική
πηγή για μάθηση και να αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευόμενης ομάδας.
4.Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πολλά άλλα καθήκοντα και δεσμεύσεις που συνδέονται με τους ρόλους
τους μέσα στον κοινωνικό περίγυρο.
5.Οι εκπαιδευόμενοι έχουν υιοθετήσει τον δικό τους μαθησιακό τρόπο, ο καθένας έχει αναπτύξει
το μοντέλο που τον βοηθάει να μαθαίνει ευκολότερα. Στο μέτρο που μέσα στην εκπαιδευόμενη ομάδα

γίνει εξάσκηση των ιδιαίτερων μαθησιακών μεθόδων του καθενός, είναι αναμενόμενο να υπάρξει
ανάπτυξη της ατομικής και συλλογικής διεργασίας μάθησης. Από την άλλη όμως, οι τρόποι μάθησης
που έχουν διαμορφώσει οι εκπαιδευόμενοι είναι πιθανό να μην αντιστοιχούν στην εκπαιδευτική
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(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ:
2003).

2.3 Το διακύβευμα της ενσωμάτωσης της πολιτισμικής διαφορετικότητας
Η ένταξη των παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης αποτέλεσε μια
εξαιρετικά δύσκολη και προβληματική διαδικασία. Κατά τον ίδιο τρόπο η ένταση της μεταναστευτικής
εισροής στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη λήψη μέτρων για την ένταξη των αλλοδαπών και των
ομογενών μαθητών στο σύστημα εκπαίδευσης, οι οποίοι το 2000 αποτελούσαν περίπου το 8% του
μαθητικού πληθυσμού. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν τάξεις υποδοχής στην Α’/βάθμια και
Β’/βάθμια εκπαίδευση, φροντιστηριακά τμήματα καθώς και σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην παραγωγή
δίγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού για τη διαδικασία της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα ενώ
προετοιμάστηκε και η δημιουργία του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
(ΙΠΟΔΕ).
Παρόλα αυτά παραμένει ζητούμενο αν η ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος για τους
επαναπατριζόμενους και τους αλλοδαπούς μαθητές ενισχύει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω
μέτρων. Γενικά η ως ένα βαθμό «αντιγραφή» των μέτρων που είχαν χρησιμοποιηθεί για
τους παλιννοστούντες μαθητές και η εφαρμογή τους στην περίπτωση των αλλοδαπών μαθητών μπορεί
να οδηγήσει σε μια σειρά αντιφάσεων για τις αντίστοιχες πολιτικές. Έτσι ενώ η ένταξη των αλλοδαπών
μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα προϋποθέτει – απαιτεί τη μακροχρόνια παραμονή των οικογενειών
τους στην Ελλάδα, η παρούσα πολιτική μετανάστευσης, ακόμα και αυτή που τυποποιήθηκε από τον
πρόσφατο νόμο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως ένα παροδικό φαινόμενο
(Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου :107-108).
Θα μπορούσε κανείς να διακρίνει τρεις προσεγγίσεις στη διαμόρφωση και άσκηση της
εκπαιδευτικής πολιτικής για την ένταξη των παλιννοστούντων μαθητών και γενικά των μαθητών με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τον ευρύτερο κοινωνικό
περίγυρο.
Η ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζεται ως υπόθεση των ίδιων
των παλιννοστούντων παιδιών και των οικογενειών τους και όχι ως πρόβλημα που το σχολείο είναι
υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει.
Με το γύρισμα την δεκαετίας του ’80 παίρνονται τα πρώτα μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής και μια
σειρά από επιστημονικές εργασίες κάνουν την εμφάνισή τους. Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής
τα μέτρα αφορούν στην ίδρυση των λεγόμενων «Τάξεων Υποδοχής» στην πρωτοβάθμια και την
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό να βοηθήσουν ους μαθητές να ενταχθούν στο ελληνικό σχολικό
και κοινωνικό περιβάλλον και στον ελληνικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Η λογική του μοντέλου
των «Τάξεων Υποδοχής» είναι η λογική της διάκρισης και του χωρισμού, αφού
οι παλιννοστούντες μαθητές πρέπει να ξεπεράσουν τις γλωσσικές, γνωστικές και γενικότερες
πολιτισμικές τους «ελλείψεις» σε θεσμούς έξω από τις κοινωνικές τάξεις, στις οποίες στη συνέχεια θα
έρθουν να ενταχθούν.
Η εμφάνιση των πρώτων μέτρων εκπαιδευτικής πολιτικής συμπίπτει με τη δεύτερη προσέγγιση,
η οποία θα μπορούσε να ονομαστεί «αφομοιωτική – αντισταθμιστική». Χαρακτηριστικό της
εκπαιδευτικής πολιτικής αυτής της περιόδου είναι η υποβάθμιση των σχολικών προβλημάτων
των παλιννοστούντων παιδιών
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πρόγραμμα
διδασκαλίας.
Η
διδασκαλία
της
ελληνικής
γλώσσας
στους παλιννοστούντες μαθητές ακολούθησε το πρότυπο της γλωσσικής διδασκαλίας των ντόπιων
παιδιών και χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια βιβλία και γι’ αυτούς. Πολύ δε περισσότερο ήταν αδιανόητη η
αμφισβήτηση του τρόπου διάρθρωσης και λειτουργίας τους εκπαιδευτικού συστήματος.

Η υιοθέτηση του θεσμού των Φροντιστηριακών τμημάτων επέτρεψε την παροχή ενισχυτικής
διδασκαλίας σε όλους τους παλιννοστούντες μαθητές που επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τέτοια
προγράμματα που εκτός από τη διδασκαλία της ελληνικής και της ξένης γλώσσας, περιλάμβαναν και
τα μαθήματα της φυσικής, της χημείας και των μαθηματικών. Κυρίως όμως παρείχε τη δυνατότητα για
μια από κοινού με τα ντόπια παιδιά αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούσε η ύπαρξη
μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στο σχολείο.
Η θεσμοθέτηση και η κυριαρχία των Φροντιστηριακών τμημάτων καθώς και η αναγνώριση της
ανάγκης για διατήρηση και ενίσχυση των διαφοροποιητικών στοιχείων που φέρνουν μαζί τους
οι παλιννοστούντες μαθητές σηματοδοτεί την τρίτη και τελευταία προσέγγιση, την «αντισταθμιστική –
πλουραλιστική» προσέγγιση.
Από το 1990 επανέρχεται ο θεσμός των Τάξεων Υποδοχής, η ίδρυση των οποίων προβλέπεται για
τις περιπτώσεις σχολείων με αριθμό παλιννοστούντων μαθητών που υπερβαίνει τους 10. Αναγνωρίζεται
και προωθείται η ανάπτυξη ειδικού διδακτικού και επιμορφωτικού υλικού καθώς και η διοργάνωση
ειδικών επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς. Διάφορες πλευρές του πολιτισμού των
χωρών προέλευσης των παλιννοστούντων μαθητών λαμβάνονται υπόψη στην παραγωγή του
γλωσσικού υλικού που χρησιμοποιείται για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας καθώς και ιστορικο –
πολιτισμικού υλικού που απευθύνεται και στους ντόπιους μαθητές.
Παρατηρείται δηλαδή μια συνειδητοποίηση του ρόλου των γλωσσικών και πολιτισμικών
διαφοροποιήσεων
και
κάποιο
ενδιαφέρον
για
την
γλώσσα
και
τον
πολιτισμό
των παλιννοστούντων χωρίς όμως να αμφισβητείται η αντίληψη της πολιτισμικής ομοιογένειας, δηλαδή
του μονοπολιτισμικού χαρακτήρα του ελληνικού σχολείου και της κοινωνίας ευρύτερα. Μια αλλαγή
του μονοπολιτισμικού προσανατολισμού των προγραμμάτων σπουδών με σκοπό να επηρεάσουν θετικά
την αλληλεπίδραση μαθητών και εκπαιδευτικών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, ακόμα
εκκρεμεί. Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην καλύτερη
αξιοποίηση του παραγόμενου διδακτικού υλικού, σε αναλύσεις στερεοτύπων, προκαταλήψεων και
στάσεων σε διατομικό/ διαπροσωπικό επίπεδο και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις θεματοποιούνται η
κοινωνική διαστρωμάτωση, οι κοινωνικές διακρίσεις και ο φανερός ή ο λανθάνων ρατσισμός στο
επίπεδο των θεσμών. (Μάρκου, 1996: 50-51).
3) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο παραπάνω κείμενο έγινε λόγος για κάποια από τα ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική
και την πανεπιστημιακή πολιτική. ¨Όπως προαναφέρθηκε το εκπαιδευτικό σύστημα είναι βασικό δομικό
στοιχείο διαμόρφωσης του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού. Γι’ αυτό το λόγο και πρέπει να
μετασχηματιστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες κοινωνικές ανάγκες και προκλήσεις της εποχής
που διανύουμε.
Η παρούσα μελέτη έδωσε έμφαση στα κυριότερα ζητήματα και στις επείγουσες διαστάσεις της
εκπαιδευτικής πολιτικής της τελευταίας δεκαπενταετίας και πιο συγκεκριμένα της περιόδου 1990-2004.
Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, αναλύθηκε η ατζέντα της ποιότητας στις πολιτικές της Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Η διαδικασία συγκρότησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
αναδεικνύει το ζήτημα της ποιότητας ως ζήτημα αιχμής για την οργάνωση και τη λειτουργία των
πανεπιστημίων στον 21ο αιώνα. Πλέον, έχει καταστεί κατανοητή και επείγουσα η ανάγκη για την
εμπράγματη Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η οποία μπορεί να οικοδομηθεί με την αξιοποίηση και την
ενδυνάμωση κάθε διάστασης της ολοκλήρωσης (κοινωνικής, μορφωτικής, επιστημονικής και
τεχνολογικής). Μια τέτοια Ευρώπη δεν μπορεί παρά να προσβλέπει στην δόμηση μιας Ευρωπαϊκής
εκδοχής της Κοινωνίας της Γνώσης. Και σε μια τέτοια εκδοχή η Ανώτατη Εκπαίδευση είναι δίχως
αμφιβολία όρος συγκρότησης. Η πορεία προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει θέσει
ως στόχο την υλοποίηση αυτού του ρόλου της Ανώτατης Εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο αυτό να ακυρώνει
την ύπαρξη προβλημάτων και μιας σειράς επικίνδυνων ατραπών που πρέπει να αποφευχθούν
(ενδεικτικά αναφέρουμε τον κίνδυνο μιας δυσλειτουργικής ομογενοποίησης).
Ένα από τα κομβικότερα ζητήματα της νέας πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευσης είναι η
διεύρυνση της πρόσβασης και το συνακόλουθο «άνοιγμα» της στους ενήλικες. Η εκπαίδευση ενηλίκων
αποτελεί άλλωστε κρίσιμο σημείο της σύγχρονης ατζέντας της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αναπόφευκτα
λοιπόν εκτενής αναφορά έγινε και στο ζήτημα της εκπαίδευσης ενηλίκων και στη διεύρυνση της

πρόσβασης δεδομένου του γεγονότος ότι η ποιοτικότερη απασχόληση ενισχύει την κοινωνική συνοχή.
Η μετατόπιση από τις παθητικές στις ενεργητικές μορφές απασχόλησης καλεί τα κράτη μέλη να πάρουν
μέτρα για την ενσωμάτωση των μειονεκτούντων ομάδων στην αγορά εργασίας.
Τα τελευταία έτη παρατηρείται στην ελληνική κοινωνία ένταση της ανάγκης για επαγγελματικό
προσανατολισμό και καθοδήγηση όχι μόνο των νέων αλλά και των μεγαλύτερων. Απαραίτητη
προϋπόθεση θεωρείται η μέριμνα για ενίσχυση της απασχολησιμότητας μέσω της Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η εκπαίδευση ενηλίκων μάλιστα παρουσιάζει ξεχωριστό
ενδιαφέρον και εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο, πόσο μάλλον που οι σημερινοί δυνάμει
εκπαιδευόμενοι προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, δεδομένης της
επιτελούμενης πολυπολυτισμοποίησης της Ελλάδας.
Πράγματι, η ένταξη των παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης
αποτέλεσε μια πολύ δύσκολη και προβληματική διαδικασία.
Ζητούμενο παραμένει αν η ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος για τους επανακαρτιζόμενους και τους
αλλοδαπούς μαθητές ενισχύει την αποτελεσματικότητα των τάξεων
υποδοχής.Παρατηρείται, δηλαδή, κάποιο ενδιαφέρον για την γλώσσα και τον πολιτισμό των
παλιννοστούντων
χωρίς να αμφισβητείται η αντίληψη της πολιτισμικής ομογένειας, του μονοπολιτισμικού, δηλαδή,
χαρακτήρα του ελληνικού σχολείου και της κοινωνίας ευρύτερα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Πληροφορική ως ένα αντικείμενο διδασκαλίας στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει μια
σύντομη ιστορία. Ωστόσο στη διάρκεια της σύντομης αυτής ιστορίας υπέστη πολλές αλλαγές. Από ένα
περιθωριακό μάθημα εξελίχθηκε σε μάθημα που διδάσκεται σε όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας.
Επιπλέον η Πληροφορική διαιρέθηκε σε επιμέρους μαθήματα τα οποία έχουν σαφώς διαφορετικό
προσανατολισμό.

ABSTRACT
Computer Science as a separate course in the Greek Secondary Education has a short history. However,
during this short period of time, the course has been changed many times. From a marginal course has
been developed into a course taught in all classes of Secondary Education. Moreover Computer Science
courses have been divided into partial branches with very different rationale.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η Ιστορία της Εκπαίδευσης αποτελεί ένα σχετικά σύνθετο πεδίο ερευνών καθώς το αντικείμενο της
είναι, εν δυνάμει, όλα τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν και συνδέονται, με κάποιο τρόπο,
με την Εκπαίδευση. Για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, αυτό που μελετά η Ιστορία της Εκπαίδευσης
δεν είναι τόσο τα γεγονότα καθ’ εαυτά, αλλά μάλλον τα ιστορικά φαινόμενα, δηλαδή εκείνα τα γεγονότα
τα οποία μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε μια πληρέστερη εικόνα ενός στιγμιότυπου της διαδρομής του
θεσμού της Εκπαίδευσης ή της εξέλιξης της. Αυτή η «πληρέστερη εικόνα» δεν προέρχεται, τις
περισσότερες φορές, από μια απλή συσσώρευση γεγονότων που εξιστορούνται ή παρατίθενται, αλλά
αποτελεί προϊόν διεργασίας. Ο ερευνητής επιλέγει το πρωτογενές του υλικό (δηλαδή αποφασίζει κατ’
ουσία ποιο είναι το πρωτογενές υλικό - όπως γεγονότα, μαρτυρίες, τεκμήρια -και τη μέθοδο με την οποία
θα το αναλύσει) και εντάσσει το υλικό αυτό μέσα σε ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο ερμηνείας και,
ενδεχομένως, προβλέψεων. Στην πορεία αυτής της διεργασίας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν
έννοιες, υποθέσεις και θεωρίες από όμορες ερευνητικές περιοχές, όπως η Κοινωνιολογία ή η
Ανθρωπολογία. Έτσι, για παράδειγμα, η θεωρία της διδακτικής μετατόπισης, μια θεωρία για την
ανάλυση φαινομένων στο χώρο της Μαθηματικής Παιδείας, προσπαθεί να μελετήσει τους
μετασχηματισμούς που υφίσταται μια επιστημονική έννοια στη διαδρομή της σχολειοποίησης ή,
ακριβέστερα, της ένταξης της στη διδασκαλία. Στο πλαίσιο αυτό είναι εφικτή η μελέτη φαινομένων του
παρελθόντος που σχετίζονται με την εισαγωγή νέων μαθηματικών εννοιών στο σχολείο. Ταυτόχρονα, η
ίδια αυτή θεωρία, υποστηρίζει την άποψη ότι, κατά κάποιο τρόπο, πολλές καινοτομίες στον τομέα της
διδασκαλίας των Μαθηματικών απορροφώνται από το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο σταδιακά τις
αδρανοποιεί και τους προσδίδει μερικά τυπικά χαρακτηριστικά, κοινά σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα
τα οποία χαρακτηρίζουν ακριβώς τη σχολειοποιημένη γνώση. Κατά τον τρόπο αυτό και σε κάποιο μέτρο,
η θεωρία της διδακτικής μετατόπισης επιτρέπει στον ερευνητή να προβλέψει μια ενδεχόμενη εξέλιξη
νέων, ανάλογων καινοτομιών και μάλιστα έμμεσα, να ελέγξει και την ισχύ της θεωρίας. Είναι σαφές στην
περίπτωση αυτή ότι η θεωρία της διδακτικής μετατόπισης μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ανάλυσης
της πορείας ορισμένων εννοιών μέσα στο σχολικό περιβάλλον και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ως εργαλείο (όπως και πολλές άλλες θεωρίες φυσικά) μέσα στο γενικό πλαίσιο μελέτης της Ιστορίας της
Εκπαίδευσης.
Όπως είναι φυσικό, σε ορισμένες περιπτώσεις τα μελετώμενα φαινόμενα δεν ανήκουν χρονολογικά
εξ ολοκλήρου στο παρελθόν, αλλά μπορούν να είναι ακόμη εν εξελίξει. Είναι ακόμη δυνατόν τα φαινόμενα
να μελετηθούν στα πρώτα στάδια της εξέλιξης τους: στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε φαινόμενα εν
τω γεννάσθαι.
Στην παρούσα επιχειρούμε να μελετήσουμε την ιστορία του μαθήματος της Πληροφορικής στην
ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ειδικότερα στο Γυμνάσιο και το Ενιαίο Λύκειο). Το βασικό ερώτημα
στο οποίο εστιάζουμε τη δική μας διερεύνηση, όπως ακριβώς και ο τίτλος το δηλώνει, είναι το εξής:

Ποια είναι η διαδρομή της Πληροφορικής ως αντικειμένου διδασκαλίας
στα σχολεία;
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μια διαδρομή σχετικά σύντομη - περίπου των τελευταίων 25 ετών –
άρα πρόκειται για μια μελέτη που εντάσσεται σε μια κατηγορία σύγχρονης μικροϊστορίας.
Το ερώτημα που διατυπώνεται παραπάνω, το εντάσσουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο:

Ποιος είναι ο κύκλος ζωής των σχολικών μαθημάτων;
Σκοπός μας είναι η διερεύνηση αυτής της διαδρομής, της εξέλιξης δηλαδή, η οποία χαρακτηρίζει τα
μαθήματα – τόσο τα «κλασικά» όσο και τα υπόλοιπα. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για μαθήματα που
συνδέονται με τις θετικές επιστήμες, των Μαθηματικών συμπεριλαμβανομένων, και ως αντικείμενο
μελέτης περίπτωσης θεωρούμε τη (σχολική) Πληροφορική. Βέβαια η διερεύνηση αυτή δε μπορεί να
εξαντληθεί στα πλαίσια μιας και μόνης εργασίας. Πρόκειται για ένα γενικότερο πρόγραμμα υπό ανάπτυξη
και η παρούσα αναφορά είναι αναγκαστικά περιορισμένη και συνοπτική.

Ο στόχος της μελέτης
Ίσως το επόμενο ερώτημα πρέπει να είναι το εξής:
ποιο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη αυτή;
Η μελέτη, κατά την άποψή μας, παρουσιάζει ένα πολλαπλό ενδιαφέρον:
· Η μελέτη της εξέλιξης του μαθήματος της Πληροφορικής μπορεί να βοηθήσει (επιβεβαιώνοντας,
διαψεύδοντας ή εμπλουτίζοντας σχετικές θεωρίες) στην καλύτερη κατανόηση της διαχρονικής πορείας
που ακολουθούν τα σχολικά «αντικείμενα» και στην πληρέστερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίο
λειτουργούν τα μαθήματα και γενικότερα το σχολείο ως μεταδότης δεξιοτήτων και επιστημονικών
γνώσεων, αλλά και ως φορέας και παραγωγός ιδεολογίας και στάσεων.
· Είναι γνωστό ότι η Πληροφορική και οι Νέες Τεχνολογίες έχουν ένα ιδιαίτερο ιδεολογικό φορτίο, καθώς
αποτελούν το επίκεντρο ενός λόγου και μιας ιδεολογίας που αποδίδει στη Τεχνολογία γενικά και
μάλιστα στις Νέες Τεχνολογίες, έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες. Για
παράδειγμα, η Πληροφορική αποτελεί ένα γνωστικό αντικείμενο με καθολική αποδοχή. Όχι μόνο
διδάσκεται σε όλους τους τύπους σχολείων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και σύμφωνα
με το σχεδιασμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ακόμη και στην προσχολική αγωγή), αλλά διδάσκεται
πρακτικά και σε όλες τις σχολές: από τη Θεολογία ως την Ιατρική και από το Πολυτεχνείο ως τη
Φιλοσοφική Σχολή. Επομένως η μελέτη της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών (των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, όπως λέγονται) είναι σημαντική καθώς οι
Νέες Tεχνολογίες, με επίκεντρο την Πληροφορική, αποτελούν ένα κομβικό σημείο, ένα σταθερό σημείο
αναφοράς του σύγχρονου ιδεολογικού και πολιτικού λόγου.

Η ιστορία της σχολικής διαδρομής της Πληροφορικής: μερικές ιδιαιτερότητες

Η Πληροφορική ως αντικείμενο μελέτης παρουσιάζει μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής:
· Η Πληροφορική έχει έναν πολλαπλό ρόλο στο σχολικό σύστημα: είναι ταυτόχρονα αντικείμενο
διδασκαλίας αλλά και μέσο διδασκαλίας. Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις η Πληροφορική, με τη μορφή
εξειδικευμένων εκπαιδευτικών λογισμικών ή χάρη στη χρήση του Διαδικτύου, αποτελεί ένα μέσο για
την υποστήριξη της διδασκαλίας άλλων γνωστικών αντικειμένων. Ταυτόχρονα αποτελεί, σε διάφορες
μορφές, αντικείμενο διδασκαλίας άλλοτε στα πλαίσια ενός Πληροφορικού εγγραμματισμού και άλλοτε
ως γενικότερο επιστημονικό αντικείμενο, αποτελώντας μάλιστα εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές
εξετάσεις της Γ’ Λυκείου (αν και βέβαια οι αναμενόμενες μεταβολές στο σύστημα των Πανελλαδικών
εξετάσεων ενδεχομένως θα μεταβάλουν το status του σχετικού μαθήματος) με στοιχεία τεχνικής και
επαγγελματικής κατάρτισης – και όλα αυτά ταυτόχρονα στα πλαίσια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα τελευταία χρόνια εξάλλου η ανάπτυξη των δικτύων και του Διαδικτύου γενικότερα επιτρέπουν την
ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος, αναθέτοντας έτσι στην
Πληροφορική έναν ακόμη ρόλο (επικοινωνία δια του Η.Υ. – Computer Mediated Communication). Από
την άποψη αυτή η Πληροφορική αποτελεί ένα σχεδόν μοναδικό δείγμα γνωστικού αντικειμένου στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Στην παρούσα θεωρούμε την Πληροφορική αποκλειστικά στη διάστασή της ως
ιδιαίτερου γνωστικού αντικειμένου, ως αντικειμένου διδασκαλίας.
· Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, το αντικείμενο της μελέτης, η σχολική Πληροφορική δηλαδή,
εξελίσσεται ακόμη, είναι εν τω γεννάσθαι. Κατά κάποιο τρόπο ωστόσο, σε εξέλιξη είναι και η ίδια η
Πληροφορική, ως θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστήμη. Αυτό σημαίνει ότι η σχολική Πληροφορική
προσφέρεται ιδιαίτερα για μελέτη καθώς η ενσωμάτωσή της στο σχολικό σύστημα δεν έχει
ολοκληρωθεί, δεν έχει παγιωθεί και επομένως παρατηρούνται μεγάλες μεταβολές κατά την πορεία
αυτής της ενσωμάτωσης. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Πληροφορική είναι στην αρχή (σχετικά) της
σχολικής πορείας της σημαίνει μεγάλη προσβασιμότητα στις πηγές, στο πρωτογενές υλικό και φυσικά
δυνατότητα άμεσης επαφής με πρωταγωνιστές της διαδρομής (για παράδειγμα ο ερευνητής μπορεί να
έχει επαφή με τους θεσμικά υπευθύνους για τη λήψη διαφόρων αποφάσεων που σχετίζονται με το
αντικείμενο). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί ή τα στελέχη όλων
των βαθμίδων, οι οποίοι ενεπλάκησαν στη σχολική Πληροφορική είναι όχι απλώς εν ζωή, αλλά ακόμη
και ενεργοί επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά. Ωστόσο το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα ηθικό και
μεθοδολογικό πρόβλημα: είναι επιτρεπτή η αναφορά σε εν ενεργεία συμμετέχοντες; Επιπλέον η όλη
μελέτη δεν επηρεάζεται από την τρέχουσα εξέλιξη; Η μελέτη της σύγχρονης ιστορίας δεν είναι
αναγκαστικά επηρεασμένη από τις εν εξελίξει διαμάχες;
Στον όλο προβληματισμό θα πρέπει επίσης να επισημανθεί πως ο συγγραφέας της παρούσας είχε
εμπλοκή (όχι κατ’ ανάγκη σημαντική, αλλά προσωπική) στην πορεία της σχολικής Πληροφορικής,
γεγονός το οποίο μπορεί επίσης να επηρεάσει την ανάλυση των φαινομένων.

Ποια στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτογενές υλικό;
Επειδή η Πληροφορική είναι ένα αντικείμενο με πολλές ιδιαιτερότητες, η μελέτη της μας βοηθά να
συνειδητοποιήσουμε την ύπαρξη και το ρόλο μιας πληθώρας παραγόντων οι οποίοι χαρακτηρίζουν την
εξέλιξη της και οι οποίοι ενδεχομένως δεν είναι τόσο εμφανείς σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Το γεγονός
αυτό, έμμεσα, μας επιτρέπει ωστόσο να οργανώσουμε καλύτερα τη μελέτη και των υπολοίπων γνωστικών
αντικειμένων. Για παράδειγμα ο ρόλος της τεχνολογίας δεν είναι γενικά πολύ εμφανής στα περισσότερα
γνωστικά αντικείμενα – ακριβέστερα η σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων με μια ορισμένη τεχνολογία
δεν είναι σύνηθες φαινόμενο στην ελληνική εκπαίδευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών, η ύπαρξη και η χρήση σχολικών εργαστηρίων υπήρξε στο παρελθόν ένα διαρκές
αίτημα του αντίστοιχου κλάδου. Ωστόσο η συσχέτιση του μαθήματος με την ύπαρξη των εργαστηρίων δεν
υπήρξε, κατά τη γνώμη μας, τόσο ισχυρή όσο στην περίπτωση της Πληροφορικής. Σε άλλους τομείς,
όπως σε μαθήματα που διδάσκονται στα πλαίσια τεχνικής ή επαγγελματικής κατάρτισης στα ΤΕΕ, η
ύπαρξη εργαστηρίων είναι βέβαια αυτονόητη, αλλά και στην περίπτωση αυτή υπάρχουν σημαντικές
διαφορές με την Πληροφορική, δεδομένου ότι οι ίδιοι οι μαθητές διαθέτουν Η.Υ. και μάλιστα, όπως είναι
φυσικό, πολλές φορές οι Η.Υ. τους οποίους διαθέτουν είναι κατά πολύ πιο προηγμένοι από τους
σχολικούς. Επομένως η σύνδεση των μαθημάτων αυτών με μια ορισμένη τεχνολογία (για παράδειγμα η
χρήση συγκεκριμένων λειτουργικών συστημάτων όπως τα Windows) είναι διαφορετικής φύσεως από ότι
στην περίπτωση της Πληροφορικής. Από την άλλη πλευρά, στην Πληροφορική παρατηρούμε για πρώτη

φορά φαινόμενα όπως αυτό της μαζικής επιδότησης εκπαιδευτικών (με περίπου 600 ευρώ) για την αγορά
συστημάτων Η.Υ. – ενώ, για παράδειγμα, πότε δεν υπήρξε σχετική επιδότηση για αγορά βιβλίων ή
συνδρομή σε επιστημονικά περιοδικά (τα σχετικά μόνιμα επιδόματα είναι μάλλον ενισχυτικά του βασικού
μισθού παρά πραγματικές επιδοτήσεις για αγορά βιβλίων). Έτσι η εξαιρετικά ισχυρή σχέση της
Πληροφορικής με την τεχνολογία, έμμεσα μας επιτρέπει να εξετάσουμε κάτω από το πρίσμα αυτό και τα
υπόλοιπα μαθήματα του σχολείου – είτε συγκριτικά, με την έννοια ότι αυτά τα μαθήματα έχουν μια
διαφορετική σχέση με την Τεχνολογία, είτε διαφορικά, γιατί σε ορισμένα μαθήματα δεν υφίσταται σχέση
με την Τεχνολογία..
Η περίπτωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών στην Πληροφορική είναι
επίσης χαρακτηριστική. Η έκταση, η διάρκεια και ο μαζικός τους χαρακτήρας, αλλά και ο έντονος
πολιτικός λόγος που αναπτύχθηκε σχετικά με τα σεμινάρια αυτά, αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της
Πληροφορικής στον τομέα αυτό. Ενώ αρχικά, στη δεκαετία του 1980 τα σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια
πραγματοποιούντο ευκαιριακά και χωρίς σύστημα, στη δεκαετία του 1990 επιχορηγούνται κατά μεγάλο
μέρος από Ευρωπαϊκά προγράμματα (μέσω των ΠΕΚ ή των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων) και στην τρέχουσα
δεκαετία αποτελούν το αντικείμενο μεγάλων προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με
αποκλειστική οργανωτική και επιστημονική (συγκεντρωτική) ευθύνη του κράτους. Έτσι το θέμα της
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Πληροφορική, συστηματοποιείται και συγκεντροποιείται στη
διάρκεια των 25 τελευταίων ετών. Η εξέλιξη αυτή αφορά βέβαια στην Πληροφορική, αλλά ταυτόχρονα,
με έναν έμμεσο τρόπο, μας επιτρέπει να εξετάσουμε και το θέμα των επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα
υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα – τα οποία δεν γνώρισαν μια ανάλογη εξέλιξη.
Τα χαρακτηριστικά λοιπόν της Πληροφορικής ως μαθήματος, εκτός από το γεγονός ότι μας
επιτρέπουν να αναλύσουμε την πορεία της στο εκπαιδευτικό σύστημα, μας βοηθούν παράλληλα, ως ένα
σύστημα αναφοράς, να μελετήσουμε και τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα και γενικά τα υπόλοιπα
μαθήματα ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά.
Για τη μελέτη της ιστορίας της σχολικής Πληροφορικής, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από ένα
ευρύ σώμα τεκμηρίων και μαρτυριών. Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται για μελέτη τα εξής:
· H εξέλιξη του μαθήματος της Πληροφορικής όπως προβάλλει μέσα από την εξέλιξη των «αριθμών»,
μέσα δηλαδή από την εξέλιξη των ποσοτικών δεδομένων: αριθμός ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας,
τάξεις όπου διδάσκεται η Πληροφορική, πλήθος και συχνότητα αλλαγής των διδακτικών βιβλίων και
του διδακτικού υλικού εν γένει, διδακτικό προσωπικό (αριθμός διδασκόντων και η διαχρονική εξέλιξή
του αριθμού αυτού). Μπορεί ακόμη ως πρωτογενές υλικό να χρησιμοποιηθεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός
(ως απόλυτη ποσότητα ή ακόμη και ως νόρμα, ως μονάδα πλήθους Η.Υ. ανά σχολείο ή ανά μαθητή –
κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα). Η εξέλιξη του τεχνολογικού εξοπλισμού εξάλλου μπορεί να
παραλληλιστεί με τον εκάστοτε κυβερνητικό ή αντιπολιτευτικό πολιτικό λόγο (για παράδειγμα
εξαγγελίες για εξοπλισμό σχολείων ή προμήθεια Η.Υ. στους μαθητές ή το προσωπικό).
· Οι κοινωνικές ομάδες ή σχηματισμοί που επηρεάζουν την εξέλιξη της Πληροφορικής: ομάδες πίεσης με
οικονομικά ή συντεχνιακά συμφέροντα και οι εντολές, ο προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Η εξέλιξη του μαθήματος μέσα από τα επίσημα κείμενα: προσδιορισμός του μαθήματος, κείμενα του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σκοπός, στόχοι, μέσα διδασκαλίας, διδακτικό προσωπικό (ειδικότητες που
διδάσκουν το μάθημα και εξέλιξη) καθώς και status του μαθήματος. Με τον όρο status εννοείται ο
έμμεσος προσδιορισμός του μαθήματος, αν δηλαδή αποτελεί αντικείμενο ή μέσο, αν εξετάζεται,
βαθμολογείται και αν αποτελεί γνωστικό αντικείμενο εξεταζόμενο Πανελληνίως. Αν αποτελεί
αντικείμενο Πανελληνίων εξετάσεων αντικείμενο προς μελέτη αποτελούν και τα θέματα των
Πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσεων (και μάλιστα σε διαχρονική σύγκριση με αντίστοιχα θέματα που
προτείνονται σε άλλα κράτη). Θα πρέπει να τονιστεί η ύπαρξη γνωστικών περιοχών, ή αντικειμένων
που διδάσκονται χωρίς ωστόσο να αποτελούν μαθήματα με την τυπική έννοια του όρου. Τα αντικείμενα
αυτά, (όπως η Αγωγή υγείας, η Ολυμπιακή Παιδεία πιο πρόσφατα και ακόμη ο Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός σε κάποιο βαθμό) παρουσιάζουν πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (όπως το γεγονός
ότι οι μαθητές δεν αξιολογούνται ή δεν εξετάζονται σε αυτά) τα οποία τους προσδίδουν έναν ιδιαίτερο
χαρακτήρα. Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιφερειακά.
· Ανάλυση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων και ενδεχομένως του εκπαιδευτικού λογισμικού που
χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του μαθήματος.

· Τα ιδεολογήματα που περιβάλλουν το μάθημα, το κοινωνικό status της Πληροφορικής, ο ρόλος
της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικά στοιχεία προς διερεύνηση αποτελούν και οι αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών αλλά και των ίδιων των μαθητών και σπουδαστών – αν και υπάρχουν σχετικά πολύ λίγα
στοιχεία για το παρελθόν.
· Η εξέλιξη του διεθνούς τοπίου αναφοράς της Πληροφορικής: της επιστήμης των υπολογιστών, του
επαγγέλματος, των κοινωνικών πρακτικών που συνοδεύουν τη χρήση τους και του αντίστοιχου
σχολικού μαθήματος (ή γενικότερα ενός αντικειμένου διδασκαλίας)
· Η πρακτική της τάξης: με ποιο πραγματικά τρόπο διδάσκεται το μάθημα.
· Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, ο δημόσιος πολιτικός λόγος, τα
χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης. Το τελευταίο αυτό σώμα στοιχείων προς διερεύνηση είναι ιδιαίτερα
σημαντικό καθώς σπανίως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συναντώνται γνωστικά αντικείμενα τα
οποία να συνδέονται τόσο ισχυρά με δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Το σύνολο λοιπόν των στοιχείων τα οποία μπορούν να διερευνηθούν ιστορικά είναι πολύ μεγάλο. Στις
επόμενες παραγράφους εκτίθενται οι επιλογές για την παρούσα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη της διαδρομής της σχολικής
Πληροφορικής είναι βέβαια πολυπληθή και πολλαπλών κατηγοριών. Ωστόσο, προφανώς, δεν είναι όλα
ισότιμα και ισοδύναμα, δηλαδή δεν έχουν όλα την ίδια αξία για την ανάλυση που κάθε φορά επιχειρείται.
Από όλη τη διαδρομή της Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα και μάλιστα στη Δευτεροβάθμια
(Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο), στην παρούσα μελετάται η εξέλιξη της Πληροφορικής ως αυτόνομου
αντικειμένου. Το ιδιαίτερο στοιχείο που ενδιαφέρει είναι η εξέλιξη της συνολικής αντίληψης των
εμπλεκομένων παραγόντων για το ρόλο της Πληροφορικής ως αυτόνομου γνωστικού αντικειμένου (η
αντίληψη της Πολιτείας όπως εκφράζεται από τα επίσημα και τα παράπλευρα κείμενα και των
εκπαιδευτικών όπως εκφράζεται μέσα από την επαγγελματική τους πρακτική και το λόγο τους – οι
μαθητές και οι αντιλήψεις τους απουσιάζουν, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία προς διερεύνηση).
Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο ιστορικο-κοινωνικό. Τα φαινόμενα
αναλύονται ως στοιχεία ενός γενικότερου πλαισίου αναφοράς στο οποίο λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνικός
παράγοντας, δηλαδή οι δυνάμεις και οι τάσεις που κυριαρχούν στον κοινωνικό περίγυρο και σχετίζονται
με το σχολείο και την Εκπαίδευση, ο ιδεολογικός και οικονομικός ρόλο που παίζουν οι Νέες Τεχνολογίες
και ένα πλήθος άλλων, συναφών στοιχείων.
Ορισμένα από τα φαινόμενα που αναλύονται έχουν παρατηρηθεί απευθείας, καθώς ο συγγραφέας
της παρούσας συμμετείχε σε αυτά. Υιοθετείται έτσι η αναλυτική μέθοδος του συμμετέχοντος παρατηρητή.
Η πολυπλοκότητα του υπό μελέτη αντικειμένου μας υποχρεώνει να χρησιμοποιήσουμε μια πλειάδα
πηγών. Έτσι χρησιμοποιούμε ως βασικό σώμα προς ανάλυση τα υπηρεσιακά και εν γένει επίσημα κείμενα
και έγγραφα ( όπως νόμους, εκθέσεις, εγκυκλίους), τα σχολικά βιβλία, το αναλυτικό πρόγραμμα και τις
υποδείξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Παράλληλα όμως με αυτά αξιοποιούμε και κείμενα τα οποία
είναι παράπλευρα και ενδεχομένως ημιεπίσημα ή ανεπίσημα και αφορούν με ένα άμεσο τρόπο στη σχολική
Πληροφορική όπως συνεντεύξεις εμπλεκομένων υπευθύνων και αρμοδίων, σχετική αρθρογραφία, νέα
από τις εφημερίδες. Τέλος χρησιμοποιούμε και εργαλεία της συγκριτικής Παιδαγωγικής για τη σύγκριση
της εξέλιξης αυτής στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες – όπως η Γαλλία και η Μ. Βρετανία.
Ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης της σχολικής Πληροφορικής, σχετικά καινούριο, αποτελεί
το λογισμικό και το εκπαιδευτικό λογισμικό. Πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερη κατηγορία διδακτικών
μέσων και διδακτικού υλικού η οποία παίζει έναν βαρύνοντα ρόλο στη διδασκαλία της Πληροφορικής –
αφού η χρήση ειδικού λογισμικού (όπως τα περιβάλλοντα προγραμματισμού) είναι επιβεβλημένη, ενώ η
χρήση διδακτικού λογισμικού ευνοείται από τη συγγένεια του λογισμικού ως είδους με το ίδιο το
διδασκόμενο αντικείμενο. Η ανάλυση ωστόσο τόσο της εξέλιξης του ειδικού λογισμικού όσο και του
εκπαιδευτικού λογισμικού, απαιτεί τη χρήση εργαλείων ανάλυσης που εκφεύγουν από τα όρια της
παρούσας και για το λόγο αυτό η ανάλυση τους δε θα συμπεριληφθεί στην παρούσα.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Η εξέλιξη του μαθήματος της Πληροφορικής μέχρι σήμερα, έτσι τουλάχιστον όπως προκύπτει από
τα σχετικά τεκμήρια, φαίνεται να χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία:
· Η Πληροφορική στο σχολικό περιβάλλον γίνεται πολυσχιδής, δηλαδή χάνει το γενικό χαρακτήρα της
ως ενός ενιαίου και μοναδικού μαθήματος και επιμερίζεται σε μια σειρά μαθημάτων τα οποία
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Τόσο στον πρώτο κύκλο της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) όσο και στον δεύτερο (Λύκειο) η Πληροφορική υφίσταται ως ένα γενικής
φύσεως γνωστικό αντικείμενο. Ταυτόχρονα όμως στις δυο τελευταίες τάξεις της Δευτεροβάθμιας
εμφανίζεται παράλληλα και με τη μορφή μαθημάτων που εξετάζονται πανελληνίως στις εισαγωγικές
εξετάσεις για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι διαφορές μεταξύ των δυο αυτών κατηγοριών μαθημάτων
Πληροφορικής είναι σημαντικές. Οι διαφορές δεν εντοπίζονται τόσο στο περιεχόμενο τους, όσο στο
διαφορετικό χαρακτήρα που παρουσιάζουν τα αντίστοιχα μαθήματα.
· Η Πληροφορική στο σχολείο γνωρίζει μια έκρηξη «αριθμών», καθώς όλα τα ποσοτικά χαρακτηριστικά
της παρουσιάζουν πολύ μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης: ο αριθμός τάξεων περνάει από το 1 (αρχικά τη
Β’ Λυκείου) στο 6, ο αριθμός των βιβλίων πολλαπλασιάζεται με τον ίδιο συντελεστή, ενώ ακόμη πιο
εντυπωσιακή είναι η μεταβολή του πλήθους των διδασκόντων. Ωστόσο, παράλληλα με την ανάπτυξη
αυτή σημειώνεται ότι ο χαρακτήρας των μαθημάτων της Πληροφορικής δεν έχει πλήρως παγιωθεί σε
πολλά διαφορετικά επίπεδα. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι η Πολιτεία δεν έχει ακόμη επιλύσει το
θεμελιώδες πρόβλημα της επιλογής των διδασκόντων, αφού το μάθημα διδάσκεται αδιακρίτως από
αποφοίτους Πανεπιστημίων (όλων των ειδικοτήτων), Πολυτεχνικών σχολών, μη-Πανεπιστημιακών
σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφοίτους ΤΕΙ και
πτυχιούχους ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό,
ένα πολύ σημαντικό τμήμα των διδασκόντων δεν είναι Πληροφορικοί, αλλά πτυχιούχοι διαφόρων
σχολών οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σεμινάρια με 16μηνη τουλάχιστον διάρκεια. Υπάρχει
λοιπόν μια διαρκής διαμάχη ανάμεσα στις αντίστοιχες ομάδες των εκπαιδευτικών με αντικρουόμενα
συντεχνιακά συμφέροντα η οποία γίνεται ολοένα και πιο οξεία, όπως μπορεί κανείς εύκολα να
διαπιστώσει παρακολουθώντας τον τύπο και τους ιστοχώρους των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών
(προσφάτως προσετέθησαν και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης). Απομένει προς
διερεύνηση η υπόθεση ότι ο επιμερισμός της Πληροφορικής σε δυο κλάδους αντιστοιχεί σε μια άτυπη
και ακόμη άμορφη διαίρεση των εκπαιδευτικών – ανάλογα με το είδος του βασικού τους πτυχίου. Η
Πληροφορική μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως ένα υβριδικό μάθημα, δεδομένου ότι παρουσιάζει μια
πορεία ταυτόχρονα προς δυο αντιφατικές θέσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, η Πληροφορική εξελίσσεται από ένα μάθημα περιθωριακό σε περισσότερα του ενός
διακριτά μαθήματα από τα οποία δυο τουλάχιστον συμπεριλαμβάνονται στα πανελληνίως εξεταζόμενα
μαθήματα του Ενιαίου Λυκείου. Ταυτόχρονα όμως η Πληροφορική αποκτά ένα ιδιόμορφο χαρακτήρα,
αφού σε άλλες τάξεις δεν εξετάζεται γραπτά, σε άλλες εξετάζεται αλλά ο βαθμός της δεν
συνυπολογίζεται στον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας του μαθητή και σε άλλες τάξεις αποτελεί απλώς
μάθημα
επιλογής.
Βέβαια
στις
αντίστοιχες
τάξεις,
ο
τίτλος
των
αντίστοιχων
μαθημάτων διαφοροποιείται όπως και το περιεχόμενο τους: υπάρχουν άλλοτε σκόρπια στοιχεία,
άλλοτε ένα σύνολο τεχνικών γνώσεων και άλλοτε ένα συγκροτημένο σώμα επιστημονικών γνώσεων
και πρακτικών επίλυσης προβλημάτων (για παράδειγμα προγραμματισμού). Έτσι, η Πληροφορική,
ακόμη και αν τη θεωρήσουμε αποκλειστικά ως αντικείμενο διδασκαλίας, δεν αποτελεί ένα αυτόνομο
γνωστικό αντικείμενο, όπως ήταν στην αρχή της εισαγωγής της στο σχολικό σύστημα, αλλά εξελίσσεται
προς μια διπλή οντότητα: προς ένα ειδικό επαγγελματικό-τεχνολογικό –επιστημονικό γνωστικό
αντικείμενο και προς ένα γενικό γνωστικό αντικείμενο.
· Η Πληροφορική ως ειδικό επαγγελματικό-τεχνολογικό–επιστημονικό αντικείμενο στο Ενιαίο Λύκειο
γνωρίζει μια ανάπτυξη σημαντική. Ωστόσο, αν και η Πληροφορική αποτελεί μάθημα στις Πανελλαδικές
εξετάσεις δυο τάξεων του Λυκείου, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το μάθημα κυρίως της Γ’ Λυκείου
παρουσιάζει μια σχετική αυτονομία, με την έννοια ότι ενώ στις προηγούμενες τάξεις διδάσκονται
μαθήματα Πληροφορικής, ωστόσο κανένα από αυτά δε σχετίζεται, παρά πολύ λίγο, με το μάθημα που
εξετάζεται Πανελληνίως. Μια σειρά επίσης άλλων δεικτών συνηγορεί υπέρ της θεώρησης της
Πληροφορικής ως ενός κλάδου με πρακτική κυρίως διάσταση. Έτσι, για παράδειγμα, το ένα από τα δυο
μαθήματα που εξετάζονται πανελληνίως δε διδάσκεται σε συνάρτηση με τις επιστημονικές του βάσεις

(που είναι μαθηματικές στην ουσία τους), αλλά μάλλον σα μια δραστηριότητα με πρακτικό χαρακτήρα.
Επίσης, τα προτεινόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις θέματα είναι σαφώς ευκολότερα από τα
αντίστοιχα θέματα που προτείνονται στα υπόλοιπα μαθήματα που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες
όπως είναι η Φυσική και τα Μαθηματικά. Εξάλλου ένα μέρος των προτεινομένων θεμάτων αντιστοιχεί
σε τυποποιημένες γνώσεις, δεν αντιστοιχεί δηλαδή σε «ανοιχτά» προβλήματα. Αυτό διαπιστώνεται, για
παράδειγμα, από τις απόψεις των ίδιων των διδασκόντων, αλλά και από συγκριτικές μελέτες με άλλα
μαθήματα ή με θέματα που προτείνονται σε αντίστοιχο επίπεδο σε άλλες χώρες. Με μια γενική έννοια
τα μαθήματα της Πληροφορικής αυτής της κατηγορίας δεν αντιμετωπίζονται παρά μόνο με μια οπτική
γωνία σχεδόν-επαγγελματικής πρακτικής.
· Η Πληροφορική ως γενικό γνωστικό αντικείμενο γνωρίζει μια διαφορετική πορεία: η σημαντικότερη
αλλαγή που συντελείται στην εξέλιξη του μαθήματος τα τελευταία 20 χρόνια είναι η αλλαγή
του πλαισίου αναφοράς: η Πληροφορική ως αντικείμενο φαίνεται να χάνει την αναφορά της σε ένα
επιστημονικό πεδίο. Περιορίζεται επίσης έντονα η αναφορά σε μια ιδιαίτερη τεχνολογία και αντίστοιχα
ενδυναμώνεται η συσχέτιση με τις κοινωνικές πρακτικές. Τα στοιχεία και μόνο από τα σχολικά βιβλία
της περιόδου 1985-2004 δείχνουν μια σαφή φθίνουσα πορεία του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η
αναφορά στην Επιστήμη της Πληροφορικής όπως και η αναφορά στην τεχνολογία. Βέβαια υπάρχει μια
αύξηση των σελίδων που αναφέρονται στην Τεχνολογία, η οποία όμως σχετικοποιείται πολύ, γιατί ενώ
η αναφορά στην Τεχνολογία προ εικοσαετίας αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά την υπολογιστική
τεχνολογία, σήμερα παρουσιάζονται και οι τεχνολογίες των περιφερειακών μονάδων (όπως οι
εκτυπωτές, οι σαρωτές, οι διαποδιαμορφωτές - modem). Αντίστοιχα υπάρχει η εμφάνιση και μια πολύ
σημαντική αύξηση αναφορών στις επιπτώσεις της Πληροφορικής στην Οικονομία, τις επιστήμες και
γενικά τις κοινωνικές επιπτώσεις της Πληροφορικής. Ο δείκτης αυτός, δηλαδή οι μεταβολές στο
περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, είναι βέβαια σημαντικός, αλλά όχι επαρκής. Ωστόσο, και σε άλλα
σχετικά κείμενα (όπως το Ενιαίο Πλαίσιο προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
καθώς και στην αρθρογραφία που «περιβάλλει» το εκπαιδευτικό σύστημα) διαφαίνεται μια τάση για
μια ριζική μεταβολή στον προσανατολισμό του μαθήματος. Φαίνεται δηλαδή να συντελείται σταδιακά
μια στροφή της Πληροφορικής από ένα μάθημα τεχνολογίας σε ένα μάθημα χρηστικού
αλφαβητισμού και πιο πρόσφατα ενός πληροφορικού εγγραμματισμού.

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση της διαδρομής της σχολικής Πληροφορικής,
θεωρουμένης ως αντικειμένου διδασκαλίας, στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο),
όπως προβάλλει κυρίως μέσα από τα επίσημα κείμενα και έγγραφα, αλλά και μέσα από την
επαγγελματική πρακτική και το λόγο των εκπαιδευτικών. Η σχολική Πληροφορική αποτελεί ένα μάθημα
το οποίο έχει μια πολύ σύντομη ιστορία στο εκπαιδευτικό σύστημα. Παρόλα αυτά, η Πληροφορική ως
αντικείμενο διδασκαλίας, στο σύντομο αυτό διάστημα υπέστη πολλές και σημαντικές αλλαγές.
Οι αλλαγές αυτές στην πορεία της Πληροφορικής μας επιτρέπουν να αναλύσουμε την διαδρομή του
γνωστικού αυτού αντικειμένου στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα, με έναν έμμεσο τρόπο, μας
επιτρέπουν επίσης να επανεξετάσουμε τη διαδρομή και των υπολοίπων γνωστικών αντικειμένων.
Η μελέτη της εξέλιξης της σχολικής Πληροφορικής μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι η
Πληροφορική, ενώ αρχικά υπήρξε ένα (ποσοτικά και ποιοτικά) σχετικά περιθωριακό και μεμονωμένο
μάθημα, σήμερα διδάσκεται σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και έχει επιμεριστεί σε
διάφορα μαθήματα τα οποία μπορούν να διαιρεθούν σε επιμέρους κατηγορίες.
Η Πληροφορική ως γενικό αντικείμενο, είχε αρχικά ως αποκλειστικό πεδίο αναφοράς της την
τεχνολογία των Η.Υ. και την επιστήμη της Πληροφορικής (ακριβέστερα τον προγραμματισμό). Σήμερα το
πεδίο αναφοράς είναι μάλλον οι κοινωνικές πρακτικές. Ταυτόχρονα οι αναφορές στις κοινωνικές
επιπτώσεις της Πληροφορικής είναι ένα μείζον θέμα – ενώ ήταν σχεδόν ανύπαρκτο στην αρχική περίοδο
διδασκαλίας του μαθήματος. Σημειώνεται πάντως ότι σε πολλά επίπεδα η Πληροφορική έχει ακόμη ένα
σχετικά ασαφές status στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Η Πληροφορική ως επιστημονικό-τεχνικό και επαγγελματικό γνωστικό αντικείμενο έχει σαφή
αναφορά στην τεχνολογία της Πληροφορικής. Οι αναφορές της στην επιστήμη της Πληροφορικής αν και
πολύ ισχυρές, είναι ωστόσο σαφώς προσανατολισμένες προς μια πρακτική μάλλον, παρά προς μια
θεωρητική θεμελίωση ή προς μια συστηματική διδασκαλία μεθόδων επίλυσης προβλημάτων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αναφέρεται στη συγκρότηση της επιμορφωτικής πολιτικής για τα Διδασκαλεία
Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΔΕ). Ειδικότερα εστιάζει στο θεσμικό μετασχηματισμό των ΔΔΕ, που συνέβη το
1995 και συνίσταται στην προσχώρηση του ήδη υπάρχοντος Μαρασλείου ΔΔΕ στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στην ίδρυση πέντε ακόμη ΔΔΕ στην
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ρόδο και Ρέθυμνο στα αντίστοιχα ΠΤΔΕ.
Τα θεωρητικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν από την έρευνα προέρχονται από τη θεωρία
της δομοποίησης του Γκίντενς (Giddens 1984)
και
την
έννοια
των
κοινωνικών
ιεραρχιών
του Μουζέλη (1997).
Παρά το ότι η έρευνα για τη συγκρότηση της επιμορφωτικής πολιτικής για τα ΔΔΕ ανασύρει έναν
αξιοσημείωτο αριθμό εμπλεκόμενων φορέων, η εργασία επιχειρεί να φωτίσει ειδικότερα τη συμβολή της
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Παρουσιάζεται το πλέγμα των στρατηγικών της προσανατολισμών
και ιχνηλατείται η συμβολή της -άμεση ή έμμεση- στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική.

ABSTRACT
The paper examines the formulation of the education policy concerning Teachers’ Training
Colleges (Didaskalia Dimotikis Ekpedefsis). The focus is on the institutional transformation of the
Colleges, which took place in 1995 and consists in the incorporation of the already
existing Maraslio College in the Department of Primary Education of University Athens, as well as the
establishment of five more Colleges in Thessalonica, Patras, Ioanninas, Rhodes and Rethimno in the
Department of Primary Education of each town.
The theoretical tools that were used by the research are derived from the structuration theory
(Giddens 1984) as well as the notion of social hierarchies (Mouzelis1997).
Despite the fact that the research process identifies more than one involved agents, the paper
attempts to throw light on the strategic action of the National Union of Greek Primary Teachers. So,
the cluster of its strategic orientations is presented and its contribution –direct and indirect- in the
formulation of the specific education policy is revealed.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το θέμα της εισήγησης είναι η συγκρότηση της επιμορφωτικής πολιτικής για τα Διδασκαλεία
Δημοτικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα οι σχετικοί με αυτήν στρατηγικοί προσανατολισμοί της
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
Εστιάζουμε ειδικότερα στο θεσμικό μετασχηματισμό των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
(ΔΔΕ), που συνέβη το 1995 με την ψήφιση του Νόμου 2327 και συνίσταται στην προσχώρηση του ήδη
υπάρχοντος Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΜΔΔΕ) στο Παιδαγωγικό Τμήμα

Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στην ίδρυση πέντε ακόμη ΔΔΕ στην
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ρόδο και Ρέθυμνο στα αντίστοιχα ΠΤΔΕ.
Σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο
Το θεωρητικό πλαίσιο της εισήγησης αντλεί στοιχεία από:
α) τη θεωρία της δομοποίησης του Γκίντενς (Giddens 1984) και
β) την έννοια των κοινωνικών ιεραρχιών του Μουζέλη (1997, 2000).
Η θεωρία της δομοποίησης βασίζεται στην έννοια του φορέα δράσης, αφού όμως τον
επαναπροσδιορίζει, εννοιολογώντας τον ως «γνώστη» των συνθηκών της κοινωνικής αναπαραγωγής
μέσα στην οποία εντάσσεται η καθημερινή του πρακτική (Giddens 1984: 29). Ως εκ τούτου, οι δομές δεν
θεωρούνται πλέον ότι λειτουργούν πίσω από τη πλάτη των φορέων. Βασικό σημείο είναι η απόδοση
«γνωστικής ικανότητας» στους φορείς, που σημαίνει ότι για την απεικόνιση της κοινωνικής συγκρότησης,
η ερευνητική διαδικασία πρέπει να μετατοπιστεί από τη θεσμική ανάλυση στη στρατηγική συμπεριφορά.
Εξάλλου, τα κοινωνικά συστήματα δεν έχουν δομές, αλλά εμφανίζουν δομικές ιδιότητες
(Giddens 1984: 17), οι οποίες αποτελούνται από κανόνες και πόρους τους οποίους ο φορέας δράσης
χρησιμοποιεί κατά την παραγωγή και αναπαραγωγή της κοινωνικής ζωής. Έτσι η δομή δεν θεωρείται ως
κάτι έξω από το φορέα δράσης, αλλά ως μέσο, αφού ο φορέας χρησιμοποιεί τις δομικές της ιδιότητες για
να δράσει και να αλληλεπιδράσει, ενώ την ίδια στιγμή εννοιολογείται και ως αποτέλεσμα, αφού μέσα από
τη χρήση της αναπαράγεται (Giddens 1984: 162-174).
Επίσης, η θεωρία αντιμετωπίζει τον φορέα δράσης ως ανθρώπινο ον ή ομάδα
ανθρώπινων όντων με μετασχηματιστικές ικανότητες και τη δύναμη να παρεμβαίνουν ή να απέχουν της
όποιας παρέμβασης και άρα τη δυνατότητα να δρουν διαφοροποιημένα. Σε αυτό το σημείο της θεωρίας
της δομοποίησης έρχεται να συνδεθεί η έννοια των κοινωνικών ιεραρχιών, όπως αυτή έχει αναπτυχθεί
από τον Μουζέλη (1997).
Η επίδραση των φορέων δράσης θεωρείται διαφοροποιημένη, στο βαθμό που δεχόμαστε ότι αυτοί
υπάρχουν και λειτουργούν σε μια κατάσταση ιεραρχικά οργανωμένη (Μουζέλης 1997:
71). Εξ’αυτού προκύπτει όμως ένα ζήτημα που σχετίζεται με τη συμβολή του «καθενός» στον όποιο
κοινωνικό μετασχηματισμό (Archer 1982:461). Η θεωρία της δομοποίησης δηλαδή δεν διευκρινίζει αν
είναι «ο κάθε ένας» φορέας δράσης που εμπλέκεται, με την άντληση από τις δομικές ιδιότητες, στον
μετασχηματισμό των κοινωνικών συστημάτων. Στην ερμηνευτική αυτή ανεπάρκεια ο Μουζέλης προτείνει
ως «λύση» τη χρήση της έννοιας των κοινωνικών ιεραρχιών (1997) και την αποδοχή της ύπαρξης φορέων
δράσης ιεραρχικά δομημένων.
Η έννοια των κοινωνικών ιεραρχιών δηλαδή λειτουργεί ως θεωρητικό συμπλήρωμα για την
εξήγηση του πώς οι φορείς δράσης που κατέχουν θέσεις με προνομιακή πρόσβαση στα «μέσα κοινωνικής
κατασκευής» συμβάλλουν πολύ πιο καθοριστικά στη κατασκευή του μακρο-φαινομένου της συγκρότησης
της όποιας εκπαιδευτικής πολιτικής, σε σχέση με φορείς για τους οποίους η πρόσβαση σε αυτά τα μέσα
είναι κλειστή ή περιορισμένη (Μουζέλης 1997: 158).
Αφού επιλέξαμε να διερευνήσουμε τη στρατηγική δράση των φορέων, διακρίναμε ανάμεσα σε
μεμονωμένους φορείς δράσης και μακρο-φορείς δράσης. Κατά τον Μουζέλη (1997: 156), ως μακροφορείς δράσης ορίζονται οντότητες που βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να
λαμβάνουν αποφάσεις και των οποίων οι στρατηγικές συνεπάγονται επιπτώσεις που εκτείνονται ευρύτατα
στο χρόνο και στο χώρο.
Τα ερευνητικά εργαλεία
Για τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων διενεργήθηκαν «εστιασμένες συνεντεύξεις» με τα
πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν κατά τη συγκρότηση της επιμορφωτικής πολιτικής για τα ΔΔΕ.
Η ερευνητική διαδικασία υπέδειξε ότι οι μακρο-φορείς, των οποίων η δράση υπήρξε καθοριστική
για το θεσμικό μετασχηματισμό των ΔΔΕ, ήταν οι εξής:
α) η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ,
β) τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα,
γ) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου της Αθήνας,
δ) η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ),
ε) ο σύλλογος μετεκπαιδευομένων στο ΜΔΔΕ και
στ) η Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού (ΔΕΠΣΕΔΠ) του ΥΠΕΠΘ.

Παρά το ότι η έρευνα για τη συγκρότηση της επιμορφωτικής πολιτικής για τα ΔΔΕ ανασύρει έναν
αξιοσημείωτο αριθμό εμπλεκόμενων φορέων, στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης θα προσπαθήσουμε
να φωτίσουμε τη συμβολή της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ).
Σε αυτό το πλαίσιο, για να φωτιστεί η στρατηγική δράση της ΔΟΕ, πεδίο αναφοράς αποτέλεσαν
τα τεύχη του Διδασκαλικού Βήματος (ΔΒ), η κριτική επισκόπηση των οποίων στάθηκε σημαντικός αρωγός
στον εμπλουτισμό των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την ανάλυση των εστιασμένων συνεντεύξεων.
Τα ευρήματα της έρευνας
Ας δούμε τώρα το χρονικό των διαδικασιών που οδήγησαν στο μετασχηματισμό των ΔΔΕ.
Βρισκόμαστε περίπου στις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Στις 23 Ιουλίου 1991 το ΔΣ της ΔΟΕ παίρνει μέρος
στη σύσκεψη των Προέδρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας που έγινε με πρωτοβουλία του
υπουργού Παιδείας με θέμα την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) 130/90, για τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία εξομοίωσης, όπου η ΔΟΕ αφού τονίζει τη σημασία της εξεύρεσης «των
καλύτερων μεθόδων άμεσης εφαρμογής» του.
Παράλληλα καλεί τον υπουργό εκτός από την άμεση εφαρμογή του ΠΔ για την εξομοίωση, να
παραχωρήσει στα Παιδαγωγικά Τμήματα την ακίνητη περιουσία «των καταργημένων Παιδαγωγικών
Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών» (ΔΒ, τ. 1041:8), κίνηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι
αναφέρεται στην εκχώρηση του κληροδοτήματος του Μαρασλείου στα Παιδαγωγικά Τμήματα, όχι όμως
για κάλυψη αναγκών της μετεκπαίδευσης, αλλά για κάλυψη των αναγκών της εξομοίωσης των
δασκάλων. Διαφαίνεται λοιπόν η πίεση που ασκούσε η ΔΟΕ προς τη κατεύθυνση της εκχώρησης
του Μαρασλείου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Το φθινόπωρο του ίδιου έτους η ΔΟΕ αρχίζει να δημοσιοποιεί την ανησυχία της για την έναρξη
των προγραμμάτων της εξομοίωσης τονίζοντας ότι ο Υπουργός «μονολογεί και εξαπατά», γιατί
καθυστερεί η εφαρμογή του ΠΔ 130/90, αλλά και «γιατί η Κυβέρνηση, παρά τις φραστικές δεσμεύσεις
της, δεν έχει τη πολιτική βούληση να το εφαρμόσει και επιμένει να αρνείται και την ελάχιστη βοήθεια στα
Παιδαγωγικά Τμήματα» (ΔΒ, τ. 1042:8).
Τη στάση της ΔΟΕ χαρακτηρίζει συνολικά μια τάση στήριξης των Παιδαγωγικών Τμημάτων των
ΑΕΙ, η οποία διαφαίνεται όταν κατηγορεί το ΥΠΕΠΘ ότι δεν ικανοποίησε το αίτημά του «για την
παραχώρηση του ΜΔΔΕ» στο ΠΤ με το πρόσχημα αστήρικτων κωλυμάτων.
Το 1992, με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου 2009 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής
Κατάρτισης και άλλες διατάξεις», που εμπεριείχε και ρυθμίσεις για την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση
των εκπαιδευτικών, η ΔΟΕ αντιδρά εκ νέου, τονίζοντας ότι με τις ρυθμίσεις που αυτό το νομοσχέδιο
προωθεί, η σχετική ευθύνη «ανατίθεται στην ουσία απευθείας στον Υπουργό της Παιδείας, αντί να
περιέλθει, όπως η ΔΟΕ με τις αποφάσεις της προτείνει, στην ευθύνη και την αρμοδιότητα των
Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων τα οποία διδάσκουν και παράγουν την επιστημονική
παιδαγωγική γνώση και μορφώνουν τους δασκάλους και νηπιαγωγούς της χώρας» (ΔΒ, τ. 1044-1045:7).
Στη συνέχεια, εντάσσει στην τακτική της και την κριτική στο χαμηλό επίπεδο του ΜΔΔΕ,
υπογραμμίζοντας συστηματικά τον εγκλωβισμό της μετεκπαίδευσης σε μια υποβαθμισμένη σχολή, που
διέπεται από αναχρονιστική νομοθεσία. Καταγγέλλει την επιβολή ασφυκτικού διοικητικού και
ιδεολογικού ελέγχου στο σύστημα της μετεκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι τα προγράμματα, η επιλογή
του διδακτικού προσωπικού και η λειτουργία των σχολών επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης παραμένει
υπόθεση οργάνων που διορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και το Νομάρχη (ΔΒ, τ. 1044-1045:7).
Τον Ιούνιο του 1992, η ΔΟΕ ζητά την άμεση ανάκληση όλων των ρυθμίσεων που περιέχονται στο
νόμο, εξηγώντας ότι με τις ρυθμίσεις του «επιδιώκεται ένας ακόμη πιο ασφυκτικός έλεγχος
του ΥΠΕΠΘ στο σύστημα επιμόρφωσης και η δημιουργία μιας ελεγχόμενης ‘ελίτ’ εκπαιδευτικών στελεχών
[…] μέσω της οποίας θα αναπαράγεται και θα ενισχύεται ο κρατικός έλεγχος σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό
σύστημα».
Δύο χρόνια μετά, οι θέσεις της ΔΟΕ δεν παρουσιάζουν σχεδόν καμία διαφοροποίηση. Την άνοιξη
του 1994, εκφράζει απλά την ανησυχία της για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξομοίωσης, ενώ το
φθινόπωρο του ίδιου έτους σε υπόμνημά της προς τον Υπουργό Παιδείας υπενθυμίζει την ενίσχυση των
Παιδαγωγικών Τμημάτων σε μέσα, διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Στο ίδιο υπόμνημα,
στο κεφάλαιο για την επιμόρφωση, το εισαγωγικό μέρος αποτελεί αναφορά στις ευρύτερες συνθήκες που
επιβάλλουν την αναβάθμιση των επιμορφωτικών πολιτικών για εκπαιδευτικούς. Προβάλλοντας τις νέες
απαιτήσεις του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών, η ΔΟΕ στοιχειοθετεί την αναγκαιότητα της
επιμόρφωσης, προβάλλοντας αντίστοιχα επιχειρήματα με αυτά που επισημάνθηκαν και στην Εισηγητική

Έκθεση του Νόμου 2327/1995, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση των επιμορφωτικών πολιτικών που
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς «προβάλλει ως πρώτη προτεραιότητα για τις χώρες που ενδιαφέρονται
να ανανεώσουν και να αναπτύξουν το εκπαιδευτικό τους σύστημα και γίνεται μοχλός αλλαγής και
μεταρρύθμισης στην Παιδεία» (ΔΒ, τ. 1070:11).
Η πρόταση της ΔΟΕ ουσιαστικά συμπυκνώνεται στην λειτουργία της Μετεκπαίδευσης με ευθύνη
των Παιδαγωγικών Τμημάτων, αλλά μέχρι να συμβεί αυτό προτείνεται «το ΜΔΔΕ να συνεχίζει να
λειτουργεί με αναβαθμισμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών και με διδακτικό προσωπικό που να
διαθέτει την κατάλληλη επιστημονική συγκρότηση». Το νέο στοιχείο που προσθέτει εδώ είναι η
κατάργηση του ορίου των 40 ετών για τη μετεκπαίδευση και αντί αυτού η θεσμοθέτηση της δέσμευσης
για «προσφορά διδακτικής υπηρεσίας μετά τη Μετεκπαίδευση τουλάχιστον 5 χρόνων» (ΔΒ, τ. 1070:11).
Την ίδια ακριβώς περίοδο, το ΥΠΕΠΘ συγκροτεί Ομάδα Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων
του ΜΔΔΕ και τη διαμόρφωση σχετικών προτάσεων για τη νομοθετική τους ρύθμιση. Με την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς 1994-1995, τα μέλη της νέας διεύθυνσης του ΜΔΔΕ πραγματοποιούν επίσκεψη στα
γραφεία της ΔΟΕ. Ανταλλάσσονται απόψεις για τη λειτουργία του Μαρασλείου και η ΔΟΕ χαιρετίζει «την
πρωτόγνωρη και αξιέπαινη πρωτοβουλία της Διεύθυνσης του ΜΔΔΕ» (ΔΒ, τ. 1070:43).
Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1995 πραγματοποιείται συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Παιδείας, Φίλιππο Πετσάλνικο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Αναπληρωτής Υπουργός ανακοινώνει
τη θεσμοθέτηση νέου νομικού πλαισίου για τη μετεκπαίδευση, που βρίσκεται στο στάδιο της τελικής
επεξεργασίας, και προβλέπει τη λειτουργία του νέου θεσμού από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996. Τα
ζητήματα που θίγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΔΟΕ αναφέρονται στο διδακτικό ωράριο,
στις μεταθέσεις, στην αξιολόγηση των μαθητών, στην εκπαίδευση του εξωτερικού και στη θητεία των
στελεχών της εκπαίδευσης. Σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο για τη μετεκπαίδευση, περιορίζεται μόνο να
επισημάνει ότι «παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η
Μετεκπαίδευση να λειτουργήσει από την επόμενη χρονιά και στη Θεσσαλονίκη» (ΔΒ, τ.1073:4). Ως εκ
τούτου, διαπιστώνεται ότι ο μετασχηματισμός του ΜΔΔΕ δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τη ΔΟΕ,
αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική που αναπτύσσει ως συνδικαλιστικός φορέας.
Συνολικά το ΔΣ της ΔΟΕ χαρακτηρίζει το νέο νομοσχέδιο ως προωθητικό μιας μετεκπαίδευσης «με
αναβαθμισμένο επίπεδο σπουδών», διατύπωση που δίνει και πάλι έμφαση στην αναβάθμιση του κλάδου
και σηματοδοτεί την ολόπλευρη αποδοχή του νομοσχεδίου από πλευράς της. Διαπιστώνεται δηλαδή ότι,
τον Απρίλιο του 1995, η ΔΟΕ θεωρώντας δεδομένη τη ψήφισή του, δεν προτείνει καμία απολύτως
τροποποίηση.
Όταν όμως το σχέδιο νόμου κατατίθεται, παρουσιάζονται συγκεκριμένες τροποποιήσεις, που
αφορούν στα εξής ζητήματα:
α) Η μετεκπαίδευση να είναι «μία και ενιαία» και για τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών
Ακαδημιών και για τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων.
β) Ο τίτλος της μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής να είναι «πάνω και πέρα» από το
πτυχίο των βασικών σπουδών που απαιτείται για διορισμό, προσθήκη που κατά το σκεπτικό της ΔΟΕ θα
διασφαλίσει τα ήδη «κατακτημένα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα» των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Σχετικά με τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, η ΔΟΕ προτείνει «το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να καταρτίζουν έναν κεντρικό κορμό
προγράμματος σπουδών» (ΔΒ, τ. 1076:75) και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
των ΠΤΔΕ να διαμορφώνει την τελική μορφή του προγράμματος σπουδών και να εποπτεύει την εφαρμογή
του.
δ) Να υπάρξει δέσμευση σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, έτσι ώστε να είναι
ίδια με εκείνη που εφαρμόζεται στις Γενικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ.
ε) Να υπάρξει ρύθμιση η οποία να προβλέπει τη χορήγηση επιστημονικού επιδόματος στους
μετεκπαιδευόμενους.
στ) Να προστεθεί η πρόβλεψη οι κάτοχοι του τίτλου που χορηγείται από τα ΔΔΕ να έχουν και όλα
τα δικαιώματα των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των ΑΕΙ.
Η επισήμανση που γίνεται για τον τίτλο σπουδών είναι ενδεικτική του αυξημένου ενδιαφέροντος
της ΔΟΕ για τη διασφάλιση των επιστημονικών και ακαδημαϊκών δικαιωμάτων των αποφοίτων από
τα ΔΔΕ. Ειπώθηκε σχετικά από ερωτώμενο ότι:

«Και στην αποκέντρωση και στην αναβάθμιση του περιεχομένου των σπουδών τα προβλήματα
λύθηκαν αρκετά γρήγορα. Εκεί που δυσκολευτήκαμε αρκετά ήτανε στην διαδικασία της
αναγνώρισης του πτυχίου της μετεκπαίδευσης ως πτυχίου που θα έδινε ακαδημαϊκά
πλεονεκτήματα πέρα από τα μισθολογικά.»
Από την προαναφερθείσα παραπομπή διαφαίνεται η πρόθεση της ΔΟΕ τα ΔΔΕ να λειτουργήσουν
επικουρικά ως προς την διαδικασία της εξομοίωσης για τους αποφοίτους των Παιδαγωγικών Ακαδημιών
και ως τέτοια να αποτελέσουν και προθάλαμο εισαγωγής σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών. Αυτή η
θέση της ΔΟΕ δείχνει ότι τα ΔΔΕ αντιμετωπίζονται ως θεσμός χωρίς συγκεκριμένη θέση στην ακαδημαϊκή
ιεραρχία, αφού οι χειρισμοί της προσανατολίζονται προς τη κατεύθυνση της επίτευξης των
συμπληρωματικών σπουδών για τους αποφοίτους των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, σπουδών που θα
δίνουν τη δυνατότητα ένταξης σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατά την αναζήτηση των στρατηγικών προσανατολισμών της ΔΟΕ, επισημάνθηκε πως ορισμένοι
εμφανίζουν έναν επαναληπτικό χαρακτήρα και αποτελούν μέρος της πάγιας τακτικής της ΔΟΕ, ενώ άλλοι
καταγράφτηκαν για μια και μοναδική φορά και για την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου και ειδικού
σκοπού.
Συνοπτικά λοιπόν, οι στρατηγικοί προσανατολισμοί της ηγεσίας της ΔΟΕ ήταν οι ακόλουθοι:
1. Άσκηση πιέσεων προς την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ 2.Αποστολή προτάσεων προς τη
Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών Εκπαίδευσης
Διδακτικού Προσωπικού, τον αρμόδιο για τα ΔΔΕ διοικητικό μηχανισμό του ΥΠΕΠΘ
3. Επαφές και διεργασίες με μέλη ΔΕΠ των ΠΤΔΕ της χώρας.
4. Ένταξη των αιτημάτων για τον μετασχηματισμό του ΜΔΔΕ στις προσωρινές και οριστικές ημερήσιες
διατάξεις των ΓΣ του κλάδου
5. Ενημέρωση του κλάδου για τις ενέργειες του ΔΣ της ΔΟΕ μέσα από ανακοινώσεις, κυρίως
δημοσιευμένες στα τεύχη του ΔΒ.
Συνολικά διαπιστώνεται ότι, η δράση της ΔΟΕ κινείται γύρω από τον ευρύτερο στρατηγικό άξονα
της αναβάθμισης του κλάδου των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οποία είχε ως
προτεραιότητα εκείνη την περίοδο. Το μείζον ζήτημα που την απασχολούσε είναι αυτό της ολοκλήρωσης
της εξομοίωσης και μάλιστα με επιτάχυνση των υφιστάμενων ρυθμών, ανεξάρτητα από την
ακολουθούμενη οδό. Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο εμφανίστηκε ως ιδανική λύση στο φλέγον αυτό
ζήτημα που φαινόταν να καθυστερεί ανησυχητικά.
Ο μετασχηματισμός των ΔΔΕ αντιμετωπιζόταν ως μια από τις διαδικασίες που συνέβαλλαν στην
εξισορρόπηση των πτυχίων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση
των συναδέλφων τους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η επίτευξη της κοινής αφετηρίας με τους
εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας λειτουργούσε ως σημαντικό κίνητρο για τη ΔΟΕ, που διατήρησε ένα
ρόλο ισορροπίας, δεδομένου ότι η έμφαση δινόταν στο να ψηφιστεί ο νόμος ανεξάρτητα από τις όποιες
υποσημειώσεις και παραχωρήσεις. Ως εκ τούτου, αποδεικνύεται ότι η ΔΟΕ προωθούσε τα αιτήματα αυτά
παράλληλα, χωρίς να δίνει σε κανένα απόλυτη προτεραιότητα, εντάσσοντάς τα στην ευρύτερη
στρατηγική που ακολουθούσε συνολικά με στόχο την επίτευξη της ακαδημαϊκής αναβάθμισης των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, το αίτημα της ΔΟΕ για μετασχηματισμό του θεσμικού πλαισίου για
το ΜΔΔΕ στηρίχθηκε στην καταγγελία του ασφυκτικού διοικητικού και ιδεολογικού του έλεγχο, του
αναχρονιστικού περιεχομένου και στον χαρακτηρισμό του ως υποβαθμισμένη σχολή.
Οι ραγδαίες εξελίξεις στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκαν ως
επιχείρημα για τη στήριξη της αναγκαιότητας του εν λόγω θεσμικού μετασχηματισμού. Υπερτονίστηκε η
ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη και η έκρηξη της γνώσης ως παράγοντες που καθιστούν την αποστολή των
δασκάλων περισσότερο απαιτητική και την συνεχή επιμόρφωσή τους αναπόσπαστο τμήμα της
επαγγελματικής τους ζωής.
Η ΔΟΕ επικέντρωσε επίσης ορισμένους από τους στρατηγικούς της προσανατολισμούς και στην
κατεύθυνση του μετασχηματισμού επιμέρους δομικών ιδιοτήτων του ΜΔΔΕ, όπως η κατάργηση του ορίου
ηλικίας για τους μετεκπαιδευόμενους, η επιβολή ορίου πέντε ετών υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση
μετά την αποφοίτηση από τα ΔΔΕ, η αύξηση των προβλεπόμενων θέσεων μετεκπαιδευομένων, η

διασφάλιση συγκεκριμένων επιστημονικών και ακαδημαϊκών δικαιωμάτων μέσω του χορηγούμενου
τίτλου σπουδών, η διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού σύμφωνα με το πρότυπο των πανελλήνιων
εξετάσεων και η χορήγηση επιστημονικού επιδόματος στους μετεκπαιδευόμενους.
Η ΔΟΕ αφιέρωσε και μέρος από τους χειρισμούς της σε ένα δευτερεύον ζήτημα, αυτό που
σχετιζόταν με το κληροδότημα του Μαρασλείου. Πρότεινε την εκχώρησή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
αρχικά για κάλυψη των αναγκών της εξομοίωσης και στη συνέχεια για κάλυψη των αναγκών της
μετεκπαίδευσης. Σε αυτό ακριβώς το σημείο προκύπτει η πρώτη από τις αντιφάσεις που καταγράφηκαν
στη στάση και στους χειρισμούς της ΔΟΕ. Σύμφωνα με τη ΔΟΕ λοιπόν, ανεξάρτητα από τη χρήση, ο τελικός
αποδέκτης του Μαρασλείου πρέπει να είναι το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ η χρήση του για
εξομοίωση ή μετεκπαίδευση αποτελεί ζήτημα δευτερεύον. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία
οι στρατηγικοί προσανατολισμοί της ΔΟΕ ασκούνται αντίστροφα, ξεκινώντας από το αποτέλεσμα
(αξιοποίηση των χώρων του Μαρασλείου μετά τη παύση λειτουργίας του ως Παιδαγωγική Ακαδημία) και
αναζητώντας τις αιτίες (εξομοίωση ή ένταξη ΜΔΔΕ στα ΠΤ του Πανεπιστημίου Αθηνών) για να
προσαρμόσουν σε αυτές το αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η ΔΟΕ ενέταξε στους χειρισμούς της
και την ενασχόληση με το θέμα της περιουσίας του Μαρασλείου, ως ένδειξη καλής θέλησης προς
το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο εξαρτούσε την πορεία του ζητήματος της αναβάθμισης
του τίτλου σπουδών των δασκάλων γενικότερα.
Μια δεύτερη αντίφαση που χαρακτηρίζει τη δράση της ΔΟΕ, σχετίζεται με τη θέση της αναφορικά
στο περιεχόμενο σπουδών των ΔΔΕ. Ενώ το 1991 καταγγέλλει τον «ασφυκτικό διοικητικό έλεγχο»
του ΥΠΕΠΘ στο πρόγραμμα σπουδών, στην επιλογή των διδασκόντων και στη γενικότερη λειτουργία
του ΜΔΔΕ, το 1995 ζητά οι βασικοί άξονες των προγραμμάτων σπουδών των ΔΔΕ να προέρχονται από
το ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, περιορίζοντας τα οικεία ΠΤΔΕ σε μια απλώς τελική
διαμόρφωση.
Η ρητορική της ΔΟΕ για αποκέντρωση του θεσμού της μετεκπαίδευσης αναφέρεται στην επέκταση
του θεσμού με την ίδρυση και άλλων ΔΔΕ, και όχι στην αποκέντρωση του ελέγχου της στα οικεία ΠΤΔΕ.
Προτείνοντας την ύπαρξη ενός κεντρικού κορμού κατευθυντήριων αξόνων σχετικά με τη διαμόρφωση του
προγράμματος σπουδών των ΔΔΕ από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ,
η ΔΟΕ ανατρέπει στην ουσία τις διατυπωμένες θέσεις της για αποκέντρωση και αυτονομία των ΔΔΕ. Μέσα
σε διάστημα τεσσάρων χρόνων, η ΔΟΕ μετακινείται από την καταγγελία του κρατικού ελέγχου στο ΜΔΔΕ,
στο αίτημα για κεντρικό καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών των ΔΔΕ, εμφανίζοντας μια στάση
αντιφατική ως προς την αυτονομία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ως εκ τούτου,
αναποτελεσματική.
Εξάλλου, το γεγονός ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τη ΔΟΕ προς την αρμόδια
Κοινοβουλευτική Επιτροπή, δεν εντάχθηκαν ως τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο για τα ΔΔΕ, είναι
ενδεικτικό του ότι οι στρατηγικοί της προσανατολισμοί δεν υπήρξαν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί ως
προς τη συγκρότηση της επιμορφωτικής πολιτικής για τα ΔΔΕ.
Προκύπτει τελικά ότι η συγκρότηση της επιμορφωτικής πολιτικής για τα ΔΔΕ αποτέλεσε για τη
ΔΟΕ μια παράπλευρη επιδίωξη. Έτσι, πέφτοντας σε αντιφάσεις, δεν διατύπωσε σαφή θέση για το
ουσιαστικό περιεχόμενο και τη δομή των ΔΔΕ, ούτε και ακολούθησε σαφή στρατηγική προς αυτή τη
κατεύθυνση. Η δράση της συμπυκνώνεται ουσιαστικά σε ένα σύνθετο πλέγμα από αποσπασματικούς
στρατηγικούς προσανατολισμούς με αποδέκτες τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους μακρο-φορείς δράσης,
δράση που αποτελούσε μέρος της ευρύτερης στρατηγικής που εκείνη την περίοδο ανέπτυσσε. Ως εκ
τούτου, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για μια περαιτέρω διερεύνηση του κατά πόσο αυτό το συγκεκριμένο
εύρημα μπορεί να εμφανίζει συσχετίσεις –άμεσες ή έμμεσες- με την υπάρχουσα δομή και το περιεχόμενο
της παρεχόμενης επιμόρφωσης, με την μη προσδιορισμένη θέση των ΔΔΕ στην ακαδημαϊκή ιεραρχία,
καθώς και με τις προοπτικές τους.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Νταίζη ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.
Δρ. των Επιστημών της Αγωγής Παν/μίου Κρήτης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για πολλές δεκαετίες η εκπαίδευση των δασκάλων στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες δε στόχευε απλά στη
μετάδοση
κάποιων
ελεγχόμενων
γνώσεων
που
εξασφάλιζαν
την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, αλλά και στην άσκηση ενός αυστηρού
πειθαρχικού πλαισίου με συγκεκριμένες πολιτικό -ιδεολογικές προσεγγίσεις.
Η μελέτη της πειθαρχίας και του κοινωνικού ελέγχου προσεγγίζονται ως εγγενή γνωρίσματα του
θεσμού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ως κύρια συστατικά της οργάνωσης και λειτουργίας τους, και
απαραίτητες προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθούν οι φανεροί και οι λανθάνοντες στόχοι τους.
Πέρα από τη συγκεκριμένη επιλογή του τόπου αλλά και του χώρου της εκπαίδευσης των δασκάλων,
ο έλεγχος και ο προγραμματισμός της δραστηριότητας τους σε όλα τα επίπεδα, το πρόγραμμα της
καθημερινής τους εκπαιδευτικής πρακτικής, η επανάληψη και τυποποίηση συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων, λειτουργούν μέσα σ' ένα πλαίσιο πειθαρχικού συστήματος.
Στην εισήγηση μας αναφερόμενοι σε συγκεκριμένες πηγές και αρχεία, θα αναλύσουμε τις πρακτικές
του πειθαρχικού συστήματος της εκπαίδευσης των δασκάλων στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, οι οποίες
χαρακτηρίζονται:
α) Από μια αυστηρή επιτήρηση όπου κυριαρχεί ένα μόνιμο πεδίο εξουσιαστικών σχέσεων.
β) Από σύστημα κανόνων και ποινών που αναφέρεται στο χρόνο (καθυστερήσεις, απουσίες), τις
δραστηριότητες των σπουδαστών, τη συμπεριφορά τους (ανυπακοή), το λόγο (αυθάδεια), το σώμα
(απρεπείς χειρονομίες).
γ) Από ένα εξεταστικό σύστημα μέσα στο οποίο συναρμόζονται οι σχέσεις εξουσίας και γνώσης.
Στόχος της εισήγησής μας είναι να αναζητηθούν τα σημεία επαφής ανάμεσα στις επιμέρους πειθαρχικές
πρακτικές με τις ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες λειτουργίας των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων (Π.Α.) στα οποία φοίτησαν γενιές δασκάλων.

ABSTRACT
For many decades the objective of teachers education in the Pedagogic Academies (P.A) has been not
only to provide them with a typical knowledge for their future career, but also to establish a strict
disciplinary frame with certain political-ideological approaches.
Discipline and social control are therefore treated as inbred characteristics of P.A , as basic elements
of their structure and operation , and necessary conditions in order to achieve their apparent as well as their
latent objectives .
From the choice of location and space for teachers education, to the regulation and planning of their
activities at all levels, the program of their teaching practice, the reiteration and standardization of specific
activities, everything seems to operate within a frame of disciplinary system.
Using a number of sources and archives, we comment on the disciplinary system practices
of teachers education in the P.A which are characterize by:
a)A strict supervision within a field of constant dominating relations .
b)A regulations and penalties system pertaining to time (delays, dismissals), teachers activities, their
behavior (disobeyance), their diction (disrespect), their bodies (indecent gestures).

c)An examination system in which knowledge and domination relations intermingle. The objective of this
report is to look for common grounds between the disciplinary practices used, and the sociopolitical and
ideological frame in which these educational institutions (P.A)operated.

1. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ.
Η μελέτη της βιβλιογραφίας και των ερευνών σχετικά με την εκπαίδευση των δασκάλων στις Π.Α. μας
βοηθάει στο να κατανοήσουμε την πορεία που ακολούθησε η εκπαίδευσή τους σε σχέση με την εξέλιξη του
εκπαιδευτικού μας συστήματος στην πολυτάραχη κοινωνικο-πολιτικά νεώτερη ιστορία του τόπου μας.
Στην παρούσα εισήγηση θα προσεγγίσουμε τα θέματα πειθαρχίας και κοινωνικού ελέγχου ως κύρια
κοινωνικά συστατικά της οργάνωσης και λειτουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδημιών.
Η συγκεκριμένη επιλογή όχι μόνο του τόπου και του χώρου της εκπαίδευσης των δασκάλων, αλλά και ο
έλεγχος και ο προγραμματισμός της δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα, το πρόγραμμα της καθημερινής τους
εκπαιδευτικής πρακτικής, η επανάληψη και τυποποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, λειτουργούσαν
μέσα σ’ ένα πλαίσιο πειθαρχικού συστήματος.
Στους συγκεκριμένους χώρους των Π.Α. η ιεραρχική επίβλεψη διαχέεται σε όλο το εύρος της λειτουργίας
τους. Συνδέεται με την οπτική επιτήρηση και με το σύστημα εξετάσεων όπου οι σπουδαστές συγκρίνονται
μεταξύ τους, ιεραρχούνται και συγχρόνως επιτυγχάνεται η κανονικοποίησή τους, μετατρέποντας τον κάθε
σπουδαστή σε ατομικό υποκείμενο.
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται λοιπόν και εξασφαλίζουν την εκμάθηση, την απόκτηση
δεξιοτήτων ή τύπων συμπεριφοράς των μελλοντικών δασκάλων, αναπτύσσονται διαμέσου ενός ολόκληρου
συνόλου ρυθμισμένων επικοινωνιών (μαθήματα, εξετάσεις, διαταγές, παροτρύνσεις) και διαμέσου μιας σειράς
μεθόδων εξουσίας (επιτήρηση, κανονισμοί, ανταμοιβή, τιμωρία, ιεραρχία).
Αυτά τα μπλοκ, όπου εναλλάσσονται οι κανόνες και οι τεχνικές των επικοινωνιών και οι σχέσεις εξουσίας
σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, αποτελούν αυτό που ο Φουκώ
(Φουκώ, 1991: 90) ονομάζει πειθαρχία.
Δημιουργούνται δηλαδή στο επίπεδο των καθημερινών διεργασιών στο χώρο των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων συστήματα μικροεξουσίας που διασφαλίζουν την υποταγή των ατόμων, αυτό που ο Φουκώ εννοεί
διακυβέρνηση μέσω της εξατομίκευσης.
Συγχρόνως ασκείται από το κράτος μέσα από τη νομοθεσία κι ενσωματώνεται κυρίως στο σχεδιασμό και
τη δομή του διδακτικού προγράμματος ένας κοινωνικός έλεγχος, επιβάλλοντας συγχρόνως κανονιστικά
πλαίσια συμπεριφοράς.
Στο συγκεκριμένο θέμα που εξετάζουμε διερευνούμε πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί εξουσίας στις
καθημερινές πρακτικές της λειτουργίας των Π.Α. σε σχέση με την ευρύτερη συνάρθρωση των κοινωνικοπολιτικών σχέσεων σε συγκεκριμένες περιόδους της ιστορίας μας. Συγκεκριμένες αναφορές θα γίνουν
αξιοποιώντας το αρχείο της Ζ.Π.Α.Ι. το οποίο αποτέλεσε το υλικό της έρευνάς μας.

2. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΠΟΙΝΕΣ
α) Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1934 – 1963
Η όσο το δυνατόν πιο εύκολη επιβολή των σπουδαστών σε συστήματα πειθαρχικών μικρό-μηχανισμών και
κανονισμών , η προσπάθεια καθυπόταξή τους σε εξουσιαστικούς μηχανισμούς μέσω ενός αυστηρού θεσμικού
πλαισίου, φαίνεται να είναι κάποιοι από τους βασικούς στόχους στους οποίους απέβλεπαν τα
πρότυπα οργάνωσης των Π.Α που υιοθετήθηκαν από το ελληνικό κράτος σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
τους.
Στο Π.Δ. 5/22 Μαρτίου 1935 στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι “εις τους μαθητάς των Παιδαγωγικών Ακαδημιών
επιβάλλονται οι κάτωθι ποιναί δια παραβάσεις των σχολικών διατάξεων”:
1. Παραίνεσις
2. Επίπληξις
3. Προσωρινή αποβολή μέχρι οχτώ ημερών
4. Προσωρινή αποβολή μέχρι ενός έτους
5. Διαρκής αποβολή εκ της Παιδαγωγικής Ακαδημίας εις ην φοιτά
6. Αποκλεισμός από πασών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών του κράτους.

Τις δυο πρώτες ποινές επιβάλλει και μόνος ο διδάσκων, την τρίτη και την τέταρτη ο Διευθυντής της
Παιδαγωγικής Ακαδημίας και τις τελευταίες επιβάλλει ο Σύλλογος των διδασκόντων,
“μετά προηγούμενην έγκρισιν του Υπουργού, δυναμένου να τροποποιεί ταύτας”.
Παράλληλα ο Σύλλογος στην προσπάθειά του ν’ ακολουθήσει μια ενιαία πειθαρχική τακτική, πολλές
φορές συντάσσει έναν κανονισμό λειτουργίας της Π.Α. (κάτι ανάλογο με τους σχολικούς κανονισμούς) κι έτσι
κωδικοποιεί τα "παιδονομικά μέτρα".
Ο ιδεολογικός ρόλος των κανονισμών παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αποτελούν τον καταστατικό
χάρτη που ρυθμίζει τη συμπεριφορά όλων των σπουδαστών και όχι μόνον εκείνων που "παρεκτρέπονται".
Οι ρυθμίσεις αυτές βασίζονται σ’ ένα σύστημα πειθαρχίας που συγκροτείται από διάφορες κυρώσεις,
απαγορεύσεις, υποδείξεις απαραίτητες για την άσκηση κοινωνικού ελέγχου των σπουδαστών.
Η υπ’ αριθμ. 24814/21 – 3 – 38 εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναφέρει ότι η προσοχή και το ενδιαφέρον όλων
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μέλλοντες διαπαιδαγωγητές και μορφωτές του ήθους της ελληνικής νεότητας".
Η μελέτη των πρακτικών του Συλλόγου καθηγητών της Ζ.Π.Α. τη συγκεκριμένη περίοδο μας παραπέμπει
σε θέματα που αφορούν τους κανονισμούς λειτουργίας της σχολής και αναφέρονται: α) στην ενδυμασία των
σπουδαστών, β) στην ψυχαγωγία των σπουδαστών εκτός Π.Α. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην
ενδυμασία των σπουδαστών/ιών επιδιώκουν την ομοιομορφία στην εμφάνισή τους, ενώ η καθιέρωση του
σήματος της Π.Α. έχει α) λειτουργική σημασία στο να διακρίνονται οι σπουδαστές/ιες ότι φοιτούν στην Π.Α.
γεγονός που βοηθάει στον κοινωνικό έλεγχο στα πλαίσια μιας προσδοκόμενης συμπεριφοράς, β) συμβολική
σημασία που θεωρεί ως αυτονόητη μια συγκεκριμένη συμπεριφορά εντός κι εκτός Π.Α., για την καθιέρωση
μιας συγκεκριμένης κοινωνικής εικόνας του μελλοντικού δασκάλου.
Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην ψυχαγωγία των σπουδαστών/ιών, είναι ενδεικτικοί του
ασφυκτικού ελέγχου που ασκείται στους σπουδαστές/ιες όχι μόνο εντός της Π.Α. αλλά και εκτός της Π.Α.
Πρόκειται για μια σχέση επιτήρησης και ελέγχου της ιδιωτικής ζωής των σπουδαστών/ιών.
Οι κανονισμοί αυτοί ενισχύονται από τις διάφορες απαγορεύσεις, που στόχος τους είναι η συμμόρφωση
των σπουδαστών/ιών, ενώ τυχόν παράβασή τους επισύρει τιμωρία.
Η συνεχής επιτήρηση και έλεγχος των σπουδαστών/ιών διαμορφώνει το πλαίσιο ενός αυστηρού
σχολικού περιβάλλοντος, εντελώς αντίθετο από τις προσδοκίες που θα είχε κάποιος για μια Ανώτατη
Εκπαίδευση των δασκάλων όπως χαρακτηρίζονται οι Π.Α. σύμφωνα με το Α. Ν. 953/1937/ ΦΕΚ 469 τ.Α΄.
Το μικρό απόσπασμα που ακολουθεί μας δίνει μια εικόνα της επιτήρησης και του αυστηρού ελέγχου που
ασκείται καθημερινά στην Π.Α.
"Οι του παραρτήματος σπουδασταί θα παραμένωσι κατά τα διαλείμματα εντός της αυλής η δε έξοδος εις
την πόλιν θα επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας του εφημερεύοντος" (Πράξις 50, 29 Μαρτίου 1993).
Η κατανομή των σπουδαστών στο χώρο της Ζ.Π.Α. είναι απαραίτητο στοιχείο για την επιβολή της
πειθαρχίας. Με τον τρόπο αυτόν επισημαίνονται οι παρουσίες και οι απουσίες τους, είναι δυνατό σε κάθε
στιγμή να επιτηρείται η συμπεριφορά του καθενός, να αξιολογείται, να κυρώνεται, ή αλλιώς είναι εφικτός ο
έλεγχος όλων των σπουδαστών/ιών. Ο χώρος λοιπόν της Παιδαγωγικής Ακαδημίας δε λειτουργεί μόνο ως
ένας χώρος μάθησης, αλλά και ως ένας χώρος επιτήρησης, ελέγχου και ιεράρχησης.
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των σπουδαστών/ιών γίνονται συστηματικότερα με το θεσμό του
"Ταξίαρχου".
Αξιοσημείωτο είναι η χρήση στρατιωτικού τίτλου "Ταξίαρχος" για τον υπεύθυνο καθηγητή κάθε τάξης,
που σκοπός του είναι η στενότερη επίβλεψη των σπουδαστών. Οι σπουδαστές έτσι λαμβάνουν το μήνυμα ότι
οι καθηγητές εκτός από το ότι κατέχουν τις γνώσεις που είναι υποχρεωμένοι να τους μεταδώσουν, είναι και
τα πρόσωπα που διαθέτουν κύρος και εξουσία μέσα στην τάξη, ενώ ταυτόχρονα υπόκεινται και οι ίδιοι σε μια
ανώτερη αρχή, το Διευθυντή της Π.Α., τον Υπουργό και το Κράτος.
Το σύστημα επίσης του ενός καθηγητή "Ταξίαρχου", κατόχου της εξουσίας, υπεύθυνου μιας τάξης που
εκχωρεί ένα τμήμα της εξουσίας του σε σπουδαστές κάνοντάς τους βοηθούς "επιμελητές", εισάγει μια
καινούρια έννοια ιεραρχίας.
Η λειτουργία της επιτήρησης και του ελέγχου βασίζεται σ’ ένα δίκτυο σχέσεων από τα πάνω προς τα
κάτω, που απαιτεί απόλυτη υποταγή στην αυστηρά ιεραρχημένη εξουσία.
Σ’ αυτούς τους κανονισμούς "για τη εύρυθμον λειτουργίαν της Ακαδημίας" οι καθηγητές είναι επιτηρητές
αδιάκοπα επιτηρούμενοι. Πράγμα που επιτρέπει στη πειθαρχική εξουσία να είναι συνάμα και απόλυτα
"αδιάκριτη" αφού παντού και πάντα βρίσκεται σε επαγρύπνηση, αφού δεν αφήνει καταρχήν καμιά ζώνη στο
σκοτάδι και ελέγχει αδιάκοπα τους ίδιους αυτούς που έχουν καθήκον να ελέγχουν και απόλυτα "διακριτική
διότι λειτουργεί μόνιμα και κατά μεγάλο μέρος σιωπηρά" (Φουκώ Μ., 1989: 235). Οι διάφορες παραινέσεις

και συστάσεις προς τους καθηγητές έχουν ως βασική πειθαρχική αρχή τη "λελογισμένη" απόσταση μεταξύ των
καθηγητών και σπουδαστών.
Οι σπουδαστές αντιμετωπίζονται ως "ύποπτοι" και παρακολουθούνται σε όλες τους τις εκδηλώσεις εντός
και εκτός Π.Α.
Στις περιπτώσεις που οι σπουδαστές (όπως και οι μαθητές του σχολείου) δεν αποδέχονται τις αρχές,
τους κανόνες και τα πρότυπα που καθορίζουν τη συμπεριφορά τους, τότε η "θεληματική αποδοχή τους"
επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της "ποινής" ή σε άλλες περιπτώσεις της "αμοιβής".
Την περίοδο (1934 – 1949) ενεργοποιείται συγχρόνως ένα σύστημα ποινών για θέματα που αφορούν
συμπεριφορά (αγένεια, ανυπακοή), το λόγο, (αυθάδεια, απρεπείς εκφράσεις), τη δραστηριότητα (αμέλεια,
αντιγραφή σε εξετάσεις, κάπνισμα), το σώμα ("επιλήψημη" στάση, άτοπες χειρονομίες), τη σεξουαλικότητα
(σχέσεις με άλλο φύλλο, απρέπεια).
Ενδεικτικό της περιόδου αυτής είναι η αυστηρότητα με την οποία επιβάλλονται οι ποινές στους
"μη πειθαρχούντες" σπουδαστές, οι πολλαπλές συγκρούσεις σπουδαστών κυρίως με το Διευθυντή της
Παιδαγωγικής Ακαδημίας και η αυστηρή επίβλεψη της ιδιωτικής ζωής των σπουδαστών, με την εμπλοκή ακόμα
και της Αστυνομίας.
Η συμμόρφωση των σπουδαστών, ακόμη και εκτός Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με την επιβολή αυστηρών
"προδιαγεγραμμένων" κανόνων συμπεριφοράς, θεωρείται απαραίτητο συστατικό στοιχείο στη διαμόρφωση
μιας συγκεκριμένης κοινωνικής συμπεριφοράς που απαιτείται από το μελλοντικό δάσκαλο.
Η ποινή που επιβάλλεται έχει ως στόχο την τιμωρία της "αξιόποινης" πράξης, τη μελλοντική συμμόρφωση
των σπουδαστών α) προς τον αντίστοιχο κανόνα, β) στις αποφάσεις μιας ιεραρχικής εξουσίας. Έξω από
τη Ζ.Π.Α. ο σπουδαστής ελέγχεται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο ρόλο, που πλησιάζει αυτόν του μαθητή και
ελέγχεται ως προς την τήρηση των κανόνων που αναφέρονται σ’ αυτήν τη "μαθητική του ιδιότητα".
Οι συγκρούσεις των σπουδαστών με το Διευθυντή της Ζ.Π.Α. έχουν ως συνέπεια την επιβολή εξοντωτικών
ποινών γι’ αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι οι σπουδαστές/ιες πρέπει να μάθουν να υπακούουν, να υπόκεινται σε
ιεραρχία, να αποδέχονται την επιβολή και αυταρχικότητα με την όσο το δυνατόν μικρότερη διάθεση
αντίστασης, δυσαρέσκειας και ανυπακοής.
Τα πολεμικά και πολιτικά γεγονότα της περιόδου 1934 – 1949 δημιουργούν ένα κλίμα ασφυκτικού ελέγχου
των σπουδαστών με αλλεπάλληλες διώξεις.
Τα θέματα αυτά απασχολούν το σύλλογο της Ζ.Π.Α. τα χρόνια 1947, 1948, 1949 κυρίως με τη θέσπιση του
αναγκαστικού νόμου 509 της 27ης Δεκεμβρίου 1947, "Περί μέτρων ασφαλείας του κράτους, του Πολιτεύματος,
του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών", όπου αφενός έθετε εκτός νόμου
το Κουμμουνιστικό Κόμμα και τις οργανώσεις που είχαν σχέση μ’ αυτό κι αφετέρου τιμωρούσε αυτή – καθεαυτή
τη λεγόμενη κουμμουνιστική δράση.
Τα "έκτακτα" μέτρα τιμωρούσαν την πρόθεση και μόνο και κατά δεύτερο λόγο την πράξη. Κύριος στόχος
τους ήταν στην πραγματικότητα οι προθέσεις των διωκόμενων, η πίστη τους σε μια ιδεολογία και η εμμονή
τους να μην την αποκηρύσσουν.
Η ευκολία με την οποία κάποιος μπορούσε να θεωρηθεί ότι "συμπαθεί τας αριστεράς αρχάς" και να διωχθεί
με φυλάκιση ή εξορία γι’ αυτή του τη "συμπάθεια" είναι ενδεικτική και σ’ ότι αφορά τους σπουδαστές
της Ζ.Π.Α.
Την περίοδο αυτή υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις του Συλλόγου των καθηγητών που
σπουδαστές/ιες αποκλείονταν από τη Ζ.Π.Α. ως άτομα "εμφορούμενα από αριστεράς ιδέας" και μόνον αν
συμπλήρωναν τις δηλώσεις μετανοίας μπορούσαν πάλι ν’ αποκτήσουν τη σπουδαστική τους ιδιότητα.
Το πλαίσιο των κανονισμών με τις εξονυχιστικές λεπτομέρειες συμπεριφοράς των σπουδαστών εντός και
εκτός Π.Α. συνεχίζονται και τα επόμενα έτη(1950-1963) και η παράβασή τους οδηγεί σ’ ένα
"μικροσύστημα ποινών".
Οι ποινές γίνονται πιο επιεικείς όταν οι σπουδαστές δηλώνουν έγγραφη μεταμέλεια όπως στην περίπτωση
σπουδαστών που "δεν επέδειξαν διαγωγήν συμβιβαζομένην προς τη ιδιότητα σπουδαστών Ακαδημίας" όπου ο
Σύλλογος αποφασίζει να εμφανιστούν ενώπιόν του "να δηλώσουν εγγράφως την μεταμέλειάν των,
να υποσχεθώσιν ότι δεν θα δώσουν αφορμήν από αντιπειθαρχικής πλευράς και ότι θα αποβώσιν άριστοι
δάσκαλοι" (Πράξις 26, 15 Οκτωβρίου 1957).
Αξίζει να τονίσουμε το σημείο όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά πώς για να γίνει κάποιος άριστος
διδάσκαλος, πρέπει να "μη δώσει αφορμή από αντιπειθαρχικής πλευράς".
Εξακολουθούν να διώκονται σπουδαστές για "πολιτικά παραπτώματα" ενώ η αποκήρυξη "λόγω και έργω
του κουμμουνισμού" και "η διαγραφή αυτών εκ των κουμμουνιστικών βιβλίων των αστυνομικών αρχών" ήταν
οι προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί από τις Π.Α.

β) Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1964 -1966
Τα πειθαρχικά παραπτώματα των σπουδαστών/ιών κωδικοποιούνται σ’ ένα θεσμικό πλαίσιο στο Ν.Δ.
923/14 – 11 – 66 όπου τα άρθρα 21 έως 24 αναφέρονται σε θέματα σχετικά με τις αμοιβές, τα πειθαρχικά
παραπτώματα, τις ποινές, τη διαγωγή των σπουδαστών/ιών που φοιτούν σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες.
Συγκεκριμένα το άρθρο 22 ορίζει ως πειθαρχικά παραπτώματα: α) την παράβαση των σχετικών περί
Παιδαγωγικών Ακαδημιών διατάξεων ή τις αποφάσεις του συλλόγου των καθηγητών, β) τη μη απόδοση του
οφειλόμενου σεβασμού προς τας αρχάς της Σχολής και τους διδάσκοντες, γ) τη διατάραξη "των εν τη
Σχολή τάξιν και ησυχίαν", δ) τη συμπεριφορά κατά τρόπον προσβάλλοντα το κύρος της Παιδαγωγικής
Ακαδημίας και την αξιοπρέπειαν των συναδέλφων του ή κατά τρόπον απάδοντα προς την αξιοπρέπειαν αυτού
του ιδίου ως σπουδαστού και ε) την παράβαση των περί σπουδαστικών συλλόγων ή συγκεντρώσεων
διατάξεων (άρθρα 19 και 20 του Ν.Δ. 923).
Οι σπουδαστές/ιες έπρεπε να είναι υπάκουοι, πειθαρχικοί κυρίως προς τους ανωτέρους τους (καθηγητές,
Διευθυντή), και να συμπεριφέρονται πάντα κάτω από το βαρύ φορτίο της "ιερότητας" του επαγγέλματός τους,
το οποίο ασκούσε περιορισμούς στη συμπεριφορά τους.
Η Διαγωγή των σπουδαστών χαρακτηρίζεται ως : Αρίστη (Κοσμιωτάτη), Λίαν Καλή (Κοσμιωτάτη), Καλή
(Κοσμία) και Κακή. Οι σπουδαστές των οποίων η διαγωγή τους χαρακτηρίζονταν ως "Κακή" στερούντο του
δικαιώματος ανανεώσεως της εγγραφής τους στην αυτή Ακαδημία. Σε περίπτωση που δε γίνονταν δεκτοί από
καμία Παιδαγωγική Ακαδημία, εγγράφονταν ως υπεράριθμοι σε κάποια από αυτές με Υπουργική απόφαση.
Με αίτηση των ενδιαφερομένων ο Σύλλογος των Καθηγητών αποφάσιζε για τη βελτίωση της "Κακής" διαγωγής
τους.
Την περίοδο αυτή υπάρχουν κάποιες αλλαγές, ως προς τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις και ως
προς την αυστηρότητα των ποινών, αλλά παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί ο αυστηρός έλεγχος της συμπεριφοράς
των σπουδαστών και η τιμωρία κάθε "παραπτώματος". Σε πολλές συνεδριάσεις του Συλλόγου για
παραπτώματα σπουδαστών χαρακτηριστική είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται όπου θυμίζει τη διεξαγωγή
δίκης (κατηγορούμενος, απολογία, μαρτυρία, ομολογούντος, κηρύσσει ένοχον κ.ά).
γ) Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967 – 1974
Την περίοδο 1967 – 1974 το πλαίσιο πειθαρχικού και κοινωνικού ελέγχου των σπουδαστών γίνεται ακόμη
πιο ασφυκτικό.
Σε εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που στέλνεται στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες του κράτους διαβάζουμε:
"Η προσχώρησις εις θρησκευτικάς δοξασίας αντιθέτους προς τας αληθείας της Χριστιανικής θρησκείας
ως αυταί διατυπούνται εις
τας πηγάς της,
αποτελεί πράξιν ασυμβίβαστον προς
την ιδιότηταν του σπουδαστού δικαιολογούσα την απομάκρυνσιν αυτού". (ΦΕΚ. 285, Β.Δ. 798, 31 – 12 – 1971).
Οι
ποινές
στα
παραπτώματα
αυτά
επιβάλλονται
"μετά προηγουμένην εξαντλητικήν εξέτασιν, προφορικήν ή γραπτήν,
προς συγκέντρωσιν όλων
των
απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων και απολογίαν του εγκαλουμένου σπουδαστού ενωπίον του
πειθαρχικού δικαστού, προφορικήν ή γραπτήν … Η τελεσίδικος ποινική καταδίκη σπουδαστού, ως και
η εκτόπησίς του βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί εθνικής ασφαλείας, συνεπάγονται
και ανάλογον πειθαρχικήν ποινήν τούτου". (ΦΕΚ. 285, Β.Δ. 798, 31 –12 – 1971).
Οι κανονισμοί συνεχίζουν να αναφέρονται στον τρόπο ενδυμασίας των σπουδαστών/ιών και στη
συμπεριφορά των σπουδαστών/ιών εντός και εκτός της Ακαδημίας. (Πράξις 18, 5 Απριλίου 1968 – Πράξις 14,
27 Σεπτεμβρίου 1972).
Κάθε παράβαση και ανυπακοή "αντιμετωπίζεται μετά της δεούσης αυστηρότητας προς διαφύλαξιν του
κύρους της Ακαδημίας, την εκπλήρωσιν της αποστολής της και την καλυτέραν δυνατήν κατάρτισιν των
σπουδαστών, δια να δυνηθούν ούτοι να καταστούν άξιοι φορείς και εργάται της Ελληνοχριστιανικής αγωγής"
(Πράξις 14, 27 Σεπτεμβρίου 1972).
Το Υπουργείο Παιδείας με την υπ’ αριθμ. 143903/3 – 11 – 72 διαταγή του τονίζει την αναγκαιότητα να
καταρτίσει ο Σύλλογος καθηγητών "κανονισμόν εσωτερικής λειτουργίας δια τη εύρυθμον λειτουργίαν της
Ακαδημίας" (Πράξις 17, 17 Νοεμβρίου 1972).
Για άλλη μια φορά ο Σύλλογος καθηγητών καταρτίζει κανονισμόν εσωτερικής λειτουργίας της Ακαδημίας.
Εισαγωγικά αναφέρεται ότι με τους κανονισμούς "επιδιώκεται ο προσδιορισμός και η ρύθμισις των
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των σπουδαστών έναντι της Ακαδημίας, του διδακτικού και λοιπού
προσωπικού αυτής και των προτύπων Δημοτικών σχολείων … αι προς αλλήλους σχέσεις των σπουδαστών, ως

και η εν γένει συμπεριφορά αυτών εντός και εκτός της Ακαδημίας. Η σύνταξις του παρόντος
κανονισμού εγένετο με κριτήρια τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, εξ’ ων διαπνέεται και η κείμενη σχετική
νομοθεσία … " (Πράξις 2, 10 Φεβρουαρίου 1973).
Ο Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Ζ.Π.Α. αποτελείται από 22 άρθρα και αναφέρονται κυρίως στις
σχέσεις σπουδαστών – καθηγητών, στη συμπεριφορά των σπουδαστών, στην ενδυμασία τους, στην πιστή
τήρηση κάποιων κανόνων κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ρόλο του συλλόγου των σπουδαστών, την
υποχρεωτική συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις κ.ά.
Την περίοδο της επτάχρονης δικτατορίας οι μηχανισμοί αστυνόμευσης και πολιτικού ελέγχου των
σπουδαστών/ιών της Ζ.Π.Α. κορυφώνονται, όπως ακριβώς στη δικτατορία του Μεταξά, την περίοδο του
εμφυλίου πολέμου και τη μετεμφυλιακή περίοδο. Για μια ακόμη φορά η ταραγμένη πολιτική ζωή της χώρας
μας επηρεάζει τη λειτουργία της Ζ.Π.Α. και το ιδεολογικοπολιτικό στοιχείο είναι κυρίαρχο στην εκπαίδευση
των δασκάλων. Ενέργειες σπουδαστών που σε άλλες περιόδους θα τις χαρακτήριζαν ως «πειθαρχικά
παραπτώματα» τώρα αποκτούν μια διαφορετική σημασία, αντιμετωπίζονται με καχυποψία και τους
αποδίδονται κίνητρα πολιτικά.
Σε διαμαρτυρία σπουδαστών για την αυστηρή βαθμολογία καθηγητή, αποδίδονται «αριστερά κίνητρα»
και κρίνεται σκόπιμο να διεξαχθεί από το Σύλλογο ολόκληρη "ανάκριση".
Ασκείται στους σπουδαστές/ιες ένας πειθαναγκασμός που φτάνει στα άκρα (υποχρεωτική
παρακολούθηση της γιορτής) και πολύ εύκολα ερμηνεύεται η τυχόν άρνηση των σπουδαστών/ιών, ως
"περιφρόνησις προς τας επιταγάς της Σχολής" και ως ένδειξη μη επιμέλειας αυτών.
Συχνές είναι και οι ποινές που επιβάλλονται σε σπουδαστές/ιες για "απρεπή συμπεριφορά σε καθηγητές".
Ο σπουδαστής/ια που διαταράσσει την τάξη (εντός της αίθουσας διδασκαλίας ή εντός
της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας γενικά), που δείχνει ανυπακοή στο Διευθυντή ή τους καθηγητές
της Ζ.Π.Α., που εκφράζεται "ανευλαβώς" προς τους καθηγητές του, τιμωρείται αυστηρά, για να μάθει ότι αυτά
«δεν αρμόζουν σε αυριανούς δασκάλους».
Το στρατιωτικό καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967 επαναφέρει και πάλι τα πιστοποιητικά κοινωνικών
φρονημάτων, κυριαρχεί ο φανατικός αντικουμμουνισμός, η πολιτική τρομοκρατικού καταναγκασμού των
πολιτών, η αστυνόμευσή τους, ενώ διατυμπανίζονται οι αιώνιες αξίες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
δ) Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1975 – 1982
Ένα έτος μετά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976, εξαγγέλλεται η τροποποίηση των
προαναφερθέντων διατάξεων του Β.Δ. 798 του 1971.
Στην πραγματικότητα όμως οι τροποποιήσεις που επιφέρει το Προεδρικό Διάταγμα 939 της 17ης Οκτωβρίου
του 1977 είναι γενικά ελάχιστες και σ’ ότι αφορά το παιδευτικό κλίμα των Π.Α. μηδαμινές: καταργείται λ.χ. ο
χαρακτηρισμός της διαγωγής ως "επίμεπτος", ενώ η αποβολή από την Ακαδημία για ένα ή δύο έτη, όπως και
η διαρκής αποβολή από τη συγκεκριμένη Ακαδημία ή από τις Ακαδημίες όλης της χώρας είναι αποφάσεις που
υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.
Αυτό το παιδευτικό κλίμα, που διατηρείται και μετά την ψήφιση των Π.Δ. 544 της 26ης Ιουλίου του 1978
και 101 της 10ης Φεβρουαρίου του 1981, τροποποιείται αργότερα ριζικά με το Π.Δ. 98 της 12ης Απριλίου του
1983.
Παρά την προσπάθεια για καλλιέργεια ενός δημοκρατικού κλίματος στη Ζ.Π.Α. μεταξύ των
σπουδαστών/ιών και καθηγητών διαπιστώνουμε ότι η οποιαδήποτε σύγκρουση και αμφισβήτηση της
ιεραρχίας, της εξουσίας του Διευθυντή και των καθηγητών συνεχίζει να επιφέρει την τιμωρία. Διαφοροποίηση
υπάρχει ίσως ως προς το μέγεθος της τιμωρίας.
Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι είναι ελάχιστες οι πειθαρχικές διώξεις σπουδαστών/ιών την περίοδο που
εξετάζουμε, σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους, όπου ο ασφυκτικός έλεγχος προς τους σπουδαστές
οδηγούσε συνήθως στη συνεχή ανεύρεση "παραπτωμάτων" και στην επιβολή ανάλογων ποινών.
Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε για μια πιθανή αλλαγή της συμπεριφοράς των καθηγητών της Ζ.Π.Α.
που μπορεί να οφείλεται α) στην γενικότερη αλλαγή του εκπαιδευτικού και πολιτικού κλίματος αυτής της
περιόδου, όπου όλο και πιο συχνά κατακρίνονται οι οπαδοί της αυταρχικής αγωγής (υποστηρικτές των
ποινών), β) στα νέα ρεύματα κοινωνιολογικών και παιδαγωγικών θεωριών που κυριαρχούν στο χώρο της
εκπαίδευσης, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα ασκείται μια χωρίς προηγούμενο κριτική του σχολείου και της
αποτελεσματικότητάς του και ζητείται η επανεξέταση των εννοιών του εκπαιδευτικού προγράμματος, των
μεθόδων και των στόχων της εκπαίδευσης, και γ) στο ότι οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες ήδη βρίσκονται στο
στάδιο της έντονης αμφισβήτησης, όπου πολιτικές και κοινωνικές ομάδες πίεσης (με πρωτεργάτες τους

σπουδαστές/ιες) διεκδικούν την κατάργηση του πεπαλαιωμένου αυτού θεσμού και επιδιώκουν την
καλυτέρευση της εκπαίδευσής τους.
Για τους λόγους αυτούς μπορεί να γίνει κατανοητή η αλλαγή ή ακόμα και η σύγχυση της συμπεριφοράς
των καθηγητών, μια και η όλη ισορροπία του θεσμού των Π.Α. διαταράσσεται και συνεχώς διευρύνεται η
κοινωνική συναίνεση για την κατάργησή τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το λειτουργικό πλαίσιο των Π.Α θεσμοθετείται σε μια βάση σχεδόν ταυτόσημη με τον τρόπο λειτουργίας
των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης .
Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, η υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων (με ένα μικρό όριο
επιτρεπόμενων
απουσιών)
και
η
βαθμολογία,
συνθέτουν
τα
κύρια
στοιχεία
ενός
αυστηρά φρονηματιστικού και πειθαναγκαστικού πλαισίου, που κυριαρχεί σ’ όλη τη διάρκεια της
εκπαίδευσης των σπουδαστών/ιών. Αντίθετα από τον «αμελή» ή «ατίθασο» ή «κακό» σπουδαστή/ια ο
«καλός» αμείβεται με την απονομή κάποιων υποτροφιών. Ο «καλός/ή»σπουδαστής /ια συνήθως
περιγράφεται με όρους, που αναμιγνύουν τα γνωστικά και ηθικά συστατικά του όρου. Χαρακτηρισμοί όπως
«άριστη επίδοση», «υπεύθυνοι», ηθική συμπεριφορά», αναφέρονται όχι μόνο στις «διανοητικές», αλλά και
στις «ηθικές» ικανότητες των σπουδαστών/ιών.
Οι «καλοί/ές» σπουδαστές/ιες, που είναι συνεπείς στα μαθήματά τους, πειθαρχούν στους καθηγητές,
σέβονται τις διαδικασίες της Σχολής και γενικά έχουν αφομοιώσει όλες τις αρχές που προβλέπει το θεσμικό
πλαίσιο εκπαίδευσής τους, αμείβονται. Αποτελούν τα «καλά» παραδείγματα για τους υπόλοιπους
σπουδαστές/ιες, παραδείγματα προς μίμηση, θεμέλια για την αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας
στη Ζ.Π.Α. και στη μετέπειτα πορεία τους ως δάσκαλοι στα σχολεία.
Η εκπαίδευση των σπουδαστών/ιών (αντίθετα από τους φοιτητές των Ανώτατων Σχολών) γίνεται σ’ ένα
αυστηρά οριοθετημένο πλαίσιο κανονισμών και ποινών. Το ενδιαφέρον του Υπουργείου Παιδείας όλα αυτά τα
χρόνια της λειτουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, εστιάζει το ενδιαφέρον του κυρίως α) στον έλεγχο της
διαγωγής και β) στην υποχρεωτική φοίτηση των σπουδαστών/ιών.
Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των σπουδαστών/ιών είναι καθοριστικός για την προαγωγή τους στο Β΄
έτος σπουδών ή για τη λήψη του απολυτηρίου τους. Αυτό οδηγεί σ’ ένα τρόπο ελέγχου, που ενέχει έναν
αδιάλειπτο και σταθερό πειθαρχικό καταναγκασμό, που ασκείται σύμφωνα με μια κωδικοποίηση (κανονισμοί,
επιτήρηση, ποινές, αμοιβές), που αστυνομεύει το χρόνο, το χώρο και τις κινήσεις των σπουδαστών/ιών. Η
μελέτη των πρακτικών του συλλόγου καθηγητών της Ζ.Π.Α. μας έδειξε τη δυνατότητα ενός εξονυχιστικού
ελέγχου και μιας τακτικής παρέμβασης που είχαν οι καθηγητές σε κάθε χρονική στιγμή σ’ όλη τη διάρκεια
των σπουδών των υποψήφιων δασκάλων.
Ασκείται μια ιεραρχημένη πειθαρχική επιτήρηση, από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τους σχετικούς νόμους και
διατάγματα «Περί πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών των σπουδαστών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών»,
από το Διευθυντή που είναι ο διαμεσολαβητής για την τελική εφαρμογή αυτών των νόμων, από τους καθηγητές
και από τον επιμελητή κάθε τάξης.
Ανάλογα με τα πειθαρχικά παραπτώματα των σπουδαστών/ιών υπάρχει ένα σύστημα ποινών που
ακολουθεί μια ανάλογη κλίμακα αυστηρότητας. Όπως διαπιστώνουμε, οι πιο αυστηρές ποινές επιβάλλονται
α) σε «πολιτικά παραπτώματα», κυρίως τις περιόδους 1934 – 1949 και 1967 – 1974, με γνωστά τα πολιτικοκοινωνικά χαρακτηριστικά αυτών των περιόδων και β) στη μη συμμόρφωση και ανυπακοή των σπουδαστών
και σπουδαστριών «προς τας αποφάσεις και εντολάς του Διευθυντού» ή «προς τας αποφάσεις και εντολάς του
Συλλόγου των καθηγητών και των διδασκόντων».
Αυστηρές ποινές επίσης επιβάλλονται και στους σπουδαστές/ιες, που χαρακτηρίζονται ότι προβαίνουν σε
«ανήθικες πράξεις» στην προσωπική τους ζωή και που θεωρούνται ότι «προσβάλλουν το κύρος της
Ακαδημίας». Το κανονιστικό αυτό πλαίσιο με όλο το φάσμα των τιμωριών, σε περίπτωση μη τήρησης ή
παράβλεψης των κανονισμών του επιδιώκει α) την κατανομή των σπουδαστών/ιών σύμφωνα με τη διαγωγή
τους σε «άξιους» ή «μη άξιους», για να ασκήσουν το διδασκαλικό επάγγελμα β) να ασκήσει μια σταθερή πίεση
για τη συμμόρφωση και τη υποταγή όλων των σπουδαστών/ιών στο ίδιο πρότυπο «ιδανικού» δασκάλου, όπου
απαιτείται η υποταγή, η ευπείθεια, η επιμέλεια, ο σεβασμός, η ηθικότητα, ο πατριωτισμός. Η Ζ.Π.Α. κατ’
αυτόν τον τρόπο, δίνει την εντύπωση, πως λειτουργεί περισσότερο ως πειθαρχική Σχολή, παρά ως
μορφωτική.

Ο καθημερινός ασφυκτικός έλεγχος, που αντιμετωπίζει τους σπουδαστές/ιες ως μαθητές/ιες, φτάνει στο
αποκορύφωμά του με την άσκηση ενός κοινωνικού ελέγχου, που επεκτείνεται και στις δραστηριότητές τους,
εκτός της Ζ.Π.Α., όπως π.χ. σχέσεις με το άλλο φύλο, συμμετοχή σε οργανώσεις ή συλλόγους, τρόπος
ψυχαγωγίας, κοινωνική συμπεριφορά.
Θεσμικά, αυτό το φρονηματιστικό πλαίσιο θα διατηρηθεί και μετά την ψήφιση των Προεδρικών
Διαταγμάτων 544 της 26ης Ιουλίου του 1978 και 101 της 10ης Φεβρουαρίου του 1981 με μικρές τροποποιήσεις.
Το Προεδρικό Διάταγμα 98 της 12ης Απριλίου του 1983 καταργεί για πρώτη φορά στην ιστορία των
Παιδαγωγικών Ακαδημιών κάθε μορφή τιμωρίας ή αμοιβής των υποψήφιων δασκάλων, ενώ οι «σχέσεις των
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας βασίζονται στον αλληλοσεβασμό και τη συνεργασία για την από κοινού
αντιμετώπιση των προβλημάτων».
Στη Ζ.Π.Α., όπως και στις άλλες Παιδαγωγικές Ακαδημίες για 50 σχεδόν χρόνια, οι υποψήφιοι δάσκαλοι
εκπαιδεύονται σ’ ένα αυταρχικό και πειθαναγκαστικό κλίμα, που, όπως διαπιστώσαμε, δεν είναι άσχετο από
τις γενικότερες πολιτικές και ιδεολογικές κατευθύνσεις των κυρίαρχων κοινωνικών δυνάμεων.
Η επικράτηση και η διάρκεια αυτού του κλίματος στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες συντελείται ως μια κρατική
επιλογή και πρακτική, που συμβάλλει στην επιβολή συγκεκριμένων ιδεολογικοπολιτικών αντιλήψεων στους
σπουδαστές/ιες για τη διαμόρφωση του «ιδανικού» δασκάλου, που θα εξυπηρετεί τους στόχους και τα
συμφέροντά της.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές που δρομολόγησε στην ΕΣΣΔ η Οκτωβριανή Επανάσταση δεν
μπορούσαν να μην αγγίξουν και το κεφαλαιώδες ζήτημα της Παιδείας, των στόχων, του περιεχομένου και
των
θεσμών
της.
Εμφανίστηκαν
νέες
παιδαγωγικές
προσεγγίσεις
σε
μια
προσπάθεια επαναθεμελίωσης των θεωρητικών αντιλήψεων για την ανθρώπινη προσωπικότητα, για τις
παιδαγωγικές διαδικασίες που συντελούν στη διαμόρφωση-αναμόρφωσή της. Στην εισήγηση επιχειρείται
η παρουσίαση των απόψεων δύο εκ των θεμελιωτών των νέων θεωρητικών αντιλήψεων για την
προσωπικότητα και την Παιδεία στην ΕΣΣΔ, των Λ.Βυγκότσκι και Α.Μακάρενκο. Ο Λ.Βυγκότσκι, εισηγητής
της πολιτισμικής - ιστορικής θεωρίας της προσωπικότητας και του ψυχισμού της και
ο Α.Μακάρενκο εισηγητής της αντίληψης περί συλλογικής-εργασιακής διαπαιδαγώγησης των νέων
ανέδειξαν νέες πτυχές του ρόλου της παιδαγωγίας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Κοινό στοιχείο
στο έργο και των δύο είναι η έμφαση στον ιστορικά και κοινωνικά συγκεκριμένο χαρακτήρα της
παιδαγωγικής δραστηριότητας και των στόχων της, καθώς και στη μεγάλη παιδαγωγική σημασία της
εργασίας (με ιδιαίτερη έμφαση στην εργασία που εντάσσεται σε σχέσεις αλληλεγγύης) σε ό,τι αφορά το
γίγνεσθαι της συνείδησης και της προσωπικότητας. Στην εισήγηση επιχειρείται η αποτίμηση της συμβολής
των Λ.Βυγκότσκι και Α.Μακάρενκο στην ανάπτυξη των θεωρητικών αρχών της παιδαγωγικής.

ABSTRACT
The significant social changes, which took place in the USSR after the October Revolution, had
a great impact on the fundamental issue of education, on its aims, content and institutions. New
pedagogical approaches were developed in an effort to reestablish the theoretical concepts on
personality and on the educational procedures which lead to its forming and reforming. In this paper
we present the ideas of L.Vygotsky and A.Makarenko, two of the main proponents of the new concepts
on personality and education in the USSR. L.Vygotsky introduced the cultural - historical theory of
personality and of psychological processes, whereas A.Makarenko worked out a theory of collective labor education of the youth. Both of them revealed new aspects of the role of education in the
becoming of personality. Common place in their ideas was the emphasis on the historically and socially
concrete character of pedagogical activity and its aims. They also underlined the great pedagogical
importance of labor (especially when relations of solidarity prevail) in the becoming of consciousness
and personality. In this paper we are endeavoring to assess the contribution
of L.Vygotsky and A.Makarenko to the development of the pedagogical theory.

1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ

ΤΗΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΩΝ

Η Ιστορία των παιδαγωγικών ιδεών δεν ανάγεται σε μια εξωτερική, φωτογραφικού τύπου
περιγραφή και μηχανιστική μεταφορά των αντιλήψεων του ενός ή του άλλου παιδαγωγού. Η υπέρβαση
του εμπειρικού, περιγραφικού χαρακτήρα της Ιστορίας των παιδαγωγικών ιδεών μπορεί, κατά την άποψή
μας, να πραγματοποιηθεί, εφόσον υπολογιστεί ότι για την κατανόηση της συμβολής ενός ερευνητή στην
ανάπτυξη της επιστήμης (στη συγκεκριμένη περίπτωση της Παιδαγωγικής) είναι απαραίτητη η
διερεύνηση: α) της τρέχουσας κοινωνικο-ιστορικής συγκυρίας, των συσχετισμών δυνάμεων, των
συγκρούσεων συμφερόντων, β) του επιπέδου ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης περί του
αντικειμένου, των κεκτημένων της συγκεκριμένης επιστήμης και των τρόπων διερεύνησής τους, γ)του
επιπέδου ανάπτυξης και του είδους του υποκειμένου της έρευνας, τη σχέση του προς την επιστημονική
δραστηριότητα, προς τα άλλα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και προς την κοινωνία συνολικά
(Πατέλης, 2003).
Η Ιστορία των παιδαγωγικών ιδεών δεν μπορεί να αναπτυχθεί ως μια απλή ταξιδιωτική
περιπλάνηση σε κάποιες μακρινές ιδέες του παρελθόντος που παρουσιάζονται σε «ατόφια», «καθαρή»
μορφή. Ακόμα και η επιλογή θεματικού πεδίου δεν αποτελεί κάποια «ουδέτερη» διαδικασία, αλλά άμεσα
ή έμμεσα εμπεριέχει συγκεκριμένες κοινωνικές νοηματοδοτήσεις. Η πιο γόνιμη προσέγγιση της Ιστορίας
των Παιδαγωγικών ιδεών, κατά την άποψή μας, συνίσταται στην εξέταση των υπό πραγμάτευση θεωριών
και αντιλήψεων ως επιμέρους στιγμών μιας ευρύτερης ιστορικής διαδικασίας ανάπτυξης της
Παιδαγωγικής. Η ανίχνευση της Ιστορία των παιδαγωγικών ιδεών αποκτά νέες διαστάσεις, όταν δεν
ανάγεται σε κάποιο εξωτικό ταξίδι στο παρελθόν ή σε κάποια απόδραση από την πεζή παιδαγωγική
καθημερινότητα, αλλά εξετάζεται ως μια μορφή επανατροφοδότησης και ανάπτυξης της έρευνας των
ανοικτών θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων της Παιδαγωγικής επιστήμης.
Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε τις αντιλήψεις δυο μεγάλων
σοβιετικών παιδαγωγών, των Λ.Βυγκότσκι και Α.Μακάρενκο σχετικά με τη διαμόρφωση της
προσωπικότητας και να εκτιμήσουμε την συμβολή τους στην ανάπτυξη της Παιδαγωγικής επιστήμης.
Κατ' αρχήν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα η έρευνα της Παιδαγωγικής στην Ρωσία και στην
ΕΣΣΔ παραμένει ακόμα σε εμβρυακό επίπεδο. Από αυτή την άποψη οι πρώτες εργασίες που εμφανίστηκαν
έχουν μεγάλη σημασία και συνιστούν το σημείο εκκίνησης νέων ερευνητικών αναζητήσεων (Μπουζάκη,
1988). (Φράγκος, 1993), (Παυλίδης, 1998), (Παυλίδης, 1999), (Δαφέρμος, 2002).

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ»
Η
περίοδος
της
ζωής
και
ενεργού
δραστηριότητας
των Λ.Βυγκότσκι και Α.Μακάρενκο σημαδεύτηκε από τους ριζικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς, που
επέφερε η Οκτωβριανή επανάσταση. Από αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστικές οι εντυπώσεις
του αμερικάνου παιδαγωγού και ψυχολόγου J.Dewey, που επισκέφτηκε το 1928 την ΕΣΣΔ και διαπίστωσε
την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό των ανθρώπων, οι οποίοι επιθυμούσαν να οικοδομήσουν νέες μορφές
κοινωνικής ζωής στη βάση της συλλογικότητας και αλληλεγγύης. «Μου φαίνεται ότι είναι απλούστερο
και χρησιμότερο να εκτιμήσει κανείς αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ρωσία ως ένα γιγαντιαίο ψυχολογικό
πείραμα για τον μετασχηματισμό των κινήτρων, που διαμορφώνουν την συμπεριφορά» (Dewey, 2000,
271).
Στην Ρωσία πριν από την επανάσταση του 1917 οι αναλφάβητοι αποτελούσαν το 80% του
πληθυσμού (σε ορισμένες περιοχές έφταναν το 97%). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του περιοδικού του
τσαρικού υπουργείου Παιδείας, Αγγελιοφόρος του παιδαγωγού, το 1906 για την υπέρβαση του
αναλφαβητισμού θα χρειάζονταν 120 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ρωσία, 460 στη Σιβηρία και στον Καύκασο
(Ρόζενταλ, 1990, 115). Σ' αυτή την χώρα με ιδιαίτερα οξυμένο τρόπο τέθηκε το ζήτημα της ριζικής
αντιμετώπισης της υποεκπαίδευσης, της μαζικής «διαρροής» από το σχολείο, του εκπαιδευτικού και
κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών από τα φτωχά κοινωνικά στρώματα στη Ρωσία και του καθολικού
σχεδόν αναλφαβητισμού στις εθνικές Δημοκρατίες της ΕΣΣΔ.
Όμως, η υπέρβαση του αναλφαβητισμού ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί από το εκπαιδευτικό
σύστημα της τσαρικής Ρωσίας, που χαρακτηρίζονταν από την κυριαρχία του βερμπαλισμού, του
σχολαστικισμού, του οπισθοδρομικού κλασικισμού. Έτσι, κατά την δεκαετία του 1920 στην ΕΣΣΔ

επιχειρήθηκε η κατάργηση του παραδοσιακού σχολείου των πολλαπλών ταχυτήτων και η δημιουργία ενός
ενιαίου, καθολικού για όλους, λαϊκού σχολείου. Μέσω της εισαγωγής της δωρεάν, υποχρεωτικής
εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά και των δυο φύλων επιχειρήθηκε η υπέρβαση των εκπαιδευτικών και
κοινωνικών ανισοτήτων. Στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής επιχειρήθηκε, επίσης, η προώθηση των
παρακάτω μέτρων:
- κατάργηση των φεουδαρχικών καταλοίπων στη σφαίρα της εκπαίδευσης και, πρώτα απ' όλα,
διαχωρισμός της εκπαίδευσης από την εκκλησία ως εφαρμογή της γενικότερης πολιτικής διαχωρισμού
του κράτους από την εκκλησία και της εκκλησίας από το κράτος.
- δημιουργία ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος: το σύστημα της εκπαίδευσης από τον παιδικό
σταθμό μέχρι το πανεπιστήμιο θα πρέπει να αποτελεί μια ενιαία, συνεχή κλίμακα. Όλα τα παιδιά θα πρέπει
να εντάσσονται στον ίδιο τύπο σχολείου και να έχουν το δικαίωμα να φτάνουν μέχρι τις ανώτερες
βαθμίδες του.
- δημιουργία σχολών προετοιμασίας των εργατών για να φοιτήσουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(pabfak). Αλλαγή της κοινωνικής σύνθεσης των πανεπιστημίων και δημιουργία νέας διανόησης με νέους,
που προέρχονταν από οικογένειες εργατών και αγροτών.
- εξασφάλιση της γρήγορης επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης των εργατών,
προετοιμασία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για το χειρισμό των νέων τεχνικών μέσων και
μορφωμένων στελεχών για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών στη σφαίρα της διοίκησης του
κρατικού μηχανισμού.
- διεύρυνση του σχολικού δικτύου, προετοιμασία του κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού,
εφοδιασμός του σχολείου με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, παραγωγή των απαραίτητων σχολικών
εγχειριδίων, βιβλίων, κλπ. Κρατικές παροχές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για διατροφή, ένδυση και
υπόδηση.
- ανάπτυξη των εξωσχολικών μορφών επιμόρφωσης (βιβλιοθήκες, κινηματογράφος, πολιτιστικά
κέντρα, κλπ.).
Αυτή την περίοδο παρατηρείται έκρηξη της δημιουργικότητας στη σφαίρα της εκπαίδευσης.
Εμφανίστηκαν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι εκπρόσωποι των οποίων επιχειρούσαν να δώσουν
απαντήσεις στα παιδαγωγικά προβλήματα, που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο κατά τη συγκεκριμένη
ιστορική συγκυρία. Ριζικές αλλαγές την εν λόγω περίοδο πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο στην κοινωνία,
αλλά και στις επιστήμες που διερευνούν τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να
γίνει στην ανάπτυξη της Παιδαγωγικής.
Σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή ιδεαλιστική Παιδαγωγική που κυριαρχούσε στη Ρωσία πριν
την Οκτωβριανή επανάσταση (οι εκπρόσωποί της έθεταν σε πρώτο πλάνο τα εθνικά και ηθικοθρησκευτικά
ιδεώδη) ιδιαίτερη ανάπτυξη απέκτησε η νατουραλιστική, παιδοκεντρική Παιδαγωγική. Οι υποστηρικτές
αυτής της προσέγγισης ασκούσαν δριμύτατη κριτική στο αυταρχικό σχολείο και θεωρούσαν ότι βασικός
σκοπός της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η ελεύθερη, ανεμπόδιστη ανάπτυξη της προσωπικότητας του
παιδιού. Σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της νατουραλιστικής Παιδαγωγικής άσκησαν οι ιδέες του
μεγάλου ρώσου συγγραφέα και παιδαγωγού Λέον Τολστόι και η παιδαγωγική εμπειρία του σχολείου
της Γιάσναγια Πολιάνα.
Στην ανάπτυξη της αντιαυταρχικής παιδοκεντρικής Παιδαγωγικής στη Ρωσία συνέβαλαν, επίσης,
οι ιδέες του J.Dewey. Υπό την επίδρασή τους ο Σ.Σάτσκι διακήρυξε ότι βασική αποστολή του σχολείου
είναι η οργάνωση της ζωής των παιδιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο παιδαγωγός θα πρέπει να «επιστρέψει
στα παιδιά την παιδική ηλικία», «να διατηρήσει αυτό που υπάρχει στα παιδιά» (Σάτσκι, 1980, τ.2, 10,
13). Σε αντιστοιχία με την εν λόγω ρουσωική αντίληψη τα παιδιά είναι «καλά» από την ίδια τους τη
«φύση» και η κοινωνία οφείλει να αναπτύξει τις έμφυτες ικανότητές τους.
Αυτή την περίοδο επιχειρήθηκε η λήψη μέτρων για την αποδόμηση του «παλιού σχολείου»:
κατάργηση των βαθμών στο σχολείο, κατάργηση της διδασκαλίας στη βάση ξεχωριστών γνωστικών
αντικειμένων και της ανάθεσης σχολικών ασκήσεων στο σπίτι. Το Dalton Plan, η μέθοδος project, η
μέθοδος των «πλεγμάτων» (αντικατάσταση της κατά αντικείμενο διδασκαλίας στο σχολείο με την ανάθεση
θεμάτων εμπνευσμένων από τη ζωή πχ. ο κήπος, το χωράφι, το ποτάμι, κλπ. κατά τη διάρκεια των
εκδρομών ή της εργασίας) θεωρήθηκαν ως η οδός που οδηγεί στην ανάπτυξη του «νέου σχολείου». Η
ανάπτυξη της εμπειρικής, πειραματικής Παιδαγωγικής και οι ιδέες της αντιαυταρχικής, παιδοκεντρικής
Παιδαγωγικής είχαν μεγάλη εξάπλωση στη δεκαετία του 1920 και θεωρήθηκαν από πολλούς ως το
μοναδικό θεωρητικό θεμέλιο για την οικοδόμηση του νέου σχολείου. Στην ηγεσία του Επιτροπάτου της
Λαϊκής Παιδείας (ΝΑΡΚΟΜΠΡΟΣ) επικρατούσε η άποψη ότι η υιοθέτηση των δυτικών παιδαγωγικών

τεχνολογιών της «προοδευτικής εκπαίδευσης» μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία του «νέου σχολείου»
(Boguslavsky, 2002, 73). Αυτή την περίοδο δημιουργήθηκαν πολλά πειραματικά σχολεία για την εισαγωγή
εκπαιδευτικών καινοτομιών και την γνωριμία των εκπαιδευτικών και των λαϊκών μαζών με
την συσσωρευμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Το «σχολείο της ζωής» της Ν.Ποπόβα, η οργάνωση του
πρώτου
πειραματικού
σταθμού
από
τον Σ.Σάτσκι,
το
πειραματικό
σχολείο ονόματι Φ.Μ.Ντοστογιέφσκι του Β.Ν.Σορόκα-Ροσίνσκι,
το
πειραματικό
σχολείο Π.Λεπισίνσκι με επικεφαλής τον Μ.Πιστράκ είναι μερικές μόνο από τις περιπτώσεις
εκπαιδευτικού πειραματισμού με στόχο τη ριζική αναμόρφωση της παιδαγωγίας.
Ο ίδιος ο J.Dewey επισκέφτηκε την Σοβιετική Ρωσία και εκτιμούσε ότι «η οργάνωση των παιδιών
στα ρώσικα σχολεία έχει πιο δημοκρατικό χαρακτήρα παρά στα δικά μας και αυτά λειτουργώντας στο
σύστημα σχολικής διοίκησης αποκτούν πολύ καλύτερη προετοιμασία για την μετέπειτα ενεργή συμμετοχή
στην τοπική και παραγωγική αυτοδιοίκηση παρά στα σχολεία της δικής μας αναμφίβολα δημοκρατικής
χώρας» (Dewey, 2000).
Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1920, αρχές της δεκαετίας του 1930 στην ΕΣΣΔ ενισχύθηκε η
αίσθηση της ανεπάρκειας των διαθέσιμων παιδαγωγικών και ψυχολογικών θεωριών (πρώτα απ' όλα, των
ιδεών της «προοδευτικής εκπαίδευσης») και ωρίμαζε η ανάγκη ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων της
ανάπτυξης της προσωπικότητας, που θα αναδεικνύουν τα υποκείμενα - δημιουργούς της «νέας
κοινωνίας». Η πολιτισμική - ιστορική ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση του Λ.Βυγκότσκι και η Παιδαγωγική της
αισιόδοξης προοπτικής του Α.Μακάρενκο απετέλεσαν απόπειρες δημιουργίας μιας τρίτης προσέγγισης,
που θα υπερβαίνει το δίπολο παραδοσιακής -προοδευτικής εκπαίδευσης, ιδεαλιστικής - νατουραλιστικής
Παιδαγωγικής και θα αναδεικνύει τον ενεργό-μετασχηματιστικό ρόλο των κοινωνικών υποκειμένων.

3. Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

-

ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΗΣ

Η επεξεργασία μιας νέας ψυχοπαιδαγωγικής θεώρησης της ανάπτυξης της προσωπικότητας δεν
ήταν αποτέλεσμα μιας καθαρά θεωρησιακής, ακαδημαϊκής διαδικασίας, αλλά έκφραση των ζητημάτων,
που τέθηκαν σε πρώτο πλάνο στο επίπεδο της κοινωνικής πρακτικής. Στο έργο του Λ.Βυγκότσκι υπάρχει
η αναζήτηση της θεμελίωσης μιας συγκεκριμένης Κοινωνικής Παιδαγωγικής, που αναπτύσσεται σε
συνάρτηση με τα εκπαιδευτικά προβλήματα, τα οποία τίθενται στο συγκεκριμένο κοινωνικό-ιστορικό
πλαίσιο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι μαθητές και συνεργάτες του Λ.Βυγκότσκι πραγματοποίησαν
σημαντικές έρευνες για την γνωστική ανάπτυξη του πληθυσμού σε Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, στις
οποίες ο αναλφαβητισμός ήταν σχεδόν ολοκληρωτικός (Λούρια, 1995).
Όμως, το ζήτημα το οποίο τέθηκε στο επίπεδο της κοινωνικής πρακτικής δεν ήταν μόνο η
προσέλκυση στο σχολείο αυτών των πληθυσμών που ήταν αναλφάβητοι, αλλά και ο ριζικός
μετασχηματισμός του σχολείου, η δημιουργία ενός «νέου σχολείου». Ο Λ.Βυγκότσκι γνώριζε από «πρώτο
χέρι» τα προβλήματα της εκπαίδευσης, διότι ο ίδιος είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα
ως εκπαιδευτικός, καθηγητής της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο σχολείο, όπου και
πραγματοποίησε τα πρώτα του ψυχολογικά πειράματα (Βυγκότσκαγια & Λιφάνοφα, 1996).
Άλλο σημαντικό πρακτικό πεδίο, στο οποίο κλήθηκαν οι σοβιετικοί ψυχολόγοι και παιδαγωγοί να
αναπτύξουν νέες εναλλακτικές προσεγγίσεις ήταν το ζήτημα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των
αναπήρων. Ελάχιστα γνωστό είναι το γεγονός ότι η πρακτική δραστηριότητα του Λ.Βυγκότσκι στη σφαίρα
της κοινωνικής και εκπαιδευτικής επανένταξης των αναπήρων διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην
επεξεργασία κομβικών εννοιών της πολιτισμικής - ιστορικής θεωρίας του (πχ. της έννοιας της
σημειακής διαμεσολάβησης). Ο Λ.Βυγκότσκι υιοθετούσε την αντίληψη ότι από τη μελέτη της «απόκλισης»
η έρευνα μετατοπίζεται στην διερεύνηση της «κανονικότητας».
Μέσα
στο
κλίμα
της
καθολικής αναζήτησης,
η
Πολιτισμική-ιστορική θεωρία
του Λ.Βυγκότσκι απετέλεσε απόπειρα υπέρβασης ορισμένων ακραίων, αλλά διαδεδομένων αντιλήψεων
σχετικά με την ανάπτυξη της προσωπικότητας: α)της νατουραλιστικής εξέτασης της προσωπικότητας υπό
το πρίσμα κάποιων έμφυτων προδιαθέσεων του παιδιού, της κληρονομικότητας, των έμφυτων
ικανοτήτων, κλπ. β)της ιδεαλιστικής θεώρησης της προσωπικότητας ως απλής εσωτερίκευσης αξιών,
ιδεών, κοινωνικών αναπαραστάσεων, κλπ. γ)της εκλεκτικιστικής θεωρίας των παραγόντων.
Όπως ήδη αναφέραμε, οι νατουραλιστικές αντιλήψεις για την διαμόρφωση της προσωπικότητας
είχαν μεγάλη διάδοση κατά τη δεκαετία του 1920. Ο Λ.Βυγκότσκι άσκησε κριτική στην αντίληψη
του Λ.Τολστόι ότι η διαπαιδαγώγηση διαφθείρει τους ανθρώπους και στην χαρακτηριστική γι' αυτόν

εξιδανίκευση της καλλιτεχνικής δημιουργίας των παιδιών, που παρουσιάζεται ως πρότυπο προς μίμηση
για τους ενηλίκους (Vygotsky, 1991, 290). Η εξιδανίκευση της «φύσης» των παιδιών, θεωρείται εξίσου
μονοδιάστατη με τη χαρακτηριστική για τη θεωρία του J.Piaget παρουσίαση των ανεπαρκειών της νόησης
των παιδιών (εγωκεντρισμός, αυτισμός, υποκειμενικότητα, κλπ) σε διαρκή αντιδιαστολή με την νόηση
των ενηλίκων. Παρά τον ριζικά διαφορετικό προσανατολισμό των εν λόγω προσεγγίσεων τις
χαρακτηρίζει μια ενδότερη μεθοδολογική ομοιότητα: το παιδί παρουσιάζεται ως εξολοκλήρου φυσικό ον
η συμπεριφορά του οποίου προκαθορίζεται από εσωτερικούς παράγοντες. Η όλη διαδικασία της
κοινωνικοποίησης παρουσιάζεται ως μια διαδικασία εξωκαθορισμού, επιβολής εξωτερικών προτύπων
σκέψης και συμπεριφοράς. «Το κοινωνικό ενεργεί με τον εξαναγκασμό ως εξωτερική, ξένη για το παιδί
δύναμη, η οποία απωθεί τους αντίστοιχους προς την εξωτερική του φύση τρόπους σκέψης και τους
υποκαθιστά με ξένα προς την φύση του νοητικά σχήματα…Ο εξαναγκασμός είναι ο μηχανισμός, με την
βοήθεια του οποίου ο κοινωνικός περίγυρος κατευθύνει την εξέλιξη της παιδικής σκέψης» (Vygotsky,
1993, 71).
Η αντιπαράθεση της βιολογικής υπόστασης της προσωπικότητας που θεωρείται έκφραση των
ενδότερων, εσωτερικών αναγκών του ατόμου και της κοινωνικής υπόστασής της, η οποία παρουσιάζεται
ως μια ξένη, εχθρική προς το παιδί, επιβαλλομένη έξωθεν, με τη δύναμη της προσαρμογής διαπερνά τα
πιο διαφορετικά ρεύματα σκέψης, από τον φροϋδισμό ως τον γαλλικό κοινωνιολογισμό του E. Durkeim.
Έτσι, στην γαλλική κοινωνιολογική σχολή η κοινωνική δομή ερμηνεύεται ιδεαλιστικά ως προϊόν των
«συλλογικών αναπαραστάσεων», της «συλλογικής συνείδησης», κλπ, ενώ ο ρόλος των υλικών συνθηκών
ζωής των ανθρώπων παραγνωρίζεται. «Η Γαλλική σχολή, επομένως, αγνόησε το γεγονός ότι οι
συγκεκριμένες μορφές εργασίας μαζί με τις οικονομικές συνθήκες αποτελούν τη βάση της κοινωνικής
ζωής. Περιέγραψε το σχηματισμό του ατομικού νου ως ένα καθαρά πνευματικό γεγονός που υπήρχε
ανεξάρτητα από συγκεκριμένες πρακτικές και συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος» (Λούρια, 1995,
σ.17). Έτσι, οι νατουραλιστικές και οι ιδεαλιστικές ερμηνείες της προσωπικότητας παρά την επιφανειακή
αντιπαλότητά τους παρουσιάζουν ενδότερη μεθοδολογική συνάφεια.
Μια από της βασικές θεωρητικές παραδοχές, στις οποίες στηρίζονται οι παραπάνω προσεγγίσεις
συνίσταται στο ότι η ανάπτυξη της προσωπικότητας πραγματοποιείται μέσω της μετάβασης από το
ατομικό στο κοινωνικό, από το βιολογικό στο κοινωνικό. Ριζικά διαφορετική αντίληψη σχετικά με την
πορεία ανάπτυξης του παιδιού θεμελιώνεται από τον Λ.Βυγκότσκι, που διατύπωσε τον περίφημο βασικό
νόμο ψυχικής ανάπτυξης: «οι ανώτερες ψυχικές λειτουργίες του παιδιού, οι ανώτερες ιδιότητες,
χαρακτηριστικές για τον άνθρωπο εμφανίζονται πρωταρχικά ως μορφές συλλογικής συμπεριφοράς του
παιδιού, ως μορφές συνεργασίας με τους άλλους ανθρώπους και μόνο στη συνέχεια αυτές γίνονται
εσωτερικές, ατομικές λειτουργίες του παιδιού» (Vygotsky, 2001, 90). Σε αντιστοιχία με το βασικό νόμο
ψυχικής ανάπτυξης δεν υπάρχει άλλος τρόπος ανάπτυξης της προσωπικότητας από την διαμόρφωση
σχέσεων αμοιβαιότητας και αλληλεπίδρασης με τα άλλα ανθρώπινα υποκείμενα και γενικότερα με τον
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Όσο πιο αναπτυγμένες και πολύπλευρες είναι οι σχέσεις του υποκειμένου
με τα άλλα ανθρώπινα υποκείμενα, τόσο ευρύτερο το φάσμα δυνατοτήτων ανάπτυξης της
προσωπικότητας, τόσο μεγαλύτερη η δυναμική της ζώνης εγγύτερης και απώτερης ανάπτυξής του.
Όταν ο άνθρωπος αποκόπτεται από την αλληλεπίδρασή του με την κοινωνία, αυτό οδηγεί στην
υπανάπτυξη των ψυχικών λειτουργιών και της προσωπικότητας συνολικά. Ο L.Vygotsky διατυπώνει ένα,
εκ πρώτης όψεως, παράδοξο ισχυρισμό: «…αυτό που θα πρέπει να διαμορφωθεί στο τέλος της ανάπτυξης,
με κάποιο τρόπο επιδρά στα πρώτα βήματα αυτής της ανάπτυξης» (Vygotsky, 2001, 84). Έτσι, το παιδί
όταν αρχίσει να μιλά η ομιλία του έχει απλοϊκή, πρωταρχική μορφή, όμως, βρίσκεται σε διαρκή επαφή
με τον αναπτυγμένο, συντακτικά οργανωμένο λόγο των ενηλίκων. Αυτή η διαρκής αλληλεπίδραση του
παιδιού με την «ιδεατή μορφή», την «τελική μορφή», που θα πρέπει να αποκτηθεί ως αποτέλεσμα της
αναπτυξιακής διαδικασίας αποτελεί την κινητήριο δύναμη της εν λόγω διαδικασίας.
Σε αντιδιαστολή με τις ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες, οι οποίες περιορίζονται στην φωτογραφική,
αποσπασματική περιγραφή επιμέρους πτυχών της υπάρχουσας κατάστασης ψυχοσωματικής ανάπτυξης
του ξεχωριστού ατόμου η Πολιτισμική-ιστορική θεωρία του Λ.Βυγκότσκι επικεντρώνεται στη διερεύνηση
της ζώνης εγγύτερης ανάπτυξης των παιδιών, που αναπτύσσεται στα πλαίσια της συνεργασίας, της
αλληλεπίδρασής τους με τους ενηλίκους και με τους συνομηλίκους του και αποτελεί τη βάση της
ανάπτυξης των ανώτερων ψυχικών λειτουργιών. Η ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης δεν αποτελεί μια ακόμη
διδακτική τεχνική (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, κλπ.), αλλά έκφραση της ενδότερης συνάφειας και
της συγκεκριμένης ιστορικής σύνδεσης της ψυχοσωματικής ανάπτυξης των επιμέρους ατόμων και της
προοδευτικής ανάπτυξης της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τον Λ.Βυγκότσκι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των ανώτερων ψυχικών
λειτουργιών, στην καλλιέργεια της νόησης, της ομιλίας, της δημιουργικής φαντασίας. Σε αντιδιαστολή με
τις ελιτίστικες θεωρίες ο Λ.Βυγκότσκι τόνιζε ότι η δημιουργικότητα, η ικανότητα του υποκειμένου να
συμβάλλει στην διαμόρφωση νέων πραγμάτων και διαδικασιών δεν είναι υπόθεση κάποιων ολίγων και
εκλεκτών ατόμων, αλλά αναγκαία συνθήκη ύπαρξης του κάθε ανθρώπου, που συνδέεται με την ενεργό
στάση ζωής, με τη «μη προσαρμοστικότητά» του, με την ικανότητά του να μην συμβιβάζεται και να
υπερβαίνει τις αντιξοότητες, τις δυσκολίες της ζωής. Ο Λ.Βυγκότσκι αναφερόταν σ' ένα μύθο
της Καλμικίας, που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία της ενεργού, μη συμβιβαστικής στάσης
ζωής. Σύμφωνα μ' αυτό το μύθο ο αετός απαντά στον κόρακα που του προτείνει να τρώει ψοφίμια, αν
επιθυμεί να ζήσει 300 χρόνια αντί για 30: «όχι αδερφέ, αντί να τρώω για 300 χρόνια ψοφίμια καλύτερα
να πίνω ζωντανό αίμα…» (Βυγκότσκι, 2003).
Η λογοτεχνική έκφραση, τα θεατρικά δρώμενα, η ζωγραφική αποτελούν αναντικατάστατα μέσα
για την ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας των παιδιών, τα οποία ο Λ.Βυγκότσκι αντιπαραθέτει στην
παθητική ονειροπόληση, στην ενατενιστική στάση απέναντι στην πραγματικότητα. Η παρατηρούμενη
ακόμα και στις μέρες μας εξιδανίκευση της αρχής της εποπτικότητας απορρέει από αυτή
την ενατενιστική στάση απέναντι στον κόσμο και οδηγεί στην παθητικοποίηση των μαθητών, στην
υποτίμηση της ενεργού, κριτικής μετασχηματιστικής δραστηριότητάς τους. Όμως, είναι σημαντικό οι εν
λόγω μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης να μη λειτουργούν ως απομιμήσεις της καλλιτεχνικής
δραστηριότητας των ενηλίκων και τα παιδιά να μην αντιμετωπίζονται ως παθητικοί καταναλωτές
προκατασκευασμένων μορφών, όπως γίνεται στην «μετανεωτερική καταναλωτική κοινωνία», αλλά ως
ζωντανά υποκείμενα που αναπτύσσονται μέσα από συλλογικές διαδικασίες και εκλαμβάνουν τον εαυτό
τους ως τμήμα μιας ευρύτερης κοινωνικής διαδικασίας. Μέσα από τις πιο διαφορετικές
μορφές συλλογικότητας αναπτύσσεται ο προσανατολισμός των υποκειμένων στο μέλλον και ο
μετασχηματισμός του παρόντος στη βάση αυτής της ευρύτερης κοινωνικής προοπτικής.

4. Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Σ.ΜΑΚΑΡΕΝΚΟ
Στο έργο του Α.Μακάρενκο κεντρική θέση κατέχει ο κοινωνικός προσδιορισμός του τύπου
προσωπικότητας που αποτελεί το στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και ο ρόλος της παιδείας
στο ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Εμφορούμενος από τα ιδεώδη της Οκτωβριανής Επανάστασης
θεωρούσε ως σκοπό της παιδείας τη διαμόρφωση - διαπαιδαγώγηση ενός πολύπλευρα ανεπτυγμένου
ανθρώπου, ο οποίος θα ήταν σε θέση να καταστεί υποκείμενο της οικοδόμησης μιας χειραφετημένης,
σοσιαλιστικής κοινωνίας στην ΕΣΣΔ. «Είμαστε οπαδοί -δήλωνε- … της παιδαγωγικής που δημιουργεί την
προσωπικότητα, ... τον νέο τύπο ανθρώπου.» (Μακάρενκο,1986, σελ.30).
Για τον Α.Μακάρενκο η παροχή γνώσεων αποτελούσε μόνο μία πλευρά της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις πλευρές της ηθικής, πολιτικής, εργασιακής, αισθητικής
διαπαιδαγώγησης του νέου ανθρώπου. Ο Α.Μακάρενκο θεωρούσε θεμελιώδους σημασίας την έννοια της
προοπτικής. Με τη λέξη αυτή όριζε την πορεία του ανθρώπου προς ένα ανοιχτό, δημιουργικό, καλύτερο
μέλλον. Η συνειδητοποιημένη προοπτική μετατρέπεται σε σκοπό των ανθρώπινων ενεργειών, κινητοποιεί
και καθοδηγεί την προσωπικότητα στις προσπάθειες για υπέρβαση και πρόοδο, νοηματοδοτεί την ύπαρξη
του ατόμου στο εκάστοτε παρόν.
Οι άνθρωποι πολύ συχνά αποσκοπούν σε προοπτικές βραχυπρόθεσμες, επουσιώδεις και καθαρά
ατομικής σημασίας. Για τον Α.Μακάρενκο οι πλέον σημαντικές προοπτικές είναι αυτές που συνδέουν το
άτομο με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, διακυβεύματα, εγχειρήματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η κοινωνική
διάσταση των προοπτικών, στις οποίες αποσκοπεί το άτομο, τόσο πιο ισχυρή και ευεργετική είναι η
επίδρασή τους στην ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Σε μια περίφημη διατύπωσή του ο Α.Μακάρενκο αναφέρει πως «Το πιο σημαντικό που συνηθίσαμε
να εκτιμούμε στον άνθρωπο είναι η δύναμη και η ομορφιά. Και το ένα και το άλλο καθορίζονται στον
άνθρωπο αποκλειστικά και μόνο από τη στάση του απέναντι στην προοπτική. Ο άνθρωπος που
διαμορφώνει τη συμπεριφορά του με βάση την πιο κοντινή προοπτική είναι ο πιο αδύναμος. Αν
ικανοποιείται μόνο με τη δική του προοπτική, έστω και μακρινή, μπορεί να φαίνεται δυνατός, όμως δεν
αισθανόμαστε την ομορφιά της προσωπικότητας και την πραγματική της αξία. Όσο ευρύτερη είναι η

ομάδα, οι προοπτικές της οποίας αποτελούν για το άτομο προσωπικές προοπτικές, τόσο ο άνθρωπος
είναι ομορφότερος και καλύτερος.» (Μακάρενκο, 1958a, σελ.74).
Ως εκ τούτου, ζητούμενο της παιδαγωγίας είναι να προσφέρει στο άτομο προοπτικές
δημιουργικής ανάπτυξης: «Διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου σημαίνει να του καλλιεργήσεις τους δρόμους
της προοπτικής, τους δρόμους όπου θα βρει την αυριανή ικανοποίηση και χαρά.». (Βλ. Μακάρενκο,
1983,σελ.393-394). Η προοπτική λειτουργεί ως ένα πρόγραμμα διαμόρφωσης της ανθρώπινης
προσωπικότητας, διαμέσου της αυτόβουλης προσπάθειας υλοποίησης στόχων που το ίδιο το άτομο έχει
υιοθετήσει.
Αν όμως στην ταξική κοινωνία το ενδιαφέρον για την παιδεία νοηματοδοτείται, εν πολλοίς, από
προοπτικές ατομικής ή ακόμη και ιδιοτελούς σημασίας, σε μια σοσιαλιστική κοινωνία η εκπαίδευση θα
πρέπει να καλλιεργεί στο άτομο προοπτικές συλλογικής επιτυχίας, προόδου και ευημερίας. Αυτό, βέβαια,
δεν σημαίνει κατάργηση κάθε ατομικής προοπτικής, αλλά αρμονική σύζευξη των ατομικών στόχων με
τους σκοπούς και τα ιδεώδη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Διαμέσου αυτής της σύζευξης, το άτομο
καθίσταται ικανό να συμμετάσχει ενεργά στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας συντροφικότητας και
αλληλεγγύης.
Οι στόχοι ανάπτυξης του ατόμου, που πρέπει να θέτει το εκπαιδευτικό σύστημα, αναβαθμίζονται,
πλέον, στην κλίμακα των θεμελιωδών στόχων της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Η κοσμοϊστορική
προοπτική χειραφέτησης της ανθρωπότητας θα πρέπει, κατά τον Α.Μακάρενκο, να συνεπάγεται μιαν
εξίσου κοσμοϊστορική προοπτική διαμόρφωσης - εξέλιξης του κάθε ατόμου σε πολύπλευρα ανεπτυγμένο
άνθρωπο. Το ιδεώδες και η προοπτική της ολοκλήρωσης των ανθρώπινων σχέσεων θα πρέπει να
εκφράζεται και σε μια παιδαγωγική προοπτική ολοκλήρωσης της κάθε προσωπικότητας.
Για να γίνει κάτι τέτοιο, για να αγγίξουν δηλαδή το κάθε άτομο οι ευρύτερες προοπτικές του
κοινωνικού γίγνεσθαι χρειάζεται οι παιδαγωγοί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά όχι μόνο με βάση αυτό που
κάθε στιγμή φαντάζει ως δεδομένο στην προσωπικότητά τους, αλλά, κυρίως, με βάση μιαν αισιόδοξη
υπόθεση για την ανάπτυξή τους, μιαν ιδεατή προβολή στο μέλλον του κάθε παιδιού ότι πιο καλού και
σημαντικού θα μπορούσε να συνθέτει την προσωπικότητά του.
Αυτή η αισιόδοξη υπόθεση για το μέλλον του κάθε παιδιού μετατρέπεται σε συγκεκριμένο
παιδαγωγικό πρόγραμμα διαμέσου ενός συνόλου απαιτήσεων και καθηκόντων που ο εκπαιδευτικός
θεσμός, ως εκπρόσωπος της νέας κοινωνίας, εγείρει ενώπιον του ατόμου. Οι απαιτήσεις και τα καθήκοντα
θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δεδομένες σε κάθε στιγμή δυνατότητες του παιδιού, να πλησιάζουν το
μέγιστο βαθμό δυσκολίας, να ωθούν στη μέγιστη προσπάθεια.
Δέον να σημειωθεί ότι ο Α.Μακάρενκο δεν αναφέρεται σε απαιτήσεις, που έχουν απαγορευτικό
χαρακτήρα και επιβάλλουν στο άτομο περιορισμούς, αλλά, κυρίως, σε δημιουργικές απαιτήσεις, οι
οποίες στοχοθετούν δραστηριότητες υπέρβασης του εαυτού. Οι απαιτήσεις από το άτομο αποκτούν
παιδαγωγική διάσταση, όταν εκφράζουν ανιδιοτελές ενδιαφέρον για την ανάπτυξή του, όταν αποτελούν
επιβεβαίωση του μέγιστου σεβασμού προς αυτό.
«Η κοινωνία μας -αναφέρει ο παιδαγωγός- διαφέρει από την αστική στο γεγονός ότι εμείς
απαιτούμε από τον άνθρωπο πολύ περισσότερα απ' ότι η αστική κοινωνία… αλλά, από την άλλη πλευρά
περιβάλουμε την προσωπικότητα με πολύ μεγαλύτερο και θεμελιωδώς διαφορετικό σεβασμό… οι
απαιτήσεις μας από κάθε προσωπικότητα εκφράζουν το σεβασμό μας προς τις δυνάμεις και δυνατότητές
της, ενώ στο σεβασμό μας εγγράφονται ταυτόχρονα οι απαιτήσεις μας από την κάθε προσωπικότητα.»
(Μακάρενκο, 1990, σελ.54).
Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων αφοσιωμένων στην προοπτική της ενιαίας, αταξικής κοινωνίας
προϋπόθετε, τόσο από την πλευρά των απαιτούμενων γνώσεων, όσο και από τη σκοπιά της απαιτούμενης
ηθικής, πολιτικής, εργασιακής διαπαιδαγώγησης, ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό θεσμό, που για
τον Α.Μακάρενκο δεν είναι άλλος από αυτόν της Παιδικής Εργασιακής Κοινότητας.
Επρόκειτο για ένα θεσμό, ο οποίος συνδύαζε το παλιό σχολείο γενικών γνώσεων με την
πολυτεχνική εκπαίδευση, την αυθεντική, συστηματική παραγωγική εργασία (βιομηχανικού, βιοτεχνικού
και αγροτικού τύπου), την αυτενεργό καλλιτεχνική δραστηριότητα μέσα σε διάφορους ομίλους και την
ευρύτατη συμμετοχή των παιδιών σε ένα δίκτυο αυτοδιεύθυνσης, που κάλυπτε όλες σχεδόν τις πτυχές
της ζωής του ιδρύματος. Η ιδέα αυτή του Α.Μακάρενκο εδοκιμάσθη στους δύο σταθμούς για ανήλικους
παραβάτες του νόμου και παιδιά χωρίς κηδεμόνες, που οργάνωσε και διηύθυνε ο ίδιος, στο
Σταθμό Γκόρκι και στην Κομμούνα Ντζερζίνσκι.
Είναι αναγκαίο να σημειώσουμε ότι η ιδέα της συμμετοχής των παίδων στην παραγωγική
δραστηριότητα της κομμουνιστικής κοινωνίας διατυπώθηκε αρχικά από τους Κ.Μαρξ και Φ.Ένγκελς·

απέρρεε δε από τη διακρίβωση της προοπτικής άρσης του υποδουλωτικού καταμερισμού της εργασίας
και της δυνατότητας για πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας στην αταξική κοινωνία. Η ενότητα
θεωρητικής κατάρτισης και εργασιακής δραστηριότητας, κατά τους Κ.Μαρξ και Φ.Ένγκελς, πρόκειται να
οδηγήσει στο σχηματισμό ορθής αντίληψης για την προέλευση και την υλική βάση των γνώσεων, που δεν
είναι άλλη από την παραγωγική αλληλεπίδραση ανθρώπων - φύσης, αλλά και στη διαμόρφωση
πολυσχιδών προσωπικοτήτων, ικανών όχι μόνο ν' απολαμβάνουν το δημιουργικό χαρακτήρα της εργασίας
τους, αλλά και να διαχειρίζονται συνειδητά τα κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής (βλ. Δαφέρμος, 2004,
σελ.73-74). Στο πνεύμα αυτής της αντίληψης η σοβιετική εξουσία επιχείρησε τη δημιουργία του Ενιαίου
Σχολείου Εργασίας.
Ο Α.Μακάρενκο, εκκινώντας από την παραπάνω ιδέα έδινε έμφαση στην ηθική διάσταση της
εργασιακής αγωγής. «Η εργασιακή φροντίδα δεν είναι απλά ένας δρόμος που οδηγεί στα μέσα διαβίωσης,
αλλά είναι επίσης η ηθική, η φιλοσοφία του νέου κόσμου, η σκέψη για την ενότητα των εργαζομένων και
τη νέα ευτυχισμένη ανθρωπότητα.» (Μακάρενκo, 1957, σελ.520). Όταν η εργασία είναι οργανωμένη σε
συνεργατική βάση, όταν κυριαρχεί η συλλογική διαχείριση των διαδικασιών της και η συλλογική
ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της, τότε μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να αναπτυχθεί μια σχέση
πραγματικής αλληλεγγύης. (Παυλίδης, 1999, σελ. 70-72). Ο Α.Μακάρενκο υπογραμμίζει ότι «Μόνο η
συμμετοχή στη συλλογική εργασία επιτρέπει στον άνθρωπο ν' αναπτύξει ορθή, ηθική στάση προς τους
άλλους ανθρώπους, συγγενική αγάπη και φιλία προς τον κάθε εργαζόμενο, οργή και καταδίκη για τον
ακαμάτη.» (Μακάρενκο, 1985, σελ.416).
Ο Α.Μακάρενκο έδινε πολύ μεγάλη προσοχή στην καλλιέργεια αυθεντικής συλλογικότητας, στην
αποτροπή της περίπτωσης του κοινοτικού εγωισμού. Στα παιδαγωγικά ιδρύματα, Σταθμός Γκόρκι και
Κομμούνα Ντζερζίνσκι, υιοθετήθηκε ένα κλιμακωτό σύστημα οργάνωσης των παιδιών, αποτελούμενο από
ομάδες-κοινότητες πρώτου βαθμού (από την τάξη ή το σχολικό τμήμα, το τακτικό εργασιακό τμήμα και
το μικτό εργασιακό απόσπασμα, τους διάφορους καλλιτεχνικούς ομίλους), και τη δευτεροβάθμια
κοινότητα, τα διοικητικά όργανα της οποίας κάλυπταν όλο το εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Η διάκριση και ο συνδυασμός των δύο αυτών βαθμίδων αποσκοπούσε στην ανάπτυξη της
ικανότητας του παιδιού να ανέρχεται απ' το επίπεδο της αλληλεγγύης προς τα μέλη της αφετηριακής και
στοιχειώδους ομάδας, στο επίπεδο της αλληλεγγύης προς τα μέλη όλης της κοινότητας. Μάλιστα, λάμβανε
χώρα συχνή εναλλαγή των παιδιών στις διοικητικές θέσεις, έτσι ώστε παιδιά μικρότερης ηλικίας να
μπορούν να διοικούν μεγαλύτερα, με ζητούμενο όχι μόνο την απόκτηση διοικητικής εμπειρίας, αλλά και
την καλλιέργεια του σεβασμού προς τους θεσμούς και τα όργανα κοινοτικής αυτοδιεύθυνσης, όποια κι αν
ήταν τα άτομα, που τα στελέχωναν (Παυλίδης, 1998, σελ.130-132).
Εκτός αυτού, οι εκτεταμένες σχέσεις των δύο ιδρυμάτων με άλλες, κοινωνικές, πολιτικές,
πολιτιστικές οργανώσεις, ομάδες, συλλόγους, και, πρωτίστως, με οργανώσεις εργαζομένων,
αποσκοπούσε στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης με τα ευρύτερα κοινωνικά σύνολα
που συνέθεταν τη σοβιετική κοινωνία. Ο Α.Μακάρενκο θεωρούσε πως όταν ο νέος άνθρωπος αποκτά
συνείδηση των δεσμών του με τους άλλους ανθρώπους, όταν θεωρεί καθήκον του την εργασία και τον
αγώνα για τη συλλογική πρόοδο και ευημερία, τότε η ανατροφή του στην παιδική κοινότητα έχει πετύχει
τους σκοπούς της.
Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τις παιδαγωγικές απόψεις του Α.Μακάρενκο θα χρησιμοποιούσαμε
την διατύπωση, που ο ίδιος εισήγαγε: Μέθοδος της παράλληλης παιδαγωγικής δράσης. Στόχος της εν
λόγω δράσης είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού ως μελλοντικού πολίτη μιας χειραφετημένης,
σοσιαλιστικής κοινωνίας. Στην παιδαγωγική διαδικασία το παιδί δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ξεχωριστό
αντικείμενο αγωγής αλλά, σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο, συμμετέχει σ' ένα πλέγμα κατάλληλα
διαμορφωμένων σχέσεων και δραστηριοτήτων, δια των οποίων και διαπαιδαγωγείται (Μακάρενκο, 1958,
σελ.92).
Ο Α.Μακάρενκο υπερβαίνει το ερβατιανό δίπολο, δάσκαλος - μαθητής (Hillig, 2003, σελ. 82). Δεν
είναι πλέον ο ξεχωριστός παιδαγωγός το υποκείμενο της παιδαγωγικής διαδικασίας, αλλά η παιδική
κοινότητα. Αυτή ασκεί την παιδαγωγική της επίδραση στο κάθε παιδί, κυρίως, μέσα από τις παραδόσεις
της, τους θεσμούς και το στυλ λειτουργίας της, καθώς και την δύναμη της κοινής γνώμης. Αυτή είναι που
εγγράφει το αισιόδοξο σχέδιο ανάπτυξης του ατόμου στις απαιτήσεις και τα καθήκοντα, τα οποία,
διαμέσου των συλλογικών οργάνων της, αξιώνει από το κάθε μέλος της.
Οι παιδαγωγοί παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη συγκρότηση της παιδικής κοινότητας και στη
διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων. Δεν είναι όμως αυτοί που διαμορφώνουν άμεσα τις ηθικές,
κοινωνικοπολιτικές, αισθητικές πτυχές της κάθε προσωπικότητας. Ασκούν την παιδαγωγική τους

επίδραση στα παιδιά μόνο διαμέσου των συλλογικών μορφών λειτουργίας της κοινότητας. Τα παιδιά δεν
αισθάνονται πλέον ότι αποτελούν το αντικείμενο της παιδαγωγικής επενέργειας, τους υποψήφιους για
μια μελλοντική «αυθεντική» ζωή, παρά ζουν μια ζωή πολύπλευρης δραστηριότητας, συμμετέχοντας
αποφασιστικά στη ζωή της κοινότητας, και, ως εκ τούτου, στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Εδώ αναγνωρίζουμε εύκολα ορισμένες ιδέες του J.Dewey και του κινήματος της προοδευτικής
αγωγής, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά τους πρωτεργάτες της σοβιετικής παιδαγωγικής σκέψης. Ας
σημειώσουμε, όμως, μια σημαντική διαφορά τους απ' τις απόψεις του Α.Μακάρενκο. Ο J.Dewey,
καταφάσκοντας τη συμβολή της εκπαίδευσης στην κοινωνική πρόοδο, την ανάπτυξη στενών σχέσεων
μεταξύ του εκπαιδευτικού θεσμού και της κοινότητας (community) και την καλλιέργεια ζωηρού
ενδιαφέροντος των παιδιών για τις ανάγκες και τους στόχους του κοινωνικού περιβάλλοντος, για
συνεργατικές προσπάθειες προς όφελος του κοινού συμφέροντος, (Βλ.Dewey & Dewey, 1919, σελ.205228) είχε υπ' όψιν τη διόρθωση- βελτίωση- ανάπτυξη των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων της εποχής
του. Παρά τις επικρίσεις του για τους φραγμούς που θέτουν οι ταξικές διαφορές στην ελεύθερη ανταλλαγή
εμπειρίας δεν υιοθέτησε το ιδεώδες της ριζικής κατάργησης της ταξικής κοινωνίας.
Όταν ο J.Dewey αναφέρεται στην καλλιέργεια της κοινωνικής ευθύνης, του συνεργατικού και
ομαδικού πνεύματος μέσα στο σχολείο και στα πλαίσια της σχέσης σχολείου-κοινότητας δεν υποψιάζεται
καθόλου την αντιφατικότητα των κοινοτικών σχέσεων και των συλλογικοτήτων, που αναπτύσσονται ως
οργανικά μέρη της ανταγωνιστικής αστικής κοινωνίας. Δεν υποψιάζεται το γεγονός πως η κοινότητα δεν
αποτελεί, κατ' ανάγκη, αυθεντική μορφή συλλογικότητας και ότι μπορεί απλώς να εκφράζει συλλογικό
εγωισμό. Η αλληλεγγύη και συνεργασία στο εσωτερικό ομάδων, συλλόγων, κοινοτήτων κ.λ.π. μπορεί
κάλλιστα να εγγράφεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανταγωνιστικών κοινωνικών σχέσεων, να συνιστά
τρόπο κομφορμιστικής προσαρμογής στις σχέσεις αυτές και, συνεπώς, τρόπο αναπαραγωγής τους.
Αναφερόμενος σε ένα σχολείο που δεν θα προετοιμάζει για τη ζωή, αλλά θα συνιστά πραγματική
κοινωνική ζωή ο Α.Μακάρενκο συνδέει τις μορφές κοινοτικής οργάνωσης και συλλογικής δραστηριότητας
των παιδιών με ένα συγκεκριμένο ιστορικό σκοπό, με τη χειραφέτηση της πιο μεγάλης ανθρώπινης
κοινότητας, της εργαζόμενης ανθρωπότητας. Θεωρεί ότι μόνο διαμέσου της αφοσίωσης στο ιδεώδες της
πανανθρώπινης χειραφέτησης, της αυθεντικής πανανθρώπινης ενότητας σε μιαν αταξική κοινωνία,
αποκτά αυθεντικό περιεχόμενο η συλλογικότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών επί μέρους
κοινωνικών ομάδων.

5. Λ.ΒΥΓΚΟΤΣΚΙ ΚΑΙ Α.ΜΑΚΑΡΕΝΚΟ:
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΩΝ
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Ο Λ.Βυγκότσκι και ο Α.Μακάρενκο είναι δύο στοχαστές με σημαντικές διαφορές στις
επιστημονικές τους διαδρομές και σε συγκεκριμένες θεωρητικές τους ιδέες. Ο Λ.Βυγκότσκι επιχείρησε
τον επαναπροσδιορισμό κομβικών προβλημάτων της Ψυχολογίας υπό το πρίσμα των νέων ζητημάτων,
που προέκυψαν στην κοινωνική πρακτική, ενώ ο Α.Μακάρενκο προσπάθησε να θεμελιώσει θεωρητικά
μια νέα παιδαγωγική πρακτική. Ο Λ.Βυγκότσκι έδινε μεγάλη έμφαση στην αναγνώριση των
ιδιαιτεροτήτων του κάθε σταδίου της παιδικής ηλικίας. Απέρριπτε την αντιμετώπιση του παιδιού ως
μικρού ενήλικα θεωρώντας ότι η δομή του ψυχισμού του είναι διαφορετική. (Βυγκότσκι, 2001).
Ο Α.Μακάρενκο δεν λάμβανε πάντα υπ’ όψιν την ιδιαιτερότητα της παιδικής ηλικίας. Έτεινε να εξετάζει
τη ζωή του παιδιού περισσότερο από τη σκοπιά της ομοιότητάς της με τη ζωή των
ενηλίκων. Ο Λ.Βυγκότσκι ανέδειξε την κοινωνικότητα της προσωπικότητας του παιδιού, υπολογίζοντας,
όμως, σε σημαντικό βαθμό, τη βιολογική διάστασή της· αντιθέτως, ο Α.Μακάρενκο έδινε έμφαση στα
κοινωνικά στοιχεία της προσωπικότητας.
Οι διαφορές μεταξύ των δύο στοχαστών εκδηλώθηκαν με τον πλέον έντονο τρόπο στη στάση τους
απέναντι στην Παιδολογία, στον επιστημονικό κλάδο, που κατά τη δεκαετία του '20 (έως τις αρχές της
δεκαετίας του '30) επιχείρησαν να δημιουργήσουν αρκετοί σοβιετικοί θεωρητικοί της Παιδαγωγικής και
της Ψυχολογίας. Ο Λ.Βυγκότσκι ήταν ένας από τους πρωτεργάτες αυτού του εγχειρήματος, θεωρώντας
την Παιδολογία γενική επιστήμη για την ανάπτυξη του παιδιού (Vygotsky, 2001, σελ. 11). Αντιθέτως,
ο Α.Μακάρενκο υπήρξε αντίπαλος της Παιδολογίας. Άσκησε δριμύτατη κριτική στους εκπροσώπους της,
κυρίως για το γεγονός ότι κατέφασκαν την αυτόνομη και αυθόρμητη ανάπτυξη του παιδιού, χωρίς να
λαμβάνουν επαρκώς υπ' όψιν τις ορίζουσες των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.
Όμως, στην πραγματικότητα, η συνάφεια απόψεων μεταξύ των δύο αυτών στοχαστών ήταν πολύ
μεγαλύτερη από την όποια διαφορά. Και οι δύο εκκινούν από τη θεμελιώδη ιδέα περί του κοινωνικού και

ιστορικού καθορισμού της παιδαγωγικής πρακτικής. Εξετάζοντας τη διαμόρφωση της προσωπικότητας
ως ζήτημα κοινωνικο-πολιτισμικό συναρτούν το παιδαγωγικό έργο από τα κοινωνικά εγχειρήματα,
σκοπούς, ιδεώδη που χαρακτηρίζουν την εκάστοτε βαθμίδα της ιστορικής εξέλιξης.
Το έργο τους εμφορείται από τη προοπτική οικοδόμησης στην ΕΣΣΔ μιας χειραφετημένης
σοσιαλιστικής κοινωνίας. Υπηρετώντας αυτό το σκοπό, δεν περιορίζονται στην απλή κριτική των παλιών
παιδαγωγικών ιδεών και πρακτικών, αλλά καταπιάνονται, κυρίως, με τη θεμελίωση μιας νέας αντίληψης
για το γίγνεσθαι της προσωπικότητας, μιας νέας παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης.
Και οι δύο αναδεικνύουν τη σημασία της κοινωνικής εργασίας και της συλλογικότητας στη
διαμόρφωση του ψυχισμού και της προσωπικότητας. Και οι δύο δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της
συνείδησης των παιδιών. Ο Λ.Βυγκότσκι θεωρούσε κομβικό στοιχείο της αγωγής τη διαμόρφωση των
ανώτερων
ψυχικών
διαδικασιών,
ο
δε Α.Μακάρενκο έκανε λόγο για
τη
διαπαιδαγώγηση
συνειδητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών της σοσιαλιστικής κοινωνίας.
Κοινό στοιχείο και των δύο στοχαστών ήταν η προσπάθειά τους για μια σαφή σκοποθεσία του
παιδαγωγικού έργου, στα πλαίσια της προοπτικής και του ιδεώδους ενός καλύτερου μέλλοντος της
ανθρωπότητας. Τόσο ο Λ.Βυγκότσκι όσο και ο Α.Μακάρενκο κρατούν κριτική στάση απέναντι στην
εξιδανίκευση της παιδικής ηλικίας, είτε των παρελθοντικών ιστορικών βαθμίδων είτε της σύγχρονης
εποχής. Και οι δύο απορρίπτουν την αναγωγή του παιδαγωγικού έργου σε μιαν ενατένιση-διευκόλυνση
της αυθόρμητης παιδικής ανάπτυξης. Είναι ενδιαφέρον το πόσο κοντά στην αντίληψη
του Α.Μακάρενκο περί προοπτικής βρίσκεται η δήλωση του Λ.Βυγκότσκι ότι «Ενώπιόν μας τίθενται
συγκεκριμένοι στόχοι προετοιμασίας των ανθρώπων της επικείμενης εποχής, των ανθρώπων της
επικείμενης γενιάς, σε πλήρη αντιστοιχία με τον ιστορικό ρόλο που τους έχει λάχει» (Vygotsky, 1991,
σελ.254).
Ο Λ.Βυγκότσκι και ο Α.Μακάρενκο θεωρούσαν αναγκαία τη θεμελίωση μιας Παιδαγωγικής της
προοπτικής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις εκάστοτε δεδομένες συνθήκες διαμόρφωσης της
προσωπικότητας, αλλά και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης των ανθρώπων (παιδαγωγών
και παιδαγωγούμενων) στα πλαίσια των διαδικασιών προοδευτικής ανάπτυξης της κοινωνίας συνολικά.
Η εν λόγω αντίληψη περί Παιδαγωγικής της προοπτικής έρχεται σε ρήξη τόσο με την απολογητική στάση
απέναντι στη λεγόμενη «παιδοκεντρική», «μαθητοκεντρική» Παιδαγωγική, η οποία απολυτοποιεί τις
εκάστοτε δεδομένες δυνατότητες ανάπτυξης των παιδιών, όσο και με την τυπολατρική,
ηθικολογική, ερβαρτιανή προσέγγιση,
που
αποτελεί
μια χειραγωγικού τύπου
Παιδαγωγική, προσιδιάζουσα σε ιστορικά παρωχημένες κοινωνικές σχέσεις.
Οι Λ.Βυγκότσκι και Α.Μακάρενκο επιχείρησαν να θέσουν το ζήτημα της «Παιδαγωγικής της
προοπτικής», που μέχρι και σήμερα παραμένει ανοικτό και ελλιπώς διερευνημένο. Από αυτή την άποψη
έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η παρακάτω «εξομολόγηση» του Α.Μακάρενκο: «Με προσκάλεσαν οι
καθηγητές να τους βοηθήσω να γράψουν ένα εγχειρίδιο Παιδαγωγικής. Εγώ συμφώνησα υπό την
προϋπόθεση ότι αυτοί θα μου απαντήσουν στην ερώτηση: θα γράψουμε της Παιδαγωγική της σημερινής
μέρας ή της αυριανής; Αυτοί απάντησαν ότι δεν μπορούν να γράψουν την παιδαγωγική της αυριανής
ημέρας. Τότε τους είπα: ενώ εσείς θα γράφετε την Παιδαγωγική της σημερινής ημέρας η ζωή θα σας
ξεπεράσει και το αποτέλεσμα θα είναι να γράψετε την Παιδαγωγική όχι της σημερινής, αλλά της χθεσινής
μέρας» (Μακάρενκο, 1958b, 196).
Δεν είναι τυχαίο, επίσης, το γεγονός ότι ο Λ.Βυγκότσκι ονόμαζε τη θεωρία του Ψυχολογία του
ύψους, ψυχολογία της υψηλής σκοποθεσίας, που αντιπαραβάλλεται στην Ψυχολογία του
βάθους (ψυχανάλυση) και την Ψυχολογία της επιφάνειας (συμπεριφορισμός). Ο Βολταίρος έλεγε ότι όταν
διάβαζε Ζ.Ρουσώ του εμφανιζόταν η επιθυμία να περπατήσει με τα τέσσερα. Σε αντιδιαστολή με τα
παιδαγωγικά ρεύματα που προτείνουν στο παιδί θα περπατάει στα τέσσερα, οι παιδαγωγικές ιδέες
των Λ.Βυγκότσκι και του Α.Μακάρενκο συγκροτούν μια «Παιδαγωγική του ύψους», της κοινωνικής
προοπτικής, του γίγνεσθαι της προσωπικότητας μέσα στις διαδικασίες του δυναμικού και προοδευτικού
γίγνεσθαι της κοινωνίας.
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ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ:
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ;
Ιωάννης Κ. ΔΗΜΑΚΟΣ
Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, παρουσιάζονται για πρώτη φορά διεθνώς αναφορές σε
μαθητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ). Έκτοτε, η διεθνής επιστημονική κοινότητα
ασχολήθηκε εκτενώς με το αντικείμενο των μαθησιακών δυσκολιών και τους μαθητές που εμφάνιζαν
μαθησιακά προβλήματα ή είχαν άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Μεταξύ άλλων, συντονισμένες προσπάθειες
έγιναν ώστε να καθορίσουν οι επιστήμονες τον τρόπο σκέψης των μαθητών αυτών, να εντοπίσουν τα
σημεία στα οποία υστερούσαν έναντι των υπολοίπων συμμαθητών τους, αλλά και να τους βοηθήσουν ώστε
να μπορέσουν να καλύψουν οι μαθητές αυτοί το «ακαδημαϊκό» κενό που τους χώριζε από τους υπόλοιπους
συμμαθητές τους. Παράλληλα, ψηφίστηκαν και αρκετοί νόμοι που θέσπιζαν συστήματα ενισχυτικά και
υποστηρικτικά προς όφελος των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην
παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια τεκμηρίωσης της εξέλιξης του θέματος των μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες με αναφορές κυρίως στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο. Έχοντας ως γνώμονα τη
φράση του προέδρου Kennedy, επιχειρείται μια καταγραφή της ιστορικής πορείας του κλάδου των
μαθησιακών δυσκολιών μέχρι τις ημέρες μας. Η επισταμένη αυτή μελέτη της εξελικτικής πορείας
αναδεικνύει και τη σημερινή αλλαγή στη στάση της κοινωνίας έναντι στους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες και λειτουργεί ως φάρος καθοδηγώντας τα μελλοντικά βήματά μας για μεγαλύτερη και καλύτερη
ακαδημαϊκή και κοινωνική ένταξη των μαθητών αυτών.
We celebrate the past to awaken the future
Τιμούμε το παρελθόν για να αφυπνίσουμε το μέλλον
John F. Kennedy, 1960
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, μια κοινωνικά και πολιτικά ταραγμένη εποχή, ο
γερουσιαστής Kennedy μίλησε για την ανάγκη να θυμόμαστε και να τιμούμε το παρελθόν και την ιστορική
πορεία μας ώστε να καθοδηγούμαστε στις πράξεις που πιθανόν να διαμορφώσουν το μέλλον μας. Στην
ίδια δεκαετία, για πρώτη φορά ο Kirk (1962), κορυφαίος ερευνητής στο χώρο της ειδικής αγωγής,
αναφέρθηκε σε ένα κεφαλαιώδες θέμα: τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν αρκετοί μαθητές
στο σχολείο. Ο Kirk εισήγαγε τον όρο “μαθησιακές δυσκολίες” για να αναφερθεί στα προβλήματα και τις
αντιξοότητες που εμπόδιζαν τους μαθητές αυτούς στη σχολική – μαθησιακή τους προσπάθεια. Ο Kirk είχε
παρατηρήσει πως οι μαθητές αυτοί δεν μπορούσαν να αποδώσουν σύμφωνα με τις γνωστικές – νοητικές
τους δυνατότητες. Όμως, η σχολική τους απόδοση ήταν πολύ κατώτερη του αναμενόμενου ενώ δεν
υπήρχαν εμφανείς εξωγενείς παράγοντες που να τους δυσκολεύουν ή και να τους εμποδίζουν στην
προσπάθειά τους. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τότε οι μαθητές αυτοί στην ουσία δεν αναγνωρίζονταν
από το εκπαιδευτικό σύστημα. Παρέμεναν εξοστρακισμένοι από την μαθησιακή διαδικασία ενώ στη
σχολική κοινότητα όπου ήταν ενταγμένοι συχνά χαρακτηρίζονταν τεμπέληδες, ανίκανοι ή ανεπίδεκτοι
(Smith,1994).
Σήμερα, η διεθνής επιστημονική κοινότητα δέχεται πως οι μαθησιακές δυσκολίες είναι εγγενείς στο
άτομο, πιθανόν το ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, μπορεί να συνυπάρχουν με άλλα
προβλήματα αυτοελέγχου της συμπεριφοράς ή κοινωνικών σχέσεων, ενώ μπορεί να εμφανίζονται και με
άλλες μειονεξίες ή/και προβλήματα που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (Hammill,
1990. Παντελιάδου 2000). Τις επιστημονικές προσπάθειες ακολούθησαν και οι νομοθετικές ρυθμίσεις

προς όφελος των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες ή μειονεξίες
γενικότερα (Smith, 1994). Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ψηφίστηκε ο νόμος PL 94-142 για
την Ειδική Αγωγή το 1974, ο πρώτος τέτοιος νόμος υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο νόμος αυτός
συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε από το νόμο PL 101-476 του 1990, γνωστότερος και
ως IDEA (Individuals with Disabilities Education Act – Νόμος για την Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρίες).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στη χώρα μας, ο χώρος της ειδικής αγωγής έχει μια μακρόχρονη ιστορική πορεία που ξεκινάει με
τις πρώτες προσπάθειες της Ρόζας Ιμβριώτη να ιδρύσει και να λειτουργήσει ειδικό σχολείο στην
Καισαριανή για παιδιά με νοητική στέρηση. Μάλιστα, αυτό το ειδικό σχολείο είχε χαρακτηριστεί
πρωτοποριακό και εφάμιλλο αντίστοιχων κέντρων του εξωτερικού (Πολυχρονοπούλου – Ζαχαρογεώργα,
1995). Όμως, όσον αφορά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ελάχιστα πράγματα άλλαξαν ακόμα
και μετά το 1962 και τη δημοσίευση από τον Kirk του έργου του για τους μαθητές αυτούς.
Το Γραφείο, που αργότερα μετονομάστηκε σε Διεύθυνση, Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων δημιουργήθηκε το 1969. Λίγο αργότερα, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο
Δημοτικής Εκπαίδευσης δημιουργείται τμήμα Ειδικής Αγωγής (1972), το οποίο διαρκούσε δύο χρόνια από
το 1975 (με το νομοθετικό διάταγμα 1222/72 και το νόμο 227/75). Δόθηκε έτσι η ευκαιρία στους
εκπαιδευτικούς που ήθελαν να εργαστούν με μαθητές του συστήματος ειδικής αγωγής
να επιμορφωθούν σε θέματα της αρμοδιότητάς τους (Πολυχρονοπούλου – Ζαχαρογεώργα, 1995). Όμως,
εξακολουθούσαν να λείπουν οι ειδικές αναφορές στα θέματα μαθησιακών δυσκολιών και στους μαθητές
με συναφή μαθησιακά προβλήματα. Ένα κύριο χαρακτηριστικό όλου του συστήματος ειδικής αγωγής
ήταν η νοσοκομειακή – ιατρική προσέγγιση των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε επίπεδο διαγνωστικής
αξιολόγησης
και
αντιμετώπισης
(Χατζηχρήστου,
2000).
Ο
μαθητής
με
δυσκολίες εθεωρείτο αποκλίνον άτομο που έχρηζε φροντίδας, κυρίως ιατρικής φύσεως. Η αντιμετώπιση
του μαθητή γινόταν εκτός σχολικού χώρου. Ο εκπαιδευτικός με τις ελλιπείς γνώσεις του, όπως κι ο
γονιός (που δεν γνώριζε τι προβλήματα αντιμετώπιζε το παιδί του), είχαν πολύ περιορισμένο λόγο στην
αξιολόγηση των παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες (κι όχι μόνο μαθησιακές δυσκολίες), ενώ δεν υπήρχε
ακόμα ολοκληρωμένο, θεσμοθετημένο, νομικό πλαίσιο. Τα νομοθετήματα για το διδασκαλείο είχαν
προσανατολισμό διδακτικό και αφορούσαν τους εκπαιδευτικούς που θα εργάζονταν
με αποκλίνοντα άτομα και όχι αυτά καθ’ εαυτά τα άτομα που έχρηζαν βοήθειας. Επίσης, δεν πρέπει να
παραληφθεί το γεγονός πως με τα νομοθετήματα επιχειρήθηκε η επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των
εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής, τη στιγμή που ήταν σχεδόν ανύπαρκτη η εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό.
Ν. 1143/81
Ο πρώτος «πλήρης» νόμος ειδικής αγωγής ψηφίστηκε το 1981 και ήταν ο Ν. 1143 περί «Ειδικής
Αγωγής,
Ειδικής
Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως,
Απασχολήσεως
και
Κοινωνικής Μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών
διατάξεων» (ΦΕΚ 80, τ. Α’, 27/3/81). Όπως ήταν φυσικό, ένας τέτοιος νόμος – ομπρέλα περιείχε γενικές
διατάξεις που κάλυπταν πολλές εκφάνσεις του συστήματος ειδικής αγωγής. Πρώτα απ’ όλα,
έκανε λόγο για άτομα με αποκλίσεις από το φυσιολογικό. Τα άτομα αυτά παρουσίαζαν καθυστερήσεις,
αναπηρίες ή διαταραχές εξαιτίας οργανικών, ψυχικών ή κοινωνικών αιτίων και εξαιτίας αυτών των
καθυστερήσεων, αναπηριών ή διαταραχών δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα
«γενικής εκπαίδευσης». Με άλλα λόγια, δεν διέκρινε τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες από τους
μαθητές (ή τα άτομα) με άλλες ψυχικές ή οργανικές διαταραχές.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο νόμος 1143/81 συμπεριλάμβανε στα αποκλίνοντα άτομα τους τροφίμους
σωφρονιστικών καταστημάτων και άλλων ειδικών ιδρυμάτων (άρθρο 2, παρ. 2, εδάφιο θ), τους
χανσενικούς (εδάφιο ε’), τους πάσχοντες από μακροχρόνιες ασθένειες (εδάφιο ι’ της ίδια
παραγράφου). Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εντάσσονταν στο προτελευταίο εδάφιο (ια’) και δε
διαφοροποιούνταν από τους σχολικά δυσπροσάρμοστους ή ανώριμους μαθητές. Με άλλα λόγια, οι
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θεωρούνταν ως άτομα με κοινά χαρακτηριστικά με άλλες κατηγορίες

μαθητών που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν ή να ενταχθούν στο σχολείο, παρ’ όλο που η διεθνής
επιστημονική κοινότητα τους διαφοροποιούσε πλήρως από τους συμμαθητές τους αυτούς.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του νόμου ήταν και η θέσπιση ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών (άρθρο 7)
για την διαγνωστική αξιολόγηση των «αποκλινόντων» ατόμων του άρθρου 2 του νόμου. Χωρίς να
καταργεί τους ιατροπαιδαγωγικούς σταθμούς που είχαν δημιουργηθεί με το ΝΔ 104/73 για την
ψυχολογική περίθαλψη των ψυχικώς πασχόντων (εδάφιο α’, παρ. 2 του άρθρου 7), πρότεινε την ίδρυση
νέων σχολικών ψυχολογικών σταθμών (εδάφιο β’ της ίδιας παραγράφου). Αυτή η πρόταση ήταν αρκετά
πρωτοποριακή για την εποχή εκείνη, αν αναλογισθεί κανείς πως τα πρώτα αυτόνομα πανεπιστημιακά
τμήματα Ψυχολογίας δημιουργήθηκαν μόλις το 1987. Ωστόσο, ο προσανατολισμός τόσο των υπαρχουσών
δομών (ιατροπαιδαγωγικοί σταθμοί του ΝΔ 104/73) όσο και των υπό ίδρυση σταθμών ήταν ιατρικός –
νοσοκομειακός. Ο μαθητής θεωρείτο άτομο που έπασχε, που νοσούσε και γι’ αυτό έχρηζε ιατρικής
φροντίδας.
Το ίδιο πνεύμα φαίνεται και στο επόμενο εδάφιο (γ’) με το οποίο ιδρύθηκαν κινητές διαγνωστικές
μονάδες για τις περιοχές εκείνες όπου δεν υπήρχαν ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες ή σχολικοί
ψυχολογικοί σταθμοί. Οι κινητές αυτές μονάδες θα στελεχώνονταν από ιατρούς, ψυχολόγους,
κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς παιδαγωγούς. Παρατηρούμε πως ο εκπαιδευτικός περνούσε σε
δεύτερη μοίρα, σε ρόλο μη πρωταγωνιστικό στη διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών με μαθησιακά
προβλήματα. Αυτό ήταν φυσιολογικό καθώς ο εκπαιδευτικός δεν είχε την απαραίτητη εκπαίδευση για να
εργαστεί με τέτοιους μαθητές, ενώ και η πολιτεία αντιμετώπιζε τους μαθητές ως αποκλίνοντες.
Ένα άλλο παράδοξο στοιχείο του Ν. 1143 αφορούσε και την κατάρτιση του επιστημονικού
προσωπικού τόσο των ειδικών σχολείων όσο και των διαφόρων υπηρεσιών που εμπλέκονταν στην παροχή
υπηρεσιών στους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Έτσι, με βάση το άρθρο 16 του Ν. 1143 η κατάρτιση θα
γινόταν κυρίως στο εξωτερικό και μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ή με τη μορφή επισκέψεων,
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων. Αναγνωριζόταν δηλαδή πως η πολιτεία δεν ήταν ακόμη έτοιμη
για την εντός των συνόρων εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και λοιπού επιστημονικού
προσωπικού του συστήματος ειδικής αγωγής.
Συνοψίζοντας, ο νόμος 1143/81 ήταν ένα πρώτο βήμα προς την καλύτερη κοινωνική και σχολική
ένταξη των μαθητών με προβλήματα και άλλες δυσκολίες (μαθησιακές ή μη). Δεν διέκρινε τους μαθητές
με μαθησιακές δυσκολίες από τους ψυχικά ασθενείς, τους μαθητές με νοητική καθυστέρηση ή τα άτομα
με σωματικές αναπηρίες. Ο προσανατολισμός του νόμου ήταν νοσοκομειακός και έδινε μεγαλύτερη
βαρύτητα στην άποψη ιατρικών πηγών στη διαγνωστική αξιολόγηση, ενώ δεν συνυπολόγιζε τη γνώμη
και την άποψη των εκπαιδευτικών των τάξεων όπου φοιτούσαν οι μαθητές αυτοί.
Ν. 1566/85
Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο νόμος – πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167, 30/9/1985) επιχείρησε μια τομή και στο χώρο της
ειδικής αγωγής. Με μια σειρά από άρθρα (32 – 36) που συνιστούσαν το κεφάλαιο Ι’ του νόμου,
καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το σύστημα ειδικής αγωγής να ενταχθεί στο κυρίως εκπαιδευτικό
σύστημα και να μην είναι αποκομμένο από αυτό.
Από την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 1566 απαλείφθηκε η διάταξη για τους τροφίμους
ειδικών ιδρυμάτων (ασύλων, κέντρων παιδικής μέριμνας) όπως επίσης και οι τρόφιμοι των ιδρυμάτων
του ποινικού κώδικα. Ωστόσο, δεν παραλείπονταν οι αναφορές σε άτομα με ασθένειες (επιληπτικοί,
χανσενικοί), ψυχικά νοσήματα, αλλά και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες,
νοητική καθυστέρηση, διαταραχές του λόγου και άλλες περιπτώσεις). Με άλλα λόγια, εξακολουθούσε
να υφίσταται η ίδια τάση να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του νόμου μαθητές με ποικιλία διαφορετικών
προβλημάτων και δυσκολιών χωρίς να γίνεται διαχωρισμός ανάλογα με την περίπτωση. Οι μαθητές του
συστήματος ειδικής αγωγής θα φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία, τάξεις, τμήματα ή άλλες ειδικές σχολικές
μονάδες.

Αν και με το άρθρο 34 του νόμου όλα τα θέματα ειδικής αγωγής ρυθμίζονταν από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας, η διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο
33 του ίδιου νόμου, περιήλθε στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μάλιστα, ο τίτλος του άρθρου αυτού ήταν Ιατροδιαγνωστική εξέταση, ενώ ο
όρος «ιατροδιαγνωστική εξέταση» επαναλαμβανόταν και στο εδάφιο δ’ της πρώτης παραγράφου του
άρθρου. Βέβαια, στο ίδιο εδάφιο, αναφερόταν πως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεως θα συνεργάζονταν με τις οικείες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Ωστόσο, το κύριο βάρος της διαδικασίας αξιολόγησης έπεφτε στις ιατρικές
υπηρεσίες και παρέμενε με ιατρικό – νοσοκομειακό προσανατολισμό.
Ένα άλλο στοιχείο του νόμου – πλαισίου ήταν η αύξηση του αριθμού των ψυχολόγων που θα
υπηρετούσαν σε σχολεία ειδικής αγωγής από 4 (όπως προβλεπόταν από τον Ν. 1143) σε 50 σύμφωνα με
το άρθρο 35, παράγραφος 2. Όμως, όπως παρατήρησε κι ο Παρασκευόπουλος (1992), οι πενήντα αυτές
θέσεις καλύφθηκαν με τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα μετά το 1988, με τη διευκρίνιση πως οι
ψυχολόγοι
θα
έπρεπε
να
είχαν
ειδίκευση
παιδαγωγικής
ψυχολογίας
(educational psychology). Παράλληλα, η παρ. 9 του ίδιου άρθρου καθόρισε την υποχρεωτική πλέον
μετεκπαίδευση των δασκάλων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο (τμήμα ειδικής αγωγής) ή σε αντίστοιχο
πανεπιστημιακό τμήμα εντός ή εκτός των συνόρων. Άλλη παράγραφος του ίδιου άρθρου καθόρισε τη
δυνατότητα εισαγωγής του μαθήματος ειδικής αγωγής στο πρόγραμμα σπουδών εκπαίδευσης και
μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σε ειδικά σχολεία.
Τελικά, ενώ ο νόμος 1566 μετέφερε το σύστημα ειδικής αγωγής στις υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας, άφησε εξ ολοκλήρου την διαγνωστική αξιολόγηση σε κέντρα νοσοκομειακά ή
έστω ιατροπαιδαγωγικά. Ανήγαγε το ιατρικό προσωπικό σε κύριο μέλος της ομάδας διάγνωσης. Έτσι,
ακόμα κι ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες έπρεπε να διαγνωστεί από κάποιο δημόσιο νοσοκομείο
ή ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. Παράλληλα, οι διατάξεις του νόμου παραμέρισαν τον εκπαιδευτικό του
μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες, του οποίου η γνώμη κανένας δε ζητούσε
ή δεν έκρινε απαραίτητη.
Ν. 2817/2000
Με τον πιο πρόσφατο νόμο 2817 (για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 78, 14/3/2000) επιχειρήθηκε μια πραγματική τομή στο χώρο της ειδικής
αγωγής. Πρώτα απ’ όλα, οι διατάξεις του νόμου είχαν σαφέστερο παιδαγωγικό προσανατολισμό. Χωρίς
να παραλείπονται οι αναφορές σε άτομα με σωματικές αναπηρίες, απουσιάζουν «ξεπερασμένες» διατάξεις
όπως αυτή για τους χανσενικούς ασθενείς, ενώ για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε «σύνθετες
γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, αυτισμό και αναπτυξιακές διαταραχές» (άρθρο 1,
παράγραφος 2, εδάφιο στ’). Παράλληλα, για πρώτη φορά γίνεται αναφορά (εδάφιο ε’) σε μαθησιακές
δυσκολίες της γλώσσας και των μαθηματικών (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, κατ’ αντιστοιχία
με ανάλογες διεθνείς αναφορές: dyslexia, reading disability, dyscalculia).
Το κυριότερο, ίσως, βήμα, στο νέο θεσμικό πλαίσιο ειδικής αγωγής είναι η δημιουργία των Κέντρων
Διάγνωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) με βάση το άρθρο 1, παράγραφος 5) του
νόμου. ΄Όπως διαπιστώνεται από μετέπειτα διατάξεις του Ν. 2817 αλλά και από την Γ6/4494 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1503, τ. Β’, 8/11/2001), τα ΚΔΑΥ είναι διεπιστημονικά κέντρα με παιδαγωγικό κυρίως
επιστημονικό προσωπικό και αποστολή τους τη διαγνωστική αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών ή
των άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών του συστήματος ειδικής
αγωγής. Τα ΚΔΑΥ υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας (Ν. 2817/2000, άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο
β’), γεγονός που σημαίνει και την επιστροφή της διαγνωστικής διαδικασίας σε φορείς
παιδαγωγικούς. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ΚΔΑΥ στελεχώνονται με παιδαγωγικό κυρίως επιστημονικό
προσωπικό και λιγότερο με ιατρικό. Έτσι στα ΚΔΑΥ υπηρετούν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, θεραπευτές του
λόγου, φυσιοθεραπευτές ενώ κατά περιπτώσεις και ιατροί (άρθρο 2, παράγραφος 4).
Όπως εξειδικεύεται και στην μεταγενέστερη υπουργική απόφαση Γ6/4494 (ΦΕΚ 1503, τ. Β’, 8/11/2001),
το ΚΔΑΥ δραστηριοποιείται σε τρεις (3) άξονες:

1) Την ανίχνευση, διάγνωση, αξιολόγηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
2) Την υποστήριξη (μαθησιακή, συμβουλευτική) των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους, αλλά
και των εκπαιδευτικών που εργάζονται με τέτοιους μαθητές,
3) Την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα σχετικά (άρθρο 4, υπ. απόφαση
Γ6/4494).
Ο νόμος 2817/2000 προχωρεί ένα βήμα παραπέρα καθώς ορίζει την ίδρύση τμήματος Ειδικής
Αγωγής και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (άρθρο 2, παράγραφος 17). Έτσι, καθίσταται πλέον σαφές πως
ολόκληρο το σύστημα ειδικής αγωγής (ακόμα και για εκείνες τις περιπτώσεις των ατόμων με σωματικές
αναπηρίες, ψυχικές νόσους και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) υπάγεται στην εποπτεία
εκπαιδευτικών – παιδαγωγικών φορέων κι όχι φορέων υγείας και πρόνοιας.
Αυτή η αλλαγή πορείας και ο σαφής εκπαιδευτικός – παιδαγωγικός προσανατολισμός του νόμου
φαίνεται κι από την ίδρυση των ΚΔΑΥ. Για πρώτη φορά, η αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών των μαθητών γίνεται από παιδαγωγούς και συναφείς επιστημονικούς κλάδους και όχι από
ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να διακριθεί
σε τρεις κυρίως κατηγορίες: εκπαιδευτική αξιολόγηση, ψυχολογική αξιολόγηση, κοινωνικό ιστορικό
(άρθρο 7 της Γ6/4494 υπ. απόφασης). Αν και από το ίδιο άρθρο προβλέπεται και ψυχιατρική αξιολόγηση,
αυτή γίνεται μόνο όταν κρίνεται απαραίτητη από τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του υπό αξιολόγηση
μαθητή. Με άλλα λόγια, ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες θα αξιολογηθεί κυρίως από τον
εκπαιδευτικό του ΚΔΑΥ, το ψυχολόγο και όχι απαραίτητα από τον ιατρό (παιδοψυχίατρο),
όπως συνέβαινε στις διαγνωστικές υπηρεσίες των νόμων 1143/81 και 1566/85.
Εκτός όμως από την αξιολόγηση των μαθησιακών προβλημάτων (αλλά και των λοιπών
εκπαιδευτικών αναγκών), το ΚΔΑΥ αποσκοπεί και στην υποστήριξη του μαθητή, του εκπαιδευτικού και
των γονιών του μαθητή αυτού. Για το λόγο αυτό, το ΚΔΑΥ οφείλει να εκπονεί εξατομικευμένο
παρεμβατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο γ’) προς όφελος των μαθητών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εφαρμόζεται στο σχολείο όπου φοιτάει
ο μαθητής και εποπτεύεται από το ΚΔΑΥ (όπως ορίζεται από την Γ6/4494 απόφαση).
Ο παιδαγωγικός προσανατολισμός του ΚΔΑΥ προκύπτει και από το γεγονός πως
τα ΚΔΑΥ συνεργάζονται ενεργά με τους υπάρχοντες φορείς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και ειδικής αγωγής (εκπαιδευτικούς, προϊσταμένους, διευθυντές, σχολικούς συμβούλους). Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού είναι ενεργός στη διαδικασία ανίχνευσης και διαγνωστικής αξιολόγησης του μαθητή από
το ΚΔΑΥ, αφού όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Γ6/4494 απόφασης, τα ΚΔΑΥ συνεργάζονται με τα σχολεία
της περιοχής τους για τον εντοπισμό των μαθητών με πιθανές εκπαιδευτικές ανάγκες στις αρχές του
σχολικού έτους. Με άλλα λόγια, το ΚΔΑΥ οφείλει να λειτουργήσει και προληπτικά, δηλαδή να έχει υπό
την επίβλεψή του και τους μαθητές που πιθανόν να εμφανίσουν στο μέλλον μαθησιακά ή άλλα
προβλήματα.
Συνοψίζοντας, ο νόμος 2817/2000 εισήγαγε δυο τομές στο χώρο του συστήματος ειδικής
αγωγής. Πρώτον, επανέφερε ολικά την ειδική αγωγή υπό παιδαγωγική εποπτεία και εισήγαγε
τα ΚΔΑΥ. Όμως, τα ΚΔΑΥ ιδρύονται στις έδρες των νομών, με αποτέλεσμα το φορτίο των ΚΔΑΥ να είναι
υπερβολικό και να περιορίζεται στην αξιολόγηση των υπαρχουσών περιπτώσεων με περιορισμένο
προληπτικό έργο. Παράλληλα, λόγω ακριβώς του φόρτου εργασίας, τα ΚΔΑΥ περιορίζονται κι αυτά στην
αξιολόγηση και λιγότερο στην εξατομικευμένη παρέμβαση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, των εκπαιδευτικών και των γονιών τους. Τα ΚΔΑΥ είναι αντίστοιχα
των early intervention centers (κέντρων πρώιμης παρέμβασης) ή και των pupil services teams (ομάδες
υπηρεσιών μαθητών) που συναντώνται στο εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ (Smith, 1994), της Αγγλίας
(Dowling & Pound, 2001) ή άλλες χώρες. Όμως στις χώρες αυτές τα αντίστοιχα κέντρα λειτουργούν είτε
σε τοπικό επίπεδο (π.χ., στην Αγγλία, υπάρχουν σχολικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
κάθε LEA – Local Educational Authority, Τοπική Εκπαιδευτική Αρχή, περίπου όπως κάθε γραφείο
εκπαίδευσης του δικού μας συστήματος) ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας (όπως συμβαίνει με
τις pupil services teams στις ΗΠΑ). Παρ’ όλα αυτά, η ύπαρξη και μόνο των ΚΔΑΥ είναι σαφώς ένα βήμα
προς τη σωστή κατεύθυνση.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Έχουν περάσει περίπου τριάντα πέντε χρόνια από τότε που ο Kirk (1962) έκανε λόγο για
μαθησιακές δυσκολίες και μαθητές που θέλουν ειδική εκπαιδευτική μέριμνα εξαιτίας αυτών των
μαθησιακών δυσκολιών. Στο διάστημα αυτό έχουν συμβεί σημαντικές εξελίξεις τόσο στον αμιγώς
επιστημονικό χώρο των μαθησιακών δυσκολιών (αλλά και της ειδικής αγωγής, γενικότερα) όσο και στο
θεσμικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής, διεθνώς αλλά και στη χώρα μας.
Όσον αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ο χώρος της ειδικής αγωγής των μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες πέρασε κι αυτός από πολλές ανακατατάξεις. Τα πρώτα πρώιμα νομοθετήματα
αφορούσαν κυρίως την ίδρυση τμήματος ειδικής αγωγής στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής
Εκπαίδευσης και λιγότερο μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ο νόμος 1143/81 ήταν η πρώτη θεσμική προσπάθεια οργάνωσης του συστήματος ειδικής
αγωγής. Κατά συνέπεια, έπρεπε να καλύψει όλες τις περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και όχι μόνο με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό φάνηκε από τις διαφορετικές κατηγορίες που
υπάχθηκαν στο νόμο (χανσενικοί, τρόφιμοι ασύλων, παραβάτες του ποινικού κώδικα, μαζί με άτομα με
νοητική στέρηση, σωματικές αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες). Ο νόμος εισήγαγε και εδραίωσε
τους ιατροπαιδαγωγικούς σταθμούς ως κέντρα διάγνωσης των μαθητών, τους τοποθέτησε όμως υπό
ιατρική εποπτεία και έλεγχο υιοθετώντας ένα ιατρικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών σε μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η προσπάθεια του νόμου πλαισίου 1566/85 να εντάξει την ειδική αγωγή στο γενικό εκπαιδευτικό
σύστημα ήταν και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του νόμου. Όμως, παρά την προσπάθεια αυτή, παρά την
ένταξη ψυχολόγων στα ειδικά σχολεία, η διαδικασία διαγνωστικής αξιολόγησης εξακολούθησε να μένει
σε ιατρικά – νοσοκομειακά πλαίσια. Με άλλα λόγια, ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες εξακολουθούσε
να θεωρείται αποκλίνον άτομο που έπρεπε να αξιολογηθεί από ιατρικό – κυρίως – επιστημονικό
προσωπικό. Παράλληλα, το σχολείο (ως κοινότητα, αλλά και ως εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό
προσωπικό) δεν είχε λόγο στη διαδικασία αξιολόγησης του μαθητή, απλά έπρεπε να εντάξει το μαθητή
αυτό χωρίς να γνωρίζει ακριβώς το μαθησιακό του πρόβλημα.
Η μεγάλη αλλαγή πορείας και προσανατολισμού στο σύστημα ειδικής αγωγής συντελέστηκε με το
νόμο 2817/2000 και την ίδρυση των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). Η
διαδικασία διαγνωστικής αξιολόγησης επανήλθε σε παιδαγωγικά κέντρα και γίνεται πλέον κυρίως
με παιδαγωγικό επιστημονικό προσωπικό. Παράλληλα, εκτός από τη διάγνωση και την αξιολόγηση, ο
νόμος δια μέσου των ΚΔΑΥ προβλέπει και την υποστήριξη των μαθητών αυτών στο σχολείο αλλά και στην
οικογένεια. Μάλιστα, η μεγάλη ευκαιρία για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα (και όχι μόνο τη
συνιστώσα της ειδικής αγωγής) είναι – κατά την άποψη του γράφοντος – η τήρηση και εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 5 της Γ6/4494 υπ. απόφασης για τη λειτουργία των ΚΔΑΥ που προβλέπει τον
προληπτικό έλεγχο για πιθανές εκπαιδευτικές δυσκολίες και για έγκαιρη διάγνωση – αξιολόγηση και
παρέμβαση από το εκπαιδευτικό σύστημα προς όφελος των μαθητών αυτών.
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει τα ΚΔΑΥ να αυξηθούν σε αριθμό και να στελεχωθούν
με ακόμα περισσότερο επιστημονικό προσωπικό. Έτσι, θα καταστεί δυνατή και η εκπόνηση
εξατομικευμένων προγραμμάτων για την παρέμβαση σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και η
ενίσχυση των εκπαιδευτικών των τάξεων όπου φοιτούν οι μαθητές αυτοί, οι οποίοι θα έχουν ένα
πρόγραμμα διδασκαλίας για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τέλος, με την ίδρυση
περισσότερων ΚΔΑΥ, θα γίνει εφικτή και η υποχρέωση του ΚΔΑΥ να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει
την κοινωνία για θέματα ψυχικής υγείας, ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και μαθησιακών δυσκολιών,
ελπίζοντας κάποια στιγμή στην ένταξη όλων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (και όχι μόνο
με μαθησιακές δυσκολίες) στο «κανονικό σχολείο». Ίσως, αυτή να είναι και η δυσκολότερη αποστολή
του ΚΔΑΥ: να αλλάξει την κοινωνία και να κάνει κάθε σχολείο «ειδικό» ή κάθε ειδικό «σχολείο» κανονικό
χωρίς διακρίσεις μεταξύ των μαθητών.
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Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1920 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μαρία ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Εκπαιδευτικός Π.Ε.- Υπ. Δρ. Παντείου Παν/μίου
Βασιλική ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Εκπαιδευτικός Π.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της εισήγησης μας είναι η παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του θεσμού της
επιμόρφωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1920 μέχρι σήμερα. Παράλληλα γίνεται αναφορά
και σε ανάλογες άτυπες προσπάθειες επιμόρφωσης που έγιναν από τους Διδασκαλικούς συλλόγους πριν
από το παραπάνω διάστημα. Εξετάζονται επίσης οι μορφές και οι τύποι επιμόρφωσης που εφαρμόστηκαν
στην Ελλάδα καθώς και οι φορείς υλοποίησής τους.
Η εργασία μας επιχειρεί μια ιστορική επισκόπηση και στηρίζεται στη μελέτη των σχετικών νόμων
και των συναφών διαταγμάτων υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων με αντικείμενο την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών.
Βασικό συμπέρασμα της εισήγησής μας είναι ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν είναι
ουδέτερη από τον εκπαιδευτικό θεσμό στον οποίο λειτουργεί. Οι κοινωνικές και ιστορικές
συνθήκες συναρτώνται άμεσα με τη μορφή και το ιδεολογικό υπόβαθρο της πολιτικής εξουσίας και αυτή
με τη σειρά της με το θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου καθορίζει τη λειτουργία του επιμορφωτικού
εκπαιδευτικού θεσμού.

ABSTRACT
The objective of our talk is to present the historical development that concerns the institution of
further education of primary school teachers from 1920 up to today.At the same time there is
reference of analogous unofficial attempts of further education that have been made by teaching
associations before this point in time. Examining the forms and types of further education that have
been implemented in Greece as well as those who put it into effect.
Our assignment attempts a historical review and is based on the study of relevant laws and relative
enactment, ministry decisions and circular with the objective of further education of primary school
teachers.
The main conclusion of our talk is that further education of primary school teachers is not neutral
towards the institution in which it works. Social and historical circumstances are connected directly
with form and ideological base of the political power and it in its turn with the institutional means
which defines the function of further education of primary school teachers
Η επιμόρφωση ορίζεται ως η επαφή με την καινούργια γνώση, η οποία σχετίζεται άμεσα με το
επάγγελμα εκείνου που τη δέχεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επισώρευση, αλλά ως πρόσθετη
μόρφωση (επι+μόρφωση). Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς, η επιμόρφωση γίνεται για χάρη αυτών
που φοιτούν στο σχολείο και μπορεί να αποβλέπει όχι μόνο στην ακαδημαϊκή πρόοδο, αλλά και στην
ανάπτυξη και βελτίωση της διανοητικής και ηθικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού στη ζωή, στις
σχέσεις του με τα άλλα άτομα και πιο συγκεκριμένα με τους μαθητές στην
τάξη.(Ζαβλάνος Μ.,1983, Χρονοπούλου Α.,1983).

Ο θεσμός της επιμόρφωσης είναι επιβοηθητικός στο έργο του εκπαιδευτικού και έχει σα στόχο,
την σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη (ΠαπακωνσταντίνουΠ.,1982), καθώς
επίσης
τη
συμπλήρωση,
βελτίωση
και
ανανέωση
της
αρχικής
κατάρτισης
των
εκπαιδευτικών.(Κασσωτάκης Μ.,1983).
Σύμφωνα με τους Portet J.,(1975), Henderson E.,(1978), η επιμόρφωση ορίζεται, ως το σύνολο
των μέτρων και των δραστηριοτήτων που επιλέγονται και εφαρμόζονται με σκοπό την ανάπτυξη των
ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας (Μαυρογιώργος Γ.,1986,1983, Χρονοπούλου Α.,1983).

ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η επιμόρφωση, ως διαδικασία δεν μπορεί να έχει μόνο ένα σκοπό, αλλά περισσότερους,
που θα ανταποκρίνονται στους λόγους και στα αιτήματα για επιμόρφωση.
Εστιάζοντας τους σημαντικούς σκοπούς για τους οποίους εφαρμόστηκε
η
επιμόρφωση, αναφέρουμε τους ακόλουθους:
α) την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στις συνεχείς εξελίξεις στην παιδαγωγική- ψυχολογική και
κοινωνιολογική έρευνα, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, β)την κατάρτιση
των εκπαιδευτικών στις καινούργιες επιστημονικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες
τις εποχής, γ)τη δυνατότητα σύνδεσης θεωρίας και πράξης με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή των ίδιων
των επιμορφούμενων δ) τη συμπλήρωση της τυχόν ανεπαρκούς αρχικής εκπαίδευσης, ε)την αλλαγή ή την
τροποποίηση στάσης, νοοτροπίας του εκπαιδευτικού και στ) τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του
εκπαιδευτικού.( Πολυχρονόπουλος Π.,1983, Ζαβλάνος, Μ.,1983, Μαυρογιώργος Γ., 1983, Κίτσου Κ.,
1983, Αβδάλη, Α.,Γκόγκου Α.,1983,Παπακωνσταντίνου Π.,1982, Χρονοπούλου Α.,1982).
Οι παραπάνω σκοποί της επιμόρφωσης κάνουν απόλυτα σαφείς τους στόχους που πρέπει να
έχουν όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ανεξαρτήτως του φορέα που προέρχονται.
Οι κυριότεροι στόχοι είναι: α) η εμβάθυνση ή η εξειδίκευση σε ένα ή σε σειρά εκπαιδευτικών
αντικειμένων, β) η προαγωγή νέων επιθυμητών ικανοτήτων, γ) η προσαρμογή των εκπαιδευτικών στα
νέα αναλυτικά προγράμματα, καθώς και στη διοίκηση και την οργάνωση του σχολείου, δ) η ενίσχυση
της αυτοεικόνας του εκπαιδευτικού, ε) η επαφή και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των
εκπαιδευτικών.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η επιμόρφωση με την έννοια ειδικών προγραμμάτων αποτελεί την πιο παλιά οργανωμένη μορφή
επιμόρφωσης. Τα ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση ή και σε
έκτακτες περιπτώσεις και βασικός στόχος ήταν από τον 19ο αι. ως σήμερα η συμπλήρωση της βασικής
εκπαίδευσης των δασκάλων. (Μαυρογιώργος,Γ.,1983).
Πριν την επανάσταση του 1821,στην Ελλάδα, το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο για την
επαγγελματική κατάρτιση των δασκάλων, είχε σα θέμα τη γνώση και τη διάδοση της αλληλοδιδακτικής
μεθόδου(Μπουζάκης Σ.- Τζήκας Χ.,1996).
Ο Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος διοργάνωσε το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο το 1874, με
κύριο θέμα το δημοτικό σχολείο και τη θέση του δασκάλου σε αυτό. Το 1877, η Ένωση Δασκάλων του Ν.
Αττικής διοργάνωσε πολλά σεμινάρια-συνέδρια.
Στο διάταγμα της 3ης. 9.1880 (αρ.εγκυκλίου 3580,4/5/1881) αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος
επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση, εποχή που άρχισε να εφαρμόζεται στα σχολεία η συνδιδακτική μέθοδος
(η οποία διδάχτηκε μόνο στο διδασκαλείο της Αθήνας), στη θέση της αλληλοδιδακτικής.
Με το διάταγμα της 16ης 3.1881,υποχρεώθηκαν όλοι οι δάσκαλοι να επιμορφωθούν και να
ασκηθούν πρακτικά τουλάχιστον 6 εβδομάδες, με κέντρα επιμόρφωσης τα Πρότυπα σχολεία των
Διδασκαλείων ή τα κεντρικά Δημοτικά σχολεία των Πρωτευουσών των Νομών.(Δεν συμμετείχαν στην
επιμόρφωση οι δάσκαλοι που αποφοίτησαν από το 1878 και μετά, καθώς και οι δημοδιδάσκαλοι πριν το
1862).
Επιμορφωτές ήταν οι καθηγητές της Παιδαγωγικής των Διδασκαλείων, δάσκαλοι που σπούδασαν
στο εξωτερικό(Γερμανία, Ελβετία), και δάσκαλοι των Προτύπων Σχολείων των Διδασκαλίων.
Με το Νόμο ΓΠΜΘ΄του 1895, άρθρο 40, οι επιθεωρητές πραγματοποιούσαν 7ήμερες παιδαγωγικές
συναντήσεις (τύπου επιμόρφωσης, εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας), στους δασκάλους της
περιφέρειάς τους.

Το Α΄ Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο έγινε το 1904, οργανώθηκε από τους: «Σύλλογο προς
διάθεση ωφελίμων βιβλίων», «Σύλλογο προς διάδοση των Ελληνικών γραμμάτων», «Φιλολογικό
Σύλλογο-Παρνασσός» και το παρακολούθησαν: 366 δάσκαλοι,104 καθηγητές, 78 σχολάρχες, 15
Διευθυντές Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 139 διανοούμενοι.(Ανδρέου Α., 1982, Λέφας Χ.,1942).
Εισηγητική έκθεση νομοσχεδίων, όπου αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος επιμόρφωση,
κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπ. Παιδείας Τσιριμώκο Ι., το Νοέμβριο του 1913 (Δημαράς Αλ.1973).
Νόμοι για τα Παιδαγωγικά Σεμινάρια-Συνέδρια
Με το Ν. 240/1914,καθιερώθηκαν Παιδαγωγικά Συνέδρια για την συμπληρωματική μόρφωση
των δασκάλων, με επιμορφωτή τον Προϊστάμενο της Α/θμιας εκπαίδευσης.
Με βάση το Ν. 214/1920, θεσπίστηκε τρίμηνη ετήσια ταχύρυθμη επιμόρφωση, την οποία
παρακολούθησαν «υποδεικνυόμενοι» δάσκαλοι, που επιλέγονταν από τα τοπικά Εποπτικά Συμβούλια
Στοιχειώδους Εκπαίδευσης.
Παράλληλα οι επιθεωρητές, σύλλογοι, σύνδεσμοι και η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Ελλάδας
(ΔΟΕ) - που ιδρύθηκε το 1922- διοργάνωσαν Παιδαγωγικά Συνέδρια.
Ο Ν.4397/1929, όριζε την
πραγματοποίηση πενθήμερων συνεδρίων στην έδρα κάθε Επιθεώρησης μετά τη λήξη του διδακτικού
έτους.(Ευαγγελόπουλος Σ., 1998,Ανδρέου Α.1992, Λέφας Χ.,1942).
Μετεκπαίδευση Υποδιδασκάλων (Ετήσιας Διάρκειας)
Η ανάγκη εκπαίδευσης των υποδιδασκάλων, οδήγησε στην ίδρυση Υποδιδασκαλίων από το
1892.
Ο Ν.381/1914, όριζε τη μονοετή μετεκπαίδευση των υποδιδασκάλων στα ειδικά τμήματα των
Διδασκαλείων και την εξομοίωσή τους με τους πτυχιούχους του Διδασκαλείου(Η διάταξη αυτή δεν
εφαρμόστηκε).
Με το Ν.4374/1929, επαναφέρεται η μετεκπαίδευση των υποδιδασκάλων και των μη
πτυχιούχων
δασκάλων,
με
φοίτησή
τους
στα
μονοτάξια
τμήματα
των
Διδασκαλείων.( Ευαγγελόπουλος Σ.,1998, Ανδρέου Α.,1982).
Με το Ν. 572/1915 ιδρύθηκε το Διδασκαλείο Τεχνικής Εκπαίδευσης Αθήνας και με το Ν.Δ. της
2ας.7.1923, λειτούργησε το ειδικό μονοτάξιο για την Τεχνική Μετεκπαίδευση, το οποίο έπαυσε να
λειτουργεί το 1926
Οι Ν. 3600/1929 και 4397/1929 θέσπιζαν τη Γεωργική Μετεκπαίδευση, η οποία διαρκούσε 1
ή 2 έτη με έδρα τη Γεωπονική Σχολή, τους γεωργικούς σταθμούς και τις γεωργικές σχολές (ίδρυση 5
γεωργικών φροντιστηρίων). Η επιλογή των δασκάλων-με όριο ηλικίας το 40ο έτος- γίνονταν από τα οικεία
Εποπτικά Συμβούλια Στοιχειώδους Εκπαίδευσης και οι επιμορφούμενοι δάσκαλοι όφειλαν να
εκπαιδεύσουν τους απόφοιτους Δημοτικού που δε θα συνέχιζαν στο Γυμνάσιο. Το πτυχίο της γεωργικής
μετεκπαίδευσης ήταν ισότιμο με το πτυχίο της μετεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου. Αυτή η μορφή
μετεκπαίδευσης λειτούργησε ως το 1940 (Ευαγγελόπουλος Σπ. 1998, Ανδρέου Α. 1982)
Μετεκπαίδευση Διετούς Διάρκειας
Το 1920, το υπουργείο Παιδείας με γενικό γραμματέα το Δ.Γληνό, κατάρτισε σχέδιο νόμου για
την ίδρυση αυτοτελούς ιδρύματος (Παιδαγωγικό Σχολείο ) με σκοπό τη μετεκπαίδευση δασκάλων , οι
οποίοι θα διορίζονταν ως διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης. Το σχέδιο αυτό δεν υποβλήθηκε στη βουλή
λόγω αλλαγής κυβέρνησης.
Το 1922, το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει τη διετή μετεκπαίδευση των δασκάλων με τη
διάταξη του Ν. 2857 με σκοπό τη δημιουργία στελεχών εκπαίδευσης, η οποία άρχισε να λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 1922 –1923 στη Φιλοσοφική Σχολή.
Οι όροι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν οι εξής: όριο ηλικίας ως τα 30 (την πρώτη τριετία
λειτουργίας της μετεκπαίδευσης το όριο ήταν ως τα 35 ), τριετή υπηρεσία και μόνο το 1/3 των
επιτυχόντων ήταν δασκάλες .Οι εισαγόμενοι ορίζονταν σε 70 με αποδοχές και σε 30 άνευ αποδοχών.
Οι υποψήφιοι εξετάζονταν:α)στην έκθεση ιδεών ή μετάφραση αρχαίου κειμένου, β) Παιδαγωγική
Ψυχολογία και Γενική ή Ειδική Φυσιογνωστικού μαθήματος.

Το πρόγραμμα της μετεκπαίδευσης περιελάμβανε 18 μαθήματα και παρά την πληθώρα των
μαθημάτων και το συντηρητισμό στα προγράμματα σπουδών, η μετεκπαίδευση κατά τη χρονική περίοδο
1922-1964, πρόσφερε στους δασκάλους τη δυνατότητα για επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη.
Υπήρξαν και αντιρρήσεις για αυτό τον τύπο επιμόρφωσης. Ο Δ. Γληνός συγκεκριμένα πρότεινε
την ίδρυση ειδικού τμήματος επιμόρφωσης στην Παιδαγωγική Ακαδημία, (η οποία για πρώτη φορά
λειτούργησε το 1924-1925, αλλά είχε νομοθετηθεί με τη μεταρρύθμιση του 1917-1920),το οποίο δεν
λειτούργησε, αν και ορισμένα από τα μέτρα που πρότεινε για τη βελτίωση της μετεκπαίδευσης των
δασκάλων στη Φιλοσοφική Σχολή συμπεριλήφθηκαν στο διάταγμα της 11/2/1927 «Περί μετεκπαιδεύσεως
των
δημοδιδασκάλων
εν
τω Πανεπιστημίω».
(Ευαγγελόπουλος Σ.,1998, Τζάνη Μ.Παμουκτσόγλου Τ.,1998,Ανδρέου Α.,1982).
Παράλληλα, ο Ν. 2145/1929, και το Δ.30/9/1930 έδινε τη δυνατότητα για μετεκπαίδευση των
δασκάλων στο εξωτερικό, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε.
Με την ίδρυση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών(Ι.Κ.Υ.), (Α.Ν.1825/1951 και Α.Ν.
1859/1951), άρχισαν να μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό οι εκπαιδευτικοί, με παράλληλη παροχή
οικονομικού επιδόματος και υποτροφιών στους μετεκπαιδευόμενους.
Ο Ν.1811/1951 «Περί Κώδικος καταστάσεως των δημοσίων υπαλλήλων»,(Υπαλληλικός Κώδικας)
άρθρο 88, έδινε τη δυνατότητα για μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, και το Π.Δ.611/1977,
άρθρα 117-125, προβλέπει τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών από τον αρμόδιο Υπουργό για
μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.
Με το Ν.Δ. 4379/1964, «Περί οργανώσεως της Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης», το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ορίζεται ως υπεύθυνος φορέας για τη διετή μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των
δασκάλων.
Αυτή η μορφή μετεκπαίδευσης λειτούργησε από το 1966 ως το 1967 και αναβάθμισε τη
μετεκπαίδευση των δασκάλων σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (Β.Δ.1847/1966)
Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ)
Με τα Π.Δ.. 255/1979, και725/1980,ιδρύθηκαν ΣΕΛΔΕ σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, με
σκοπό την καλύτερη επιμόρφωση των δασκάλων (λόγω του περιορισμένου αριθμού εισακτέων
στο Μαράσλειο Διδασκαλείο).
Οι τύποι επιμόρφωσης στις ΣΕΛΔΕ είχαν χρονική διάρκεια από ένα μήνα ως ένα διδακτικό
έτος και η επιλογή εκπαιδευτικών γινόταν από το Υπουργείο Παιδείας ως το 1982,ύστερα από αίτησή
τους. Από το 1983 η επιλογή γινόταν με κλήρωση ενώπιον επιτροπής με πρόεδρο τον εκάστοτε διευθυντή
της ΣΕΛΔΕ. Κάθε ΣΕΛΔΕ κατάρτιζε το δικό της αναλυτικό πρόγραμμα και χορηγούσε ειδικό τίτλο σπουδών
έπειτα από πτυχιακές εξετάσεις.
Ταχύρυθμες Επιμορφώσεις
Με
τα
Π.Δ.177/1983
και
178/1983,
θεσμοθετήθηκαν
τρεις
μορφές ταχύρυθμης
επιμόρφωσης:
α) η υποχρεωτική εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιοριζόμενων δασκάλων, διάρκειας ως τριών
μηνών
β) η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στελεχών (Δ/ντές σχολείων, Προϊστάμενοι Δ/νσεων και
Γραφείων και σχολικοί σύμβουλοι),διάρκειας ως δύο μηνών,
γ) η επιμόρφωση υπηρετούντων δασκάλων, διάρκειας ως ένα μήνα.
Οι παραπάνω τύποι επιμόρφωσης δεν λειτούργησαν.
Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ).
Τα Π.Ε.Κ., Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, έχουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
Διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο και Πρόεδρός τους ορίζεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής
Α.Ε.Ι.
Σκοπός των Π.Ε.Κ. είναι η οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψιν τις
πραγματικές ανάγκες και ελλείψεις των δασκάλων.
Ο Ν.1566/1985,(ΑΡΘΡΑ 28 και 29), ορίζει ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα γίνεται
στα Π.Ε.Κ. Το άρθρο 28, παρ.2, αναφέρει τις ακόλουθες μορφές επιμόρφωσης:

α) την εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων δασκάλων και των υποψηφίων για διορισμό
πριν την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων,
β) την ετήσια επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς με πέντε χρόνια προϋπηρεσία
γ) την περιοδική επιμόρφωση σε περιφερειακή ή πανελλαδική κλίμακα,
δ)
τις
ειδικές
μορφές
επιμόρφωσης
για
την
εξυπηρέτηση
εκπαιδευτικών
αναγκών.
Φορείς αυτών των μορφών επιμόρφωσης ορίζονται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και
τα Π.Ε.Κ..
Οι διατάξεις του Ν.1566 δεν εφαρμόστηκαν.
Ακολουθούν στη συνέχεια, ο Ν.1824/1988 και το Π.Δ.348/1989, τα οποία με τις διατάξεις τους
καταργούν τις Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., και καθορίζουν τις μορφές επιμόρφωσης ως εξής:
1) Εισαγωγική επιμόρφωση για τους νεοδιοριζόμενους σε τρία στάδια : α) επιμορφωτικό
πρόγραμμα διάρκειας 70 ωρών στο οικείο Π.Ε.Κ., πριν την ανάληψη υπηρεσίας, β) σεμινάρια από το
σχολικό σύμβουλο ή από έμπειρο εκπαιδευτικό, γ) επιμορφωτικό σεμινάριο στα Π.Ε.Κ. με τη λήξη του
διδακτικού έτους.
2) Περιοδική επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς με τρία ως τριάντα χρόνια υπηρεσίας,
διάρκειας 4-8 μήνες, παράλληλα με το διδακτικό τους έργο.
3) Ειδικά Προγράμματα διάρκειας ως εκατό ώρες.
Δεν εφαρμόστηκε ο Νόμος για αυτές τις μορφές επιμόρφωσης.
Με την πολιτική αλλαγή του 1990, ψηφίστηκαν οι Ν.1894/1990 και 2009/1992, οι οποίοι
καθόριζαν το πρόγραμμα σπουδών των Π.Ε.Κ.(για τους νεοδιοριζόμενους εισαγωγική επιμόρφωση
διάρκειας τεσσάρων μηνών και για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς την περιοδική επιμόρφωση,
διάρκειας τριών μηνών).
Τα Π.Ε.Κ.
λειτούργησαν
ουσιαστικά
για
πρώτη
φορά
το
1992.(Chiappano N.,Vandevelde L.,1988, Ευαγγελόπουλος Σ.,1988).
Με το άρθρο 40 του Ν.2683/9.2.1999,στα Π.Ε.Κ. λειτουργεί μόνο η εισαγωγική επιμόρφωση για
τους νεοδιοριζόμενους δασκάλους και αφορά και τους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακούς και
διδακτορικούς τίτλους σπουδών.
Σήμερα ο Ν.2986/2002 ορίζει ως φορέα επιμόρφωσης τον Οργανισμό Επιμόρφωσης των
Εκπαιδευτικών(Ο.ΕΠ.ΕΚ.),ο οποίος εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και έργο του έχει το σχεδιασμό της επιμορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς, την κατάρτιση
επιμορφωτικών προγραμμάτων, το συντονισμό όλων των μορφών και τύπων της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών, την εφαρμογή επιμορφωτικών δράσεων, την ανάθεση επιμορφωτικού έργου σε
αρμόδιους φορείς καθώς και τη σύσταση αυτοτελών επιμορφωτικών κέντρων και μονάδων.
Επίσης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την αρωγή του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Των Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ),υλοποιεί
επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Κοινωνία της Πληροφορίας»,με σκοπό την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, προκειμένου αυτές να
αξιοποιηθούν στη σχολική τάξη.
Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης(Μ.Δ.Δ.Ε.)
Ο Αναγκαστικός Νόμος 129/25.9.1967,άρθρο 16, της δικτατορίας, όριζε τη διετή
μετεκπαίδευση των δασκάλων σε ένα νέο φορέα, το «Διδασκαλείον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως»,που
προσαρτήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1969-70, λειτούργησε και τμήμα Ειδικής Αγωγής, εξάμηνης ως
ετήσιας διάρκειας, που αργότερα με το Ν.227/4.12.1975 έγινε 2 χρόνια.
Με το Ν.Δ. 1222/1972, το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, αναδιοργανώθηκε,
μετονομάστηκε σε Μαράσλειο Διδασκαλείο, απέκτησε δικό του διδακτικό προσωπικό και λειτούργησε στο
κτίριο της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας με τα εξής τμήματα:
α. Τμήματα Γενικής Αγωγής δασκάλων και νηπιαγωγών (80-100 δάσκαλοι, 15-20 νηπιαγωγοί),
διετούς διάρκειας
β. Τμήματα μετεκπαίδευσης δασκάλων και νηπιαγωγών στην Ειδική Αγωγή
γ. Τμήμα Ειδικών Προγραμμάτων με διάφορες μορφές βραχείας επιμόρφωσης ως 6 μήνες για το
διδακτικό και εποπτικό προσωπικό της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σκοπός του Μ.Δ.Δ.Ε. ήταν η

μετεκπαίδευση των δασκάλων και οι επισταμένες σπουδές σε θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας,
Διδακτικής, Οργάνωσης, Διοίκησης της εκπαίδευσης καθώς και η έρευνα όλων των παραπάνω πεδίων.
Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα του διδασκαλείου την περίοδο της δικτατορίας είχε εθνικιστικό χαρακτήρα
αυξάνοντας τις ώρες διδασκαλίας για την ερμηνεία αρχαίων κειμένων και μειώνοντας τις ώρες
διδασκαλίας ψυχοπαιδαγωγικών μαθημάτων.
Το Μ.Δ.Δ.Ε. εποπτευόταν από τον Υπουργό Παιδείας και το Κ.Ε.Μ.Ε.
Η εισαγωγή των εκπαιδευτικών γινόταν έπειτα από γραπτό διαγωνισμό (σε Αθήνα
και Θεσ/νίκη, την ίδια μέρα και με τα ίδια θέματα) κάθε έτος, για εκπαιδευτικούς που είχαν συμπληρώσει
πενταετή θητεία σε δημόσια σχολεία ή σε σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, υπηρεσιακή επίδοση
με προαγωγή στον ανώτερο βαθμό και ηλικία μέχρι 40 ετών).
Οι μετεκπαιδευόμενοι της Γενικής Αγωγής (μείζονος διάρκειας), έδιναν πτυχιακές εξετάσεις και
θεωρούνταν ισότιμοι με τους πτυχιούχους σχολών τετραετούς διάρκειας.
Ο Ν.1566/1985, άρθρα 28,29,30,81, ορίζει ότι το Μ.Δ.Δ.Ε., ανατίθεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
και ο κύκλος σπουδών του θα ήταν μεταπτυχιακού επιπέδου εφόσον θα λειτουργούσαν Παιδαγωγικά
τμήματα στο Πανεπιστήμιο(αρ.30).Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας του
διπλώματος
του Μ.Δ.Δ.Ε. Με
το
Ν.2327/1995,αρθρα
5,6,7,8,9,23,
ρυθμίζονται
θέματα
της μετακπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης.
Το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία
του Μ.Δ.Δ.Ε. , το οποίο από το ακαδημαϊκό έτος 1995-96 εντάσσεται σε αυτό.
Σκοπός του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών της
Α/θμιας εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά το Μ.Δ.Δ.Ε. επιδιώκει α) να διενεργεί έρευνες για την παραγωγή
και τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που θα συμβάλλουν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα β) να
έρχεται σε επαφή με τα καινούρια δεδομένα της παιδαγωγικής,της ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας γ)να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς στις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που θα
τους εξασφαλίσουν επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.
Η μετεκπαίδευση είναι διετής, η φοίτηση είναι υποχρεωτική και η επιλογή των δασκάλων γίνεται
κατόπιν γραπτών εξετάσεων. Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών απονέμεται δίπλωμα στις
επιστήμες της Αγωγής, ισότιμο με τα πτυχία των Πανεπιστημιακών Σχολών.
Το άρθρο 8, ορίζει την ίδρυση και άλλων Διδασκαλείων στις έδρες αντίστοιχων Παιδαγωγικών
Τμημάτων, τα οποία και λειτούργησαν σταδιακά.(Ευαγγελόπουλος Σ., 1998,Ανδρέου Α.,1982).
Στη σύγχρονη πραγματικότητα οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε ποικίλες
προκλήσεις και απαιτήσεις, γι’αυτό και η ανάγκη επιμόρφωσης αναγνωρίζεται από τη
συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων και αποδεικνύεται από την προσπάθεια επιμόρφωσης τους με
διάφορους τρόπους και σε διάφορα θέματα, μιας και η θεσμοθετημένη επιμόρφωση (διετής
μετεκπαίδευση, εισαγωγική επιμόρφωση στα Π.Ε.Κ. και επιμορφωτικά σεμινάρια από τους Σχολικούς
Συμβούλους)δεν επαρκεί.
Τα παλαιότερα επιμορφωτικά προγράμματα που στηρίζονταν στα «ηθικοπλαστικά» μαθήματα,
η καχυποψία απέναντι στα παιδαγωγικά και ψυχολογικά μαθήματα που προέβαλαν τις νέες θεωρίες
(Φράγκος 1986) καθώς επίσης και οι παλινδρομήσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων οδήγησαν σε ένα
επιμορφωτικό σύστημα το οποίο είχε σαν στόχο τη διαμόρφωση ενός συντηρητικού μοντέλου
επαγγελματικής κατάρτισης. Στα επιμορφωτικά προγράμματα του παρελθόντος αγνοήθηκε ο
εκπαιδευτικός με διττό τρόπο:α)στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων δε λαμβάνονται
υπόψη οι στάσεις, τα κίνητρα, οι ικανότητες για μάθηση που διαφοροποιούνται με την χρονολογική ηλικία
και την προϋπηρεσία των επιμορφούμενων δασκάλων στον εκπαιδευτικό χώρο β)στην έκφραση των
ενδιαφερόντων και των προσδοκιών των εκπαιδευτικών για τα αναλυτικά προγράμματα των
επιμορφωτικών μαθημάτων(τα οποία σε μεγάλο ποσοστό παραμένουν προδιαγεγραμμένα).
Τα επιμορφωτικά προγράμματα, όπως επισημαίνεται και από την ιστορική εξέλιξη του θεσμού
της επιμόρφωσης, δεν ήταν ουδέτερα αλλά εναρμονίζονταν με τις ιδεολογικές και πολιτικές κατευθύνσεις
των εκάστοτε εποχών ενώ θα έπρεπε να είχαν σαν κύριο σκοπό την εντρίφηση στην επιστημονική σκέψη
και στις εξελίξεις της εποχής.
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"Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ" ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ "ΚΑΤΑΔΙΚΗ" ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ
Ηλίας Χρ. ΔHΜΟΣ
Υπ. Δρ. Π.Τ.Ν. Παν/μίου Ιωαννίνων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν στη στοιχειώδη εκπαίδευση, την περίοδο 1917-1920,
αποτέλεσαν τον κύριο φορέα μιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Η φιλοσοφία της στηρίζεται στις αρχές
και το πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Ομίλου, κορυφαία στελέχη του οποίου διαμορφώνουν την
εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης Βενιζέλου αυτή την περίοδο. Τα συγκεκριμένα βιβλία ανέδειξαν
πειστικά, εκτός των άλλων, το ρόλο και τη σημασία του σχολικού εγχειριδίου στην εκπαίδευση και αγωγή
της νέας γενιάς.
"Η Πατρίδα μας", αναγνωστικό της Δ΄ δημοτικού, έργο των Ανδρέα Καρκαβίτσα και Ε. Παπαμιχαήλ,
ήταν ένα από αυτά.
Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει :
· το νομοθετικό πλαίσιο συγγραφής του βιβλίου,
· το βιβλίο, τα περιεχόμενα, τη δομή της ύλης και τη γλώσσα του,
· την κριτική της επιτροπείας και τον αντίλογο που ορθώθηκε σε αυτή.
Η ιδιαιτερότητα του βιβλίου αυτού, όπως και των υπολοίπων της ίδιας περιόδου, δε βρίσκεται μόνο
στη χρήση της δημοτικής γλώσσας, αλλά στο γεγονός, ότι απεικονίζει τη νέα παιδαγωγική φιλοσοφία της
εποχής του, η οποία έχει στο κέντρο της το παιδί και τον κόσμο του και κυριαρχείται από αντιαυταρχικό
πνεύμα, συλλογικότητα και κοινωνικότητα. Η δριμύτατη κριτική που δέχθηκε, με αφορμή τη δημοτική
γλώσσα, στην ουσία αποτελούσε αντίθεση στο πνεύμα που αυτό και όλα τα υπόλοιπα βιβλία της περιόδου
αντιπροσώπευαν. Ενισχύεται έτσι η άποψη ότι τα συγκεκριμένα σχολικά βιβλία αποτελούν ιδιαίτερο
σταθμό της ιστορίας της εκπαίδευσής μας.

ABSTRACT
The schoolbooks of primary school, in period 1917-1920, constituted the main institution of the
reforming effort. Her philosophy is based on the principles and the program of the "Educational Group",
the leading executives of which are shaping the educational policy of the government of El. Venizelou at
this period. These schoolbooks, written in demotic [Greek], showed off persuasively, the role and the
importance of schoolbooks in the education of the new generation.
"H patrida mas", reading book for D' class of primary school was one off them.
The present work will present:
· The legislative frame of writing the book " H Patrida mas ",
· The book, his content, his structure and his language, and
· The criticisms that accepted and also the response to them.
The particularity of this reading book is not found only in the type of language it uses, but also
in the make, that it portrays the new pedagogic philosophy of his season, which has in her centre the
child and his world and is dominated by collectiveness and sociability. The criticism that it accepted it
only had as reason, the language that it uses, in the substance however, it constituted opposition in
the spirit that this represents. Is thus strengthened the opinion that the particular schoolbooks
constitute particular turning-point of history of our education.

1.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η περίοδος 1917-1920 αποτελεί ιδιαίτερο σημείο αναφοράς στην ιστορία της νεοελληνικής
εκπαίδευσης, καθώς οι αλλαγές που σημειώθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στοιχειοθετούν μια
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία διαφέρει από τις άλλες, που προηγήθηκαν. Οι αλλαγές που
σημειώνονται δεν αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλη του την έκταση και δομή, αλλά σχετίζονται
κυρίως με το σχολικό βιβλίο της Α/θμιας εκπαίδευσης και τη γλώσσα στην οποία είναι αυτό γραμμένο, η
οποία είναι για πρώτη φορά η δημοτική.
Τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν στη στοιχειώδη εκπαίδευση, την περίοδο 1917-1920,
αποτέλεσαν τον κύριο φορέα αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Η φιλοσοφία της στηρίζεται στις
αρχές και το πρόγραμμα του "Εκπαιδευτικού Ομίλου", τα κορυφαία στελέχη του οποίου διαμορφώνουν
την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης Βενιζέλου αυτή την περίοδο. Τα συγκεκριμένα βιβλία,
γραμμένα στη δημοτική γλώσσα, ανέδειξαν πειστικά, εκτός των άλλων, το ρόλο και τη σημασία του
σχολικού εγχειριδίου στην εκπαίδευση και αγωγή της νέας γενιάς. "Η πατρίδα μας", αναγνωστικό
της Δ΄ δημοτικού, έργο των Ανδρέα Καρκαβίτσα και Επ. Παπαμιχαήλ, ήταν ένα από αυτά.

2.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Πολλές και σημαντικές αλλαγές γνωρίζει η Ελλάδα την περίοδο που προηγήθηκε της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης του 1917-1920.
Η ανάληψη της εξουσίας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1909, μετά τη εξέγερση στο Γουδί,
σηματοδοτεί την αρχή μιας προσπάθειας για κοινωνικοπολιτική μεταρρύθμιση και τη διοργάνωση ενός
σύγχρονου κράτους από την ελληνική αστική τάξη (Σβορώνος 1986).
Η επιτυχής έκβαση των Βαλκανικών πολέμων είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να μεγαλώσει εδαφικά
και πληθυσμιακά.
Η αρχή του Α΄ παγκοσμίου πολέμου οδηγεί την Ελλάδα σε πολιτική κρίση, με κύριο άξονα την
επιλογή στρατοπέδου ένταξης και συμμαχίας της χώρας. Η κρίση αυτή οδηγεί στην ανατροπή της
κυβέρνησης, στον αποκλεισμό των Συμμαχικών δυνάμεων και στον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης
στη Θεσσαλονίκη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1916.
Στην εκπαίδευση, οι αντιθέσεις που υπάρχουν βρίσκουν ως πεδίο έκφρασης το γλωσσικό ζήτημα.
Έχουν ήδη διαμορφωθεί δυο αντίπαλες ομάδες, οι εκφραστές του κλασικιστικού πνεύματος από την μία
και οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι από την άλλη. Η πολιτική αλλαγή που συντελείται με την εξέγερση στο
Γουδί οδηγεί σε διεργασίες και στον εκπαιδευτικό χώρο.
Το 1910 ιδρύεται ο "Εκπαιδευτικός Όμιλος", συγκεντρώνοντας τους φιλελεύθερους διανοούμενους.
Το 1911, στο νέο σύνταγμα, ενσωματώνονται άρθρα που αφορούν τη μορφή της εθνικής γλώσσας
καθώς επίσης και ότι, η στοιχειώδης εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν από το κράτος και είναι για όλους
υποχρεωτική.
Το 1913 υποβάλλονται στη Βουλή τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια του Ι. Τσιριμώκου προσδοκώντας
σε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ωστόσο τα νομοσχέδια αυτά δεν θα γίνουν νόμοι του κράτους και
από την προσπάθεια για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα μείνει τελικά μόνο το πρόγραμμα του δημοτικού
σχολείου.
Το 1914 γίνεται στο Ναύπλιο η δίκη του διευθυντή, Α. Δελμούζου, και των μελών της εφορείας του
"Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου", το οποίο έχει ήδη κλείσει. Το δικαστήριο αθωώνει τους συντελεστές
της όλης προσπάθειας.
Η οριοθέτηση των σκοπών του "Εκπαιδευτικού Ομίλου" παράλληλα με το σαφή διαχωρισμό των δυο
ομάδων σε συντηρητικούς (Φιλοσοφική Σχολή) και προοδευτικούς (Εκπαιδευτικός Όμιλος), με βάση το
γλωσσικό ζήτημα.
Το γλωσσο-εκπαιδευτικό ζήτημα έχει αποκτήσει ευρύτερα κοινωνικό χαρακτήρα. Οι δυο αντίπαλες
ομάδες έχουν σαφείς κοινωνικοπολιτικούς δεσμούς. Ο Δημήτρης Γληνός, ήδη από το 1915, συνδέεται με
την βενιζελική παράταξη, αντιμετωπίζοντας αρκετές περιπέτειες εξαιτίας της επιλογής του αυτής. Ο
σχηματισμός της Κυβέρνησης Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη τον βρίσκει σύμβουλο για τα εκπαιδευτικά
θέματα και θα είναι αυτός που στην ουσία θα εισηγηθεί τις αλλαγές της περιόδου 1917-1920 στηριζόμενος
στις ιδέες του "Εκπαιδευτικού Ομίλου".

3.

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η προσωρινή κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το
εκπαιδευτικό ζήτημα, προχωρεί στη δημοσίευση ενός προσωρινού διατάγματος, Διάταγμα 2585/11 Μαΐου
1917 - "Περί διδακτικών βιβλίων", το οποίο επικυρώνεται με Β.Δ.[1], όταν η προσωρινή κυβέρνηση
Βενιζέλου
κατεβαίνει
στην
Αθήνα.
Το
διάταγμα
αυτό
προβλέπει
ότι "[…]Τα
διά
τας τέσσαρας πρώτας τάξεις των δημοτικών σχολείων προοριζόμενα αναγνωστικά, ως και τα βιβλία των
αριθμητικών ασκήσεων δια την γ΄, δ΄, ε΄ και ς΄ τάξιν των αυτών σχολείων, οφείλουσι να είναι
γεγραμμένα εις την κοινήν ομιλουμένην (δημοτικήν) γλώσσαν, απηλλαγμένην παντός αρχαϊσμού ή
ιδιωτισμού.[…]" (Δημαράς 1984). Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης που η
δημοτική γλώσσα εισάγεται στα βιβλία του δημοτικού σχολείου.
Αργότερα το ίδιο διάταγμα με μικρές μόνο, τροποποιήσεις γίνεται ο νόμος 827/1917[2].
Τις οριστικές ρυθμίσεις για το θέμα των σχολικών βιβλίων την περίοδο 1917-1920, τις εντοπίζουμε
στο κείμενο του νόμου 1332/1918[3], ο οποίος τροποποιεί το νόμο 827. Οι νέες ρυθμίσεις που
προβλέπονται είναι οι εξής:
· Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου γίνεται χρήση μόνο του αναγνωστικού, ενώ στις
άλλες δύο είναι δυνατή η χρήση και βοηθητικών βιβλίων.
· Στις τρεις κατώτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου τα αναγνωστικά πρέπει να είναι γραμμένα στη
δημοτική γλώσσα (κοινή ομιλούμενη γλώσσα). Εκφράζεται επίσης η πρόθεση να εισαχθεί βαθμιαία η
δημοτική και στις τρεις ανώτερες τάξεις.
· Παρέχεται, ειδικά, η δυνατότητα έγκρισης σχολικών βιβλίων, για ορισμένες περιοχές του κράτους ή
για ειδικές κατηγορίες σχολείων.
· Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει μόνο γενικές υποδείξεις για τη σύνταξη των σχολικών
βιβλίων και όχι καθορισμένο διάγραμμα για την συγγραφή.
· Η υποβολή και η έγκριση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χρόνο και μπορεί να εγκριθεί απεριόριστος
αριθμός σχολικών βιβλίων.
· Το Υπουργείο μπορεί να αναθέσει τη συγγραφή σχολικών βιβλίων σε συγκεκριμένη επιτροπή. Τα
βιβλία αυτά περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου.
· Για να εγκριθεί ένα σχολικό βιβλίο οφείλει να συμφωνεί με ορισμένους γενικούς όρους όπως: α) να
μην προσβάλλει τη θρησκεία, την πατρίδα, τον πολιτισμό και τα χρηστά ήθη, β) να συμφωνεί με τα
πορίσματα των επιστημών και να συμβαδίζει με τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα. Η αλλαγή
των προγραμμάτων και η τυχόν διαφοροποίηση ενός σχολικού βιβλίου με αυτά, μπορεί να αποτελέσει
αιτία ικανή για την άρση της έγκρισης για τη χρήση του συγκεκριμένου σχολικού βιβλίου.
Οι καινοτομίες του νόμου 1332 είναι σημαντικές. Για πρώτη φορά, εισάγεται η δημοτική γλώσσα
στο δημοτικό σχολείο. Συνδέεται επίσης, το σχολικό βιβλίο με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα σε
βαθμό που μπορεί η διαφοροποίησή του να αναστείλει την έγκριση του βιβλίου. Η έγκριση των νέων
σχολικών βιβλίων γίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
Εκτός από τις καινοτομίες, υπάρχουν επίσης, διατάξεις οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί και στο
παρελθόν. Έτσι ο νόμος 1332 επαναφέρει τον απεριόριστο αριθμό σχολικών βιβλίων καθώς και την
υποβολή προς έγκριση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι διατάξεις
αυτές όμως έρχονται ως αναγκαιότητα, με στόχο να καλύψουν άμεσα το κενό που υπάρχει από κατάλληλα
σχολικά βιβλία γραμμένα στη δημοτική γλώσσα. Με τις διατάξεις αυτές θα ήταν δυνατό να παραχθούν
και να εγκριθούν βιβλία στη δημοτική γλώσσα, ώστε να χρησιμοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.
Ο νόμος 1332 αποτελεί δικαίωση και έκφραση των αρχών και του προγράμματος του Εκπαιδευτικού
Ομίλου, από την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική. Στο υπουργείο εργάζονται και συντονίζουν τις
προσπάθειες για εφαρμογή της νέας πολιτικής, τα τρία ηγετικά στελέχη του "Εκπαιδευτικού Ομίλου", ο
Δημήτρης Γληνός, ο Αλέξανδρος Δελμούζος και ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης. Ο Δημήτρης Γληνός υπηρετεί
ως Γενικός Γραμματέας του υπουργείου. Ο Αλέξανδρος Δελμούζος και ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης
καταλαμβάνουν τις δυο θέσεις των Ανωτέρων Εποπτών της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.
Το διάταγμα της 13ης Φεβρουαρίου 1918, σε εφαρμογή του νόμου 827, όριζε την επιτροπή η οποία
αναλάμβανε τη σύνταξη των αναγνωστικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου. Τα μέλη της επιτροπής
αυτής ήταν οι: Δ. Λάμψας, Α. Τραυλαντώνης, Ζαχ. Παπαντωνίου, Αλ. Δελμούζος, Μ. Τριανταφυλλίδης
και Δ. Ανδρεάδης. Η επιτροπή αυτή εκδίδει τον Μάρτιο του 1918 τις γενικές οδηγίες για τη σύνταξη των
νέων σχολικών βιβλίων[4]. Οι οδηγίες αυτές οι οποίες επιτρέπουν στους συγγραφείς των σχολικών
βιβλίων να κινηθούν με απόλυτη ελευθερία, προβλέπουν τα εξής :
"[…]

1)Ο κυριώτερος σκοπός των αναγνωστικών βιβλίων είναι αναγνωστικός και γλωσσικός, ήτοι
η άσκησις του μαθητού εις την άπταιστον, φυσικήν και αβίαστον ανάγνωσιν και η μόρφωσις του
γλωσσικού του αισθήματος.
Προς τούτο οφείλει το αναγνωστικόν να είναι κατά τοιούτον τρόπον γεγραμμένον, ώστε να δύναται
να ανγνωσθή υπό του μαθητού φυσικώς και αβιάστως. […]
Εξ ίσου δε σημαντικός σκοπός των αναγνωστικών βιβλίων είναι να επιδιώκωσι δια του
περιεχομένου
των,
τον καθολικόν σκοπόν του
σχολείου,
ήτοι
την θρησκευτικήν, ηθικήν και εθνικήν αγωγήν. […]
2)Το αναγνωστικόν τόσον καλύτερον επιτυγχάνει
τους
ποικίλους
σκοπούς
του,
όσον ελκυστικώτερον είναι δια τον μαθητήν και διεγείρει το ενδιαφέρον του. Αλλά τίποτε δεν είναι τόσον
ενδιαφέρον και δια μικρούς και δια μεγάλους όσον ο ζωντανός, ο δρών άνθρωπος. […]
3)Η πραγμάτωσις του θρησκευτικού σκοπού των αναγνωστικών θα επιτευχθή αναλόγως προς
την ψυχικήν εξέλιξην, την αντίληπτικότητα των παιδιών και το επιδεκτικόν αληθούς θρησκευτικής
συγκινήσεως όσον το δυνατόν αγνοτέρας. […]
4)Προς πραγμάτωσιν του ηθικού και εθνικού σκοπού του αναγνωστικού βιβλίου επιβάλλεται όπως
το περιεχόμενον αυτού στηρίζεται εις σύστημα ιδεών, το οποίον φυσικά θα εκπηγάζη από την δράσιν
αυτομάτως χωρίς να προσφέρεται δογματικώς. […]
5)Το σύστημα των ιδεών, επί του οποίου θα στηρίζωνται τα αναγνωστικά πρέπει να μη προβάλλεται
δογματικώς και με την μονομέρειαν και την ακαμψίαν και την εμφανή διδακτικήν τάσιν, την συνήθη εις
τα τοιαύτα βιβλία, αλλά να πηγάζη από την ποικιλίαν, ευκαμψίαν και το πολυσύνθετον της πραγματικής
ζωής. […]
6)Τοιαύτην ενσάρκωσιν ιδεολογικού κόσμου μόνον πραγματικόν λογοτέχνημα δύναται να δώση.
Δια
τούτο
η
λογοτεχνική
μορφή
είναι
απαραίτητος,
δια
να
είναι
το αναγνωστικόν αληθώς μορφωτικόν βιβλίον. Η δε λογοτεχνική μορφή των βιβλίων δεν πρέπει να
θυσιάζεται εις τους άλλους σκοπούς. […]"
Ειδικότερα για τα βιβλία της Δ τάξης προβλέπουν:
" […]
Εις την Δ΄ τάξιν ως κυρία ιδέα θα χρησιμεύση η γνώσις και η αγάπη της πατρίδος ως συνόλου.
Ο μαθητής πρέπει να γνωρίση την Ελλάδα, ως την χώραν, εν η διεδραματίσθητο υψηλόν δράμα της
πατρίου ιστορίας της οποίας την πρώτην περίοδον, την αρχαίαν, διδάσκεται εις αυτήν την τάξιν, την
Ελλάδα επίσης ως χώραν ωραίαν και ως πηγήν πλούτου και δυνάμεως δια τα τέκνα της,
εάν αγαπήσωσιν αυτήν και θελήσωσι να εργασθώσιν εν αυτή και υπέρ αυτής.
Ως κέντρον δράσεως δυνατόν να χρησιμεύση ταξίδιον παιδιών ανά την Ελλάδα, ενυφαινομένων εις
την δράσιν και διηγήσεων εκ της αρχαίας ιδίως ιστορίας, οπόθεν και παραδείγματα υψηλά αγάπης και
θυσίας δια την πατρίδα θα αντληθώσι.
Εκτός από τας επιτευχθείσας εις τας άλλας τάξεις αρετάς θα καλλιεργηθώσιν ιδία ενταύθα η
φιλοπατρία, η ανδρεία, ο αυτοσεβασμός, η συναίσθησις του καθήκοντος, η φιλοπονία, η
οικονομία." (Δημαράς 1997).

4.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ

Καρπός της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της περιόδου 1917-1920, υπήρξε η παραγωγή 13
σχολικών βιβλίων, τα οποία πήραν και την έγκριση για χρήση στα δημοτικά σχολεία. "Η πατρίδα μας",
ένα από αυτά, αποτέλεσε έργο των Α. Καρκαβίτσα και Επ. Παπαμιχαήλ. Στη συγγραφή του αναγνωστικού
"Η πατρίδα μας" συμμετέχει και ο Π. Ρούμπος ο οποίος είχε την ευθύνη της εικονογράφησής του.
Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος αναφέρεται στην "Αρχαία εποχή" και το
δεύτερο στη "Νέα εποχή".
Το πρώτο μέρος αποτελείται από ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο αποτελεί διασκευή της ιστορίας
του Πρόα από το γαλλικό πρωτότυπο του Andre Laurie. Η ιστορία εκτυλίσσεται στην Πέλλα την εποχή της
εκστρατεία του Αλέξανδρου. Οι ήρωες της ιστορίας είναι: ο Πρόας, παιδαγωγός 46 ετών, δούλος από τη
μάχη της Χαιρώνειας, 38 ετών τότε, όπου και είχε τραυματιστεί στο πόδι, και ο Αμύντας και ο Περδίκας,
δύο αδέρφια, μέλη της βασιλικής οικογένειας, ξαδέρφια του βασιλιά Αλέξανδρου.

Τα παιδιά επιστρέφουν με τον παιδαγωγό στο σπίτι τους. Πριν φθάσουν, επισκέπτονται την εικόνα
του Αλέξανδρου που είναι μπρος στην πύλη του παλατιού. Στην συνέχεια καλούν τον Πρόα να τους
διηγηθεί την ιστορία του.
Ο Πρόας είχε γεννηθεί σε ένα χωριό της Αττικής και είχε πάρει το όνομα του παππού του από τη
μητέρα του. Δώδεκα χρονών τον είχαν στείλει στην Αθήνα για σπουδές. Δάσκαλός του ήταν ο Λύσης.
Ακολουθεί η διήγηση των χρόνων που πέρασε ο Πρόας στην Αθήνα. Παρά την ενότητα του κειμένου,
μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια σειρά από περιστατικά που διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στην Αθήνα. Ενδεικτικά μπορούμε να διακρίνουμε την περιγραφή που αναφέρεται στο
σχολείο της εποχής, τη γιορτή των Ανθεστηρίων, τα μεγάλα Παναθήναια, την ζωή στην ύπαιθρο, τους
αγώνες στην Ολυμπία, τον όρκο του εφήβου, τα οποία συντελούν στη ζωντάνια, φρεσκάδα και αμεσότητα
του κειμένου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των παιδιών.
Η ολοκλήρωση της ιστορίας του συγκινεί τα παιδιά, τα οποία ζητούν από τη μητέρα τους Αδμήτη να
χαρίσει την ελευθερία στον Πρόα. Αυτό γίνεται μετά την επιστροφή του πατέρα των παιδιών από τον
πόλεμο και συγκεκριμένα μετά τη μάχη των Αρβήλων. Ο Πρόας ωστόσο θα παραμείνει στην Όλυνθο για
να ολοκληρώσει την ανατροφή των δύο παιδιών και θα γυρίσει ύστερα στην πατρίδα του, αποτελώντας
έτσι ένα υψηλό παράδειγμα φιλοπατρίας αλλά και συναίσθησης του καθήκοντός του.
Το δεύτερο μέρος του αναγνωστικού αποτελείται από μια σειρά αυτοτελών κειμένων τα οποία
δομούν ένα σύνολο, μέσα από το οποίο προσεγγίζουν τα παιδιά τη νέα εποχή. Ενδεικτικά μπορούμε να
αναφέρουμε τον αμπελουργό, τον κήπο την άνοιξη, κ.ά.
Η νέα προσέγγιση του παιδιού δεν είναι δογματική όπως στο παρελθόν, κατά την οποία ο μαθητής
αποτελούσε ένα άβουλο και πειθήνιο όργανο που έπρεπε να τελειοποιηθεί προς το ιδανικό. Η προσέγγιση
γίνεται βιωματική. Στο αναγνωστικό "Η πατρίδα μας" δε χρειάζεται να υπάρχει δογματική προσέγγιση της
πατρίδας, ιδιαίτερα της αρχαίας Ελλάδας. Οι μαθητές γνωρίζουν την πατρίδα τους τόσο την αρχαία όσο
και τη νέα μέσα από τα βιώματα ενός μαθητή. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν πρότυπα που
είναι πολύ πιο κοντά στη δική τους ηλικία και ψυχοσύνθεση και να μπορέσουν έτσι να διαμορφώσουν τη
δική τους ηθική υπόσταση και προσωπικότητα από κοινά αποδεκτές αρετές. Ο Πρόας αγαπάει την
πατρίδα του και πολέμησε ηρωϊκά για να υπερασπίσει την ανεξαρτησία της. Πληγώθηκε στη μάχη και
πιάστηκε αιχμάλωτος. Πάντα επιθυμεί και ελπίζει να επιστρέψει μια μέρα σε αυτήν. Ωστόσο όταν του
δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψει άμεσα, αφού η οικογένεια των παιδιών του χαρίζει την ελευθερία
του, αυτός αναδεικνύει το υψηλό αίσθημα αυτοσεβασμού και καθήκοντος που τον διακατέχει και
παραμένει στην Πέλλα μέχρι να ολοκληρώσει τη μόρφωση των δύο παιδιών.
"Η πατρίδα μας" εκφράζει τη νέα παιδαγωγική προσέγγιση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις
οδηγίες της συντακτικής επιτροπής για τη συγγραφή των αναγνωστικών. Το παιδί και ο κόσμος του
αποτελεί το κέντρο της προσοχής. Λείπει ο άκρατος διδακτισμός και η ηθικολογία. Τα κείμενα
αναφέρονται στην καθημερινή ζωή, σε παραστάσεις που είναι γνώριμες στους μικρούς μαθητές,
κερδίζοντας έτσι το ενδιαφέρον τους.
Φυσικά το αναγνωστικό αυτό δεν θα μπορούσε να είναι φορέας αυτής της νέας θεώρησης αν δεν
ήταν γραμμένο στη φυσική, γνώριμη, καθημερινή γλώσσα του παιδιού, τη δημοτική. Μόνο έτσι μπορεί το
βιβλίο να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να καλλιεργήσει την αγάπη τους για τη διαδικασία
της ανάγνωσης αλλά και για το σχολείο γενικότερα.

5.

ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

Η αλλαγή της γλώσσας των σχολικών βιβλίων έδωσε αφορμή για έντονη κριτική και
προβληματισμό. Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκαν, εκτός του αναγνωστικού "Η πατρίδα μας", όλα τα
σχολικά βιβλία που είχαν εκδοθεί την περίοδο 1917-1920. Ο προβληματισμός και η σύγκρουση μεταξύ
φιλελεύθερων (δημοτικιστές) και συντηρητικών (υποστηρικτές της καθαρεύουσας) διευρύνονται και σε
άλλα θέματα που αφορούν τα σχολικά βιβλία, όπως το περιεχόμενο, την ιδεολογία, τις αξίες και τα
πρότυπα που προσφέρονται προς μίμηση (Καψάλης, Χαραλάμπους 1995).
Οι οπαδοί της συντηρητικής πολιτικής υποστηρίζουν, ότι η νέα γλώσσα των σχολικών βιβλίων, η
δημοτική, είναι ιδιωματική, ότι παρέχουν αρνητικά πρότυπα και ότι κατευθύνουν τους μαθητές προς την
ιδεολογία της ρωσικής επανάστασης, υποσκάπτοντας τις κυρίαρχες αξίες της ελληνικής κοινωνίας
(Καψάλης, Χαραλάμπους 1995).
Το 1920, ο Γ. Χατζιδάκις, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής και υπέρμαχος της καθαρεύουσας,
στο έργο του "Γεννηθήτω Φως - Ο Μαλλιαρισμός εις τα Δημοτικά Σχολεία", επικρίνοντας την εισαγωγή

της δημοτικής γλώσσας στα σχολεία γράφει : "[…] διότι και κατά προφανή παράβασιν του
νόμου εισήγαγον αντί της κοινής λαλουμένης την ιδιότευκτον αυτών δημοτικήν, και διότι πάση δυνάμει
καταπολεμούν την επίσημον ημών γλώσσαν, την καθαρεύουσαν.[…] ".
Συνεχίζοντας την κριτική του αναφέρει σχετικά με τις γενικές οδηγίες για τη σύνταξη των σχολικών
βιβλίων της περιόδου 1917-1920: "[…]επενόησαν εκ των υστέρων την θεωρίαν, ότι εις την Α΄ τάξιν η
δράσις θα περιορισθή εντός του κύκλου της οικογενείας, εν τη Β΄ θα επιδιωχθή το κορύφωμα της
ατομικής αυθυπαρξίας εν συνδυασμώ προς την αλληλοβοήθειαν και αλληλεγγύην μετ' άλλων ατόμων, εις
την Γ΄ ως κυρία ιδέα θα χρησιμεύση η προαγωγή της κοινοτικής αλληλεγγύης εκ παραλλήλου προς
την τελειοποίησιν της ατομικότητας, εις την Δ΄ ως κυρία ιδέα θα χρησιμεύση η γνώσις και η αγάπη της
πατρίδος ως συνόλου, εις την Ε΄ η υπέρ της πατρίδος αυτοθυσία, εις την Στ΄ η
πολιτειακή οργάνωσις. Αλλ' είναι ταύτα αληθή; Και αν ο μαθητής αποφοιτήση από της Δ΄ τάξεως, τότε δεν
πρέπει να ηξεύρη τι περί πατρίδος; Έπειτα έγινεν εις την Α΄ τάξιν περί της οικογενείας αρκετός λόγος,
ώστε να μη χρειάζεται πλέον τίποτε δια την Γ΄ και δι' αυτό εδιδάχθησαν οι μαθηταί της Γ΄ να μη
φροντίζουν περί των γονέων των, αλλά μόνον περί της κοινότητος αυτών, του Soviet; Πρόσθες τούτοις
ότι ουδαμού εις το σχεδιογράφημα τούτο φαίνεται η θρησκεία, φαίνεται ότι κατηργήθη και εις την
κοινότητα ή το Soviet των παιδίων τούτων, όπως και εις τα των συντρόφων εν Ρωσία. […]" (Δημαράς
1984).
Κριτική όμως ασκήθηκε και από τους οπαδούς της δημοτικής γλώσσας. Η Πηνελόπη Δέλτα στο
"Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου", στη μελέτη της "Τα καινούργια αναγνωστικά μας", ασκεί κριτική στο
περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων υποστηρίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις το
βρίσκει "χυδαίον κατά τε την φρασεολογίαν και την σκέψιν. Αι έννοιαι της θρησκείας, της πατρίδος και
της οικογενείας καλλιεργούνται κατά τον πλέον συμβατικόν τρόπον[…]. Οι χαρακτήρες των προσώπων,
τα οποία τίθενται ως πρότυπα προς μίμησιν εις τους μαθητές, είναι ποταποί, κατωτέρου ψυχικού και
διανοητικού επιπέδου" (Λέφας 1942).

6.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ

Η πολιτική αλλαγή που έγινε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1920 -αποτυχία του Ελ. Βενιζέλου στις
εθνικές εκλογές- οδήγησε στη σύσταση της ειδικής επιτροπής[5] για την εξέταση της γλωσσικής
διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο. Η επιτροπή κρίνει το συγκεκριμένο αναγνωστικό με βάση δύο άξονες:
τη γλώσσα που χρησιμοποιεί και τα προσφερόμενα προς μίμηση πρότυπα.
" […]Το βιβλίον τούτο θέλομεν κρίνει από απόψεως α) γλωσσικής και β) κυρίως παιδευτικής.
α) Από γλωσσικής απόψεως.
α΄) Εν πρώτοις παρατηρούμεν γενικώς ότι η γλώσσα του βιβλίου δεν είναι η εθνική ελληνική
γλώσσα, το κοινώς δηλ. ανεγνωρισμένον και χρησιμοποιούμενον όργανον της μεταξύ των απανταχού
Ελλήνων πνευματικής επικοινωνίας. Δεν είναι καν βαθμίς άγουσα προς την γλώσσαν ταύτην, ουδέ
προάγει γλωσσικώς τον μαθητήν της Δ΄ τάξεως από της γλωσσικής βαθμίδος της προηγουμένης τάξεως
εις
βαθμίδα ανωτέραν.
Δεν
συντελεί,
ως ώφειλεν,
εις
την επιβαλλομένην βαθμιαίαν γλωσσικήν ανάπτυξιν του
μαθητού, ουδ’ εκαθιστά αυτόν ικανόν όπως εννοή βαθύτερον η
κατά
το προηγούμενον έτος
την γλώσσαν του διανοουμένου έθνους του. […]
Ου μόνον δε δεν προάγει το Αναγνωσματάριον τούτο τον ελληνόπαιδα εις την εκμάθησιν της
εθνικής αυτού γλώσσης, αλλά τουναντίον σκοπεί να απομακρύνη αυτόν απ’ αυτής ούτως, ώστε
να καταστήση αυτόν
μετά
εξαετή
εις
το δημοτικόν σχολείον φοίτησιν παντελώς ανίκανον να εννοή την γλώσσαν, ην αλόκληρον το ελληνικόν
έθνος, δι ης εκδηλούται, ως εν τοις προηγουμένοις καταδείξαμεν, ολόκληρος η πνευματική του έθνους
ζωή και ην δια τούτο η τελευταία Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις δια του άρθρου 107 του
Συντάγματος ορθώς ώρισεν ως επίσημον γλώσσαν του
Κράτους, απαγορεύσασα πάσαν προς παραφθοράν ταύτης επέμβασιν. […]
β΄) Εν τη πρώτη παραγράφω […] οι συγγραφείς αποτροπιάζονται την ελληνικήν έκφρασιν σκολιός·
ίνα
δε
μη εισάγωγωσι την επιλήψιμον ταύτην έκφρασιν εις
το Αναγνωσματάριόν των, προτιμώσι να θυσιάσωσι μετά της
λέξεως
και την έννοιαν και
δια
τον λόγον τούτον η σκολιά οδός γίνεται στενός δρόμος. […]
γ΄) Το αυτό παρατηρητέον και περί της λέξεως οδός. Ουδ’ αύτη ευρίσκει χάριν. […]

δ΄)
[...]
οι συντάκται του
Αναγνωσματαρίου,
ότι
καίπερ
αποτεινόμενοι
προς μαθητάς ήδη Δ΄ τάξεως αποφεύγουσιν επίσης
την χρησιμωτάτην όσω και ωραίαν έκφρασιν «δια
των οδών».
ε΄)
Εν
τη
αυτή
παραγράφω
[...].
Δεν ευρίσκουσι […] κατάλληλον εις
την γλώσσαν αυτών έκφρασιν προς παράστασιν της
εννοίας
της
κνήμης,
αλλά
και
δεν επιθυμούσι να γνωρίσωσιν εις
τους ελληνόπαιδας,
πως
οι μεμορφωμένοι ομοεθνείς
των ονομάζουσι το μέρος τούτο του σώματος, αφίνοντες αυτούς κατά τούτο αμαθείς. Προτιμώσι λοιπόν
μετά της μισητής εις αυτούς ελληνικής λέξεως «κνήμη» να θυσιάσωσι και την έννοιαν και αρκούνται δια
τούτο εις την γενικήν έκφρασιν «πόδι». […]
στ΄) Ομοίαν δ’ αποστροφήν των συγγραφέων παρατηρούμεν και προς την λέξιν έτος. Διαγράφεται
και αύτη εκ της γλώσσης του Αναγνωστικού βιβλίου, διότι όπως εν τω αναγνωστικώ της κατωτάτης
τάξεως, ούτω και εν τω της Δ΄, γράφεται «ο Π… ήταν απάνω από δώδεκα χρονών …»[…]
ζ΄) Εν τη αυτή παραγράφω αποφεύγουσιν οι του αναγνωσματαρίου συντάκται να γνωρίσωσιν εις
τον μαθητήν της Δ΄τάξεως την λέξιν «ώστε» και την συνηθεστάτην χρήσιν αυτής «τόσον …
ώστε», διο γράφουσι «το λες τόσο συχνά …. που δεν είναι φόβος να το ξεχάσω».
η΄)
Ομοίως αποφεύγουσι να γνωρίσωσιν εις
τους ελληνόπαιδας τας
λέξεις
χωλός
και
χωλαίνω προτιμώντες αντ’ αυτών τας λέξεις «κουτσός» και κουτσαίνω (Σελ. 6, στιχ. 4).
θ΄) Τον ανηπέστατον όμως διωγμόν υφίσταται υπό των συγγραφέων η λέξις «αλλά».
[...] Πανταχόθεν εκδιώκεται
υπό
των
συγγραφέων, οίτινες αντ’
αυτής προτιμώσι πάντοτε
την ιταλικήν «μα» και επιμόνως αγωνίζονται, όπως εις ταύτην εθίσωσιν άκοντας τους ελληνόπαιδας,
σχηματίζοντες αηδεστάτας εις το σημερινόν ελληνικόν ους φράσεις, οίαι αι εξής:
«Όχι γιατί πεινούσε, μα γιατί διψούσε» (σελ. 152, στ. 2). […]
ι΄) Ο επιχειρούμενος ούτος διωγμός και εξοστρακισμός εκ της γλώσσης του Ελληνικού λαού
μεγάλου πλήθους ευχρηστοτάτων και αναγκαιοτάτων ελληνικών λέξεων, μετά τούτων δε, ως είδομεν, και
όλου του θησαυρού των εκ τούτων παραγώγων και συνθέτων, αποτέλεσμα προφανώς θα έχη να πλήξη
τον πλούτον, την σαφήνειαν, την ακρίβειαν και την χάριν της συγχρόνου ελληνικής γλώσσης.
Αλλ’
επειδή
τούτο
δεν
αρκεί,
εισάγονται
εν
τω αναγνωστικώ τούτω βιβλίω και πάμπολλοι διαλεκτικοί ιδιωτισμοί. […]
Τοιαύτα πλήγματα επιχειρεί το περί ου πρόκειται Αναγνωστικόν βιβλίον [...].
β) Το Αναγνωστικόν βιβλίον της Δ' τάξεως «Η πατρίδα μας» κρινόμενον από παιδευτικής απόψεως.
Από δε της μεθοδικής και της κυρίως παιδευτικής απόψεως εξετάζοντες το εν
λόγω Αναγνωσματάριον της Δ' τάξεως, παρατηρούμεν τα εξής:
α') Οι χρόνοι, εις ους αναφέρεται η ύλη της διηγήσεως, κείνται ακόμη εκτός του
πνευματικού ορίζοντος του μαθητού της Δ' τάξεως. […]
β΄) Οποιός τις υπό των συντακτών του Αναγνωσματαρίου παρίσταται προ των οφθαλμών των
μαθητών εν τη πρώτη παραγράφω του Αναγνωσματαρίου ο ΙΙρόας; Παρίσταται πρώτον μεν ως
αξιοκαταφρόνητός τις δούλος, άξιος ίσως της ασεβούς και υβριστικής προς αυτόν συμπεριφοράς του
ετέρου των παίδων, επί πλέον δε και κακοπλασμένος και ελεεινός ένεκα σωματικής βλάβης,
της χωλότητος. […]
Και
όμως
πόσον
διαφόρως
παρουσιάζει
τον Πρόαντα εις
τους αναγνώστας αυτού
το γαλλικόν πρωτότυπον και η αξιόλογος τούτου εις την ελληνικήν μετάφρασις του κ. Παλαμά!
Εμφανίζει δηλ. ο συγραφεύς του πρωτοτύπου τον Πρόαντα, οίος πράγματι ούτος ήτο, άξιος τιμής
και
σεβασμού
και
επιτρέπει ούτω εις
τους
νεαρούς αναγνώστας του
να αισθανθώσι βαθύτερον και κρίνωσιν αυστηρότερον και αποδοκιμάσωσιν εντονώτερον την ασεβή και
απρεπή προς τοιούτον άνδρα συμπεριφοράν του ετέρου των μακεδονοπαίδων. Άλλα τοιαύτα όμως
συναισθήματα παραλείπουσι να διεγείρωσιν εν τη ψυχή των νεαρών μαθητών οι συντά-κται του παρόντος
Αναγνωσματαρίου, αποδεικνύοντες δια τούτου, ότι ουδεμίαν έχουσιν ιδέαν παιδαγωγικής. […]
Και ερωτώμεν:
Προς τίνα λόγον προσφέρονται
εις
τους
νεαρούς ελληνόπαιδας όσα
ανωτέρω παρεθέσαμεν ταπεινά
και
χυδαία
παραδείγματα;
Δια τοιούτων ηθικών
προτύπων
θα διαπλάσωμεν την νέαν γενεάν της μεγαλυνθείσης Ελλάδος;
Και δι'
αυτών
θα επιδιώξωμεν το μεγαλείον και την ευδαιμονίαν του ελληνικού λαού; Αλλ' είναι μόρφωσις αύτη του
ελληνικού λαού ή δια τοιούτων αναγνωσμάτων γινομένη; Είναι προφανές, ότι τα εν λόγω αναγνώσματα
δια τε της χυδαίας αυτών γλώσσης και δια του χυδαίου διεσκευασμένου περιεχομένου αυτών ουδέν άλλο
αποτέλεσμα δύνανται να έχωσιν ή τον εκχυδαϊαμόν και της ψυχής.

Λυπούμεθα δ' ότι ένεκα της αυθαιρέτου και βιαίας καταπατήσεως του Συντάγματος (άρθρον 107) το
Έθνος, αγωνιζόμενον να επαρνορθώση τα εκ της καταπατήσεως εκείνης επελθόντα εις αυτό κακά, είναι
σήμερον υποχρεωμένον και να συζητή περί τοιούτων αναγνωστικών εξαμβλωμάτων, περί ων άλλοτε ουδέ
καν ν' ακούη κατεδέχετο.[…]"
Η επιτροπή προτείνει:
"1. Να κηρυχθώσι αυτοδικαίως άκυροι, ως αντισυνταγματικοί, οι νόμοι, καθ΄ ους εγένετο η αλλαγή
της γλώσσης των αναγνωστικών βιβλίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως[…].
2. Να εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχολείων και καώσι τα συμφώνως τους νόμους εκείνους
συνταχθέντα και σήμερον εν χρήσει υπάρχοντα αναγνωστικά βιβλία ως έργα ψεύδους
και κακοβούλου προθέσεως.
3.
Να αναθεωρηθή το
πρόγραμμα
των
δημοτικών
σχολείων
και
μετά
τούτο
να προκηρυχθή διαγωνισμός
προς συγγραφήν νέων
αναγνωστικών
βιβλίων δι’
αυτά
εν γλώσση συμφώνω προς τας εν τη παρούση εκθέσει διατυπωθείσας αρχάς.
4. Προς το παρόν και προ της παρασκευής των νέων βιβλίων να αφεθώσιν ελεύθεροι οι διδάσκαλοι
να εισάγωσι προς καιρόν εκ των εγκεκριμένων προ του 1917 βιβλίων, όσα κρίνουσι μάλλον σύμφωνα
προς
τα
εν
τη παρούση εκθέσει
διαλαμβανόμενα,
επανερχόμενοι
ως
προς
την γλωσσικήν και γραμματικήν διδασκαλίαν εις το πρόγραμμα του 1913.
5. Να μελετηθή προσηκόντως γενικοτέρα μεταρρύθμισις της τε δημοτικής
και της μέσης
εκπαιδεύσεως κατά τε τον οργανισμόν ακι την διοίκησιν αυτής.
6. Να καταδιωχθώσι ποινικώς οι υπαίτιοι των προς διαφθοράν της ελληνικής γλώσσης και παιδείας
τελεσθέντων πραξικοπημάτων. […]".
Τον Ιούλιο του 1921, η Βουλή συζητά τα πορίσματα και τις προτάσεις της επιτροπής και ψηφίζει
τον νόμο 2678/1921[6] με τον οποίο επαναφέρονται στη δημοτική εκπαίδευση τα ισχύοντα, προ του 1917,
σχολικά βιβλία.
Απάντηση στην κριτική της επιτροπής για την εξέταση της γλωσσικής διδασκαλίας στο δημοτικό
σχολείο δίνει ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης με το έργο του "Πρίν καούν..", όπου μεταξύ όλων των άλλων
σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας γράφοντας: " [...] Δεν είναι δυνατόν εσείς, ο κόσμος
των δασκάλων, να μένετε σήμερα ακόμη και πάντοτε θεατές αδιάφοροι στον αγώνα που γίνεται μέσα στην
κοινωνία για να μορφωθή ο λαός, για να εξυψωθή το λαϊκό σχολείο, για ν’ αναγεννηθή η εθνική παιδεία.
Δεν μπορείτε να σβήσετε από τη σκέψη σας τις εκατοντάδες χιλιάδες ελληνόπαιδα, που καθημερινά
στοιβάζονται απέναντί σας στα μαθητικά εδώλια, με τα ζωηρά ξυπνά μάτια, γεμάτα ζωή κι ελπίδα,
διψασμένα να μάθουν, κατέχοντας ήδη την όμορφη και ολόδροση γλώσσα της ελληνίδας μητέρας τους,
και που θα ξανακυλήσουν στα παλιά αναγνωστικά και θα σιγοχάσουν τη διαύγεια της σκέψης τους, την
ευκολία να εκφράζωνται και τη χαρά να μαθαίνουν, όσο μένετε καταδικασμένοι – αυτοκαταδικασμένοι – να
τους μιλήτε σε μιαν άλλη γλώσσα και να τους διορθώνετε και να τους χαλνάτε τη δική τους.
[...] Όσοι νιώσατε στη μεταρρύθμιση του αναγνωστικού το πρώτο απαραίτητο βήμα προς μια
πλατύτερη και βαθύτερη αναγέννηση· όσοι το καταλάβατε, πως με την καθιέρωση της ζωντανής γλώσσας
και γραμματικής, αποχτήσατε μέσα στο σχολειό σας, εσείς και οι μαθητές σας, μαζί με τη γλωσσική και
την ψυχική σας ελευθερία· όσοι καταλάβατε πως όσο χάνεται η βασιλεία των τύπων της αρχαίας
γραμματικής, τόσο γιγαντώνεται και φτερώνεται η δύναμη του ζωντανού δασκάλου κι υψώνεται αυτός σε
δημιουργό μέσα στην τάξη του· αν το φως, που σκόρπισαν τα καταδικασμένα από την επιτροπεία
αναγνωστικά, φώτισε τους μαθητές σας και τις οικογένειές τους και βρήκε αναμμένο και το δικό σας το
λυχνάρι· αν η φωνή της αλήθεις ξύπνησε μέσα σας τον αντίλαλο του ιδανικού – τότε, τότε προ πάντων δεν
μπορείτε να σιωπήσετε.
Η βαθύτερη συνείδηση μιας αλήθειας που μας φώτισε, μας επιβάλλει βαθύτερες υποχρεώσεις.[…]".

7.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Το αναγνωστικό της Δ΄ τάξης "Η πατρίδα μας" συγκέντρωσε τα πυρά των κριτών ιδιαίτερα στο
γλωσσικό θέμα, τη χρήση δηλαδή της δημοτικής γλώσσας, και ελάχιστα στην υπόλοιπη φιλοσοφία και
τις καινοτομίες που αυτό, και τα άλλα βιβλία της περιόδου εισήγαγαν. Η αναφορά τους σε θέματα
περιεχομένου και ιδιαίτερα στη διδακτική προσέγγιση της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας
γίνεται για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο. Ο κύριος επικριτής τους ήταν ο γλωσσολόγος Γ.
Ν. Χατζηδάκις, καθηγητής της φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου, ο οποίος με το έργο του

"Γεννηθήτω φώς - Ο Μαλλιαρισμός εις τα Δημοτικά Σχολεία" συγκέντρωσε την κριτική του στο γλωσσικό
θέμα και έδωσε επιχειρήματα στην "Επιτροπεία" του 1920, η οποία συγκροτήθηκε για να εξετάσει τη
γλωσσική διδασκαλία στο δημοτικό σχολείο και μέλη της ορίσθηκαν γνωστοί πολέμιοι της δημοτικής
γλώσσας. Απάντηση στους παραπάνω επικριτές των βιβλίων της περιόδου δίνει ο Μ. Τριανταφυλλίδης,
ακριβώς γιατί είναι αυτός ο γλωσσολόγος που στηρίζει θεωρητικά την πλευρά των δημοτικιστών.
Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα του βιβλίου αυτού, δε βρίσκεται μόνο στη χρήση της δημοτικής γλώσσας,
αλλά στο γεγονός, ότι εκφράζει τη νέα παιδαγωγική φιλοσοφία της εποχής του, η οποία έχει στο κέντρο
της το παιδί και τον κόσμο του και κυριαρχείται από αντιαυταρχικό πνεύμα, συλλογικότητα και
κοινωνικότητα. Την καταδίκη του δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ως αποτέλεσμα μόνο της γλώσσας του,
αλλά ως προσπάθεια ανατροπής της αγωγής που θα δοθεί στη νέα γενιά, και η οποία έχει ως στόχο της
να διαμορφωθούν πολίτες ελεύθεροι με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, η οποία τους επιτρέπει να
διατηρούν το ρόλο τους μέσα σε μια δημοκρατικά οργανωμένη οικογένεια, να αγαπούν την πατρίδα τους
όχι γιατί έτσι πρέπει αλλά γιατί τη γνωρίζουν, και να τιμούν τη θρησκεία τους όχι γιατί τους το
επιβάλλουν, αλλά γιατί συνειδητά την κατανοούν, τη ζουν και αναγνωρίζουν τις αξίες που αυτή
αντιπροσωπεύει. Την αναγνώριση αυτής της σημασίας τη συναντούμε ακόμη και στα κείμενα του Γ.
Χατζιδάκι, πολέμιου της μεταρρύθμισης της περιόδου 1917-1920, ο οποίος τοποθετεί την όλη
αντιπαράθεση σε αυτή τη βάση. Δεν είναι μόνο το γλωσσικό ζήτημα αναφέρει, αλλά τι θα διδαχθεί η νέα
γενιά και με ποιο τρόπο[7].
Ενισχύεται έτσι η άποψη ότι τα 13 σχολικά βιβλία της περιόδου 1917-1920, ένα από τα οποία είναι
και το αναγνωστικό της Δ΄ τάξης "Η πατρίδα μας", αποτελούν ιδιαίτερο σταθμό της ιστορίας της
εκπαίδευσής μας.
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Το Β.Δ. δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 138/11 Ιουλίου 1917.
Ν. 827 ΦΕΚ 188/5-9-1917.
[3]
Ν. 1332 ΦΕΚ 89/27-5-1918.
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Το πρακτικό της επιτροπής με ημερομηνία 18 Μαρτίου 1918, δημοσιεύεται στο "Δελτίον του Υπουργείου
των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως", τχ. 3.
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Η επιτροπή αποτελείται από τους Σ. Σακελαρόπουλο Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, Α. Σκιά και
Ν. Εξαρχόπουλο καθηγητές της Φιλοσοφικής σχολής, Θ. Μιχαλόπουλο πρώην Δ/ντή διδασκαλείου, Ι.
Μεγαρέα τμηματάρχη δημοτικής εκπαιδεύσεως στο υπουργείο και Χ. Οικονόμου εκπαιδευτικό σύμβουλο.
[2]
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Ν. 2678 ΦΕΚ 147/19-8-1921.
"Το ζήτημα το απασχολούν ημάς και όλην την κοινωνίαν και εν τω Βασιλείω και εκτός αυτού δεν
είναι κατ΄ αλήθειαν γλωσσικόν, αλλά κατ΄ ουσίαν εκπαιδευτικόν. Πρόκειται δηλ. να κριθή αν η μέλλουσα
γενεά
θα διδαχθή και
θα διαπλασθή τοιαύτη,
ώστε
να παραλάβη και
να εξακολουθή να καλιεργή και διατηρή τα ίδια ιδανικά με την παρούσαν, ή αν άλλα τοιαύτα" Γ. Χατζιδάκις
στο "Γεννηθήτω Φως - Ο Μαλλιαρισμός εις τα δημοτικά Σχολεία".
[7]

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ:
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Αγγελική ΔΗΜΟΥ
Υπ. Δρ. ΤΕΠΑΕΣ Παν/μίου Αιγαίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η περίοδος του μεσοπολέμου είναι η πρώτη στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους που στη
διάρκειά της πραγματοποιείται αγροτική μεταρρύθμιση και μεταφέρονται πόροι προς τον τομέα της
γεωργίας, στο πλαίσιο του ευρύτερου αστικού εκσυγχρονισμού, δηλαδή των θεσμικών παρεμβάσεων στην
ελληνική κοινωνία, που επιχειρεί ο κρατικός μηχανισμός, με αιχμή του δόρατος την κυβέρνηση των
Φιλελευθέρων του Ε. Βενιζέλου.
Οι ίδιοι οι αγρότες θα μπορούσαν μέσω των γεωργικών συνεταιρισμών που είχαν συστήσει να
ενισχύσουν την προσπάθεια ίδρυσης αγροτικού κόμματος και να προωθήσουν τα συμφέροντά
τους, αντιπαρερχόμενοι την πόλωση βενιζελισμού και αντιβενιζελισμού και τη δική τους πολιτική και
ιδεολογική ετερογένεια, κάτι που, τελικά, αποδείχτηκαν αδύναμοι να πράξουν.
Η πιο αποδοτική προσπάθεια ίδρυσης αγροτικού κόμματος ανήκει στον Α. Παπαναστασίου,
πρόσωπο ταυτισμένο στην πολιτική φιλολογία, μεταξύ άλλων, και με την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας
του μεσοπολέμου. Ο ίδιος θα συλλάβει την εκπαιδευτική διάσταση του ζητήματος γενόμενος ο ηθικός
αυτουργός του Ν.3600/1928 «Περί στοιχειώδους γεωργικής εκπαιδεύσεως», νόμου που θα ενισχυθεί στα
σημεία του και από το Ν.4397 της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1929.
Η νεοσύστατη Διδασκαλική Ομοσπονδία θα σταθεί αρωγός στο εγχείρημα, που αποτελούσε
άλλωστε και δικό της αίτημα. Στις σελίδες του επίσημου οργάνου της, του «Διδασκαλικού Βήματος» και
στα πορίσματα των ετήσιων Γενικών Συνελεύσεών της θα διατυπωθούν οι θέσεις και οι προτάσεις των
δασκάλων για την αρτιότερη λειτουργία του θεσμού, την ευνοϊκή αντιμετώπισή του από τις τοπικές
κοινωνίες και τους τρόπους μεγιστοποίησης των επαγγελματικών οφελημάτων για το διδασκαλικό κλάδο
από την εφαρμογή του.
Η εργασία αρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Αρχικά εκτίθεται το πολιτικοκοινωνικό και θεσμικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο
παρουσιάζονται οι ενέργειες της Πολιτείας για την αγροτική εκπαίδευση των μαθητών και την αγροτική
μετεκπαίδευση των δασκάλων και στο τρίτο κεφάλαιο οι θέσεις της Δ.Ο.Ε. για το ζήτημα. Στο τέλος,
γίνεται αποτίμηση των αποτελεσμάτων και των λόγων που οδήγησαν τελικά στην αποτυχία του θεσμού.

ΑBSTRACT
The period between the two world wars is the first in the history of Modern Greek state that
during which agricultural reforms take place and resources are allocated to the agricultural sector,
within the frame of a wider state modernisation, where the state attempts to introduce a number of
institutional changes spearheaded by the government of Liberals by E. Venizelos.
The farmers themselves could via their agricultural cooperatives which they had created
strengthen their efforts for the foundation of an agricultural party and promote their interests, going
beyond the polarisation between the pro-Venizelos and the anti-Venizelos movements and their own
political and ideological heterogeneity, something that was finally proved to be an impossible act.
The most serious effort for the foundation of an agricultural party belongs to
A. Papanastasiou identified in political history, among other efforts and with the agricultural growth

of Greece during that period. He will also conceive the educational aspect of the subject becoming the
major contributor for the N.3600/1928 <<About elementary agricultural education>>, a law that will
be strengthened by the law N.4397 during the educational reform of 1929.
The newly established teacher’s union will stand by this effort which it was one of their own
demands. In the pages of its official publication, the <<Didaskaliko vima>> and in the conclusions of its
annual general assemblies the positions and proposals of teachers will be formulated for the efficient
operation of the institution, the favourable perception by the local societies and the ways to maximize
the professional benefits for the teachers.
The work is divided in four chapters. Initially we examined the political, social and institutional
situation, in which the modernisation of agriculture is attempted. In the second chapter we present the
efforts of the state for the agricultural education of students and the agricultural retraining of the
schoolteachers and in the third chapter we present the positions of DOE for the subject. In the end, we
give an assessment of the results and the reasons that led finally to the failure of institution.

Ι. ΤO ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
Στη διάρκεια του μεσοπολέμου, μια μορφή του πολιτικού λαϊκισμού, ο αγροτισμός, θ’ αναδειχτεί
σε κεντρικό πολιτικό παράγοντα στην Ανατ. Ευρώπη αλλά και τα Βαλκάνια. Στη Γιουγκοσλαβία συναντάμε
το Κροατικό Αγροτικό Κίνημα με ηγέτη τον Pavle Radic, στη Ρουμανία το Εθνικό Αγροτικό κόμμα με ηγέτη
το Maniu θ’αναλάβει την κυβέρνηση το 1928, ενώ στη Βουλγαρία ο Εθνικός Συνασπισμός και ο ηγέτης του
Αλεξάντερ Stambolijski αποτελούν τη σοβαρότερη περίπτωση, αφού όχι μόνο παρέμεινε στην
πρωθυπουργία από το 1918-1923 αλλά και καθιέρωσε σημαντικά μέτρα, όπως τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς, την υποχρεωτική εργασία του πληθυσμού στα δημόσια έργα και πρωτοστάτησε στην
ίδρυση της Διεθνούς οργάνωσης των Αγροτικών κομμάτων της Ανατ. Ευρώπης, της λεγόμενης “Πράσινης
Διεθνούς” το 1921, που θα διαλυθεί με τον ορυμαγδό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες βαλκανικές κοινωνίες, οι Έλληνες αγρότες κρατήθηκαν σταθερά μέσα
στα περιχαρακωμένα πλαίσια του συστήματος της πολιτικής πελατείας των δυο μεγάλων αστικών
κομμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τους πρόσφυγες, που αποδίδοντας την ευθύνη για την καταστροφή της
Μ. Ασίας στο Λαϊκό κόμμα που ήταν τότε στην εξουσία, έδωσαν μαζικά την εκλογική τους υποστήριξη στο
Φιλελεύθερο κόμμα του Ελ. Βενιζέλου, παραγνωρίζοντας ότι αυτός ήταν ο κύριος αρχιτέκτονας αυτής της
εθνικής περιπέτειας (Μουζέλης, 1980). Παρ’ όλα αυτά τον Οκτώβριο του 1922, στο Α΄ Πανελλήνιο
Συνεταιριστικό συνέδριο που έχει συγκληθεί, αποφασίζεται η ίδρυση του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος
(ΑΚΕ) με την πρωτοβουλία του διοικητικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Γεωργικών
Συνεταιρισμών, κάτι που συμβαίνει στις αρχές του 1923. Τη σύνταξη του καταστατικού του ανέλαβε ο
καθηγητής Αλ. Σβώλος και πρόθεση του νέου κόμματος ήταν η προστασία της μικρής αγροτικής
ιδιοκτησίας, η απαλλοτρίωση των μεγάλων αγροτικών εκτάσεων και η διανομή τους στους αγρότες, τους
ποιμένες και τους πρόσφυγες και η υποστήριξη του κράτους προς τη γεωργία με την εκτέλεση
εγγειοβελτιωτικών και συγκοινωνιακών έργων και την ίδρυση αγροτικής τράπεζας. Παρά την εκλογή
τριών βουλευτών στις εκλογές του 1924, η δράση του αναστάλθηκε και επανιδρύθηκε το 1929. Οι συνεχείς
διασπάσεις και επανενώσεις του ΑΚΕ και των αγροτιστών αποτυπώνει με τον χαρακτηριστικότερο τρόπο
την ιδεολογική και πολιτική ετερογένεια που χαρακτηρίζει συνολικά τον αγροτισμό στην Ελλάδα του
Μεσοπολέμου, ενώ η αποτυχία του μπορεί να εντοπιστεί στην έλλειψη υποστήριξης από τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς, το μεγάλο ανταγωνισμό των άλλων κομμάτων, που απευθύνονταν στην ίδια κοινωνική
βάση και την αδυναμία τους να αντιπαρέλθουν την πόλωση βενιζελισμού και αντιβενιζελισμού, η οποία
αφομοίωσε σχεδόν όλες τις κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις της μεσοπολεμικής περιόδου.
Η έλλειψη αγροτικού κινήματος και οι ιστορικές συγκυρίες της περιόδου 1912-22 επέτρεψαν στο
κράτος να παρέμβει στην ύπαιθρο χώρα εφαρμόζοντας τη δική του αγροτική πολιτική, που στόχευε στην
αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, την αύξηση της παραγωγής των ήδη καλλιεργούμενων εδαφών
μέσω της βελτίωσης των καλλιεργητικών συστημάτων και των μεθόδων καλλιέργειας, την οικονομική
ενίσχυση των αγροτών και τη δασμολογική προστασία και εξασφάλιση της καλής διάθεσης των αγροτικών
προϊόντων. Πρώτη θεσμική παρέμβαση αποτελεί ο Ν.602/1914 «Περί γεωργικών συνεταιρισμών»,

χαρακτηριστικό παράδειγμα επείσακτου θεσμού στο χώρο της αγροτικής οικονομίας, ενώ ακολουθούν η
σύσταση αυτόνομου υπουργείου Γεωργίας το 1917, η ίδρυση της Ανωτάτης Γεωπονικής σχολής Αθηνών
το 1920 και της γεωπονικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1927, η ίδρυση αυτόνομων
οργανισμών, όπως ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός και το Γραφείο Προστασίας Καπνού το 1925
καθώς και το Γραφείο Προστασίας Σύκων το 1930, η ίδρυση κρατικών και ημικρατικών ιδρυμάτων
αγροτικής
έρευνας
και
εκτεταμένου
δικτύου
γεωργικών
εφαρμογών,
όπως
το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Βάμβακος το 1931. Τέλος, στις 3/7/1929
ο Ελ. Βενιζέλος ιδρύει την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με την υποχρέωση της παροχής στους
γεωργούς χαμηλότοκων δανείων, κάτι που από το 1915 έκανε η Εθνική Τράπεζα, της διανομής με τη
βοήθεια των αγροτικών συνεταιρισμών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σε τιμή κόστους, της ενίσχυσης
των μικρών αρδευτικών έργων, της χρηματοδότησης της αγροτικής παραγωγής, έτσι ώστε να καταστεί
«προνομιούχος εταίρος, πιστωτής, θεσμικός ελεγκτής, συνέταιρος και σύμβουλος των συνεταιρισμών»
(Πετμεζάς, 2002).
Κυρίαρχη θεσμική παρέμβαση του κράτους, όμως, αποτελεί η αγροτική μεταρρύθμιση του 1917,
που ολοκληρώνεται το 1924, εξαιτίας της μοιραίας ευκαιρίας που δίνεται με τη Μικρασιατική καταστροφή,
όταν 1.500.000 πρόσφυγες προστίθεται στους ήδη προσαρτημένους, μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς
πολέμους, πληθυσμούς των Νέων χωρών. Η οριστική απαλλοτρίωση χιλιάδων στρεμμάτων τσιφλικιών
αναδεικνύει τη γεωργία σε κύρια δραστηριότητά τους, αφού το 1928 το ποσοστό των ανθρώπων αυτών,
που ασχολούνται με τη γεωργία, ανέρχεται στο 68,3% (Ευελπίδης, 1939). Συνολικά, στον ελληνικό χώρο
ο αγροτικός πληθυσμός αποτελεί το 1907 το 71,1% του συνολικού πληθυσμού, το 1920 το 63,1% και το
1928 το 56,5% (Σιάμπος, 1973), ενώ η διανομή γης λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για την
απορρόφηση των κοινωνικών εντάσεων και διαμαρτυριών (Καραβίδας, 1978).
Ο Ε. Τσουδερός, στέλεχος του κόμματος των Φιλελευθέρων, αργότερα υποδιοικητής της Ε.Τ.Ε.
και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας από τα τέλη του 1931, γράφει μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου: «Σ’αυτούς τους δυο κυρίως τομείς της εθνικής οικονομίας, τη γεωργία και τη ναυτιλία,
βλέπουμε το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας και κατά συνέπεια την εγγύηση μιας ευνοϊκής οικονομικής
κατάστασης» (Tsouderos, 1919) δίνοντας το στίγμα του ενδιαφέροντος του κράτους για τη γεωργία αλλά
ταυτόχρονα και τον προβληματισμό για το γεγονός ότι «στην Ελλάδα, με μέσο όρο αύξησης του
πληθυσμού κατά το μεσοπόλεμο 1,93%, τα 50,3% του αγροτικού πληθυσμού δε συμμετείχαν στην
παραγωγική διαδικασία.(…). Η χαμηλή αποδοτικότητα των κλήρων, που οφειλόταν στην αδυναμία των
μικροϊδιοκτητών να καλύψουν τα έξοδα εκσυγχρονισμού των καλλιεργητικών μέσων τους, επιδεινώθηκε
από την αδιάκοπη κατάτμηση της γης. Παράλληλα, η εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων δυσχεραινόταν
από τους προστατευτικούς δασμούς που επέβαλαν οι ευρωπαϊκές χώρες στα εισαγόμενα είδη ενώ
πρόσθετα προβλήματα για τους αγρότες αποτελούσαν η επιβάρυνση από τους έμμεσους φόρους, η
έλλειψη πιστωτικών οργανισμών, η απουσία κοινωνικής ασφάλισης και τέλος, η αδυναμία μετανάστευσης
στην Αμερική» (Βερέμης, 1978 και Κωστής, 1987). Μόνη διέξοδο από τη δεινή τους θέση θεωρούσαν την
εγκατάλειψη της υπαίθρου και την εγκατάσταση στα αστικά κέντρα με απώτερο στόχο την εξασφάλιση
μιας θέσης δημοσίου υπαλλήλου, των οποίων ο αριθμός διπλασιάστηκε από 37.660 το 1915 σε 72.610 το
1924.
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Ο θεσμός των γεωργικών σχολείων συναντάται ήδη από το 1829, όταν ο Ι. Καποδίστριας συστήνει
το Αγροκήπιο της Τίρυνθας με σκοπό την εκπαίδευση φτωχών και ορφανών παιδιών στη θεωρητική και
πρακτική γεωργία. H προσπάθεια δεν τελεσφόρησε όπως και άλλες προσπάθειες στη διάρκεια του 19ου
αι. με μόνη εξαίρεση την ίδρυση των τριών Τριανταφυλλίδιων γεωργικών σχολείων το 1887 σε Αθήνα,
Τίρυνθα και Λάρισα. Ούτε κι αυτά τα γεωργικά σχολεία πέτυχαν να προσελκύσουν μαθητές, αφού στη
συνέχεια οι κάτοχοι γης δεν τους προσελάμβαναν λόγω οικονομικών συμφερόντων, δυσπιστίας απέναντι
στο νέο και της δύναμης της παράδοσης ούτε εμπιστεύονταν τη μόρφωση των παιδιών τους στις
γεωργικές σχολές (Κυπριανός- Χουμεριανός, 2003). Το 1914 ιδρύονται από τον Ε. Βενιζέλο τα κατώτερα
γεωργικά σχολεία (Ν.301 «Περί κατωτέρων πρακτικών γεωργικών σχολείων», ΦΕΚ 282, 4/10/1914) για
τους απόφοιτους δημοτικών σχολείων ηλικίας 14-19 χρόνων, των οποίων οι γονείς ασχολούνταν
αποκλειστικά με τη γεωργία. Πρώτο που λειτούργησε ήταν η Κασσαβέτεια Γεωργική σχολή Αϊδινίου με

αθρόα προσέλευση μαθητών. Το ενδιαφέρον της Πολιτείας συνεχίζεται με την καθιέρωση της «Πράσινης
Γιορτής» το 1916, που στόχευε στη δενδροφύτευση από τους μαθητές και στη σύσταση σχολικών κήπων,
αλλά γρήγορα έχασε την αξία της, ενώ το 1920, κάτω από την εποπτεία του υπουργείου Γεωργίας, θα
συνταχθεί από τον Σ. Χασιώτη και θα ψηφιστεί ο Ν.2203 «Περί κατωτέρων γεωργικών σχολείων» (ΦΕΚ
136, 24/6/1920), που διέκρινε σε δυο κατηγορίες τα σχολεία της κατώτερης βαθμίδας, σε γενικά και
ειδικά, με ετήσια φοίτηση. Μέχρι το 1930 είχαν ιδρυθεί δεκατρία πρακτικά γεωργικά σχολεία αλλά τα
περισσότερα δε λειτούργησαν εξαιτίας της σταδιακής απροθυμίας των μαθητών να φοιτήσουν σ’ αυτά,
αφού δεν μπορούσαν στη συνέχεια να γίνουν δημόσιοι υπάληλλοι και εξαιτίας της αποκλειστικής
απασχόλησης των γεωπόνων με την αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών και των προσφύγων
της μικρασιατικής καταστροφής (Κανδήλα, 2001).
Στην πολιτική φιλολογία, το όνομα του Αλ. Παπαναστασίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την
ίδρυση και επέκταση των γεωργικών συνεταιρισμών και τη γενικότερη γεωργική ανάπτυξη (Καλαφάτης,
2001). Στην «Οικουμενική Κυβέρνηση» υπό τον Αλ. Ζαίμη το 1926 αναλαμβάνει το υπουργείο Γεωργίας,
θέση που διατήρησε και στη διάδοχη κυβέρνηση «ευρέος συνασπισμού» (2/8/1927) μετονομάζοντας το
κόμμα που έχει ο ίδιος ιδρύσει από «Δημοκρατικό» σε «Εργατοαγροτικό». Στις 3/2/1928 παραιτείται από
το υπουργείο Γεωργίας (Βερέμης, 1987), ενώ Υπουργός Γεωργίας θα χρηματίσει και το 1931.
Η σχέση του Αλ. Παπαναστασίου με την εκπαίδευση είχε ξεκινήσει από το 1910, όταν συμμετείχε
στην ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Την περίοδο αυτή θα είναι ο εμπνευστής του Ν.Δ. «Περί
στοιχειώδους γεωργικής εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 220, 14/10/1927), που θα τροποποιηθεί την επόμενη χρονιά
από την κυβέρνηση Βενιζέλου με το Ν.3600 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 7/10/1927 Ν.Δ.
περί στοιχειώδους γεωργικής εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 121, 11/7/1928), όπου και τις δυο φορές ο ίδιος
ηγείται του υπουργείου Γεωργίας. Ο νόμος αυτός προέβλεπε στο τρίτο άρθρο του τη σύσταση Κυριακών
Γεωργικών σχολείων (Κ.Γ.Σ.) σε κάθε δημοτικό σχολείο. Σ’ αυτά φοιτούσαν υποχρεωτικά οι απόφοιτοι
του δημοτικού σχολείου, αγόρια και κορίτσια, εκτός απ’ αυτούς που συνέχιζαν τις σπουδές τους στη μέση
εκπαίδευση ή σε κατώτερα γεωργικά σχολεία ή αφοσιώνονταν σε επαγγέλματα άσχετα με τη γεωργία ή
είχαν υπερβεί το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους. Μπορούσε να ιδρυθεί και ειδικό τμήμα γυναικείας
στοιχειώδους μετεκπαίδευσης όπου οι μαθήτριες θα διδάσκονταν ειδικότερα γεωργικά μαθήματα
αναγόμενα στον κύκλο των γυναικείων έργων, όπως σηροτροφία, μελισσοκομία, ορνιθοτροφία, υγιεινή
και οικοκυρικά μαθήματα. Η διάρκεια της φοίτησης στα Κ.Γ.Σ. δεν μπορούσε να είναι λιγότερη από δύο
εξάμηνα και περισσότερη από τέσσερα. Με την υπ’αριθ. 2943 απόφαση του υπουργείου Γεωργίας της
10/1/1929 ορίστηκε η φοίτηση στα Κυριακά Γεωργικά Σχολεία να είναι διετής και ο χρόνος διδασκαλίας
ανά έτος 40 τουλάχιστον ημέρες με τετράωρη ημερήσια διδασκαλία από τις οποίες οι δυο ώρες διατίθεντο
για πρακτικές ασκήσεις. Στα σχολεία αυτά δίδασκαν δάσκαλοι που είχαν αποφοιτήσει από τα γεωργικά
φροντιστήρια, που είχαν ιδρυθεί παράλληλα, λαμβάνοντας σαν επιμίσθιο το ¼ των αποδοχών τους από
την κοινότητα ή το δήμο που ανήκε το σχολείο. Οι δάσκαλοι που είχαν πτυχίο γεωργικής σχολής ή
αγροτικού ορφανοτροφείου ή γεωργικών γυμνασίων απαλλάσσονταν από τη φοίτηση στα γεωργικά
φροντιστήρια, ενώ η διδασκαλία στα Κ.Γ.Σ. μπορούσε ν’ανατεθεί και στους αποφοίτους μέσων
γεωργικών σχολών. Με απόφαση του Γεωργικού Συμβουλίου του υπουργείου Γεωργίας ορίζονταν τα
διδασκόμενα σ’ αυτά μαθήματα, ο τρόπος διδασκαλίας τους και η διάρκεια φοίτησης. Ιδιαίτερη μνεία
γινόταν για τη σύσταση σχολικού κήπου ανεξάρτητα από το γυμναστήριο και τον αύλειο χώρο στο πρώτο
ήδη άρθρο του Ν.Δ. «Περί στοιχειώδους γεωργικής εκπαιδεύσεως» και στη συνέχεια στο Ν.3600, όπου
ρητά ορίζεται ότι «ουδέν κτίριον σχολείου ανεγείρεται άνευ εξασφαλίσεως κατάλληλου και επαρκούς
χώρου προς σύστασιν σχολικού κήπου».
Το πέμπτο άρθρο του ίδιου νόμου ίδρυε στην Ανώτερη Γεωπονική Σχολή της Αθήνας ή σε άλλη
ισότιμη στις γεωργικές σχολές όπως επίσης και στους μη ειδικούς γεωργικούς σταθμούς από ένα
γεωργικό φροντιστήριο, που σκόπευαν στη γεωργική μόρφωση δασκάλων που βρίσκονταν σε υπηρεσία,
ώστε στη συνέχεια να χρησιμεύσουν ως δάσκαλοι των νεοσυστημένων Κυριακών σχολείων. Oι δάσκαλοι
που θα υποδεικνύονταν από το υπουργείο Παιδείας προς φοίτηση θα προτιμούνταν μεταξύ αυτών που
υπηρετούσαν σε σχολεία αγροτικών κοινοτήτων ή δήμων και αυτών που υπηρετούσαν
σε πολυτάξια σχολεία εύπορων δήμων ή κοινοτήτων, οι οποίες ζητούσαν τη σύσταση γεωργικού
σχολείου. Προϋποθέσεις που ζητούνταν από τους δασκάλους που θα φοιτούσαν ήταν να μην έχουν ηλικία
ανώτερη των σαράντα χρόνων και να φοιτήσουν υποχρεωτικά για ένα πλήρες έτος, κατά τη διάρκεια του
οποίου θεωρούνταν ότι βρίσκονταν σε εκπαιδευτική άδεια με πλήρεις αποδοχές. Τα διδακτέα μαθήματα
και η ύλη τους, οι ασκήσεις και οι εξετάσεις για την απονομή πιστοποιητικού καθορίζονταν από τον
υπουργό Γεωργίας μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Γεωργίας. Βασιζόμενο στο πέμπτο άρθρο, το

έκτο άρθρο ορίζει ότι ιδρύονται Κυριακά Γεωργικά σχολεία στους δήμους ή κοινότητες από τις οποίες
στάλθηκαν δάσκαλοι στα γεωργικά φροντιστήρια ή όπου υπηρετούν δάσκαλοι με πτυχίο γεωργικού
φροντιστηρίου ή γεωργικής σχολής ή αγροτικού οικοτροφείου αλλά και σ’ εκείνες τις κοινότητες που θ’
ανελάμβαναν να διορίζουν και να μισθοδοτούν γεωπόνο γι’αυτό το σκοπό. Γεωπόνοι επίσης, υπάλληλοι
του υπουργείου Γεωργίας μπορούσαν να διδάξουν προσωρινά στα Κ.Γ.Σ. μέχρι την αποφοίτηση των
δασκάλων από τα γεωργικά φροντιστήρια.
Οι θέσεις καθηγητών των γεωργικών μαθημάτων στα Διδασκαλεία αρρένων και θηλέων,
ιεροδιδασκαλεία και μέσα και κατώτερα γεωργικά σχολεία πληρώνονταν από τους πτυχιούχους
Διδασκαλείου και ανώτερης Γεωπονικής σχολής, στην περίπτωση, όμως, που δεν υπήρχαν κάτοχοι και
των δυο πτυχίων διορίζονταν πτυχιούχοι μόνο ανώτερης Γεωπονικής σχολής. Το υπουργείο Παιδείας ήταν
αρμόδιο για τον ορισμό του αριθμού, όχι ανώτερο από δύο, των εισακτέων στην Ανώτερη Γεωπονική
σχολή δασκάλων, ύστερα από διαγωνισμό, με την προϋπόθεση να έχουν πενταετή τουλάχιστον
διδασκαλική προϋπηρεσία και ηλικία όχι ανώτερη των τριάντα ετών. Με τους ίδιους όρους δημόσιοι
υπάλληλοι, απόφοιτοι ανώτερης Γεωπονικής σχολής μπορούσαν να φοιτήσουν στα μονοτάξια
Διδασκαλεία για την απόκτηση πτυχίου.Με διαταγή επίσης του υπουργού Παιδείας, ύστερα από πρόταση
του υπουργείου Γεωργίας, μπορούσε να οργανωθεί μετεκπαίδευση δασκάλων και Επιθεωρητών στα
συνέδρια των δασκάλων προς παρακολούθηση σειράς γεωργικών μαθημάτων που θα διδάσκονταν από
γεωπόνους που θα όριζε το υπουργείο Γεωργίας μαζί με το πρόγραμμά τους. Στο υπουργείο Γεωργίας
επίσης συστηνόταν τμήμα γεωργικής εκπαίδευσης, υπεύθυνο για την έκδοση οδηγιών για τους γεωργούς,
βιβλίων για τη διδασκαλία των γεωργικών μαθημάτων σε μορφή οδηγιών για τους δασκάλους και
μορφωτικών βιβλίων για τους μαθητές, σε γλώσσα απλή και εύληπτη.
Στην εισηγητική έκθεση του νόμου 3600/1928 o νομοθέτης παραδέχεται την έλλειψη μέριμνας από
πλευράς του κράτους για την επαγγελματική μόρφωση του γεωργικού πληθυσμού, αν και αυτός αποτελεί
την πλειοψηφία του πληθυσμού και τη βάση της οικονομίας της χώρας. Απόδειξη αποτελεί η ύπαρξη 222
γυμνασίων (συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών λυκείων και ημιγυμνασίων) και 446 ελληνικών
σχολείων και μόνο δύο μέσων γεωργικών σχολών και ενός κατωτέρου γεωργικού σχολείου σε όλο το
κράτος. Την παρούσα στιγμή η ανάγκη οργάνωσης της αγροτικής εκπαίδευσης είναι επιτακτική εξαιτίας
της γεωργικής προόδου και της καθοδήγησης που έχουν ανάγκη οι ακτήμονες καλλιεργητές και
πρόσφυγες στους οποίους παραχωρήθηκε γη. Πέρα, όμως, από την ειδική μόρφωση του αγροτικού
πληθυσμού, οι γεωργικές γνώσεις έπρεπε να μεταδοθούν σε όλη τη σπουδάζουσα νεολαία γιατί αυτό θα
συντελούσε στην αρτιότερη μόρφωσή της και στην αύξηση της παρατηρητικότητάς της και γιατί αυτός
ήταν ο μόνος τρόπος για να αποδοθεί απ’ όλη την κοινωνία η δέουσα προσοχή στα γεωργικά ζητήματα
και να εξυψωθεί ο γεωργικός πολιτισμός. Ο νομοθέτης είχε τη γνώση ότι τα Κ.Γ.Σ. δεν ικανοποιούσαν
όλες τις γεωργικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είχαν όμως το πλεονέκτημα της εύκολης σύστασης από όλες
σχεδόν τις κοινότητες. Πλεονέκτημα θεωρούνταν και η διδασκαλία στα σχολεία αυτά από τους
δασκάλους, οι οποίοι πέρα από τη γεωργική τους μετεκπαίδευση είχαν και την απαιτούμενη παιδαγωγική
μόρφωση και γνώση των μικρών μαθητών, που θα φοιτούσαν στα Κ.Γ.Σ. Συμπλήρωσή τους θ’
αποτελούσε η μελλοντική λειτουργία κατώτερων γεωργικών σχολείων με διετή φοίτηση των αποφοίτων
του δημοτικού σχολείου και η σύσταση γεωργικών γυμνασίων αντί για τα λειτουργούντα στις αγροτικές
περιφέρειες κλασικά γυμνάσια ή πρακτικά λύκεια (Σιφναίος, 1928).
Τα κατώτερα γεωργικά σχολεία θα ιδρυθούν από το Ν.4397/1929 «Περί Στοιχειώδους
εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 309, 16/8/1929), άρθρα 25-38, διακρινόμενα σε τρία είδη ανάλογα με την
ειδικότητά τους: σε σχολεία με ειδικότητα τη μεγάλη καλλιέργεια, σε σχολεία με ειδικότητα την
κτηνοτροφία και σε σχολεία με ειδικότητα τη δενδροκομία και την αμπελουργία. Η φοίτηση σ’αυτά ήταν
διετής, ανώτατο όριο μαθητών ανά τάξη οι τριάντα μαθητές, ενώ προϋπόθεση για την ίδρυσή τους ήταν
η προσφορά από μέρους της κοινότητας κατάλληλου αγροκτήματος έκτασης τουλάχιστον πέντε
στρεμμάτων. Ο ίδιος νόμος προικοδοτεί τον κάθε νεοϊδρυόμενο σχολικό κήπο με το ποσό των δυο
χιλιάδων δραχμών από το Δημόσιο Ταμείο, ποσό που το επόμενο έτος ο Ν.4836/1930 «Περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.4397 περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 253,
25/7/1930) θ’ανεβάσει στο ποσό των πέντε χιλιάδων δραχμών και πεντακόσιες δραχμές ετήσια
επιχορήγηση.
Ο Ν.4397/1929 αναφερόμενος στους δασκάλους που είχαν μετεκπαιδευτεί στα γεωργικά
φροντιστήρια, ορίζει ότι μπορούν να διοριστούν στα κατώτερα γεωργικά σχολεία ως επιμελητές γεωπόνοι
διατηρώντας το βαθμό και το μισθό και τις διατάξεις προαγωγής που ίσχυαν γι’ αυτούς στη δημοτική
εκπαίδευση. Ο Ν.4836 τους αναβαθμίζει αφού ορίζει ότι, ελλείψει γεωπόνων αποφοίτων ανώτερης

γεωπονικής σχολής, δάσκαλοι οι οποίοι σύμφωνα με το Ν.3600 είχαν μετεκπαιδευτεί για μια διετία σε
γεωργικά φροντιστήρια μπορούσαν να διοριστούν διευθυντές γεωργικών σχολείων απολαμβάνοντας τα
ίδια προνόμια και προαγωγές με τους δασκάλους που είχαν μετεκπαιδευτεί για μια διετία στο
Πανεπιστήμιο, με την προϋπόθεση να είναι πτυχιούχοι Διδασκαλείου δημοτικής εκπαίδευσης ή Ιερατικής
σχολής, όπως όριζε συμπληρωματικά ο Ν.5057 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Ν.4368
Περί Διδασκαλείων της Δημοτικής εκπαιδεύσεως, Ν.4397 περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και Ν.4190
περί εκπαιδευτικών αδειών των λειτουργών Μέσης εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 173, 26/6/1931). Οι
μετεκπαιδευμένοι δάσκαλοι στα μονοτάξια γεωργικά φροντιστήρια μπορούσαν να διοριστούν ως
επιμελητές γεωπόνοι. Η πρόσκληση για τη γεωργική μετεκπαίδευση γινόταν ανά δύο έτη.
Το σχολικό έτος 1927-28 λειτούργησαν επτά γεωργικά φροντιστήρια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη,
την Πάτρα, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, τη Φλώρινα και τη Μεσαρά Κρήτης με 156 μετεκπαιδευόμενους
δασκάλους. Το επόμενο σχολικό έτος 1928-29 ο αριθμός τους μειώθηκε κατά ένα, αφού καταργήθηκε το
γεωργικό φροντιστήριο Φλώρινας λόγω αδυναμίας του ν’ανταποκριθεί στο σκοπό του και ο αριθμός των
υποψηφίων για γεωργική μετεκπαίδευση ήταν 140 δάσκαλοι απ’όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες, η
κατανομή των οποίων ανατέθηκε στο εκπαιδευτικό Συμβούλιο ανάλογα με τη γεωργική ενασχόληση των
κατοίκων κάθε περιφέρειας. Tην ίδια χρονιά συστήθηκαν 156 Κ.Γ.Σ. στις κοινότητες εκείνες που
υπηρετούσαν οι ισάριθμοι δάσκαλοι που μετεκπαιδεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά στα μονοετή
γεωργικά φροντιστήρια, το σχολικό έτος 1929-30 ιδρύθηκαν 97 Κ.Γ.Σ.(Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε., 1930),
ενώ η ίδια διαδικασία σύστασης Κυριακών Γεωργικών Σχολείων συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια.

ΙΙΙ. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το ζήτημα της αγροτικής εκπαίδευσης είναι από τα λίγα παραδείγματα αγαστής συνεργασίας και
σύμπλευσης απόψεων μεταξύ Δ.Ο.Ε. και υπουργείων Παιδείας και Γεωργίας. Σε όλη τη διάρκεια της
περιόδου μια πληθώρα άρθρων αποδεικνύει το ενδιαφέρον των δασκάλων για την αγροτική εκπαίδευση
και κυρίως για την αναβάθμιση της ζωής των αγροτών, με τους οποίους οι περισσότεροι
συναναστρέφονταν, ενώ η αναγωγή της σε θέμα συζήτησης στις Θ΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ και ΙΕ΄ Γενικές Συνελεύσεις
της Δ.Ο.Ε. το πιστοποιεί.
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία θα δώσει το παρόν ήδη στο Α΄ Πανελλήνιο Αγροτικό συνέδριο το Μάιο
του 1926, αφού σύμφωνα με την άποψη του τότε Γεν. Γραμματέα της Ε. Παράσχη ανήκουν και οι δυο
στην ίδια κατηγορία των αδικουμένων και βρίσκονται σε αμοιβαία εξάρτηση: «Βελτίωση οικονομική κι
επαγγελματική του δασκάλου φέρνει ως αποτέλεσμα την ηθική και υλική εξύψωση του αγρότη»
(Παράσχης, 1926). Την ίδια γνώμη θα διατυπώσει ο τύπος της εποχής: «Εις το συνέδριον των αγροτικών
συνεταιρισμών απεδόθη ο δίκαιος φόρος τιμής εις τας υπηρεσίας, τας οποίας προσέφερον οι
δημοδιδάσκαλοι εις την ανάπτυξιν των συνεταιρισμών…Ο δημοδιδάσκαλος, εξ αυτής της φύσεως του
επαγγέλματός του και της αμέσου επικοινωνίας του μετά του γεωργικού κόσμου, δύναται να είναι
ο φορεύς κάθε προοδευτικής ιδέας παρά τω παραγωγώ λαώ κι αυτός ακριβώς είνε ο προορισμός του»
(εφημερίδα «Πρωία», φύλλο της 21/5/1926, όπως αναδημοσιεύεται στο «Διδασκαλικό Βήμα», τχ. 80,
30/5/1926). Όπως συνάγεται και από το ψήφισμα του συνεδρίου, έχει γίνει συνείδηση του αγροτικού
κόσμου ότι «ο διδάσκαλος του χωρίου αποτελεί μέλος της αγροτικής οικογενείας διά την μόρφωσιν των
τέκνων της οποίας πένεται και νυχθημερόν καταπονείται».
Ο Ι. Φιωτάκης, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αθανασίου Κισσάμου Κρήτης, είναι ο
πρώτος που θα στείλει ολοκληρωμένες προτάσεις προς τη Θ΄ Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ το 1927 για τη
γεωργική μετεκπαίδευση των δασκάλων, τη σχετική διδασκαλία της γεωπονικής επιστήμης μέσω
εκλαϊκευμένων βιβλίων και την ίδρυση σε κάθε σχολείο αγροκηπίου (Φιωτάκης, 1927). Ακόμα πιο
συγκεκριμένες είναι οι προτάσεις του Κ.Καπενικά, δασκάλου του Δ.Σχ. Μυτιληνών Σάμου, για την
εισαγωγή του μαθήματος της «Γεωργικής» στις δυο ανώτερες τάξεις του Δημοτικού σχολείου, έστω κι αν
χρειαστεί περικοπή των ωρών των Θρησκευτικών και των Τεχνικών, ενώ οι δάσκαλοι δε
θα αρκεστούν στη διδασκαλία στα Κυριακά Γεωργικά Σχολεία αλλά σε ένα είδος γεωργικού σταθμού, που
θα συστήσει η κάθε κοινότητα κι εκεί θα μορφώνουν τον αγροτικό πληθυσμό με την εκτέλεση γεωργικών
πειραμάτων (Καπενικάς, 1927).

Στις αρχές της εποπτείας και της αυτενέργειας στηρίζονταν και οι προτάσεις του Τζ. Τσαγκιά,
διευθυντή του Δημοτικού σχολείου Καλογρέζας κι αντιπροέδρου της Δ.Ο.Ε. τη συνδικαλιστική χρονιά
1928-29, αφού το παιδί έπρεπε να βλέπει και να πιάνει καθετί που έχει σχέση με το
μελλοντικό επάγελμά του. Πρότεινε την ίδρυση αγροτικού μουσείου με εκθέματα σπόρους, ρίζες,
δείγματα εδαφών, λιπασμάτων, φωτογραφίες ζώων κτλ., τη διδασκαλία μέσω πειραμάτων, τη
δημιουργία ενός πειραματικού αγρού σε κάθε κοινότητα, έτσι ώστε να καταστεί πρακτικότερη η αγροτική
διδασκαλία, την πραγματοποίηση σχολικών αγροτικών εκδρομών σαν αφορμή όξυνσης της παιδικής
παρατηρητικότητας και τη θέσπιση βραβείων για τις καλύτερες καλλιέργειες μεταξύ μαθητών (Τσαγκιάς,
1927).
Ο Α. Υψηλάντης, πρόεδρος του συλλόγου δασκάλων Μεγαρίδος, κατηγόρησε το Δημοτικό Σχολείο
ότι μέχρι τότε «δεν συνήθισε τον αυριανό πολίτη να εργάζεται ούτε τον έφερε σε άμεση επαφή με τη
μητέρα γη. Δεν τον εφοδίασε με γνώσεις πρακτικές ούτε με ιδέες προοδευτικές σχετιζόμενες με τη
γεωργία αλλά το εναντίον τον κατάντησε να ζη φτωχά, τον έκανε να στερήται» (Υψηλάντης, 1927).
Συνεχίζοντας, θεωρεί τους δασκάλους ως τους πιο κατάλληλους να διαδόσουν γεωργικές γνώσεις
εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τους, της διασποράς τους και στα πιο μακρινά χωριά και γιατί ήταν οι μόνοι
μορφωμένοι μεταξύ των αγροτών, ενώ παράλληλα οι μαθητές τους θ’ αναπτύσουν την περιέργεια, την
παρατηρητικότητα και την κρίση, θα μορφώνουν παραγωγικό πνεύμα και θα προετοιμάζονται για το
επάγγελμα που θ’ ακολουθήσουν. Η καινοτομία του έγκειται στην εισαγωγή της αγροτικής διδασκαλίας
σε όλα τα σχολεία της επαρχίας κι όχι μόνο τα 200 ή 300 που θα ιδρύσει το κράτος, με την προσάρτηση
μιας έκτασης γης σε κάθε σχολείο και την καλλιέργειά του από τους μαθητές.
Βασισμένη στην εικοσαετή διδασκαλική του πείρα είναι η πρόταση που απευθύνει προς τη Θ΄ Γεν.
Συνέλευση ο Γρ. Μπουρδάκος από τη Στενή Τήνου να χωριστεί το μονοτάξιο αγροτικό σχολείο σε δύο
τμήματα, το ανώτερο (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις) και το κατώτερο (Α΄, Β΄τάξεις), από τα οποία το ανώτερο
θα φοιτά στο σχολείο το πρωί και το κατώτερο το απόγευμα. Μ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η
λειτουργία του σχολείου, αφού το πρωϊνό ο δάσκαλος, απερίσπαστος από τις μικρές τάξεις, εργάζεται
μόνο με τις μεγάλες, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά είναι ελεύθερα το απόγευμα να βοηθήσουν τις οικογένειές
τους στις αγροτικές τους εργασίες. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα καταστούσε τακτικότερη και τη
φοίτηση των παιδιών, ενώ παράλληλα θα γλύτωναν το συνωστισμό μέσα στην τάξη, την ορθοστασία ή
το κάθισμα στο έδαφος (Μπουρδάκος, 1927).
Όλες οι παραπάνω προτάσεις αξιοποιήθηκαν κατά τη Θ΄ Γεν. Συνέλευση, στη διάρκεια της οποίας
«μετά μακράν συζήτησιν επί του ζητήματος της αγροτικής εκπαιδεύσεως και μετά ανάλυσιν του θέματος
υπό ειδικών» διαπιστώθηκε η ανάγκη μόρφωσης του αγρότη και δημιουργίας αγροτικής συνείδησης,
εκφράστηκε η χαρά της Ομοσπονδίας για την αρξάμενη από το υπουργείο Γεωργίας σχετική προσπάθεια,
ζήτησε η γενική στοιχειώδης μόρφωση μέσα στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της να προσλάβει
και γεωργική χροιά με την κατάλληλη διαρρύθμιση του αναλυτικού προγράμματος και απαίτησε την
κατάργηση των Ελληνικών σχολείων και την ταυτόχρονη μετατροπή τους σε Γεωργικά Γυμνάσια. Για το
σκοπό αυτό η Συνέλευση ζήτησε από το υπουργείο Γεωργίας να τροποποιήσει το υπό κατάρτιση
νομοσχέδιο «Περί στοιχειώδους γεωργικής εκπαιδεύσεως», έτσι ώστε να αρθεί ο περιορισμός του ορίου
ηλικίας για τη μετεκπαίδευση των δασκάλων τόσο στην Ανώτατη Γεωπονική σχολή όσο και στα μονοετή
γεωργικά φροντιστήρια, να γίνει και για τα ήδη υπάρχοντα σχολεία υποχρεωτική η σύσταση σχολικού
κήπου και να ληφθεί πρόνοια για τη γεωργική οικοκυρική μόρφωση των κοριτσιών. Το ψήφισμα της
Συνέλευσης κλείνει με τη δήλωση της απόφασής της να συντελέσει στη συνειδητοποίηση από τις αγροτικές
μάζες των αγροτικών εκπαιδευτικών προβλημάτων σε σχέση και προς τη δημιουργία αγροτικού
πολιτισμού (Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ, 1927).
Η επόμενη σχετική με τη γεωργική εκπαίδευση απόφαση θα ληφθεί στη διάρκεια της ΙΑ΄ Γεν.
Συνέλευσης το 1928 και θ’ αφορά το διορισμό όσων μετεκπαιδεύτηκαν στα γεωργικά φροντιστήρια σε
πρακτικά σχολεία, διαβαθμιζόμενοι όπως και το υπόλοιπο προσωπικό τους, όταν υπηρετούν δε στα
δημόσια σχολεία ν’ απολαμβάνουν τα ίδια ευεργετήματα ως προς το χρόνο προαγωγής με τους
μετεκπαιδευθέντες στο Τεχνικό Διδασκαλείο (Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ, 1928). Ζητούσαν, δηλαδή,
συντόμευση του χρόνου προαγωγής τους κατά δυο έτη και κρατικοποίηση του επιδόματός τους. Ήδη,
όμως, το υπόμνημα που πολλοί μετεκπαιδευόμενοι είχαν στείλει στις 30/11/1928, με το οποίο ζητούσαν
να γίνει διετής η μετεκπαίδευση στα γεωργικά φροντιστήρια, έχει αρνητική αντιμετώπιση από το
υπουργείο Γεωργίας, που όχι μόνο θεωρεί επαρκέστατη τη μονοετή μετεκπαίδευσή τους για το διορισμό
τους στα Κ.Γ.Σ, όπου μεταδίδονται στοιχειώδεις κι όχι επαγγελματικές γεωπονικές γνώσεις, αλλά και
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την τοποθετησίν των ως καθηγητών επαγγελματικών γεωργικών σχολών, διότι ως έδει να
έχουν αντιληφθή, εις τα φοντιστήρια αποκτούν στοιχειώδεις γνώσεις γεωπονίας τελείως ανεπαρκείς
προς κατάληψιν των ανωτέρω θέσεων». Η Δ.Ο.Ε. επικροτεί την άρνηση του κράτους να ικανοποιήσει
αυτό το αίτημα, αφού διαβλέπει την επιθυμία τους να μεταπηδήσουν στη Μέση εκπαίδευση διδάσκοντας
πλέον στα Μέσα Γεωργικά σχολεία.
Η εφαρμογή των Κ.Γ.Σ. είχε προκαλέσει την εμφάνιση των πρώτων πρακτικών προβλημάτων. Ο
περιορισμός της ηλικίας φοίτησης των παιδιών στα Κ.Γ.Σ. μέχρι το 14ο έτος της ηλικίας τους απέκλειε
τους περισσότερους από τους αποφοιτήσαντες από τα πλήρη εξατάξια σχολεία, και τέτοια ήταν όλα τα
σχολεία των Νέων χωρών, ενώ η κυριακάτικη φοίτηση θα προσκρούσει και στη διάθεση των χωρικών
αυτή την ημέρα να πάνε εκκλησία ή να ψυχαγωγηθούν ή ν’ ασχοληθούν με κάποια προσωπική τους
εργασία αλλά και στην παιδική ψυχοσύνθεση, που την Κυριακή θα προτιμήσει να παίξει από το
να καθήσει στο θρανίο για έβδομη συνεχή ημέρα. Ο δάσκαλος, επίσης, ζημιώνει το παιδαγωγικό του έργο
με την ακατάπαυστη καθημερινή εργασία, κάτι που απαιτεί χαλύβδινη ψυχική και σωματική υγεία.
Προβληματική καθίσταται, άλλωστε, και η συνεννόηση του μετεκπαιδευμένου δασκάλου με τα μέλη του
κοινοτικού συμβουλίου, άτομα που η αμάθεια των αγροτών αποτελεί γι’αυτά τον ευκολότερο τρόπο
εκμετάλλευσής τους, γι’αυτό και παρεμποδίζουν με κάθε τρόπο την ίδρυση των Κ.Γ.Σ. και αρνούνται την
απόδοση του επιμισθίου στο δικαιούχο δάσκαλο. Λύσεις σχετικές που προτείνονται από τον Ζ. Βλόντη,
μετέπειτα πρόεδρο της Δ.Ο.Ε., είναι η μεταμεσημβρινή διδασκαλία των γεωργικών μαθημάτων κάθε
Τετάρτη και Σάββατο σε όλα τα παιδιά αλλά και στους απόφοιτους από διετίας εκτός κι αν συνεχίζουν τις
σπουδές τους στη μέση εκπαίδευση και η υποχρεωτική αναγραφή της πίστωσης που αφορά το επιμίσθιο
των δασκάλων που αποφοίτησαν από τα γεωργικά φροντιστήρια, το οποίο θα εισπράττεται ως δημόσιο
έσοδο από το Δημόσιο Ταμείο (Βλόντης, 1929).
Αλλού προτείνεται η απόδοση στο δάσκαλο κάποιων στρεμμάτων γης που θα τα εκμεταλλεύεται
για λογαριασμό του με την υποχρέωση η καλλιέργεια να είναι επιστημονική και το παράδειγμά του θα
είναι η πιο εύγλωττη θεωρία προς τους καχύποπτους γεωργούς (Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ, 1929α). Ανάλογο
αίτημα για κρατικοποίηση του επιδόματος που παρέχεται στους μετεκπαιδευμένους γεωργικά από τις
κοινότητες και την υποχρεωτική διδασκαλία διά νόμου στοιχειωδών γεωργικών γνώσεων
στις Ε΄και Στ΄τάξεις αποστέλλουν στη Δ.Ο.Ε. και οι μετεκπαιδευόμενοι στο Γεωργικό φροντιστήριο
Ιωαννίνων (Σακελλαρίου, 1929). Πρόβλημα, όμως, αποτελεί και η έλλειψη μαθητών (Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΟΕ, 1929β), γεγονός που καθιστά το θεσμό των Κ.Γ.Σ. εντελώς άσκοπο, γι’αυτό και η Δ.Ο.Ε. συνιστά
στους γεωργικά μετεκπαιδευμένους δασκάλους να φροντίσουν για τη συστηματική διαφώτιση των
αγροτών.
Η κακή κατάσταση των Κ.Γ.Σ. βεβαιώνεται και από τον Κ.Παναγιωτόπουλο, Γεν. Γραμματέα του
Γεωργικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης: «Δυστυχώς τα Κ.Γ.Σ. είχον εγκαταλειφθή εις την τύχην των.
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ούτε μικρόν τινά σχολικόν κήπον» (Παναγιωτόπουλος, 1929). Θα προτείνει κι αυτός τα μαθήματα να
γίνονται τις καθημερινές κι όχι τις Κυριακές και υποχρεωτικά στους μαθητές των δυο μεγαλύτερων τάξεων
του δημοτικού σχολείου, να ενισχυθούν οικονομικά τα Κ.Γ.Σ. από το κράτος για να πάψει η οικονομική
τους εξάρτηση από τις κοινότητες και ο έλεγχός τους ν’ανατεθεί στα γεωργικά επιμελητήρια. Θα
μπορούσε επίσης να γίνει μελέτη των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών κάθε περιοχής, της ποιότητας
του εδάφους, των οικονομικών συνθηκών του τόπου από ειδικούς επιστήμονες και ύστερα να
ιδρυθούν Κ.Γ.Σ., όπου χρειάζεται (Γκάκας, 1930).
H διοίκηση της Δ.Ο.Ε. εν όψει της ΙΓ΄ Γενικής Συνέλευσης θα υιοθετήσει την τροποποίηση της
μετασχολικής γεωργικής εκπαίδευσης των μαθητών σε σχολική επεκτείνοντάς την σε όλες τις τάξεις του
δημοτικού σχολείου. Σε σχετικό άρθρο του ο Γεν. Γραμματέας Β. Παπάς αναφέρει ότι αναγκαστική
συνέπεια αυτής της αλλαγής θα είναι η τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος με σκοπό να μπουν
στοιχειώδεις γεωργικές γνώσεις σε όλες τις τάξεις, η συστηματικότερη διδασκαλία γεωργικών
μαθημάτων στα Διδασκαλεία, η τροποποίηση του νόμου «Περί διδακτικών βιβλίων», ώστε να μπουν
κομμάτια γεωργικής φύσης σε όλα τα αναγνωστικά αλλά να γραφούν και ιδιαίτερα αναγνωστικά με
γεωργικό περιεχόμενο, ενώ, τέλος, συστήνει τη γεωργική μετεκπαίδευση όλου του διδακτικού
προσωπικού τους μήνες των διακοπών (Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ, 1930). Το πνεύμα αυτών των
θέσεων συμπλέει με τις απόψεις που έχει διατυπώσει λίγους μήνες νωρίτερα ο Α. Παπαναστασίου σε

αγόρευσή του στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση της 2/7/1929, στη διάρκεια της συζήτησης για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα γεωργικά σχολεία που η κυβέρνηση Βενιζέλου ήθελε να συστήσει. Ο
εμπνευστής των Κυριακών γεωργικών σχολείων τονίζει ότι η γεωργική εκπαίδευση αποτελεί
συμπληρωματική εκπαίδευση στα πλαίσια του εξάχρονου δημοτικού σχολείου, και στοχεύει στον
προσανατολισμό των παιδιών στη γεωργική παιδεία και στην απόκτηση σταθερών γεωργικών γνώσεων,
ώστε ν’ αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την έρευνα, να καταστούν προοδευτικοί και ν’ αυξήσουν
την παραγωγικότητά τους (Λευκοπαρίδης, 1957), απόψεις που αγνοήθηκαν, αφού η κυβέρνηση των
Φιλελευθέρων δεν υποστήριξε οικονομικά τα γεωργικά σχολεία θυσιάζοντάς τα στο βωμό της
οικονομικής δυσπραγίας στην οποία οδήγησε και την Ελλάδα η οικονομική κρίση του 1929.

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η γεωργική εκπαίδευση αποτέλεσε την περίοδο του μεσοπολέμου μια αμοιβαία επιθυμία του
διδασκαλικού κόσμου και της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων, έτσι ώστε ν’απεξαρτηθεί η εκπαίδευση
από την κλασική παιδεία και να της δοθεί ένας νέος τεχνικός προσανατολισμός. Βασιζόταν στην
πεποίθηση και των δυο ότι η καθολική ευημερία στηριζόταν και στην ανάπτυξη της γεωργίας, απαραίτητη
προϋπόθεση, όμως, γι’αυτό ήταν η καλλιέργεια γεωργικής συνείδησης σε όλα τα κοινωνικά στρώματα,
κάτι που μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την κατάλληλη γεωργική μόρφωση. Κύρια επιδίωξη και των
δυο ενδιαφερόμενων μερών ήταν η γεωργική κοινωνικοποίηση των μαθητών που θα παρέμεναν στην
ιδιαίτερη πατρίδα τους μέσω της δημιουργίας ερεθισμάτων, της παροχής στοιχειωδών γνώσεων και της
σύσφιξης του συναισθηματικού δεσμού με τη γενέθλια γη από αυτή την ευαίσθητη ηλικία.
Μακροπρόθεσμα, αυτά τα παιδιά θα συγκροτούσαν μια νέα γενιά καταρτισμένων αγροτών, που θα
λειτουργούσαν εκσυγχρονιστικά αναφορικά με τα γεωργικά τους ενδιαφέροντα και
θα επαναδιαπραγματεύονταν την κοινωνική τους θέση.
Παρ’ όλα αυτά, η εκπαιδευτική πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων περιοριζόταν
στην ίδρυση της Ανωτάτης Γεωπονικής σχολής και μερικών μέσων γεωργικών σχολών και η πρώτη
ειλικρινής προσπάθεια στάθηκε η γεωργική μετεκπαίδευση των δασκάλων και η ίδρυση των Κυριακών
Γεωργικών Σχολείων. Με τη σειρά τους κι αυτά ξέπεσαν σε τυπικά και ανεφάρμοστα νομοθετήματα
εξαιτίας των κομματικών αντιγνωμιών και των φαινομενικών οικονομικών δυσχερειών του κράτους, που
δεν φρόντισε να τα επανδρώσει με τα κατάλληλα υλικά αλλά και των αστήρικτων δεδομένων, κοινωνικών
και παιδαγωγικών, που έφεραν τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους σε σύγκρουση τόσο με την
κοινοτική αρχή όσο και με τους γονείς των μαθητών τους, που θεώρησαν την κυριακάτικη ξεκούρασή
τους σημαντικότερη από τη γεωργική τους επιμόρφωση. Όλα τα σχετικά άρθρα των δασκάλων που
δημοσιεύτηκαν στο «Διδασκαλικό Βήμα» συνηγορούν πως ο σκοπός των Κ.Γ.Σ. δεν επιτεύχθηκε, αφού
απέτυχαν να εμπνεύσουν στους μαθητές και τους γονείς τους την αγάπη για τη γεωργία, που όλοι
περιφρονούσαν και την εκτίμηση για τον εργάτη της, ωθώντας τον στην αστυφιλία.
Η γεωργική εκπαίδευση απέτυχε παρά την επικαιρότητα που της προσέφεραν οι ιστορικές
συγκυρίες και παρά την εύνοια που της εξασφάλισε η γενικότερη τάση προς την πρακτική εκπαίδευση. Η
αποτυχία του θεσμού μπορεί ν’ αποδοθεί σε διάφορους μεταξύ τους λόγους, με κυριότερο ανάμεσά τους
τη λανθασμένη επιλογή της Πολιτείας να εξαρτήσει οικονομικά τη λειτουργία του από τους δήμους και τις
κοινότητες και όχι να τον επιχορηγεί η ίδια και να εξοπλίζει τα Κ.Γ.Σ. με εργαλεία και υλικά, ώστε
η παρεχόμενη εκπαίδευση να είναι ελκυστική και αποδοτική για τους μαθητές. Υπολογίσιμος λόγος
αποτυχίας μπορεί επίσης να θεωρηθεί η απαξίωση της χειρωνακτικής εργασίας και οι δυσβάστακτες
συνθήκες ζωής και εργασίας των ίδιων των γεωργών, που θεωρούσαν τη θέση τους κατώτερη οικονομικά
και κοινωνικά και δεν ήθελαν να την κληροδοτήσουν στα παιδιά τους, αντίθετα χρησιμοποίησαν το
πελατειακό σύστημα στοχεύοντας σε μια θέση γι’αυτά στην κρατική μηχανή, παραγνωρίζοντας ότι αυτή
η τακτική συνέβαλλε στη συστηματική συσκότιση των πραγματικών γεωργικών προβλημάτων τους
(Ψαρρού, 1986 καιΤσουκαλάς, 1992). Ευθύνες για την αποτυχία του θεσμού θα μπορούσαν ν’ αποδοθούν
και στους δασκάλους που ανέλαβαν αυτό το έργο σχετικά με τον τρόπο που λειτούργησαν το θεσμό, τη
διπλωματία που ανέπτυξαν προκειμένου να τον εδραιώσουν στη συνείδηση του αγροτικού κόσμου και
την επαρκή γνώση των νέων μεθόδων εργασίας, ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.
Το συμπέρασμα που συνάγεται από την πολιτική της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τη γεωργική εκπαίδευση
και μετεκπαίδευση είναι η αποδοχή της φιλοσοφίας των νόμων που θεσπίστηκαν, όχι όμως και του τρόπου
επιβολής τους, αφού τους αντιμετώπισαν συντεχνιακά και προσπάθησαν να τους εκμεταλλευτούν προς

όφελος επαγγελματικό των δασκάλων. Ο διδασκαλικός κόσμος αιτείται τη γενίκευση της μετεκπαίδευσης
στα διετή γεωργικά φροντιστήρια ύστερα από κατάργηση των μονοετών και, σε αντικατάσταση των
Κυριακών Γεωργικών σχολείων, ζητά τη διδασκαλία των στοιχειωδών γεωργικών γνώσεων στις δυο
ανώτερες τάξεις των δημοτικών σχολείων των γεωργικών περιφερειών από τους γεωργικά
μετεκπαιδευόμενους δασκάλους με παράλληλο εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος. Αυτός είναι
ο προσφορότερος τρόπος ώστε και το Δημοτικό σχολείο να διατηρήσει το γενικό χαρακτήρα του και οι
αγροτικές γνώσεις να μεταδοθούν σε όλο τον αγροτικό σχολικό πληθυσμό. Η συμπλήρωση των γνώσεων
των μαθητών, στη συνέχεια, ζητούν να πραγματοποιείται στα κατώτερα γεωργικά σχολεία των αγροτικών
περιφερειών, που το κράτος όχι μόνο έπρεπε να ιδρύσει αλλά και να ενισχύσει με κρατικές επιχορηγήσεις
και άρτιο προσωπικό (Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ, 1931).
Η ίδρυση μεμονωμένων κατώτερων γεωργικών σχολείων αντιστάθμιζε στο ελάχιστο τις διεκδικήσεις
της Δ.Ο.Ε., αφού το μόνο αίτημά της που ικανοποιήθηκε ήταν η διετής γεωργική μετεκπαίδευση. Όσο για
το θεσμό της διετούς γεωργικής μετεκπαίδευσης των δασκάλων είχε μοναδικό πλεονέκτημα το διορισμό
των μετεκπαιδευομένων ως διευθυντών ή επιμελητών στα κατώτερα γεωργικά σχολεία, τότε μόνο όταν
οι θέσεις αυτές δεν καλύπτονταν από ειδικά μορφωμένους γεωπόνους, κάτι που δεν υπήρχε ελπίδα να
συμβεί λόγω της υπεραριθμίας των τελευταίων. Παρά την αρχική του καλή διάθεση, το κράτος, για
οικονομικούς πιθανότατα λόγους, έδειξε απρόθυμο να συμβάλει με ρεαλιστικές και μακροπρόθεσμες
ρυθμίσεις στην πραγματική αναβάθμιση της αγροτικής εκπαίδευσης αλλά και των δασκάλων, που είχαν
επενδύσει στη γεωργική μετεκπαίδευσή τους, με αποτέλεσμα η αγροτική εκπαίδευση ν’αφεθεί στην τύχη
της. Η μετεκπαίδευση των δασκάλων στα γεωργικά φροντιστήρια λειτούργησε μέχρι το 1940
(Ευαγγελόπουλος, 1998).
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ABSTRACT
This essay presents the engrossment and the efforts for the establishment of a preparatory
school for the civil servants in Greece , mainly during the post- war years. The legislation in forse, the
reports of the experts in Greek public administration
( Varvaressos, Marangopoulos, Langrod, Staytianopoylos) as well as the weaknesses that are observed
in the efforts of the foundation of the specific preparatory school ( KMODD during the junta
period, SEDY in 1975). This essay also examines the partially successful foundation of
the National School of Public Administration and the obstacles that arose after this foundation. In
conclusion, the essay indicates the distance between the proposals of the experts and the claims of
the performers on the one hand and the reality in public administration on the other. This distance is
mainly attributed to the existing administrative culture.
Η πρώτη προσπάθεια για την ίδρυση σχολής για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων της
χώρας γίνεται μόλις το 1906. Πρόκειται για το νομοσχέδιο «Περί καταστάσεως δημοσίων υπαλλήλων,
υπηρεσιών αναγομένων εις τά Υπουργεία τών Εσωτερικών, τών Οικονομικών, τής Δικαιοσύνης
και τών Εκκλησιαστικών και τής Δημ. Εκπαιδεύσεως» (Πρακτικά Βουλής 1906, σ. 104), το οποίο
υποβάλλει στη Βουλή στις 24 Μαΐου 1906, ο υπουργός των Οικονομικών Ανάργυρος Σιμόπουλος, της
κυβέρνησης του Γεωργίου Θεοτόκη. Με το άρθρο 31 «Περί συστάσεως ειδικής Σχολής δημοσίων
υπαλλήλων» (Νομοσχέδιο 1906, σ. 166-167), προβλεπόταν ίδρυση στην Αθήνα, υπό τη διεύθυνση του
διευθυντή του Πολυτεχνείου, «ειδικής σχολής» για τη μόρφωση υπαλλήλων των διαφόρων κλάδων της
οικονομικής υπηρεσίας και του διοικητικού κλάδου. Η σχολή θα περιελάμβανε τέσσερα τμήματα: «α)
τμήμα εφοριακόν, β) τμήμα ταμιακόν, γ) τμήμα τελωνειακόν, δ) τμήμα διοικητικόν.» (Πρακτικά Βουλής
1906, όπ.π.). Οι σπουδαστές που θα εγγράφονταν σε αυτή έπρεπε να έχουν απολυτήριο γυμνασίου
και να καταβάλλουν ετήσια δίδακτρα 50 δρχ. Καθηγητές διορίζονταν από τους καθηγητές του
Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου καθώς και εκ των ανωτέρων οικονομικών υπαλλήλων, με Β.Δ. ύστερα
από πρόταση των υπουργών Εσωτερικών και των Οικονομικών. Οι αποφοιτήσαντες από τη σχολή αυτή
σπουδαστές προβλεπόταν να διορίζονται σε κλάδο του τμήματος του οποίου έχουν δίπλωμα. Το
νομοσχέδιο αυτό δε θα ψηφιστεί από τη Βουλή τελικά.
Η επόμενη απόπειρα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ψηφίστηκε σε νόμο από το κοινοβούλιο,
αλλά δεν μετουσιώθηκε σε πράξη. Ήδη είχε αρχίσει να ωριμάζει η ιδέα της δημιουργίας σχολής
εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων μετά δε από την ψήφιση της συνταγματικής μονιμότητας των
δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι ο καθηγητής της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος
Αγγελόπουλος επεσήμανε από το 1914 το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης[1] και
πρότεινε μια «καλώς διοικούμενη σχολή, ... άμα των πέρατι των γυμνασιακών αυτών σπουδών, και εν
η μετά της θεωρητικής μορφώσεως θα συνεδιάζετο η τε πρακτική άσκησις και η κοινωνική αγωγή,
θα υπεβοήθη μεγάλως το έργον του νομοθέτου και θα παρασκεύαζεν, εντός βραχέως σχετικώς χρονικού
διαστήματος υπαλλήλους μεμερφωμένους και εμπεφορημένους δε του πνεύματος της τάξεως και της
πειθαρχίας.» (Αγγελόπουλος,1914, σ.71-72). Μέσα σε αυτό το κλίμα, οκτώ χρόνια αργότερα ψηφίστηκε

από τη Βουλή νομοσχέδιο το οποίο αφορούσε την ίδρυση σχολής διοικητικής εκπαίδευσης, αλλά δεν
υλοποιήθηκε στην πράξη, λόγω των έκτακτων συνθηκών που ακολούθησαν τη μικρασιατική καταστροφή.
Πρόκειται για το Νόμο 3000 «Περί ιδρύσεως Σχολής Διοικητικών Υπαλλήλων», της 10-12 Αυγούστου 1922
(ΦΕΚ 143, τ. Α΄). Η σχολή όπως προκύπτει παρακάτω είχε αρκετα κοινά στοιχεία με τη σημερινή Εθνική
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ). Επρόκειτο για διετούς φοιτήσεως σχολή στην οποία θα γινόταν δεκτοί,
κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων, πτυχιούχοι νομικών και πολιτικών επιστημών ή διπλωματούχοι
της Ανωτάτης Εμπορικής σχολής με ηλικία μικρότερη των τριάντα ετών. Οι σπουδαστές της σχολής
«διορίζονται εις ο εδήλωσαν Υπουργείον δόκιμοι ακόλουθοι, υποχρεούνται δε να διακούσωσι τα
μαθήματα της Σχολής και να ασκηθώσι πρακτικώς εις την υπηρεσίαν της αρμοδιότητος του Υπουργείου,
εις ο ανήκωσιν, ονομάζονται δε ακόλουθοι, κατατασσόμενοι παρά τοις οικείοις Υπουργείοις κατά
την σειράν της επιτυχίας αυτών, εάν ευδοκιμήσωσιν εις τάς απολυτηρίους εξετάσεις της Σχολής.»(
Νόμος 3000/ 1922 άρθρο 2, παρ. 3). Επίσης για την ίδια σχολή προβλεπόταν καθηγητικές έδρες όχι πάνω
από δεκαπέντε, διακρινόμενες σε τακτικές και έκτακτες.
Την πρώτη μεταπολεμική περίοδο δεν παρατηρούνται ανάλογες προσπάθειες για την
αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισμό της εκπαίδευσης των υπαλλήλων της ελληνικής διοίκησης,
παρότι ακούστηκαν πρώιμα φωνές ειδικών προς αυτή την κατεύθυνση. Ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας
του 1951, παρότι περιέλαβε στις διατάξεις του την επιμορφωτική διαδικασία για το υπαλληλικό
προσωπικό της χώρας, δε εξειδικεύτηκε αργότερα από ανάλογες ρυθμίσεις και μέτρα. Όμως η
ανάγκη εξορθολογισμού της διοίκησης καταγράφεται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’50, στις
εκθέσεις δυο κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων της εποχής, του Γεώργιου Μαραγκόπουλου και του
Κυριάκου Βαρβαρέσσου. Ο Βαρβαρέσσος στην περίφημη έκθεσή του « Επί του οικονομικού προβλήματος
της Ελλάδας, διαπίστωνε ότι « εις το μέλλον ουδεμία πραγματική βελτίωσις τών οικονομικών της χώρας
θα
καταστεί
δυνατή, εφ’
όσον
δεν
αντιμετωπίζεται
το βασικόν τούτο
πρόβλημα
τής πλημελώς λειτουργούσης διοικητικής μηχανής. [Οι υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο.]» (Βαρβαρέσσος,
2002, σ. 282). Πρότεινε έτσι τη συγκρότηση επιτροπής από επιφανείς προσωπικότητες της χώρας καθώς
επίσης και τη διενέργεια κεντρικά κατευθυνόμενου αδιάβλητου διαγωνισμού για την πλήρωση των κενών
θέσεων του δημοσίου, ο οποίος και θα εποπτευόταν από μια ενιαία «Υπηρεσία διαγωνισμών και
προσλήψεως προσωπικού δια τας δημοσίας υπηρεσίας.» (Βαρβαρέσσος, 2002, σ. 296). Θεωρούσε δε ότι
η ωφέλεια την οποία θα αποκόμιζε η χώρα από τη διοικητική μεταρρύθμιση θα ήταν μεγαλύτερη από
αυτή
που
θα
προέκυπτε
«από τήν εκτέλεσιν καί τών πλέον
δαπανηρών
και μεγαλεπηβόλων σχεδίων»( Βαρβαρέσσος, 2002, σ. 300.). Συμπλήρωνε δε εύστοχα και αιχμηρά ότι
πρόκειται
«περί
ωφελείας,
την
οποίαν
εξαρτάται
από ημάς
και
μόνους να εξασφαλίσωμεν εις τήν Χώραν.» (Βαρβαρέσσος, 2002, όπ.π.).
Ο Γεώργιος Μαραγκόπουλος από τη μεριά του στο ίδιο πνεύμα με τον Βαρβαρέσσο τόνιζε στην αρχή της
έκθεσής του ότι « Η επιτυχία οιουδήποτε υγιούς προγράμματος διοικητικής μεταρρυθμίσεως εξαρτάται,
κατά μέγα μέρος, από τήν ύπαρξιν ενός ορθού συστήματος επιλογής και εκπαιδεύσεως των δημοσίων
υπαλλήλων. Διότι η διοικητική μεταρρύθμισης είναι κυρίως ‘πρόβλημα προσώπων’. [Οι υπογραμμίσεις
στο πρωτότυπο.]» ( Μαραγκόπουλος, 1950, σ. 95.). Έτσι συνηγορούσε και αυτός στη δημιουργία μιας
κεντρικής αρχής που να υπάγεται κατευθείαν στον πρόεδρο της κυβέρνησης για τη διενέργεια
προσλήψεων στο δημόσιο μέσω διαγωνισμού. Κυρίως όμως, έχοντας υπόψη του το παράδειγμα της
αρτισύστατης τότε γαλλικής ΕΝΑ ( Ecole Nationale d’ Administration) τόνιζε την ανάγκη δημιουργίας στη
χώρα μιας Ανώτατης Σχολής Διοικητικής Μορφώσεως. Το πρότυπό του φυσικά λόγω αυτής της ειδικής
γνώσης του για την ΕΝΑ, ταίριαζε κατά πολύ στη μελλοντική Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, όπως θα
αναλυθεί και παρακάτω. Συνηγορούσε στη συμμετοχή στο διαγωνισμό της όλων των κατηγοριών
πτυχιούχων των ελληνικών πανεπιστημίων. Αμφισβητούσε δε τη μονομέρεια των νομικών σπουδών, ως
επαρκούς εργαλείου μόρφωσης του υπαλληλικού προσωπικού, ανάγοντάς την στην κληρονομιά του
κράτους δικαίου του 19ου αιώνα. Ακολούθησαν αρκετά χρόνια μέχρι να παρουσιαστεί κάποια έκθεση με
προτάσεις σχετικά με το μέλλον της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Αυτό έγινε στις αρχές του 1964 από
τον Georges Langrod στα πλαίσια της μετάκλησης του επιφανούς αυτού εμπειρογνώμονα του ΟΟΣΑ από
την
τότε
ελληνική
κυβέρνηση[2].
Από
τον Langrod συντάσσεται
«Έκθεσις αφορώσαν την αναδιοργάνωσιν των Δημοσίων Υπηρεσιών εν Ελλάδι ». Η έκθεση
ολοκληρώθηκε σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου δια του αρχηγού της Γεωργίου
Παπανδρέου χαρακτήρισε, μετά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της προηγούμενης χρονιάς, το έτος 1965
ως το «‘έτος της Δημοσίας Διοικήσεως’, δηλαδή , της ‘αναδιοργανώσεως των Δημοσίων Υπηρεσιών’».
(Μακρυδημήτρης & Μιχαλόπουλος, 2000, σ. 39). Ο συντάκτης «της πιο διάσημης ίσως από τις εκθέσεις

των εμπειρογνωμώνων κατά την μεταπολεμική περίοδο» (Μακρυδημήτρης & Μιχαλόπουλος, 2000, σ. 36)
διατεινόταν
ότι
«η Διοίκησις παρουσιάζει
σήμερον μωσαϊκόν οργάνων
ανεπαρκώς
συντονισμένων, απομεμονωμένων (υπό πολλούς επόψεις) το εν από το άλλο, αποτελούντων συγχρόνως,
ισάριθμα κεχωρημένα ‘οχυρά’» (Langrod ,1964α, σ. 36) και παράλληλες μικρές αυτοκρατορίες που
ευνοούν τον πολιτικό φατριασμό. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος πρότεινε τη δημιουργία
μιας νέας διυπουργικής κατηγορίας ανώτερων υπαλλήλων, οι οποίοι δε θα ήταν μόνιμα τοποθετημένοι
σε κάποιο υπουργείο αλλά θα ανήκαν σε ένα κεντρικό όργανο, «ούτως ώστε να
αποτελούν ούτοι εν διαρκές
απόθεμα επιλέκτων υπαλλήλων,
δυνάμενων
να αποσπασθούν επί ωρισμένον χρόνον εις διαφόρους θέσεις και εις διάφορα υπουργεία [Οι
υπογραμμίσεις στο πρωτότυπο.]» (Langrod ,1964α, σ. 112). Την κατηγορία αυτή ονόμαζε «Ε» από το
Ελλάς. Αμφισβητούσε και αυτός με τη σειρά του την επάρκεια των νομικών σπουδών, ως μοναδικό εφόδιο
ενός διοικητικού επιστήμονα, παροτρύνοντας τις σχετικές σχολές να εισάγουν στα προγράμματα
σπουδών τους μαθήματα διοικητικής επιστήμης. Σε σχέση με τη διοικητική εκπαίδευση η έκθεση έδινε
μεγάλη έμφαση στην κατάρτιση και στη συντονισμένη δράση μιας πολιτικής εκπαίδευσης δημοσίων
υπαλλήλων που θα κάλυπτε όλο το πλαίσιο της διοίκησης. Έκανε διάκριση μεταξύ εκπαίδευσης στην
υπηρεσία και μετεκπαίδευσης. Πρότεινε καταρχήν την επιμόρφωση στο Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
της Παντείου. Ακόμη σημαντικότερη ήταν η πρότασή του για τη δημιουργία Σχολής Δημόσιας Διοικήσεως
κατά τα πρότυπα της σχολής της Γαλλίας. Οι προτάσεις του συνάντησαν «ευρεία αποδοχή, αλλά, παρά
την ευφορία η οποία συνόδευσε την έκθεσή του, η υλοποίησή τους δεν επιτεύχθη.»(Καρκατσούλης, 1998,
σ. 104). Έτσι ο Langrod λίγο αργότερα στη δεύτερη έκθεσή του τόνιζε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί
συντονισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης και διοίκησης. Έτσι τις όποιες
ελπίδες του τις εναπόθετε στην « ένωσιν ωρισμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Αθηνών,
κειμένων εκτός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, εις εν νέον ¨Αττικόν¨ Πανεπιστήμιον»
(Langrod, 1964β, σ. 33- 34) στο οποίο υπήρχε η προοπτική ιδρύσεως σχολής Δημόσιας Διοικήσεως εντός
του.
Η επόμενη προσπάθεια για την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων της
χώρας γίνεται στην περίοδο της χουντικής επταετίας στην Ελλάδα με τη δημιουργία του Κέντρου
Μετεκπαιδεύσεως Οργάνων Δημόσιας Διοικήσεως (ΚΜΟΔΔ) μέσα από το Βασιλικό Διάταγμα 323 της
14ης Μαϊου του 1969. Το ΚΜΟΔΔ ανήκε στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως και στόχευε μέσα από
ένα ενδοδιοικητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, τόσο στην ανανέωση των γνώσεων των ανώτερων
υπαλλήλων της διοίκησης, όσο και στην κατάρτιση και ενημέρωση των πρωτοδιοριζόμενων. Την όποια
προσπάθειά του να αποδώσει καρπούς αυτός ο θεσμός - καθώς και οι απορρέουσες από αυτόν Μονάδες
Εκπαίδευσης (ΜΟΕΚ) στα επιμέρους υπουργεία- την περιόριζε σαφώς το ολοκληρωτικό πολιτικό και
ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής και έτσι με βάση μόνο τα οργανωτικά χαρακτηριστικά τους, η δράση τους,
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «θετική» (Καρκατσούλης, 1998, σ. 105). Ως προς αυτό το τελευταίο
αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΜΟΔΔ στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του πραγματοποίησε δεκαοκτώ
προγράμματα από τα οποία επιμορφώθηκαν 2.310 υπάλληλοι εκ των οποίων οι μισοί περίπου πέρασαν
από το πρόγραμμα ταχύρυθμης εκπαίδευσης, διάρκειας εννέα εβδομάδων (Υπουργείον Προεδρίας της
Κυβερνήσεως, 1971, σ. 33, 255)[3].
Μεταπολιτευτικά και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή
καταγράφηκε μια νέα προσπάθεια. Το 1975 δημιουργείται η Σχολή Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων
(ΣΕΔΥ) με τον νόμο 232/ 1975. Η ΣΕΔΥ στην πράξη λειτούργησε ως μονάδα επιμόρφωσης των ήδη
υπηρετούντων υπαλλήλων, παρόλο που το σημαντικότερο σε αυτή την προσπάθεια δεν ήταν «το
επιμορφωτικό πρόγραμμα της ΣΕΔΥ αυτό καθ’ αυτό, αλλά η ματαιωθείσα επιδίωξη του νομοθέτη να
αποτελέσει σχολή εκπαίδευσης και όχι σχολή επιμόρφωσης.» (Νόμος 232/ 1975), μετά από αντιδράσεις
και της τότε αντιπολίτευσης. Η ΣΕΔΥ είχε ετήσιας διάρκειας, κατά κανόνα επιμορφωτικά προγράμματα.
Ένα αρνητικό στοιχείο του θεσμού αυτού ήταν και η εξάρτηση της προαγωγής σε ανώτερους βαθμούς της
υπαλληλίας
από
την
επιμόρφωση
σε
αυτόν.
Έτσι
δημιουργήθηκε
μια
επετηρίδα
υποψηφίων επιμορφούμενων, και κατ’ επέκταση δυνάμει προαγώγιμων δημοσίων υπαλλήλων από
τη ΣΕΔΥ, καθότι δικαίωμα να φοιτήσει σε αυτή είχε όλη η πολιτική υπαλληλία της χώρας. Τόσο η ΣΕΔΥ,
όσο και το ΚΜΟΔΔ ήταν ημιανεξάρτητοι φορείς υπαγόμενοι στο Υπουργείο Προεδρίας.
Από τα παραπάνω φαίνονται οι προσπάθειες για τη δημιουργία παραγωγικής σχολής
υψηλόβαθμων στελεχών στην ελληνική δημόσια διοίκηση, μέχρι τη δεκαετία του 1980 παρέμειναν
ανολοκλήρωτες. Την έλλειψη αυτή ήρθε να καλύψει η θεσμοθέτηση, οκτώ χρόνια αργότερα από την
κυβέρνηση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ), της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Το όλο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα της ίδρυσης της σχολής έλαβε χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η
έννοια του εκδημοκρατισμού πήρε λαϊκιστική πορεία και είχε σαν συνέπεια για τη διοίκηση την
ισοπέδωση κάθε έννοιας ιεραρχικής διαφοροποίησης, την κατάργηση της βαθμίδας των γενικών
διευθυντών και την αντικατάστασή τους από ΄΄πολιτικούς συμβούλους΄΄, το διορισμό με βάση κοινωνικά
κριτήρια και την εξέλιξη από πολιτικά ελεγχόμενα υπηρεσιακά συμβούλια (Spanou, 1996). Η θεσμοθέτηση
όμως της ΕΣΔΔ παρότι γινόταν την ίδια περίοδο δε διαπνεόταν από το ίδιο πνεύμα. Έτσι «η δημιουργία
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία υποτίθετο ότι θα παρήγαγε μια διοικητική elite [δήλωνε
ότι] ο λαϊκισμός, ενώ κυριαρχούσε, δεν ήταν η μοναδική όψη της ιδεολογίας και της πολιτικής του
ΠΑΣΟΚ.» ( Spanou, 1996, σ. 106).
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ιδρύθηκε με βάση το νόμο 1388/1983που αφορούσε
στην «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης». Το κέντρο αυτό αποτελούνταν από δύο
υπηρεσιακές μονάδες: την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης. Η
ιδρυτική ιδιομορφία του Κέντρου συνίστατο στο ότι εμπεριείχε «στους κόλπους του το σύστημα της
προεισαγωγικής εκπαίδευσης όπως και εκείνο της διαρκούς επιμόρφωσης χωρίς να επιλέγει μεταξύ των
δύο συστημάτων» ( Φλογαϊτης, 1996, σ. 19). κατά τη διεθνή πρακτική. Για την ΕΣΔΔ ο νόμος αυτός
καθώς και η εισηγητική έκθεσή του φανέρωναν ότι δεν επρόκειτο για την ίδρυση ενός ακόμη ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος ανάμεσα στα πολλά που ιδρύονται εκείνη την περίοδο, αλλά έχουμε για
μια sui generis παραγωγική σχολή, η οποία είχε σκοπό να παράσχει αναβαθμισμένη, σε σχέση με
τα προϋπάρχοντα δεδομένα, εκπαίδευση σε υποψήφια στελέχη- δόκιμους δημόσιους υπαλλήλους με
προοπτικές ταχείας εξέλιξης στον ευρύτερο, αλλά και στο στενότερο, δημόσιο τομέα. Για τους
υποψηφίους αναγνωριζόταν ως τυπικό προσόν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό το πτυχίο οποιασδήποτε
ανώτατης ή ανώτερης σχολής ή η πενταετή υπηρεσία στο δημόσιο με την παράλληλη κατοχή απολυτηρίου
μέσης εκπαίδευσης[4].
Από την παρουσίαση των δεδομένων στον ιδρυτικό νόμο, στην εισηγητική έκθεση αυτού καθώς και στις
συζητήσεις στο κοινοβούλιο φαίνεται πως λαμβανόταν υπόψη ο προβληματισμός που είχε τεθεί για την
προεισαγωγική εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και εξής.
Έτσι α) προβλεπόταν η ίδρυση τμήματος διυπουργικών στελεχών ως τρίτη φάση σπουδών για
τους αριστεύσαντες στις άλλες δύο στις οποίες διαρκούσε η σχολή, πρόβλεψη η οποία στη συνέχεια έμεινε
γράμμα κενό, β) η λειτουργία της τοποθετούνταν εκτός του προϋπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος
και γ) η ΕΣΔΔ είχε ως πρότυπό της την αντίστοιχη –πετυχημένη και φημισμένη- γαλλική ΕΝΑ
(Ecole Nationale d’ Administration), η οποία ιδρύθηκε εκεί το 1947 και έκτοτε οι απόφοιτοί της
εντάσσονται στη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στην παράδοση των μεγάλων σωμάτων (grand corps)[5].
Αυτό προέκυπτε ειδικότερα από τις ομοιότητες, που αφορούσαν στη δομή του διοικητικού συμβουλίου
της σχολής, στις φάσεις, στο περιεχόμενο και στη διάρκεια σπουδών στην ΕΣΔΔ, στον επαγγελματικό
χαρακτήρα της σχολής, στη σύνθεση και στο μη μόνιμο χαρακτήρα του διδακτικού προσωπικού, στη
διαδικασία και στα προβλεπόμενα προσόντα των υποψηφίων για το διαγωνισμό, ο οποίος προέβλεπε δύο
φάσεις καθώς και στις θέσεις ευθύνης για τις οποίες προορίζονται οι απόφοιτοί της[6]. Χαρακτηριστικά, ο
εισηγητής της πλειοψηφίας Γεώργιος Παπανδρέου κατά τη συζήτηση στη Βουλή του ιδρυτικού νόμου
της ΕΣΔΔ, το καλοκαίρι του 1983 υποστήριζε πως η σχολή α) δε θα μπορούσε να ανήκει στην
πανεπιστημιακή εκπαίδευση μια και θα δημιουργούνταν προβλήματα διεκδίκησης από ιδρύματα αυτής
αλλά και προβλήματα σχετικά με τη φύση του υπηρεσιακού καθεστώτος των σπουδαστών, αλλά ούτε και
θα την υποβάθμιζε μια και θα έδινε δίοδο στους αποφοίτους της στο δημόσιο τομέα, β) θα μπορούσε να
προσαρμόζεται ευκολότερα στις ανάγκες της διοίκησης και να είναι περισσότερο ευέλικτη στην
καινοτομία μέσα από τη μη ύπαρξη μόνιμου διδακτικού προσωπικού [7], γ) θα χρησιμοποιούσε μια νέα
παιδαγωγική πέρα από την κλασική σχέση σπουδαστή- καθηγητή μια και θα μπορούσε να περάσει έτσι
«ένα πνεύμα συλλογικής λειτουργίας, γιατί ο υπάλληλος συμμετέχει σε συμβούλια, σε επιτροπές, σε
τμήματα, δηλαδή καθημερινά είναι σε μια λειτουργία συλλογική με τους συνανθρώπους του.» (Πρακτικά
Βουλής των Ελλήνων, 1983, σ. 694), δ) θα χρειαζόταν «άτομα διαφορετικών γνωστικών και κοινωνικών
προελεύσεων, που η ίδια τους η πλούσια εμπειρία ζωής θα [ήταν] και αυτή ένα μέρος της εκπαίδευσης»
(Πρακτικά Βουλής των Ελλήνων, 1983, όπ.π.).
Ο ιδρυτικός νόμος όριζε τη σύσταση επτά τμημάτων- κατευθύνσεων για τη σχολή και σε αυτό
διαφοροποιούνταν από το γαλλικό πρότυπο: α) το τμήμα διοικητικής δικαιοσύνης για την κάλυψη θέσεων
εισηγητών στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή παρέδρων πρωτοδικών των
διοικητικών δικαστηρίων[8], β) το τμήμα διπλωματικής κατεύθυνσης, για το διορισμό σε θέσεις
ακολούθων πρεσβειών και ακολούθων τύπου, γ) το τμήμα οικονομικής κατεύθυνσης για τη δημιουργία

οικονομικών στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών καθώς και εμπορικών ακολούθων, δ) το τμήμα
πολιτιστικής κατεύθυνσης «για τη δημιουργία στελεχών για τις δημόσιες υπηρεσίες με σκοπό την
ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου του λαού και των νέων, για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς και τις πολιτιστικές ανταλλαγές με ξένες χώρες.» (Νόμος 1388/1983, άρθρο 14), ε) το τμήμα
κοινωνικής κατεύθυνσης «για τη δημιουργία στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών με σκοπό την άσκηση
κοινωνικής πολιτικής που αποβλέπει στην προσφορά ίσων και ολοκληρωμένων παροχών προς τους
πολίτες με βάση το γενικότερο συμφέρον, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισοπολιτεία και
την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων.» (Νόμος 1388/1983, άρθρο 14), στ) το τμήμα γενικής
διοίκησης, για τη δημιουργία στελεχών των διοικητικών κλάδων των δημοσίων υπηρεσιών και ζ) το τμήμα
τοπικής αυτοδιοίκησης για στελέχη των υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο ίδιος νόμος όριζε ότι «Ο αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενο της αποστολής τους
μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ύστερα από πρόταση
του Δ.Σ του κέντρου.» (Νόμος 1388/1983). Η έκδοση τέτοιου είδους υπουργικών αποφάσεων ερχόταν σε
ευθεία αντίθεση με το γράμμα του ιδρυτικού νόμου για διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του κέντρου
και κατ’ επέκταση και της σχολής και φανερώνουν τη de facto διοικητική εξάρτηση της σχολής από τον
εμπεριέχοντα φορέα-Υπουργείο. Αυτή η διάταξη οδήγησε αργότερα στη βαθμιαία αποψίλωση τμημάτων
της σχολής στην πορεία του χρόνου. Η αρχή έγινε μόλις το 1986, με την κατάργηση των τμημάτων
πολιτιστικής κατεύθυνσης και κοινωνικής κατεύθυνσης με βάση την Υπουργική Απόφαση 5727/19-6-1986
και του τμήματος οικονομικής κατεύθυνσης με βάση την Υπουργική Απόφαση 6700/23-7-1986. Τα τρία
αυτά τμήματα συγχωνεύθηκαν και ενσωματώθηκαν στο τμήμα γενικής διοίκησης. Τα τμήματα αυτά δεν
λειτούργησαν ποτέ εντός της σχολής. Βλέπουμε δηλαδή, τμήματα που προβλεπόταν στον ιδρυτικό νόμο
της σχολής να καταργούνται πριν καλά- καλά αρχίσει η λειτουργία της σχολής, δεδομένου ότι η πρώτη
εκπαιδευτική σειρά άρχισε την εκπαίδευσή της τον επόμενο χρόνο, το 1987. Αίτια για αυτή την κατάσταση
ήταν το υπερβολικό οικονομικό κόστος λειτουργίας όλων αυτών των τμημάτων; Ή η
εξειδίκευση κρινόταν υπερβολική, σε σχέση και με το υπόδειγμα της ΕΝΑ [9], δεδομένου ότι τέσσερα
τμήματα θα προοριζόταν να παράγουν στελέχη για την κεντρική διοίκηση των υπουργείων; Γεγονός είναι
πάντως ότι κατά τον Κοσμά Ψυχοπαίδη, πρώτο διευθυντή της ΕΣΔΔ την περίοδο από τη θεσμοθέτηση έως
την αρχική λειτουργία της «η τότε πολιτική ηγεσία της χώρας, αμέσως μετά την ίδρυση της Σχολής φάνηκε
να αναρωτιέται για το νέο θεσμό που η ίδια δημιούργησε» ( Ντόλκα, 2002, σ. 22).
Η ουσιαστική όμως αποψίλωση ξεκίνησε με την κατάργηση- ουσιαστική αλλά ταυτόχρονα
έμμεση- του τμήματος διοικητικής δικαιοσύνης τον Οκτώβριο του 1989 με βάση τον νόμο 1868. Ο νόμος
αυτός προέβλεπε την πρόσληψη εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από διαγωνισμό ο
οποίος θα πραγματοποιούνταν με ευθύνη του ίδιου του συμβουλίου ( Νόμος 1868/ 1989 , άρθρο 9)[10].
Άλλωστε από την αρχή των προσπαθειών ίδρυσης της ΕΣΔΔ το Συμβούλιο της Επικρατείας αντιδρούσε
στην υπαγωγή σε αυτήν της εκπαίδευσης των διοικητικών δικαστών. Με αυτή δε την καθυστέρηση
σχετίζεται και η αργοπορημένη ψήφιση του ιδρυτικού νόμου -29 Αυγούστου 1983- σε σχέση με την αρχική
κατάθεσή του στη Βουλή στις 15 Απριλίου 1983. Η παρέμβαση αυτή του Συμβουλίου της
Επικρατείας δικαιολογήθηκε από το γεγονός ότι στη χώρα μας τα μέλη του δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι,
όπως στη γαλλική περίπτωση όπου αποφοιτούν από την ΕΝΑ και «στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους
τα μέλη του είναι πιθανόν να περάσουν χρονικά διαστήματα εργαζόμενα σε ανώτερες θέσεις άλλων
τμημάτων της κρατικής μηχανής.» (Ghandler, 2003, σ.142), αλλά «οι διοικητικοί δικαστές θεωρούνται
από το Σύνταγμα ως εγγυητές της ανεξαρτησίας του Σώματός τους.» ( Φλογαϊτης, 1987, σ. 277).
Τον επόμενο χρόνο η αποψίλωση συνεχίστηκε με την αφαίρεση του τμήματος διπλωματικής
κατεύθυνσης. Το τμήμα αυτό είχε ιδρυθεί προκειμένου να αντικαταστήσει το κέντρο Διπλωματικών
Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και καταργήθηκε τον Ιούλιο του 1990 με βάση το νόμο 1892. Έκτοτε
η ευθύνη για την εκπαίδευση των νέων διπλωματών περιήλθε και πάλι στο Υπουργείο Εξωτερικών και
στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, το οποίο από το 1999 μετονομάστηκε σε Διπλωματική Ακαδημία. Το
τμήμα αυτό της ΕΣΔΔ «πάντοτε αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό και διαθέσεις είτε άλωσης είτε
υπονόμευσης από το Υπουργείο Εξωτερικών» (Μακρυδημήτρης, 1999, σ. 283) μια και αυτό παραδοσιακά
είχε την ευθύνη εκπαίδευσης των διπλωματών της χώρας. Όλα αυτά συνέβησαν κατά την πρώτη φάση
λειτουργίας της σχολής, η οποία κατά τον Αθανάσιο Γρίβα χαρακτηρίστηκε- όπως θα δειχθεί και
παρακάτω- από την υπονόμευση του ρόλου της ως ενιαίου φορέα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των
δημοσίων υπαλλήλων ( Γρίβας, 1995, σ.13). Σε αυτή την περίοδο έχουμε την παρέμβαση άλλων φορέων
του δημοσίου, οι οποίοι παραδοσιακά κρατούσαν για λογαριασμό τους την εκπαίδευση του προσωπικού
τους, προνόμιο που αισθάνθηκαν ότι το έχαναν με τη δημιουργία της σχολής, και προσπάθησαν –και

τελικά πέτυχαν- να το επανακτήσουν. Τα τμήματα αυτά που δημιούργησε η ΕΣΔΔ είχαν μεγάλο κύρος το
οποίο σαφώς και το αποστερούσαν από αυτούς. Για αυτή την περίοδο στην πορεία της ΕΣΣΔ ευσταθεί η
παρατήρηση της Βασιλικής Μεσθανέως ότι ίσως «ο ακρωτηριασμός να υπήρξε, δυστυχώς, το πανάκριβο
αντίτιμο της επιβίωσής της.» (Μεσθανέως, 1999, σ. 12). Γιατί κατά την ίδια «ήταν τα χρόνια 1989 και
1990, εποχή πλήρους αμφισβήτησης όχι μόνου του έργου, αλλά και της χρησιμότητας της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης, με κριτήρια, δυστυχώς, πολιτικού χαρακτήρος.» (Μεσθανέως, 1999, σ. 12). Έτσι
πριν ολοκληρωθεί η δεκαετία του ΄90 η ΕΣΔΔ φαίνεται ότι έχασε ήδη στις τέσσερις μεγάλες προκλήσεις
με τις οποίες είχε τεθεί αντιμέτωπη, όπως φαίνεται και από τις αντιπαραθέσεις στον τύπο της εποχής: α)
να παράξει στελέχη της διοικητικής δικαιοσύνης, β) να παράξει στελέχη του διπλωματικού σώματος, γ)
να παράξει διυπουργικά στελέχη και δ) να παράξει στελέχη ταχείας εξέλιξης εντός της διοικητικής
μηχανής[11]. Και στα τέσσερα σημεία η ενυπάρχουσα διοικητική κουλτούρα απορρόφησε τις όποιες
διαθέσεις αλλαγής και καινοτομιών υπήρξαν. Από εκεί και πέρα βάδισε και βαδίζει σε έναν «ελληνικό»
δρόμο προσθαφαίρεσης τμημάτων, αυξομείωσης αριθμού σπουδαστών και μικροπαραχωρήσεων από την
εκάστοτε πολιτική ηγεσία του τόπου, χωρίς συνταρακτικές αλλαγές.
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Ο Γ. Αγγελόπουλος σχετικά είχε παρατηρήσει ότι «Εις την πολιτικήν επιστήμην απομένει να υποδείξει
ως χρησιμοτάτην εις συμπλήρωσιν των υπαλληλικών ημών θεσμών την ίδρυσιν ειδικής σχολής των
πολιτικών υπαλλήλων της διοικήσεως, πλήν των προοριζόμενων διά τάς τεχνικάς υπηρεσίας και
εκείνων παρ’ ων απαιτούνται γνώσεις αναγόμεναι εις τόν κύκλον των φιλοσοφικών και κυρίως των
νομικών και φυσικομαθηματικών επιστημών.», βλ. Αγγελόπουλος, 1914, σ. 71.
[2]
Για το ιστορικό της μετάκλησης του Georges Langrod από τον ΟΟΣΑ βλ. Μπαμπίλης, 1987, σ. 183186.
[3]
Για τη δράση και το σκεπτικό ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΜΟΔΔ βλ. Υπουργείον Προεδρίας της
Κυβερνήσεως, 1971, σ. 31-39. Το ανωτέρω κείμενο- έκθεση συντάχθηκε από τον
Αλέξανδρο Σταυριανόπουλο, ο οποίος κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της 3ης Γενικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Συντονισμού ήδη από την περίοδο της έλευσης του G. Langrod στην
Ελλάδα, καθώς και τη θέση του συμβούλου του ΑΣΔΥ από την ίδρυσή του. Η παρουσία του όλη αυτήν
την περίοδο χρήζει περαιτέρω μελέτης σε συνάφεια με το ρόλο των τεχνοκρατών στη χάραξη των
πολιτικών την μεταπολεμική περίοδο .
[4]
Εξαιτίας αυτής της τελευταίας πρόβλεψης για τα προσόντα συμμετοχής στο διαγωνισμό, προκύπτει και
ο ρητά δηλωμένος, μη μεταπτυχιακός τίτλος για τους αποφοίτους της σχολής. Γιατί, πως η ΕΣΔΔ θα
χορηγούσε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε κάποιον ο οποίος δε θα είχε στην κατοχή του πτυχίο
ελληνικού πανεπιστημίου;
[5]
Για τη σημασία των μεγάλων σωμάτων στην παράδοση της γαλλικής δημόσιας βλ.. Chandler, 2003, σ.
109- 152. Από όλες τις παραπάνω εκθέσεις που παρουσιάστηκαν, μόνο σε αυτή
του Σταυριανόπουλου γίνεται ρητή αναφορά στη μη επάρκεια του προτύπου της ΕΝΑ ως οδηγού για την
Ελληνική περίπτωση. Για αυτή την έκθεση αυτό που προείχε ήταν η αναβάθμιση των προγραμμάτων
σπουδών των δύο υψηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων καθώς και η δημιουργία του κατάλληλου
διδακτικού προσωπικού για την επάνδρωση μιας σχολής εκπαίδευσης υπαλλήλων (Υπουργείον Προεδρίας
της Κυβερνήσεως, 1971, σ. 38). Τέτοιες παράμετροι είναι απαραίτητοι να μελετώνται σε ανάλογα
εγχειρήματα, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο τυφλός εκπαιδευτικός δανεισμός.
[6]
Για τη Γαλλική ΕΝΑ βλ. Μεσθανέως, 1997, σ. 39- 47, καθώς επίσης και στο δικτυακό τόπο: www.ena.fr.
[7]
Χαρακτηριστικά ο Γ. Παπανδρέου έλεγε: « Αυτό γίνεται για να υπάρξει η ευελιξία της Σχολής, αλλά
ιδιαίτερα και για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στην επιμόρφωση των υπαλλήλων ανθρώπους όχι
απλά ακαδημαϊκούς με θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους με πείρα, ανθρώπους με εμπειρίες ζωής».
Βλ. Πρακτικά Βουλής των Ελλήνων, 1983, σ. 694.
[8]
Τυπικό προσόν για την ένταξη στη σχολή ήταν, για αυτήν την κατεύθυνση, η κατοχή πτυχίου νομικών
σπουδών. Λόγω των αντιδράσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας άργησε κατά δύο χρόνια περίπου και
η έναρξη της λειτουργίας των μαθημάτων στην ΕΣΔΔ σε σχέση με τον ιδρυτικό νόμο 1388/ 1983.
[9]
Η ΕΝΑ προορίζεται να εξάγει αποφοίτους polyvelance, με σύνθετες δεξιότητες δηλαδή, οι οποίες
καλύπτονται από τη μη διαφοροποίηση της εκπαίδευσης εντός της σε επιμέρους κατευθύνσεις.
( Μεσθανέως, 1997, σ. 43).
[10]
Αργότερα οι Διοικητικοί Δικαστές άρχισαν να αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή Δικαστών,
που συστάθηκε με το νόμο 2236/ 1994 και έκτοτε εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

[11]

Σε σχέση με το υπηρεσιακό καθεστώς των αποφοίτων της σχολής παρατηρείται και εδώ ένας
υποβιβασμός, αν και δεν υπήρχε ρητή πρόβλεψη στον ιδρυτικό νόμο της σχολής. Αυτό το κενό ήρθε να
ρυθμιστεί αργότερα, όταν θα αποφοιτούσε η πρώτη εκπαιδευτική σειρά Έτσι ενώ αρχικά ο Νόμος 1810/
1988 προέβλεπε το διορισμό στο ενδέκατο μισθολογικό κλιμάκιο, με βαθμό Α΄ «παρά τω διευθυντή» και
αυτοτελής κρίση των αποφοίτων μετά από δεκαοκτώ μήνες, αργότερα ο νόμος 2527/ 1997- που ήρθε σε
αντικατάσταση του προηγούμενου- προέβλεπε το διορισμό στο βαθμό Β΄ μετά την αποφοίτηση, την
κατάργηση της αυτοτελούς κρίσεως και την αντικατάστασή τους από ποσόστωση 20% για το βαθμό του
τμηματάρχη. Η υποβάθμιση αυτή συνέβη τη δεκαετία του 1990 αλλά ήρθε σε συνέχεια των λογικών
που περιγράφηκαν παραπάνω.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ
Μαρία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Εκπ/κος Π.Ε. - Υπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών
Κωνσταντίνος ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ
Αν. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών
Κρυσταλλία ΧΑΛΚΙΑ
Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η Ιστορία της Επιστήμης ή
στοιχεία αυτής στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια
του 20ου αιώνα.
Λαμβανομένων υπόψη των θεωρητικών αντιπαραθέσεων για την «αντικειμενική ή μη» παρουσίαση των
επιστημονικών επιτευγμάτων στα σχολικά εγχειρίδια και κατά πόσον αυτή επηρεάζεται από εξωγενείς
παράγοντες, σκοπός μας είναι να ερευνηθούν οι τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ των σχολικών εγχειριδίων
και να ελεγχθεί εάν τα στοιχεία από την Ιστορία ή σχετικά με την Ιστορία της Επιστήμης που εμπεριέχονται
αναδεικνύουν επαρκώς το έργο των επιστημόνων και συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικής εικόνας για
την Επιστήμη στους μαθητές.
Η ανάλυσή μας βασίζεται στη μελέτη περίπου εκατό (100) Σχολικών Εγχειριδίων του Δημοτικού (ή
αντίστοιχου σε αυτό) του 20ου αιώνα που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν σε διάφορες βιβλιοθήκες και
ιδιωτικές συλλογές ή αρχεία του Ελληνικού χώρου. Η καταγραφή του υλικού γίνεται με συγκεκριμένη
κλίμακα κατηγοριοποίησης, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα σχολικά εγχειρίδια ή εκπαιδευτικό
υλικό.

SUMMARY
Science textbooks usually include elements of history of science in various forms, either as
introductory chapters or simple inset information.
This study belongs to a greater research project which is being conveyed on Greek primary science
textbooks all along 20th century where we intend to a) trace and classify this kind of historical findings
in them and b) study, analyze and integrate them into an explanatory context which is defined by
pedagogical/instructional, scientific and cultural axes
Evidences for the understanding and interpretation of relative issues derive from the science
textbooks themselves, the accompanying curriculum and last but not least the annotated bibliography.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έχει επαρκώς τεκμηριωθεί μέσα από τη διεθνή αρθρογραφία ότι η Ιστορία των Επιστημών μπορεί
να συμβάλει καθοριστικά στην Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών (Matthews 1994).
Η κοινότητα ερευνά σχετικά με την επιλογή «Ποιας Ιστορίας;», «Ιστορία ποιου;» και τους σκοπούς
για τους οποίους καθορίζεται το μοντέλο του Αναλυτικού Προγράμματος, της διδασκαλίας και της
Αξιολόγησης (Duschl 2000).

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η καταγραφή και κατηγοριοποίηση της Ιστορίας της Επιστήμης ή
στοιχείων αυτής, και των τρόπων ενσωμάτωσης και χρήσης τους στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής του
Δημοτικού σχολείου του 20ου αι..
Λαμβανομένων υπόψη των θεωρητικών αντιπαραθέσεων για την «αντικειμενική ή μη»
παρουσίαση των επιστημονικών επιτευγμάτων στα σχολικά εγχειρίδια και την επίδραση εξωγενών
παραγόντων, σκοπός μας είναι να ερευνηθούν οι τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ των σχολικών
εγχειριδίων και να ελεγχθεί εάν τα στοιχεία από την Ιστορία ή σχετικά με την Ιστορία της Επιστήμης που
εμπεριέχονται αναδεικνύουν επαρκώς το έργο των επιστημόνων και συμβάλλουν στη διαμόρφωση
θετικής εικόνας για την Επιστήμη στους μαθητές.
Ερευνώνται επίσης οι λόγοι για τους οποίους οι συγγραφείς των εγχειριδίων επιλέγουν να
εντάξουν στις θεματικές ενότητες που πραγματεύονται στοιχεία από την Ιστορία της Επιστήμης. «Η
οργάνωση της σχολικής γνώσης», άλλωστε, «αποτελεί κοινωνικό γεγονός… και το σχολικό πρόγραμμα
εκφράζει κυρίως μια γνώση που αξιολογείται, ιεραρχείται και κατανέμεται με βάση ορισμένα κριτήρια
κοινωνικού χαρακτήρα» (Νούτσος 1979). Με άλλα λόγια μέσα από τα εκπ/κα προγράμματα εκφράζεται
και ο εκάστοτε συσχετισμός πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, καθώς και η πολιτική κουλτούρα και
ιδεολογία.
Τα σχολικά εγχειρίδια τείνουν να εκφράζουν τους κυρίαρχους στόχους της εκπαιδευτικής
πολιτικής, ενώ οι ουσιώδεις σχέσεις μεταξύ των περιεχομένων σπουδών και του πολιτικού συστήματος
αποδεικνύεται από την ίδια την εκπαιδευτική μας ιστορία (Ζαμπέτα 1994). Έτσι, τους κύριους άξονες
ανάλυσης και ερμηνείας αποτελούν η διδακτική σκοπιμότητα, η επιστημονική παράδοση, το πολιτισμικό
περιβάλλον και η κυρίαρχη ιδεολογία. Το πέρασμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα, σηματοδοτείται από
εκρηκτικές επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και από σημαντικές αλλαγές σε διάφορα επίπεδα της
ελληνικής εκπαίδευσης και κοινωνίας.
Επιπλέον, επιχειρείται η συσχέτιση αυτών με τις οδηγίες των αντίστοιχων Αναλυτικών
Προγραμμάτων της Φυσικής του Δημοτικού, βάσει των οποίων συγγράφονταν – ή έπρεπε να
συγγράφονται– τα σχολικά εγχειρίδια.
Τέλος, η κατανόηση και η διαμόρφωση του ερμηνευτικού πλαισίου βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό
και στη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς, τόσο η διεθνής, όσο και η ελληνική επιστημονική
κοινότητα
προβληματίζεται
σχετικά
όχι
μόνο
με
αυτή
τη
θεματική
περιοχή
(Seroglou 1998, Chang 1999, Carvalcho et al. 2000, Wang 2002, Σκορδούλης 2003), αλλά και με τη
μελέτη
των
σχολικών
εγχειριδίων
της
Φυσικής
σε
πολλαπλά
επίπεδα
(Wang 1999, Leite 2002,Δρακοπούλου κ.α. 2002, Δρακοπούλου κ.α. 2003).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η ερευνητική πορεία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:
Α) Εντοπίστηκαν και μελετήθηκαν τα Αναλυτικά Προγράμματα που αφορούν τη Διδασκαλία της Φυσικής
από το 1900 μέχρι το 2002 σε όλες τις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να
εντοπιστούν τυχόν στοιχεία (άμεσα ή έμμεσα) που είτε σχετίζονται με την εμπλοκή στοιχείων της Ιστορίας
της Επιστήμης. (έχοντας πάντοτε υπόψιν ότι η πρώτη πανεπιστημιακή έδρα Ιστορίας της Επιστήμης
ιδρύθηκε το 1892 στη Γαλλία από τον Compte και στην Ελλάδα το 1924 από τον Μ. Στεφανίδη) είτε
υποδεικνύουν το «χαρακτήρα» ή την «φιλοσοφία» που διαπνέει τα εγχειρίδια και τη διδασκαλία της
φυσικής.
Τα Αναλυτικά Προγράμματα εντοπίστηκαν στην πολύτιμη συλλογή που έχει συντάξει η βιβλιοθήκη του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπου και μελετήθηκαν.
Β) Τα σχολικά εγχειρίδια που μελετήθηκαν χρονολογούνται από το 1878 μέχρι και το 2002 (πίνακας 1). Η
ανάλυσή μας βασίζεται στη μελέτη περίπου εκατό (100) Σχολικών Εγχειριδίων του Δημοτικού (ή
αντίστοιχου σε αυτό) του 20ου αιώνα που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν σε διάφορες βιβλιοθήκες και
ιδιωτικές συλλογές ή αρχεία του Ελληνικού χώρου (συμπεριλαμβανομένου και των επανεκδόσεων
αυτών). (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Πεδίο Ερευνας)
Η επιλογή των εγχειριδίων έγινε σύμφωνα με το αν:
· Αφορούσε τη Στοιχειώδη Εκπαίδευση (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, ή παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών)
· Ήταν ολόκληρο από άποψη σελίδων (τα ελλιπή εγχειρίδια μελετήθηκαν ξεχωριστά)
· Δεν είχε απαγορευτικές για τον ερευνητή φθορές
· Υπήρχε πρόσβαση για τη μελέτη αυτού.

Η μελέτη αφορά αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις
εγχειριδίων τα οποία συμπεριλαμβάνουν και άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως Χημεία.
Τα παραπάνω εγχειρίδια εντοπίστηκαν στην Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
στην Μπενάκειο Βιβλιοθήκη, στη Βιβλιοθήκη της Δημητσάνας, της Αίγινας, των Ιωαννίνων, στη
Βιβλιοθήκη της Σχολής Μωραΐτη και στην προσωπική συλλογή της κας Δρακοπούλου (η συλλογή
εγχειριδίων συνεχίζεται μέχρι και σήμερα).
Η ανάλυσή τους έγινε με τη μεθοδολογία της ανάλυσης περιεχομένου βάσει του παρακάτω εργαλείου
ταξινόμησης το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και αξιολογηθεί και από άλλους ερευνητές (Leite 2002) και το
οποίο προσαρμόστηκε στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια.
Ανάλυση κριτηρίων ταξινόμησης των στοιχείων της Ιστορίας της Επιστήμης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Α) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Α.1. Επιστήμονες
Α.1.Α Ζωή του επιστήμονα: (Βιογραφικά δεδομένα (ΣΤ), Προσωπικά χαρακτηριστικά (αισθήματα,
χαρακτήρας, διάθεση), Συμβάντα (παντρεμένος με…, κ.α))
Α.1. Β. Χαρακτηρισμοί για τον επιστήμονα: (Διάσημος, έξυπνος, σημαντικός, ευφυής, κ.α),
(Συνηθισμένοι (απέτυχε σε εξετάσεις, δούλεψε για να ζήσει))
Α.2. Εξέλιξη επιστήμης
Α2.Α. Τύπος της εξέλιξης: (Αναφορά σε μια επιστημονική ανακάλυψη, Περιγραφή μιας επιστημονικής
ανακάλυψης, Αναφορά σε διακριτές περιόδους (μια ή περισσότερες ανακαλύψεις που αναφέρονται αλλά
δεν συσχετίζονται), Γραμμική συσχέτιση περιόδων (μια περίοδος σχετίζεται με την επόμενη), Πραγματική
εξέλιξη (κίνηση μεταξύ διαφόρων γνωμών συμπεριλαμβάνοντας αντιγνωμίες))
Α.2.Β. Υπεύθυνα άτομα: (Αυτόνομοι επιστήμονες (ένας επιστήμονας παρουσιάζεται ως το μοναδικό
άτομο που δούλεψε για την ανακάλυψη), Ομάδα επιστημόνων (δύο ή περισσότεροι επιστήμονες
δούλεψαν μαζί για τον ίδιο σκοπό), Επιστημονική κοινότητα (οι επιστήμονες της εποχής ήταν υπεύθυνοι
για αυτό που έγινε))
Β) ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ:
(Β1. Εικόνα του επιστήμονα, Β2. Εικόνες από μηχανές, Β3. Αυθεντικά αποσπάσματα- κείμενα
(μεταφρασμένα ή όχι), Β4. Εικόνες ιστορικών πειραμάτων, Β5. Κείμενα από το συγγραφέα του
βιβλίου, Β6. Διάφορα (γραμματόσημα, ποίηση, ζωγραφιές))
Γ) ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ Της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ( Γ1. Επιστημονική (σχετίζεται με την επιστήμη
και τη μαθηματική γνώση ή όχι), Γ2. Τεχνολογική (σχετίζεται με την τεχνολογία και την πρόοδο
της), Γ3. Κοινωνική (που σχετίζεται με τις συνθήκες ζωής και άγνωστες αξίες της εποχής), Γ4.
Πολιτική (που σχετίζεται με την πολιτική ζωή της εποχής), Γ5. Θρησκεία- Μυθολογία (που σχετίζεται με
την πίστη της εποχής και τους μύθους))
Δ) ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ο ρόλος του Ιστορικού περιεχομένου στη διδασκαλία και τη μάθηση της επιστήμης: Δ1.
Θεμελιώδης και Δ2. Προαιρετικός (τουλάχιστον για μερικούς μαθητές)
Ε) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΣΤ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (πιο αναλυτική)

Αποτελέσματα
·
Κανένα από τα σχολικά εγχειρίδια δεν έχει γραφεί μέσα από το πρίσμα της Ιστορίας της Επιστήμης
(ούτε τα σύγχρονα εγχειρίδια)
·
Το ιστορικό περιεχόμενο είναι επιφανειακό χωρίς να εμβαθύνει και μοιάζει πολλές φορές σαν
κάτι επιπρόσθετο στο εγχειρίδιο.
·
Οι συγγραφείς φαίνεται ότι ενσωματώνουν στοιχεία από την Ιστορία της Επιστήμης προκειμένου
να εμπλουτίσουν την παρουσίαση των εννοιών της φυσικής, και όχι να εστιάσουν στην φύση της
επιστημονικής γνώσης.

·
Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα στοιχεία της Ιστορίας της Επιστήμης σε απόλυτο αριθμό το 1950
είναι 42, όταν μόνο ένα από τα σύγχρονα εγχειρίδια (2002) έχει τον ίδια μεγάλο αριθμό αναφορών. Σε
αυτό όμως η Ιστορία της Επιστήμης φαίνεται ότι συμπεριλαμβάνεται με έναν πιο συστηματικό τρόπο από
άποψη διδακτικής.
·
Στον ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ υψηλή συχνότητα παρουσιάζεται
σχετικά με το Α1Α και το Α2Β (επιστήμονες και υπεύθυνα άτομα) όπου δίνονται απλές πληροφορίες για
τα πρόσωπα.
·
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ που επιλέγεται είναι συνήθως εικόνες
επιστημονικού εξοπλισμού, όργανα. Τα τελευταία 15 χρόνια μόνο εμφανίζονται και άλλες
αναπαραστάσεις πληροφοριών οι οποίες περιγράφουν πληρέστερα το πλαίσιο μέσα στο οποίο
εντάσσονται τα στοιχεία της ιστορίας.
·
Ό,τι αφορά το ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ Της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ αυτό περιορίζεται στο
επιστημονικό και τεχνολογικό, ενώ το πολιτικό και το θρησκευτικό πλαίσιο μάλλον σπανίζουν.
·
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ στα εγχειρίδια είναι τις περισσότερες προς
εκμάθηση (απομνημόνευση).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι τα κριτήρια ταξινόμησης μπορούν να αποκαλύψουν τις
διαφοροποιήσεις μεταξύ των εγχειριδίων και ότι τα ιστορικά στοιχεία που περιλαμβάνουν δεν μπορούν
να αναδείξουν επαρκώς το έργο των επιστημόνων και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικής εικόνας
για την Επιστήμη στους μαθητές.
Καλλιεργούν ωστόσο τη θετική στάση τους για το μάθημα και γενικότερα βοηθούν στη μετάδοση των
επιστημονικών γνώσεων οι οποίες ούτως ή άλλως χαρακτηρίζονται από ένα βαθμό δυσκολίας. Έτσι, με
τον τρόπο αυτό αντισταθμίζεται η δυσκολία της γνωστικής προσέγγισης με την επιθυμία και τη φιλοδοξία
να κατανοήσουν οι μαθητές τα επιτεύγματα των πρωτοπόρων της γνώσης (Κιντή 2003). Ήταν μόλις το
1938 όταν ο Μιχ. Στεφανίδης προτείνει την εποικοδομητική εκμάθηση των φυσικών επιστημών – και πιο
συγκεκριμένα της φυσικής – μέσω των ιστορικών αναφορών (Στεφανίδης 1938)
Στα Αναλυτικά Προγράμματα της περιόδου (1900-2002) δεν υπάρχει καμία σαφής αναφορά για
την αξιοποίηση των ιστορικών στοιχείων. Μας εκπλήσσει το γεγονός ότι το Αναλυτικό πρόγραμμα του
1913 παρέμεινε μέχρι το 1969 χωρίς καμία αλλαγή (Ανδρέου 2002).
Παράλληλα, η προσπάθεια των συγγραφέων να εμπλουτίσουν τα διδακτικά εγχειρίδια φυσικής
με παραδείγματα από την Ιστορία της Επιστήμης, τονίζει το μεγαλείο των “μεγάλων ανακαλύψεων”,
σκιαγραφώντας τις εξέχουσες φυσιογνωμίες οι οποίες συνέδεσαν το όνομά τους με σημαντικές στιγμές
της επιστημονικής εξέλιξης. Μέσα από τις αναφορές αυτές, στόχος των συγγραφέων είναι προφανώς να
αισθανθούν οι ίδιοι, αλλά και οι μαθητές τους, ότι συμμετέχουν σε μία μακρόχρονη επιστημονική
παράδοση, η οποία συνέβαλε στη διατύπωση των θέσεων της επιστημονικής επανάστασης των Νέων
Χρόνων.
Με τον τρόπο αυτό οι αναφορές στην Ιστορία της Επιστήμης αποτελούν ένα επιπλέον αποδεικτικό
μέσο με το οποίο ενισχύεται θέση ότι οι προγενέστερες κατακτήσεις ήταν τα πρώτα βήματα στην πορεία
της εξέλιξης της επιστήμης. Οι προηγούμενες θεωρίες λοιπόν παρουσιάζονται άλλοτε ως ειδικές
περιπτώσεις ή άλλοτε ως ατελείς διατυπώσεις των νεότερων, δεν παύουν όμως να διατηρούν την
επιστημονική εγκυρότητά τους προβάλλοντας την εικόνα της συνέχειας της επιστήμης, μίας συνέχειας
που οδηγεί μεθοδικά στην αλήθεια.
Οι ιστορικές αναφορές έχουν στόχο να αποδείξουν ότι η σύγχρονη επιστήμη δεν μπορεί να ακυρώσει την
πρότερη, αφού ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται και παρουσιάζονται τα ιστορικά στοιχεία εναρμονίζεται
απόλυτα με την εικόνα μιας αταλάντευτης εξέλιξης που οδηγεί στην έσχατη αλήθεια (Kuhn 1962).
Κι αν η ανάδειξη των επιστημονικών επιτευγμάτων των προγόνων προβάλλεται τελικά ως ανάγκη
νομιμοποίησης και δικαίωσης της σύγχρονης επιστήμης, για τους έλληνες συγγραφείς των σχολικών
εγχειριδίων φυσικής μία τέτοια επιλογή υφίσταται σαφώς και την καταλυτική διήθηση από το
παραδοσιακό πολιτισμικό περιβάλλον και την κυρίαρχη ιδεολογία. Έτσι λοιπόν, οι αναφορές στην
αρχαιότητα και η έμφαση στα ιστορικά στοιχεία του επιστημονικού λόγου λειτουργούν ως τράπεζα
αποδεικτικού υλικού μιας ένδοξης πνευματικής καταγωγής, ενισχύοντας την ιδέα ότι οι επιστήμες
αναβιώνουν στη χώρα που γέννησε την επιστημονική γνώση.

Το στοιχείο αυτό είναι πολύ έντονο σε ένα άλλο κομμάτι της έρευνας στα σχολικά εγχειρίδια φυσικής του
γυμνασίου από το 1900-1950.
Έτσι ο λόγος των συγγραφέων, χωρίς να μεταφράζεται σε κάποια ιδιαίτερη επιστημονική διδασκαλία,
εξυμνεί το μεγαλείο της αρχαίας επιστήμης και υποστηρίζει, άλλοτε ρητά κι άλλοτε υπόρρητα, την
αναβίωση των επιστημών στο χώρο της γέννησής τους. Οπωσδήποτε μία τέτοια προοπτική εξυπηρετεί
και την κοινωνική ενσωμάτωση των φυσικών επιστημών στα κρατούντα ιδεολογικά πρότυπα. Από την
άλλη μεριά, οι συγγραφείς προσπαθούν να αναδείξουν τη διαφοροποίηση των εννοιών της αρχαιότητας
και της νεότερης επιστήμης (Μανιάτη 2003).
Η επιστήμη είναι μια γλώσσα την οποία εμείς (οι άνθρωποι) χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε
τη φύση. Όταν την κρατάμε μακριά από αυτό το πλαίσιο ή από άλλες πτυχές της ανθρώπινης ζωής, δεν
διευκολύνουμε την βελτίωση της εκπαίδευσης στην επιστήμη. Τοποθετώντας μια ή δυο παραγράφους με
στοιχεία ιστορίας δεν βοηθάμε τα παιδιά να κατανοήσουν την επιστήμη.
Οι συγγραφείς πρέπει να ενστερνιστούν ότι η επιστήμη πρέπει να σαν μια συλλογική ανθρώπινη
δραστηριότητα η οποία επιδιώκει μια λογική και αποδεικτική μέθοδο κατανόησης της φύσης, διαφορετικά
«η επίλυση προβλημάτων και οι αφηγήσεις θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται σαν δύο ξεχωριστά θέματα
αντί για ένα όλο» (Wang 1999)._
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1912-1936).
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
Σ. ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ
Λέκτορος Παιδαγωγικής Σχολής
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της εισήγησης είναι να προσδιορίσει σε ιστορικό βάθος την εκπαιδευτική πολιτική που
ακολουθήθηκε στη Μακεδονία την περίοδο 1912-1936, με άξονες αναφοράς τα γλωσσικά εθνικά και
παιδαγωγικά ζητήματα που πρόβαλαν επιτακτικά την περίοδο που προαναφέρθηκε .
Το κυριότερο από τα ζητήματα αυτά, το οποίο έπρεπε να επιλυθεί στα πλαίσια μιας ορισμένης
εκπαιδευτικής πολιτικής ήταν αυτό της ξενοφωνίας, το οποίο είχε ταυτόχρονα διαστάσεις γλωσσικές,
εθνικές αλλά και παιδαγωγικές.
Γλωσσικές,
επειδή
συσχετίστηκε
με
την
παρουσία
στη
Μακεδονία
σλαβόφωνων, βλαχόφωνων, αρβανιτόφωνων και
τουρκόφωνων
χριστιανών
(Γούναρης
1997, Kofos 1990) ενώ ως το 1922-1923 στο χώρο αυτό κατοικούσαν και μουσουλμάνοι και από το 1922
και έπειτα πρόσφυγες από τη Μικρά-Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη (Μιχαηλίδης, 1992).
Εθνικές, επειδή η αφομοίωση των μη ελληνοφώνων θεωρήθηκε, προκειμένου για τη Μακεδονία,
μείζον εθνικό θέμα, που θα απέτρεπε τις όποιες διεκδικήσεις των γειτονικών λαών επί ελληνικών εδαφών.
Και τέλος παιδαγωγικές, επειδή θεωρήθηκε ότι η διαδικασία της αφομοίωσης έπρεπε να πραγματοποιηθεί
στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης και αναζητήθηκαν οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι για την επίτευξη
του σκοπού αυτού.
Η έρευνα χρησιμοποίησε, πέρα από τις κρατικές νομοθετικές πηγές και υλικό από τον τοπικό τύπο
της Φλώρινας, γεγονός που αιτιολογεί τη χρησιμοποίηση της Φλώρινας ως παραδείγματος, για την
ανίχνευση των ζητημάτων που προαναφέρθηκαν.
Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, μια πληθώρα ερευνών εστιάζει στο ζήτημα της ξενοφωνίας ή
γενικότερα των μειονοτήτων αυτής της περιόδου (Διβάνη 1997, Λιθοξόου 1997, Μιχαηλίδης 1995&1996).
Η προσφορά όμως της συγκεκριμένης εργασίας είναι, κατά τη γνώμη μας, η εστίασή της σε ζητήματα
εκπαιδευτικής πράξης, μέσα από την οποία κυρίως επιχειρήθηκε ο εξελληνισμός των ξενοφώνων.
Τα χρονικά όρια τα οποία επιλέχτηκαν ως πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας αφορούν στην περίοδο
1912-1936. Η επιλογή του έτους 1912 ως χρονικής αφετηρίας οφείλεται σε λόγους καθαρά ιστορικούς. Η
ένταξη των Νέων Χωρών στο ελληνικό κράτος διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της
επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία είχε συγκεντρωτικό χαρακτήρα και υποκατέστησε τις
αποκεντρωτικές δομές της κοινοτικής εκπαίδευσης ( Ηλιάδου-Τάχου, 2001). Η επιλογή πάλι
ως terminus antequem του έτους 1936 οφείλεται στο γεγονός ότι η μεταξική δικτατορία, που
ακολούθησε, ανέστρεψε πολλές μετριοπαθείς οπτικές, αναφορικά με το ζήτημα και οδήγησε σε μια
εντυπωσιακή οπισθοδρόμηση: αυτήν της υποκατάστασης της εκπαίδευσης ως εργαλείου ικανού να
συνεισφέρει «εις την εξελλήνισιν», από τη λογική της χρήσης βίαιων μέτρων καταστολής
της ξενοφωνίας στη Μακεδονία.

SUMMARY

The basic aim of this work is to describe the educational policy followed by
the Greek State in Macedonia during a long period (1912-1936). The criteria selected for this analysis
are linguistic, ethnical and pedagogic ones.
Linguistic criteria were used, because Macedonia was inhabited by people of different culture,
who used to speak different languages: Greek-speaking, slav-speaking, Vlach-speaking and Turkishspeaking people.
Ethnical criteria were used, because the assimilation of the non Greek-speaking was considered
as an ethnical matter.
Finally, pedagogic criteria were used, because the Greek State tried to accomplish the
procedure of this assimilation though the educational practice.
This research used both the state legislature texts and the local journalism of Florina for
investigating the matter.
The research extends from 1912, when Macedonia constituted a part of the Greek State, to
1936, when the dictatorship of Metaxas, that followed on, changed a lot of moderate aspects regarding
the issue that caused an impressive reversion.

1.ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (1912-1936)
1.1. ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων εισηγήθηκε πρώτη τις μεταρρυθμίσεις των ετών 1913 και 1917
(Δημαράς 1990, Σταυρίδου-Πατρικίου 2000, Φραγκουδάκη 1990, Χαραλάμπους 1987). Στόχος των
μεταρρυθμίσεων αυτών ήταν η προσαρμογή της εκπαίδευσης στις νέες κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες, που διαμορφώθηκαν μετά την κατάληψη της εξουσίας από την αστική τάξη το 1909 και μετά
τη
νικηφόρα
έκβαση
των
Βαλκανικών
Πολέμων
(Βεργόπουλος 1977, Ευαγγελόπουλος 1984, Μουζέλης 1980, Μπουζάκης 1999, Πολυχρονόπουλος 1980,
Πουλαντζάς 1980, Σβορώνος 1976, Τσουκαλάς 1987).
Παρόλα αυτά, η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής οδήγησε στην έξαρση των
αντιπαραθέσεων, στο ιδεολογικό επίπεδο. Επρόκειτο για συγκρούσεις ανάμεσα στους μεταρρυθμιστές,
οι οποίοι επέβαλαν τη δημοτική ως γλώσσα της εκπαίδευσης και τους αντιμεταρρυθμιστές, οι οποίοι
συσπειρώθηκαν για να αποτρέψουν την πολιτική κυριαρχία των «μαλλιαρών» και οι οποίοι στήριξαν την
κυριαρχία της καθαρεύουσας ως εκπαιδευτικής γλώσσας (Δελμούζος 1950, Δημαράς
1970, Μπουζάκης 2001).
Ειδικά στη Μακεδονία, η παρουσία μη ελληνόφωνων πληθυσμών και η δεδηλωμένη πρόθεση της
κυβέρνησης να τους αφομοιώσει γλωσσικά, μέσα από την εκπαίδευση, προσέδωσε εθνικές διαστάσεις
στο ζήτημα της γλώσσας, που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οι στρατηγικές που υιοθετήθηκαν την περίοδο αυτή ήταν δύο και ανταποκρίνονταν στις ιδεολογικές
αναζητήσεις των δύο ρευμάτων: του συντηρητικού και του προοδευτικού-φιλελεύθερου.
Συγκεκριμένα, η κατά καιρούς επικράτηση του προοδευτικού-φιλελεύθερου ρεύματος, σε
περιόδους πολιτικής κυριαρχίας του Βενιζέλου, είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά των εκπαιδευτικών
επιλογών των φιλελευθέρων και στο ζήτημα της εκπαίδευσης των πληθυσμών της Μακεδονίας. Στόχος
του ιδεολογικού αυτού ρεύματος ήταν η κυριαρχία και στη Μακεδονία μιας παιδείας που απευθυνόταν
σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και είχε τη δυνατότητα, με ιδεολογικό
εργαλείο τη δημοτική γλώσσα και μέσο διάχυσής της την εκπαίδευση, να οδηγήσει στη διάδοση του
ιδεώδους του νέου ελληνισμού.
Οι κυριότεροι άξονες της άποψης του προοδευτικού ρεύματος για την εκπαίδευση
των ξενοφώνων της Μακεδονίας, ήταν οι εξής: πρώτα ο στόχος της υλοποίησης της δια του σχολείου
γλωσσικής αφομοίωσης, αφού το σχολείο προσδιορίστηκε ως ο κατεξοχήν φορέας διαμόρφωσης εθνικής
συνείδησης. Ως γλωσσική μάλιστα αφομοίωση οριοθετήθηκε όχι μόνο η χρήση της ελληνικής από
τους ξενοφώνους ως ξένης γλώσσας, αλλά ως μητρικής και ως κατεξοχήν μέσου έκφρασης. Έπειτα
προσδιορίσθηκαν ως αιτίες της αποτυχίας του σχολείου να εξελληνίσει τους ξενόφωνους πληθυσμούς της

Μακεδονίας η κακοδιοίκηση του ελληνικού κράτους και των εκπροσώπων του, η ανεπαρκής παιδεία των
δασκάλων και η καθιέρωση της καθαρεύουσας ως σχολικής γλώσσας.
Επομένως το προοδευτικό ρεύμα πρότεινε ριζοσπαστικά μέτρα και υποχρεωτική καθιέρωση της
δημοτικής στα σχολεία των ξενοφώνων της Μακεδονίας, προκειμένου να επιτευχθεί η γλωσσική τους
αφομοίωση, όπως έπρατταν και οι βαλκανικοί λαοί με την απλοποιημένη μορφή των εθνικών τους
γλωσσών, που καθιερώθηκαν ως σχολικές γλώσσες. Παράλληλα, δάσκαλοι που ανήκαν στο ιδεολογικό
αυτό κλίμα και διέθεταν εμπειρία στη διδασκαλία σε ξενόφωνα σχολεία, υιοθετούσαν και
ριζοσπαστικότερες λύσεις, όπως η δημιουργία ιδιαίτερου εκπαιδευτικού συστήματος για
τους ξενοφώνους με κατάργηση της ιστορικής ορθογραφίας, εισαγωγή στα εξατάξια των ξενοφώνων της
δημοτικής και παράλληλη διδασκαλία της καθαρεύουσας ως ξένης, στις δύο τελευταίες τάξεις, καθώς και
επιβολή της υποχρέωσης εκφοράς του νεοελληνικού λόγου μέσα στα σχολεία.
Αντίθετα, με την εκάστοτε επικράτηση της συντηρητικής Κυβέρνησης, κυριαρχούσε ως
ιδεολογική αρχή η χρήση του ιδεολογήματος της δια της αρχαίας γλώσσας μετάδοσης του εθνικού
φρονήματος. Έτσι επιχειρήθηκε ο προσεταιρισμός των ξενόφωνων πληθυσμών, με γέφυρα επικοινωνίας
τον αρχαίο λόγο. Είναι οι περίοδοι κατά τις οποίες η πολιτεία υπέπεσε, σε επίπεδο σχεδιασμού της
εκπαιδευτικής της πολιτικής, σε μια μεγαλειώδη αντίφαση: από τη μια φόρτισε την εκπαίδευση με το
ρόλο της γλωσσικής αφομοίωσης των ξενοφώνων και την παραγωγή εθνικού έργου και από την άλλη
την υποχρέωσε να το πράξει δια του αρχαίου δύσκαμπτου γλωσσικού οργάνου.
Σχετικά με την προσπάθεια του ελληνικού κράτους να εξελληνίσει με μέσο την καθαρεύουσα
τονίστηκε από τους οπαδούς του εκπαιδευτικού δημοτικισμού η επιχειρούμενη με τον τρόπο αυτό
πολυδιάσπαση της πραγματικότητας σε δύο επίπεδα. Το πρώτο ήταν αυτό που αφορούσε στην επίσημη
σχολική γλώσσα, η οποία και αποτελούσε τον ιδεολογικό μηχανισμό του επίσημου κράτους. Το δεύτερο
σχετιζόταν με την ομιλούμενη ζωντανή γλώσσα, η οποία αποτελούσε στοιχείο της καθημερινότητας του
πολίτη. Ήταν λοιπόν εξαιρετικά δύσκολο να διδάξει ο δάσκαλος με επιτυχία στους ξενόφωνους μαθητές
και το ένα επίπεδο και το άλλο, αφού ούτε με το ένα ούτε με το άλλο ο ξενόφωνος μαθητής δεν είχε
βιωματική σχέση.
1.2. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου και την ελεύθερη
λειτουργία «ρουμανικών σχολείων» στη Μακεδονία, διαφοροποιήθηκαν με τη συνθήκη του Νεϊγύ.
Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής του Ελληνικού Κράτους για
τους ξενοφώνους επηρεάστηκε θετικά από τη συνθήκη του Νεϊγύ, η οποία οδήγησε σε προαιρετική
ανταλλαγή των πληθυσμών, μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας (Ladas, 1930). Στα πλαίσια του κλίματος
ευφορίας που δημιουργήθηκε, η ελληνική πολιτική ηγεσία διαμόρφωσε την πεποίθηση ότι ήταν δυνατή
η από μέρους της εφαρμογή μιας εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, σε εθνικά ομοιογενείς πληθυσμούς, οι
οποίοι επιθυμούσαν την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Ενισχύθηκε έτσι η εκδοχή της ύπαρξης
γλωσσικής και όχι εθνοτικής ομάδας στη Μακεδονία. Ο στόχος επομένως της εκπαιδευτικής πολιτικής
εξειδικεύτηκε στον γλωσσικό εξελληνισμό της ομάδας αυτής, μέσα από ήπιες μεθόδους εκπαίδευσης.
Παρά το γεγονός όμως ότι πρωταρχικός στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής του ελληνικού
κράτους, την περίοδο 1922-1925, ήταν η γλωσσική αφομοίωση των ξενοφώνων, η πίεση που δέχτηκε η
ελληνική πλευρά από την Κοινωνία των Εθνών, για τη διαμόρφωση ενός ορισμένου καθεστώτος
προστασίας των ξενοφώνων, οι οποίοι εξακολουθούσαν, μετά τη συνθήκη του Νεϊγύ, να διαβιώνουν στην
Ελληνική Μακεδονία, δρομολόγησε στο διπλωματικό επίπεδο διαφορετικούς χειρισμούς, οι οποίοι
προϋπέθεταν την επίσημη αναγνώριση εθνοτικής μειονότητας .
Στις ελληνικές παλινωδίες στο ζήτημα της αντιμετώπισης των ξενοφώνων κορυφαία στιγμή
αποτέλεσε, αναμφίβολα, η υπογραφή, το φθινόπωρο του 1924, του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ, με
το οποίο η Ελλάδα αναγνώρισε, έστω και προσωρινά, την ύπαρξη «βουλγαρικής» μειονότητας στο έδαφός
της (Διβάνη 1989, Τούντα Φρεγάδη 1986). Η διπλωματική αυτή επιλογή οδήγησε σε επιδείνωση τις
διπλωματικές σχέσεις της Αθήνας με το Βελιγράδι, το οποίο θεωρούσε πως η παρουσία «βουλγαρικού»
πληθυσμού στην ελληνική Μακεδονία θα δημιουργούσε τετελεσμένα και στη σερβική Μακεδονία, όπου
την ίδια περίοδο κατοικούσαν συμπαγείς σλαβόφωνοι πληθυσμοί, τους οποίους η Σερβία προσπαθούσε
να «εκσερβίσει».
Η απόρριψη του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ από το ελληνικό Κοινοβούλιο (Κωστόπουλος
1994), δε συνέβαλε στην άρση των αδιεξόδων. Η κατάσταση όμως εκτονώθηκε με την αποδέσμευση που

πέτυχε η Ελλάδα από την Κοινωνία των Εθνών, έναντι των υποχρεώσεών της που απέρρεαν από την
αποδοχή των όρων του πρωτοκόλλου. Στο εξής αναλάμβανε την υποχρέωση να διαμορφώσει μόνη της
καθεστώς εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων για τους ξενοφώνους.
Η επιβολή της δικτατορίας του Πάγκαλου (25.6.1925-19.7.1926) οδήγησε σε
απόπειρα καθορισμού της ταυτότητας των ξενοφώνων μέσα από την αναγνώριση «σερβικής»
μειονότητας στη Μακεδονία (Psomiades 1972) και μέσα από την πρόκριση στην εκπαιδευτική πράξη του
μοντέλου της δίγλωσσης εκπαίδευσης, στα πλαίσια της υποχρέωσης που αναλάμβανε η Ελλάδα να
διαμορφώσει καθεστώς εκπαίδευσης για τους ξενόφωνους.
Η ματαίωση των προθέσεων της Κυβέρνησης Πάγκαλου , προθέσεις οι οποίες κατά τις εκτιμήσεις
πολλών δεν ήταν ιδιαίτερα καθαρές ή ειλικρινείς, οδήγησε στη θεώρηση της ομάδας των ξενοφώνων ως
γλωσσικής μειονότητας και στην επαναφορά των σχεδίων περί γλωσσικού εξελληνισμού της, μέσα από
τη χρησιμοποίηση ήπιων μεθόδων εκπαίδευσης, ως το 1936.

2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (1912-1936)
2.1. Η περίοδος 1912-1922
Την περίοδο 1912-1922 η φροντίδα του κράτους για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στα ξενόφωνα
χωριά υλοποιήθηκε μέσα από τις διατάξεις των εκπαιδευτικών νόμων της περιόδου, οι
οποίοι αποπειράθηκαν να διαμορφώσουν ένα πλέγμα κινήτρων για την εξεύρεση δασκάλων, ικανών να
επιτελέσουν με ευσυνειδησία το ρόλο τους στην περιοχή.
Εκπονήθηκαν έτσι μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που διευκόλυναν τη στελέχωση των
σχολείων των ξενόφωνων περιοχών από εκπαιδευτικούς (ΦΕΚ 348/25.11.1914, & Ν. 402) και καθόριζαν
ειδικό επίδομα για την άσκηση του επαγγέλματος του δασκάλου σε ξενόφωνους οικισμούς
(Ν.1386). Ακόμα, με άλλες ρυθμίσεις ορίστηκε ότι ο Υπουργός είχε τη δυνατότητα να αποσπά
δημοδιδασκάλους για τους ξενόφωνους συνοικισμούς ( ΦΕΚ 348, 25.11.1914 &Νόμος 402, & ΝΔ
26.4.1919). Παράλληλα ο Υπουργός μπορούσε να συνιστά πρακτικές σχολές θηλέων σε ξενόφωνα μέρη
της Μακεδονίας και Ηπείρου (ΦΕΚ 89/ΝΔ 1329/1918), ενώ ενθαρρύνθηκε η ίδρυση Διδασκαλείων
Νηπιαγωγών, Διδασκαλείων Δημοδιδασκάλων, υποδιδασκαλείων μουσουλμάνων δημοδιδασκάλων.
Οι ξεχωριστές νομοθετικές ρυθμίσεις, που προαναφέρθηκαν, μπορούν να μας οδηγήσουν στη
διαπίστωση ότι, παρά το γεγονός ότι δεν είχε τεθεί ένα διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο που αφορούσε στην
εκπαίδευση των ξενοφώνων, η παρουσία τους στη Μακεδονία επηρέαζε ευρύτερα τις κατευθύνσεις της
εκπαιδευτικής πολιτικής, στο χώρο αυτό. Πραγματικά, ειδικά για τη Μακεδονία, φαίνεται ότι το Ελληνικό
Κράτος διαμόρφωσε ένα ειδικό καθεστώς ευνοϊκών και επιεικών ρυθμίσεων, οι οποίες διασφάλιζαν έναν
εύκολο διορισμό εκπαιδευτικών στις Νέες Χώρες. Χάθηκε έτσι η ευκαιρία να διαμορφωθούν προϋποθέσεις
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της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία της Μακεδονίας.
Την περίοδο 1920-1922, όταν μια συντηρητική Κυβέρνηση ανέλαβε τις τύχες του Κράτους,
διατηρήθηκε η ισχύς των προηγούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως ο νόμος που σχετιζόταν με
την απόσπαση εκπαιδευτικών, με ειδικό επιμίσθιο από σχολεία της παλιάς Ελλάδας, ή προστέθηκαν
νέοι θεσμοί, οι οποίοι κινούνταν στο ίδιο πνεύμα, όπως τα νυχτερινά σχολεία, τα οποία
λειτουργούσαν το απόγευμα, και διέπονταν από ένα ειδικό καθεστώς λειτουργίας. ( Ν. 1329/1919).
Στόχος της επέκτασης του δικτύου των νυχτερινών σχολείων ήταν η δημιουργία των προϋποθέσεων
εκμάθησης της ελληνικής, από τους ενήλικες των αγροτικών κοινοτήτων. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκαν
14 νυχτερινές σχολές, μόνο στη δυτική Μακεδονία, στις οποίες φοιτούσαν συνολικά 300 μαθητές,
ενώ η λειτουργία τους βασίστηκε σε οικονομική επιχορήγηση της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας.
Το 1922 ψηφίστηκε ο Νόμος «Περί ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων
απόρων μαθητών» (ΦΕΚ 114/Ν 2851/15.7.22), που στόχευε στη δημιουργία των προϋποθέσεων
μόρφωσης και περίθαλψης των ορφανών, αναξιοπαθούντων και άπορων μαθητών και μαθητριών. Παρά
το γεγονός ότι το μέτρο δεν αποσκοπούσε ευθέως στη δημιουργία των προϋποθέσεων ένταξης
των ξενοφώνων της Μακεδονίας, είναι γεγονός ότι η ίδρυση τέτοιων Οικοτροφείων στη Φλώρινα, την
Κοζάνη, την Καστοριά και τη Λείψιστα (Νεάπολη), συνέβαλε καθοριστικά στην κατεύθυνση αυτή.

Επίσης από τις πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις της ίδιας εποχής ήταν η ίδρυση μονοτάξιων
Διδασκαλείων, στα οποία συμπεριλαμβανόταν και το μονοτάξιο Διδασκαλείο Καστοριάς, ένας από τους
σκοπούς της ίδρυσης του οποίου ήταν η δημιουργία γηγενών εκπαιδευτικών ( Μακεδονικά Νέα 23.5.1926,
Μιχαλόπουλος 1924), οι οποίοι θα λειτουργούσαν ως πρότυπα, στα σχολεία των ξενόφωνων κοινοτήτων.
2.2. Η περίοδος της δικτατορίας του Πάγκαλου
Την περίοδο της δικτατορίας του Πάγκαλου αποφασίστηκε η δίγλωσση εκπαίδευση στη
Μακεδονία. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες της Μακεδονίας, αποφασίστηκε η
δημιουργία ειδικών μειονοτικών σχολείων, όπου υπήρχε σχετικό αίτημα 40 παιδιών, ηλικίας 6-12
χρόνων (Ελεύθερο Βήμα 4.9.1925& Μακεδονικά Νέα 4.9.1925).
Είναι γεγονός όμως ότι η Κυβέρνηση Πάγκαλου, ενώ αναγνώρισε στο νομοθετικό επίπεδο
σερβική μειονότητα και αποπειράθηκε με την εισαγωγή του Abeccedar να εισάγει τη δίγλωσση
εκπαίδευση, συνέχισε την εκπαιδευτική πολιτική των συντηρητικών Κυβερνήσεων της προηγούμενης
περιόδου, στους νόμους που ψήφισε και οι οποίοι αφορούσαν στην εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, στο ζήτημα της σχολικής γλώσσας, επικεφαλής της εκστρατείας κατά της
δημοτικής τέθηκε ο Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Ν. Εξαρχόπουλος (Φωνή του
Λαού 24.4.1926 ), ενώ επανήλθαν οι απόψεις για τη χρήση της καθαρεύουσας, στην εκπαίδευση
των ξενοφώνων της Μακεδονίας, μαζί με τη φρασεολογία περί «μαλλιαρών» και «μαλλιαρισμού». Στην
ίδια γραμμή της αφομοίωσης κινήθηκε και η διαδικασία μετονομασίας των κοινοτήτων
( Έλεγχος 11.3.1926), ενώ παράλληλα ψηφίστηκαν και ορισμένα νομοθετικά
διατάγματα που πρόβλεπαν την κατάργηση του συνόλου των εκπαιδευτικών τελών για τους μαθητές
εκείνους, οι οποίοι ήσαν σε θέση να πιστοποιήσουν, με βεβαίωση των δημοτικών ή κοινοτικών
αρχόντων ότι προέρχονταν από ξενόφωνες οικογένειες. (ΦΕΚ 108/ΝΔ 29.3.1926), Τέλος θεσπιζόταν η
παροχή βοηθημάτων, από ορισμένο ποσοστό των εκπαιδευτικών τελών, στους μαθητές, που
προέρχονταν από ξενόφωνα μέρη (ΦΕΚ 152/ ΝΔ 13.5.1926).
Ιδιαίτερη σημασία είχε το νομοθετικό διάταγμα, το οποίο πρόβλεπε τη σύσταση Αγροτικών
Οικοτροφείων και Ορφανοτροφείων, με σκοπό την εξελλήνιση των μαθητών, μέσα από την
κοινωνικοποίησή τους σε έναν χώρο, όπου δε θα υπήρχαν τα γλωσσικά ερεθίσματα του δίγλωσσου
περιβάλλοντός τους, (ΦΕΚ 200/ΝΔ 16.6.1926). Τέλος στο ίδιο πνεύμα κινούνταν και το
διάταγμα που καθόριζε ποινές φυλάκισης και προστίμων, για όσους γονείς δε φρόντιζαν για την
υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών τους (ΦΕΚ 145/ΝΔ 7.5. 1926). Το πιο αυταρχικό όμως μέτρο της
Κυβέρνησης που αφορούσε την εκπαίδευση των ξενοφώνων ήταν εκείνο με το οποίο επιβαλλόταν
υποχρεωτική ερανική εισφορά και υποχρεωτική εργασία στους κατοίκους των Νέων Χωρών, για την
ανέγερση διδακτηρίων.
Στο επίπεδο τέλος της δημιουργίας υλικοτεχνικής υποδομής, κύριος ήταν ο ρόλος της Γενικής
Διοίκησης Μακεδονίας και μάλιστα της Επιτροπής διαχείρισης κληροδοτημάτων ( Έλεγχος 19.2.1926)
στην οποία είχε τεθεί επικεφαλής ο Μιχαλόπουλος ( Έλεγχος11.6.1926) και κύριο ρόλο διαδραμάτιζε
ο Μόδης.
Παράλληλα, οι αναφορές του τοπικού τύπου της Φλώρινας εξέφραζαν τη βεβαιότητα ύπαρξης
ενός νομοσχεδίου του Υπουργού Παιδείας Πωπ, με τίτλο «περί εκπαιδεύσεως των ξενοφώνων», το
οποίο περιελάμβανε τη μελέτη του κατάλληλου τρόπου διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και της
μεθόδου που έπρεπε να εφαρμοστεί ( Έλεγχος 23.7.1926 & 6.8. 1926) . Το διάταγμα
θα περιελάμβανε αναφορές στις ξενόφωνες κοινότητες, στις οποίες θα ιδρύονταν ειδικά σχολεία και θα
διορίζονταν ειδικά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί. Για το διάταγμα αυτό υπήρξε στην εφημερίδα που
προαναφέρθηκε μνεία ότι ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 1926, επειδή όμως δεν υπάρχει δημοσιευμένο
στα φύλλα εφημερίδας της Κυβερνήσεως της περιόδου, εικάζομε ότι η ψήφισή του έμεινε στο επίπεδο
των προθέσεων, αφού ο Πωπ έγινε Υπουργός Παιδείας στις 16 Ιουλίου του 1926 και ο Κονδύλης
ανέτρεψε τον Πάγκαλο στις 21 Αυγούστου του ίδιου χρόνου (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1978).
Επομένως, η κατεύθυνση που υιοθετήθηκε στην εκπαίδευση των ξενοφώνων είχε διαφοροποιηθεί
αισθητά από τη λογική των προηγούμενων περιόδων ( Έλεγχος 6.8.1926). Το ζητούμενο πλέον ήταν μια
εκπαίδευση με πρακτικό προσανατολισμό που θα προετοίμαζε την ένταξη των ξενοφώνων στην
παραγωγή. Συγκεκριμένα, προγραμματίστηκε η σύσταση τεχνικών, επαγγελματικών και Κυριακών
σχολείων. Τέλος σχεδιάστηκε η δημιουργία Προτύπου Διδασκαλείου, το οποίο θα παρείχε εξειδίκευση

στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούσαν να διδάξουν σε σχολεία ξενόφωνων συνοικισμών της Ηπείρου,
Μακεδονίας και Θράκης.
2.3. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης Κονδύλη
Ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου για την εκπαίδευση
των ξενοφώνων είχε το Νομοθετικό Διάταγμα της πρώτης Κυβέρνησης Κονδύλη, το οποίο αφορούσε στη
σύσταση «Επιτροπείας προς μελέτην των ζητημάτων των σχετιζομένων με τα ξενόφωνα σχολεία» ( ΦΕΚ
326/ΝΔ 21.9.1926). Σύμφωνα με το Διάταγμα, παρεχόταν στον Υπουργό η δυνατότητα να συστήσει
Επιτροπή από μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και άλλα πρόσωπα, των οποίων η αρμοδιότητα
προσδιοριζόταν με Προεδρικό Διάταγμα ( Έλεγχος, 26.9.1926 & 6.8. 1926).
Στο κλίμα αυτό εντασσόταν και το σχέδιο νόμου ίδρυσης στη Βόρειο Ελλάδα, με νομοθετικό
διάταγμα, ιδιαίτερου τμήματος στοιχειώδους εκπαίδευσης για την καλύτερη διοίκηση και εποπτεία των
σχολείων. Το τμήμα θα επανδρωνόταν από τρία μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, διορισμένα από τον
Υπουργό Παιδείας, μετά από πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι μαρτυρίες του τοπικού τύπου της
Φλώρινας, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αναφέρονταν στην υλοποίηση των διατάξεων που
προαναφέρθηκαν ( Έλεγχος 17.9.1926).
2.4. Η εκπαιδευτική πολιτική της Οικουμενικής Κυβέρνησης για τους ξενόφωνους
Την ίδια πολιτική υιοθέτησε και η Οικουμενική Κυβέρνηση, η οποία ασχολήθηκε με το ζήτημα
των ξενοφώνων, με δύο Υπουργεία, αυτό της Εθνικής Παιδείας και εκείνο της Γεωργίας. Συγκεκριμένα ο
Υπουργός Παιδείας Διδάχος αντιμετώπισε την εκπαίδευση των ξενοφώνων με διαθέσεις αυταρχισμού,
αφού εισηγήθηκε την ψήφιση του διατάγματος «περί του τρόπου επιβολής εράνων υποχρεωτικής
εργασίας δια την ανέγερσιν διδακτηρίων εν ταις Νέαις Χώραις» (ΦΕΚ 420/ΝΔ 29.11. 1926) καθώς και την
αναβίωση διατάγματος της δικτατορίας του Πάγκαλου «περί υποχρεωτικής ερανικής εισφοράς και
υποχρεωτικής προσωπικής εργασίας δια την ανέγερσιν των διδακτηρίων των Νέων Χωρών» ( ΝΔ
21.7.1925).
Προς την κατεύθυνση της εξάλειψης του αναλφαβητισμού των ξενοφώνων κινήθηκε και ο
Υπουργός Γεωργίας Αλέξανδρος Παπαναστασίου, με τη δημιουργία θεσμών για τη στοιχειώδη γεωργική
εκπαίδευση ( ΝΔ 7.10.1927). Ο Νόμος επέβαλε τη σύσταση σε κάθε δήμο ενός σχολείου, το οποίο θα
ονομαζόταν «κυριακόν», γιατί θα λειτουργούσε τις Κυριακές, και στο οποίο θα φοιτούσαν υποχρεωτικά
όσοι αποφοίτησαν από το δημοτικό σχολείο και δεν συνέχιζαν τις σπουδές τους σε σχολεία μέσης ή σε
κατώτερα γεωργικά σχολεία, εκτός από εκείνους που ασχολούνταν με επαγγέλματα που δεν είχαν σχέση
με τη γεωργία ή ήταν μεγαλύτεροι των 24 ετών. Το πρώτο «κυριακόν σχολείον» ιδρύθηκε στο χωριό
Άλωνα του νομού Φλώρινας και το παρακολούθησαν 30 μαθητές ( Έλεγχος 25.11. 1927). Για την ύπαρξη
μάλιστα μιας συνέχειας στη γεωργική εκπαίδευση του πληθυσμού πρότεινε το νομοθετικό διάταγμα για
τη θεσμοθέτηση γεωργικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι των οποίων θα διέθεταν πτυχίο
ισοδύναμο με το απολυτήριο του Γενικού Γυμνασίου (ΦΕΚ 219/ΝΔ 13.10.1927).
Στην ίδια περίοδο ανήκαν ευνοϊκές προς τους ξενόφωνους νομοθετικές ρυθμίσεις, που
σχετίζονταν με την απαλλαγή τους από εκπαιδευτικά τέλη κάθε είδους και με τη διάθεση του συνόλου
των ετησίων εισπράξεων εκπαιδευτικών τελών για την παροχή βοηθημάτων σε ξενόφωνους μαθητές, οι
οποίοι διακρίνονταν, κατά τις εκτιμήσεις των δασκάλων τους (ΦΕΚ 277/ΝΔ 13.11.1927).
2.5. Η εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρνησης Βενιζέλου
Οι πρώτοι χρονικά νόμοι της νέας Κυβέρνησης Βενιζέλου για την εκπαίδευση αφορούσαν την
ανέγερση σχολικών κτηρίων. Συγκεκριμένα λαμβανόταν πρόνοια για την αποτελεσματικότητα του νόμου
που ίσχυε στη Νέα και την Παλιά Ελλάδα και σχετιζόταν με την ερανική εισφορά και την εθελοντική
εργασία των κατοίκων και αποφασιζόταν , σε περίπτωση που η Διδακτηριακή Επιτροπή δε
συνεργαζόταν, για την υποβολή των ονομάτων των υπόχρεων σε καταβολή χρημάτων κατοίκων, να
κατατίθεται η πρόταση των ονομάτων από τον Επιθεωρητή στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας (ΦΕΚ 38/ΝΔ
19.3.1928). Επειδή όμως το πρόβλημα της εξασφάλισης πόρων ήταν ζωτικό, η Κυβέρνηση προέβη και
στην νομική κατοχύρωση της εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων των τέως Χριστιανικών
Κοινοτήτων) μετά από τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής (ΦΕΚ 350/Ν 4446/1929.

Παράλληλα, οι φιλελεύθεροι, συνεχίζοντας την εκπαιδευτική πολιτική τους για τη θεσμοθέτηση
ενός λαϊκού σχολείου, κύρωσαν με νόμο την ίδρυση γεωργικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης ( Ν 3790/29)
και κυρίως κωδικοποίησαν όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις με την ψήφιση του «Νόμου περί
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 24.8.29/Ν.4397/29). Ταυτόχρονα, στα πλαίσια μιας διαδικασίας
άμεσης υλοποίησης των διατάξεων του Νόμου που προαναφέρθηκε ξεκίνησε μια συστηματική διαδικασία
ίδρυσης Νηπιαγωγείων, στα χωριά των εκπαιδευτικών περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 383/
ΝΔ 23.10.1929). Η διαδικασία σχετιζόταν άμεσα με την καταπολέμηση του γλωσσικού αναλφαβητισμού
των ξενοφώνων, αφού η προσχολική εκπαίδευση είχε χρησιμοποιηθεί στη Μακεδονία, ήδη από την
περίοδο της τουρκοκρατίας, ως μηχανισμός εκμάθησης της γλώσσας ( Ηλιάδου-Τάχου 2000). Τέλος
ιδρύθηκαν νυχτερινά σχολεία στην εκπαιδευτική περιφέρεια Καστοριάς και συγκεκριμένα στο
Άργος Ορεστικό, στο Βαρικό, το Βαψώρι, τη Ζεγκόσδη, την Καρνιώνα, τον Μελά, την Οινόη (ΦΕΚ 385/ΝΔ
25.10.1929).
Ένας ακόμα θεσμός που διαμορφώθηκε το 1930 και υπηρέτησε το αίτημα της καταπολέμησης του
αναλφαβητισμού των ξενοφώνων ήταν ο θεσμός των νυχτερινών σχολείων των αναλφάβητων
στρατιωτών, θεσμός που εφαρμόστηκε πρώτα στην εκπαιδευτική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και Αθηνών
(ΦΕΚ 349/ΝΔ 13.10.1930). Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η κατ εξαίρεση λειτουργία εφημερίων, σε
παραμεθόριες ξενόφωνες ενορίες των Νέων Χωρών, που αριθμούσαν λιγότερους από 400 κατοίκους ( Ν
5148/1930).
Τέλος, για την καλύτερα αποκεντρωμένη λειτουργία των σχολείων ψηφίστηκε το 1931 ο Νόμος
για την ίδρυση σχολικών Ταμείων και Εφορειών (ΦΕΚ 160/Ν5019/15.6.1931). Η μερική αποκέντρωση,
στο επίπεδο της διοίκησης των σχολείων, έγινε εφικτή με τη θεσμοθέτηση ως μελών της 5μελούς Εφορείας
δύο γονέων. Είναι προφανές ότι η παιδεία μετασχηματιζόταν με αργούς ρυθμούς σε υπόθεση που
αφορούσε και την τοπική κοινωνία.

3. Kριτική θεώρηση των μοντέλων εκπαιδευτικής πολιτικής που
επιλέχτηκαν για τους ξενοφώνους της Mακεδονίας
Τα μοντέλα, μέσα από τα οποία ένα Κράτος αναλαμβάνει τη διαχείριση
της πολυπολιτισμικότητας και καθορίζει τις συνιστώσες της διαπολιτισμικότητας, είναι τρία: το εθνικό
μοντέλο, το μοντέλο της αφομοίωσης και το μοντέλο της ενσωμάτωσης.
Η εφαρμογή του εθνικού μοντέλου προϋποθέτει τον σαφή εθνικό προσδιορισμό μιας
πληθυσμιακής ομάδας και προβλέπει, σε σύγχρονα πολιτικά πλαίσια, αποκλειστικά τη διδασκαλία της
γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης, ενώ τα μέλη της ομάδας διαβιώνουν σε ένα
διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, αυτό της χώρας υποδοχής (Πυργιωτάκης 2000). Η απουσία λοιπόν
της πρώτης και βασικής προϋπόθεσης, σε συνδυασμό με τον εθνικισμό της περιόδου, καθιστούσε
ανέφικτη την εφαρμογή του μοντέλου που προαναφέρθηκε, στην περίπτωση της Μακεδονίας.
Επιπλέον το μοντέλο της ενσωμάτωσης, το οποίο προϋπέθετε τη θεώρηση του πολιτισμικού και
μορφωτικού κεφαλαίου της «άλλης ομάδας» ως διαφορετικής και όχι ως ελλειμματικής, πρόβλεπε στις
βασικές ιδεολογικές αρχές του, από τη μια το σεβασμό της πολιτισμικής ετερότητας και τη δημιουργία
των συνθηκών διατήρησης της διαφορετικής κουλτούρας και από την άλλη την υποχρέωση γνωριμίας
με την κουλτούρα της χώρας υποδοχής ( Πυργιωτάκης 2000).
Το μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί από τη Κυβέρνηση Πάγκαλου,
ήταν στην ουσία ένα μοντέλο ενσωμάτωσης, που πρόβλεπε τη δημιουργία ειδικών μειονοτικών
σχολείων, σε περιοχές στις οποίες θα υποβαλλόταν σχετικό αίτημα 40 παιδιών, τα οποία είχαν ηλικία
6-12 χρόνων ( Ελεύθερο Βήμα 4.9.1925 & Μακεδονικά Νέα 4.9.1925).
Ο δάσκαλος στα σχολεία αυτά θα αμειβόταν από το Ελληνικό Κράτος, το οποίο θα αναλάμβανε
και τα έξοδα λειτουργίας του σχολείου. Η διδασκαλία θα γινόταν στη «μητρική» γλώσσα, στην οποία
και θα γράφονταν τα Αλφαβητάρια, και επομένως μέσα από τη μητρική γλώσσα θα διασφαλιζόταν η
διατήρηση της διαφορετικής κουλτούρας . Ως τέτοια γλώσσα καθορίστηκε η σλαβική, η εκπαιδευτική
χρήση της οποίας όμως αντιμετώπιζε ιδιαίτερα προβλήματα. Συγκεκριμένα δεν υπήρχε λογοτεχνική
γραπτή σλαβική γλώσσα και επιπλέον έλλειπαν τα αλφαβητάρια και τα λοιπά διδακτικά εγχειρίδια.
Την επίλυση του προβλήματος ανέλαβε Επιτροπή, αποτελούμενη από
τους βλαχόφωνους φιλολόγους Γ.Σαγιαξή, Παπαζαχαρίου και Ι. Λαζάρου, η οποία προέβη στην
εκπόνηση του σλαβικού αλφαβηταρίου (Abecedar). Το αλφαβητάριο έκανε χρήση του λατινικού

αλφαβήτου. Παράλληλα, μέσα από το νομοσχέδιο, προβλεπόταν η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
ως υποχρεωτικής και επομένως δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση της κουλτούρας της
χώρας, στην οποία διαβίωναν οι ξενόφωνοι πληθυσμοί. Ως εναλλακτική δυνατότητα εμφανιζόταν στο
Προεδρικό Διάταγμα η φοίτηση στα ελληνικά σχολεία, με παράλληλη διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας, σχεδιασμός που συνιστούσε ένα διαφορετικό μοντέλο ενσωμάτωσης. Τα
δύο μοντέλα ενσωμάτωσης, τα οποία σχεδιάστηκαν όχι για τους ξενοφώνους στο σύνολό τους, αλλά
ιδιαίτερα για τους σλαβοφώνους, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στην εκπαιδευτική πράξη.
Αντίθετα, το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά κόρον ήταν αυτό της αφομοίωσης, το οποίο
εκκινούσε από το ιδεολογικό-φιλοσοφικό υπόβαθρο ότι το πολιτισμικό και γλωσσικό κεφάλαιο
των ξενοφώνων ήταν ελλειμματικό και αποκλίνον, αν συγκρινόταν με αυτό της
κυρίαρχης εθνοπολιτισμικής ομάδας, που στην περίπτωσή μας ήταν αυτή των ελληνοφώνων
( Πυργιωτάκης 2000).
Για να επιτευχθεί, στην περίπτωση των ξενοφώνων του χώρου της Μακεδονίας, η αντιστάθμιση
του ελλείμματος, το οποίο ήταν ρεαλιστικό εν πολλοίς, εξαιτίας των υψηλών ποσοστών
αναλφαβητισμού, του χαμηλού βιοτικού επιπέδου και του απομονωτισμού, στον οποίο καταδίκαζε τους
σλαβόφωνους η οικονομική και η κοινωνική οργάνωση σε πατριές (ζάντρουγκες) (Καραβίδας, 1931) ,
επιλέχτηκε άλλοτε με το σύνθημα του εξελληνισμού, άλλοτε με το πρόσχημα του εκπολιτισμού και
άλλοτε με τη διακήρυξη της καταπολέμησης του αναλφαβητισμού, η ένταξη των ξενοφώνων στο
επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και η εφαρμογή ταχύρυθμων προγραμμάτων εκμάθησης της
κυρίαρχης γλώσσας και των θεμελιωδών πολιτισμικών συμπεριφορών. Το μοντέλο αυτό της
αφομοίωσης, αν εξαιρέσομε τις περιόδους της δικτατορίας, οικοδομήθηκε μέσα σε ένα δημοκρατικό
θεσμικό πλαίσιο που στόχευε στη διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών στην παιδεία και στην κοινωνική
ανέλιξη για όλους τους πολίτες.
Οπωσδήποτε όμως απέτρεψε τη θεσμική εκπαιδευτική έκφραση της ετερότητας των γλωσσικών
ομάδων των ξενοφώνων.
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙ.
ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.
Βασιλική ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επ. Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης,
Δέσποινα ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πελοποννήσου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος αυτού του άρθρο είναι η διερεύνηση της εφαρμογής των αρχών της Νέας Αγωγής στα
υπαίθρια σχολεία που λειτούργησαν στην Ευρώπη τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, καθώς και η
επιρροή των αρχών αυτών στις απόπειρες που έγιναν για τη λειτουργία παρόμοιων σχολείων στην Ελλάδα.
Εξετάζεται το ευρύ φάσμα των εκδοχών αυτού του πρωτότυπου ιατρικο-παιδαγωγικού θεσμού που
επινοήθηκε κυρίως από Γερμανούς σχολικούς γιατρούς για την προφύλαξη των καχεκτικών και
προφυματικών παιδιών και το οποίο τοποθετείται σε ένα σταυροδρόμι αναζητήσεων ανάμεσα στον
αντιφυματικό αγώνα, την κοινωνική δράση και την παιδαγωγική μεταρρύθμιση. Τα σχολεία που
λειτούργησαν μέσα στη φύση πρόσφεραν ένα πραγματικό πεδίο πειραματικής παιδαγωγικής, καθώς σε
αυτά εφαρμόστηκαν αρκετές από τις αρχές της Νέας Αγωγής (αλλά και του Σχολείου Εργασίας), όπως η
αυτενέργεια, η συνεκπαίδευση, οι δραστηριότητες εξερεύνησης του τοπίου, η ατομική εμπειρία, η μάθηση
των πραγμάτων σε συνδυασμό με την ιατρική φροντίδα.

SUMMARY
The objective of this article is the research of the application of the principles of New Education
in the open-air schools, which were created in Europe in the first decades of the 20 th century, as well
as the influence of these principles in different initiatives with the same goal that were promoted in
Greece at the same period of time. We intend to analyze the different aspects and dimensions of this
innovative medico-pedagogical institution, which was invented especially by German school doctors for
the protection of children whose health was very sensible and weak. This institution is also situated in
the crossroad of different problematic and initiatives situated between the struggle against
tuberculosis, the social action and the pedagogical reform. These schools, created and organized inside
the nature, offered a real place and a special domain for the application of experimental pedagogical
structures and principles, because there were promoted and experienced a lot of the principles of New
Education (and of the ‘Arbeitschule’) as the self-autonomy, the liberty and independence of doing and
experiencing, the activities of research and discovery of the nature, the self-experience, the learning
of different things-subjects in relationship with the medical care.
Η δημιουργία του θεσμού των υπαιθρίων σχολείων εγγράφεται στο πλαίσιο μιας κοινωνικής
πολιτικής πρόληψης της φυματίωσης, ασθένειας η οποία χαρακτηριζόταν ως μάστιγα στην Ευρώπη στις
αρχές του 20ού αιώνα, καθώς ήταν μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου για τους νέους ηλικίας 15-29 ετών.
Αν και η ταυτοποίηση του υπεύθυνου βάκιλου - το 1882- και η ανακάλυψη των ακτινών Χ -το 1895-

συνέβαλαν στη διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τη φύση της ασθένειας, δεν κατάφεραν, ωστόσο, να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη νόσο[1]. Κατά συνέπεια, μέχρι την ευρεία χρησιμοποίηση της
στρεπτομυκίνης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1947), η θεραπεία της φυματίωσης στηριζόταν σε
μια υγιεινοδιαιτητική αγωγή που συνδύαζε τη θεραπευτική αξία του αέρα με την ανάπαυση, την καλή
διατροφή και ενίοτε τη θωρακική χειρουργική.
Η ενίσχυση του αδύναμου παιδικού και νεανικού οργανισμού ως μέσο θωράκισής του απέναντι
στην ασθένεια μέσω μιας πρωτότυπης υγιεινιστικής θεραπευτικής αγωγής, αποτελεί μια από τις
προτεραιότητες του αντιφυματικού αγώνα στα πρώτα στάδια και διαμορφώνεται σε δύο άξονες: την
τοποθέτηση των νοσούντων ατόμων σε νοσοκομεία ή σανατόρια και την προσωρινή μεταφορά όσων
απειλούνται σε κατασκηνώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Από τα τέλη του 19ου αι. στη Γερμανία, τη Σουηδία, την Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία, διάφορες
μελέτες και αρκετά δημοσιεύματα αναδεικνύουν το πρόβλημα της επίδρασης των κατοικιών στην υγεία
των ατόμων σε συνάρτηση και με το μεγάλο ποσοστό αναιμικών και προφυματικών παιδιών. Μπροστά
στη γενικότερη αδράνεια των αρχών, δύο βερολινέζοι γιατροί προτείνουν να στέλνονται οι φυματικοί
εργάτες για θεραπεία στον καθαρό αέρα, σε σπίτια ανάπαυσης-ξεκούρασης (Erholungsheime) μέσα στο
δάσος. Όπως και η παραμονή στα σανατόρια, η πρακτική αυτή υπακούει σε μια λογική κλιματοθεραπείας
που έχει τις ρίζες της στην ιπποκρατική αντίληψη σχετικά με την ευεργετική για την υγεία επίδραση του
περιβάλλοντος, του αέρα, του νερού, των άστρων. Ήδη, από την περίοδο του Διαφωτισμού, αρκετοί
γιατροί υπογράμμιζαν την υπεροχή της ζωής στην ύπαιθρο σε άμεση επαφή με τη φύση, τον ήλιο και τον
καθαρό αέρα. Στο δεύτερο μισό του 19ου αι. το αυξανόμενο ενδιαφέρον ευρύτερων στρωμάτων γύρω
από τη φυσιολατρία εμπλουτίζει και προεκτείνει αυτή την παραδοσιακή προσέγγιση, εξελισσόμενο μετά
τον τραυματισμό του μεγάλου πολέμου στην αναζήτηση ενός άλλου τρόπου ζωής βασισμένου στην
επιστροφή στη φύση. Η αεροθεραπεία επιβάλλει την απομάκρυνση από το ‘νοσογόνο’ περιβάλλον της
πόλης και την εγκατάσταση στα προάστια, σε συνοικίες πλαισιωμένες από πάρκα. Στο λόγο των
υγιεινιστών, η πόλη αρχίζει να θεωρείται καταστροφική όχι μόνο λόγω του μολυσματικού περιβάλλοντός
της, αλλά και λόγω της αρνητικής της επίδρασης στα ανθρώπινα ήθη. Αντίθετα, υπό την ευεργετική
επίδραση της φύσης και του φυσικού περιβάλλοντος, ο άνθρωπος του χωριού μπορεί να έχει μια ζωή
ηθική, να αποκτήσει μια ηθική ύπαρξη σύμφωνη με την εικόνα και το πρότυπο του ‘καλού άγριου’ από
τον οποίο προέρχεται[2]. Αυτές οι φυσιοκρατικές αντιλήψεις θα επηρεάσουν τόσο την εκπαιδευτική θεωρία
όσο και την εκπαιδευτική πράξη. Ενδεικτικό της εξέλιξης αυτής είναι η συζήτηση και οι πρωτοβουλίες
σχετικά με την ίδρυση υπαιθρίων ιδρυμάτων.
Προορισμένα να δεχτούν ασθενικά παιδιά των λαϊκών συνοικιών (χοιραδικά, καχεκτικά,
αδενοπαθή, κ.ά) που παρουσίαζαν σημάδια κλειστής φυματίωσης ή προέρχονταν από μολυσματικό
περιβάλλον[3], τα υπαίθρια ιδρύματα συνδύαζαν την ιατρική επίβλεψη τόσο με μια ιδιαίτερη
παιδαγωγική[4] όσο και μια αρχιτεκτονική αντίληψη του σχολικού χώρου.[5] Λειτουργώντας άλλοτε ως
οικοτροφεία και άλλοτε ως ημερήσια σχολεία στις παρυφές της πόλης, αλλά πάντα μέσα στη φύση, τα
ιδρύματα αυτά ακολουθούν σε γενικές γραμμές μια κοινή δέσμη αρχών που περιλαμβάνει: αεροθεραπεία,
ηλιοθεραπεία, ανάπαυση, καθαριότητα, καλή διατροφή.
Όπως τονίζεται στο πρώτο διεθνές συνέδριο των υπαιθρίων σχολείων που πραγματοποιήθηκε
στο Παρίσι το 1922, το υπαίθριο σχολείο είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσα σε ένα φυσικό πλαίσιο, το
οποίο πραγματοποιεί μια διπλή τομή: με το αστικό περιβάλλον, που κρίνεται ανθυγιεινό, με τα κανονικά
σχολεία, τα οποία, επίσης, κρίνονται ακατάλληλα όσον αφορά το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο
που προσφέρουν[6]. Εφαρμόζεται σε αυτά μια απόλυτη υγιεινή: σωματικές ασκήσεις αναπνευστικού και
διορθωτικού χαρακτήρα, μια ορθολογικοποιημένη διατροφή, η οποία συνοδεύεται από μπάνια, έκθεση
στον ήλιο, μεσημεριανό ύπνο, ανάπαυση και ησυχία.

Η υπαίθρια εκπαίδευση και οι αρχές της νέας αγωγής
Το υπαίθριο σχολείο θεωρείται κατάλληλο πεδίο προώθησης παιδαγωγικών εμπειριών και
πειραματισμών που συνδέονται με τις αρχές της νέας αγωγής στο πλαίσιο ενός υγιεινιστικού μοντέλου
φροντίδας και πρόληψης. Το μοντέλο αυτό υπαγορεύει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της
διανοητικής υπερκόπωσης, το σωστό καταμερισμό της σχολικής εργασίας και τη συστηματική
καταμέτρηση της σωματικής εξέλιξης από τους σχολιάτρους. Οι μετρήσεις του βάρους, του ύψους, των
αιμοσφαιρίων, πριν και μετά τη φοίτηση στο υπαίθριο σχολείο, επιχειρούν να εκτιμήσουν με ποσοτικά
δεδομένα τις επιδράσεις από την παραμονή στη φύση σε αυτά τα αδύναμα παιδιά.

Οι συχνές σωματικές ασκήσεις (γυμναστική, περίπατος, παιχνίδια, φροντίδα του κήπου,
χειρωνακτικές εργασίες) στο φυσικό πλαίσιο, η εκμάθηση της υγιεινής, ο μεσημεριανός ύπνος και η
ισορροπημένη διατροφή, περιόριζαν τη διάρκεια των σχολικών ασκήσεων. Η διδασκαλία κάλυπτε μικρό
μέρος του προγράμματος των κανονικών σχολείων και ήταν προσανατολισμένη προς την εκμάθηση
κανόνων υγιεινής αλλά και προς την υιοθέτηση των αρχών της αυτονομίας, της αυτενέργειας και της
αυτοπειθαρχίας, αναδεικνύοντας στο σημείο αυτό τις επιδράσεις που ο συγκεκριμένος θεσμός είχε δεχτεί
από το κίνημα της νέας αγωγής, συγχρόνως όμως και το βαθμό στον οποίο οι προβληματισμοί των
ιατρικών κύκλων ασκούσαν μια επιρροή στην παιδαγωγική πρακτική.
Προϊόν του φιλανθρωπικού υγιεινισμού ο υπαίθριος θεσμός υπήρξε, ήδη από τη δεκαετία του
1920, αντικείμενο μελέτης και ευρύτερου ενδιαφέροντος ατόμων που προσπάθησαν να προωθήσουν τις
αρχές της νέας παιδαγωγικής αλλά και του σχολείου εργασίας μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένων
ιδρυμάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα λεγόμενα «εξοχικά παιδαγωγεία - οικοτροφεία»
(Landerziehungsheime),
όπως
το
σχολείο
που
ίδρυσε
ο Cecil Reddie,
το New School του Abbotsholme στο Uttoxeter, το 1889, ο Edmond Demolins, σχολείο των Roches, και
ο Hermann Lietz, ο οποίος είχε ανοίξει αρκετά παρόμοια σχολεία στη Γερμανία (1868-1919) ήδη από τα
τέλη του 19ου αι.[7]
Σύμφωνα με το διεθνές γραφείο των νέων σχολείων,[8] η υπαίθρια τάξη είναι μια ενεργητική τάξη,
μια ηλιόλουστη τάξη, μια τάξη-φύση, ένα ‘φυσικό’ σχολείο που συνδυάζει τις αρχές της
ιατροπαιδαγωγικής και ιατροπαιδοτεχνικής[9]. Σ’ αυτή τη φυσιολατρική οπτική αναγνωρίζουμε τις
επιδράσεις του Adolphe Ferrière, ο οποίος σε άρθρο του, το 1926, προσδιόριζε τα στοιχεία της νέας
αγωγής εκτός αστικού πλαισίου. Πρόκειται για μια αγωγή στην ύπαιθρο: η υγιεινή είναι ιδιαίτερη, η
διατροφή ελέγχεται, ο αερισμός είναι συνεχής, η ανάπαυση και η φυσική και σωματική άσκηση
εναρμονίζονται. Βασικός στόχος αναδεικνύεται η απόκτηση των ιδεών και των γνώσεων μέσω των
αισθήσεων, καθώς «η άμεση παρατήρηση των πραγμάτων και των γεγονότων βρίσκεται στη βάση αυτής
της εκπαίδευσης». Επιδιώκεται, επίσης, η αυτονομία των δραστηριοτήτων, η στενή και πιο δημοκρατική
σχέση ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς, η περιορισμένη θέση της αποστήθισης, ένα σχολείο
περισσότερο λαϊκό και πρακτικό. Παράλληλα τονίζεται η αξία της πνευματικής-διανοητικής υγείας των
παιδιών σε συνάρτηση με τα στοιχεία μιας ειδικής παιδαγωγικής (αντίθετα η κακή υγεία συνδέεται με την
ανηθικότητα και οδηγεί σε εκφυλισμό[10]), μιας ‘λειτουργιστικής αρχιτεκτονικής’ (αποτελεσματικότητα
και ορθολογικότητα) και ενός ιδιαίτερου είδους ‘σχολικής αλληλεγγύης’. «Το δημόσιο σχολείο γίνεται
όλο και περισσότερο αντιληπτό ως ένας χώρος με κοινωνικά χαρακτηριστικά, στον οποίο δηλαδή οι
μαθητές θα πρέπει να ζουν και να ενεργούν όπως σε μια καλά οργανωμένη κοινωνία υποδειγματικού
χαρακτήρα, στην οποία οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη καθορίζονται και ρυθμίζονται με βάση μια αγωγή
σύμφωνη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της καλοσύνης».
Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στα υπαίθρια ιδρύματα, την υπαίθρια εκπαίδευση, τη νέα
αγωγή, τις αρχές του νέου σχολείου, αλλά και του σχολείου εργασίας. Το νέο σχολείο και η νέα αγωγή
συνδέθηκαν με την προσπάθεια των παιδαγωγών του τέλους του 19ου αι. και των αρχών του 20ού να
μελετήσουν και να αναλύσουν τα θέματα της εκπαίδευσης, της αγωγής με βάση τα πορίσματα των
επιστημών: της βιολογίας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της φιλοσοφίας. Το σχολείο εργασίας
από την πλευρά του ανέδειξε ως βασική του αρχή την ανάπτυξη των εμπειριών του παιδιού, τη διατήρηση
του αυθορμητισμού του και των φυσικών του δραστηριοτήτων, κάτι που θεωρείτο ότι μπορούσε να
επιτευχθεί και μέσω της σωματικής εργασίας και ανάπτυξης. Η νέα αγωγή φιλοδοξούσε να γίνει ένα
‘παιδαγωγικό νησί’ όπου τα νεαρά άτομα θα εξελίσσονταν σε καλούς πολίτες ζώντας μακριά από τις
πόλεις και τον πολιτισμό που θεωρείται καταστροφικός, αναπτύσσοντας μια υγιή δραστηριότητα κοντά
στη φύση, κατευθυνόμενη από τη λογική και το νου. Ένας σημαντικός αριθμός πρακτικών δράσεων στον
ελεύθερο αέρα –γυμναστική, περίπατοι, φροντίδα-καλλιέργεια του κήπου, η δέσμευση και η ‘υποχρέωση
της χαλάρωσης’ αποτέλεσαν έκφραση της προώθησης μιας διαδικασίας άσκησης πειθαρχίας και
αυτοπειθαρχίας και μιας παιδαγωγικοποίησης που απέκτησαν μια ιδιαίτερη αξία και σημασία για τους
επιγόνους της νέας αγωγής. Σκοπός της αγωγής σε αυτό το πλαίσιο είναι η ο υγιής άνθρωπος στο σώμα
και την ψυχή, αυτός που διαπνέεται από ισχυρό κοινωνικό αίσθημα ευθύνης και πρακτική σκέψη. Τα
σπουδαιότερα μέσα γι’ αυτή την αγωγή είναι η κοινοτική ζωή, η απομόνωση στην ύπαιθρο, η γεωπονική
και βιοτεχνική δραστηριότητα, το ρεαλιστικό πρόγραμμα μαθημάτων και δραστηριοτήτων.
Τα υπαίθρια σχολεία γίνονται το κέντρο εκδήλωσης της φυσιολατρίας, της σχέσης με τη φύση
και τίθενται στην υπηρεσία του εργαστηρίου του μέλλοντος. Σταδιακά τα σχολεία αυτά εξελίσσονται από
υγιεινιστικού χαρακτήρα ιδρύματα σε κοινωνικής αντίληψης πρωτοβουλίες. Παράλληλα λειτουργούν ως

ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι, καθώς προωθούνται στο πλαίσιό τους παιδαγωγικές μέθοδοι ενεργητικού
χαρακτήρα εμπνευσμένες από τους Ferrière, Freinet, Guéchot.
Βασικά στοιχεία της αγωγής στα υπαίθρια σχολεία, που συναντάται και στα εξοχικά οικοτροφεία,
είναι ‘η διηνεκής εποπτεία και η ελεύθερη επικοινωνία των δασκάλων με τους μαθητές’. Παράλληλα,
επιδιώκεται η ανάδυση της ατομικότητας των μαθητών, η καλλιέργεια της αυτενέργειας, του κοινωνικού
πνεύματος, η αρμονική ανάπτυξη διανοητικών και σωματικών δυνάμεων. Δίνεται, εξάλλου , ιδιαίτερη
σημασία ‘στο αυθόρμητον, την κίνησιν και την χαράν του παιδικού οργανισμού’.
Βασικές παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές θεωρούνται: η πρακτική της ‘ανεξάρτητης εργασίας’
και της πραγματογνωσίας, η θεματική προσέγγιση των μαθημάτων, η ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία,
οι ενεργητικές μέθοδοι, η εκμάθηση της αυτονομίας και η προσέγγιση μαθητών και εκπαιδευτικών, η
συνεκπαίδευση των δύο φύλων, η οργάνωση της σχολικής ζωής σε κοινοτικό πλαίσιο, η ανάδειξη της
αξίας της ατομικής πρωτοβουλίας των μαθητών και της εκπαίδευσης-διδασκαλίας σε στενή σχέση με τη
ζωή, ο σεβασμός προς την εμπειρία του παιδιού και η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας ζωηρής εργασίας,
ευχάριστης και χαλαρωτικής απασχόλησης, η εναλλαγή εργασίας-παιχνιδιού και ανάπαυλας-ξεκούρασης,
τα σπορ, τα παιχνίδια, τα διάφορα είδη χειρωνακτικής εργασίας. Αντίθεση, μάλιστα, αποτελεί ο
στρατιωτικός-πειθαρχημένος τρόπος ζωής των παιδιών ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης της
σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης των παιδιών με την ελευθερία του πνεύματος και των πρακτικών
που διαπνέουν οι γενικότερες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές πρακτικές των υπαιθρίων σχολείων.
Σημαντικό είναι, ωστόσο, ότι καταδικάζονται οι σωματικές τιμωρίες, η βίαιη απόρριψη, η ειρωνεία, ο
σαρκασμός, ενώ προωθούνται η ενθάρρυνση και η επιβράβευση.
Οι επιδράσεις της νέας αγωγής διαφαίνονται και στις ακόλουθες διαπιστώσεις γύρω από τους
άξονες λειτουργίας των υπαιθρίων σχολείων: «Ο στόχος: όχι επιβεβλημένη διδασκαλία, αλλά μια γνώση
που βιώνεται, μια βιωμένη γνώση, όχι στραβές σπονδυλικές στήλες, αλλά σωματικές φροντίδες, όχι
σχολικοί ανάπηροι, αλλά μια νεολαία ικανή για ζωή». Η κίνηση των σωμάτων είναι βασική σε αυτή τη
νέα παιδαγωγική (ελεύθερη εκπαίδευση, εκπαίδευση σε κίνηση) μέσω των διαδικασιών εκείνων που
συμβάλλουν στην κατασκευή, την οικοδόμηση, αλλά και τον έλεγχο του σώματος. Το υπάκουο σώμα που
δημιουργείται μέσα από αυτές τις πρακτικές είναι εύπλαστο, ευλύγιστο και παραγωγικό, ένα σώμα το
οποίο θα μπορούσε μέσω λεπτομερούς εξέτασης και προσεκτικής μέτρησης να κανονικοποιηθεί και να
ρυθμιστεί εξασφαλίζοντας την υγιή εξέλιξη-ανάπτυξη-πρόοδο της φυλής και την δημιουργία οικονομικά
παραγωγικών πολιτών με βάση τη λογική ενός ‘σχολικού τεϊλορισμού’.

Τα υπαίθρια ιδρύματα στον ευρωπαϊκό χώρο
Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας γιατρών και παιδαγωγών σε μια περίοδο κατά την οποία η
σχολική υγιεινή εγγράφεται στις προτεραιότητες πολλών κυβερνήσεων για ενίσχυση της νέας γενιάς, τα
υπαίθρια ιδρύματα γνωρίζουν διάφορες εφαρμογές (και παραλλαγές) σε ευρωπαϊκές πόλεις της δυτικής
και της κεντρικής Ευρώπης, αλλά και των ΗΠΑ από τις αρχές του 20ού αι.[11] Πολλοί ευρωπαϊκοί δήμοι
εφάρμοσαν προγράμματα υπαίθριας διαβίωσης ενισχύοντας άλλοτε την παιδαγωγική και άλλοτε τη
θεραπευτική πλευρά.[12] Η εξάπλωση των ιδρυμάτων αυτών τοποθετείται, ωστόσο, μετά τον πρώτο
παγκόσμιο πόλεμο, όταν η αύξηση του αριθμού των αρρώστων και ο φόβος μετάδοσης ασθενειών ενίσχυε
το ενδιαφέρον για προφύλαξη.
Πρόδρομοι του θεσμού της υπαίθριας διαμονής θεωρούνται τα σχολεία που ήταν εγκατεστημένα
μέσα στα σανατόρια, όπως αυτό του Davos, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1878[13]. Στο δεύτερο μισό
του 19ου αι. εμφανίστηκαν γενικότερα τρεις βασικοί θεσμοί που στόχο είχαν να βοηθήσουν τα άρρωστα
παιδιά και αυτά που είχαν ανάγκη ανάπαυσης: τα σανατόρια για παιδιά (Kinderheilstaetten), οι παιδικές
εξοχές (colonies de vacances, Feriencolonien), οι κατασκηνώσεις στην πόλη και οι ημι-κατασκηνώσεις
(Stadt- oder Halbkolonien)[14].
Τα πρώτα αυθεντικά υπαίθρια σχολεία θεωρούνται, ωστόσο, τα γερμανικά σχολεία του δάσους
(Waldschule) των αρχών του 20ού αιώνα, ενώ ο γιατρός Adolf Baginsky παρουσιάζεται ως ο βασικός
εισηγητής του θεσμού αυτού. Το 1881 ο Baginsky κατέθεσε στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης του
Βερολίνου ένα σχέδιο δημιουργίας σχολείου για αναιμικά παιδιά των λαϊκών συνοικιών. Η πρότασή του
αυτή θα υλοποιηθεί, ωστόσο, είκοσι χρόνια αργότερα -μόλις το 1904- όταν ο γιατρός Bernhard Bendix και
ο
παιδαγωγός Hermann Neufert θα
ιδρύσουν
το
πρώτο
σχολείο
του
δάσους
στην
περιοχή Charlottenburg κοντά στο Βερολίνο. Ακολουθούν πρωτοβουλίες σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης
και των ΗΠΑ.

Στον τομέα της υπαίθριας εκπαίδευσης οι ιδέες ταξιδεύουν πολύ γρήγορα, ενώ η γλώσσα δεν
αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Αρκεί μια φωτογραφία, ένα σχέδιο ή μια επίσκεψη για να γίνει αντιληπτή η
προσπάθεια. Οι γάλλοι αρχιτέκτονες Eugene Beaudoin και Marcel Lods του γαλλικού σχολείου
της Suresnes αντέγραψαν τα σχέδια των τάξεων που είχαν φτιαχτεί από τον Jan Duiker για ένα υπαίθριο
σχολείο στο Άμστερνταμ μετά από επίσκεψή τους εκεί. Αλλά αντί για τάξεις τοποθετημένες η μία πάνω
στην άλλη, όπως παρουσιάζονταν στο μοντέλο που είχαν αντιγράψει, οι συγκεκριμένοι αρχιτέκτονες
πρότειναν μεμονωμένα σπίτια-περίπτερα διάσπαρτα μέσα σε πάρκα. Στη συνέχεια το υπαίθριο σχολείο
της Suresnes θα αποτελέσει το μοντέλο για το σχολείο της Κοπεγχάγης, το οποίο, ωστόσο, υλοποιήθηκε
με τρόπο πιο οικονομικό και προσαρμοσμένο στο βροχερό κλίμα της Δανίας. Πολλές φορές και τα ίδια τα
σπίτια, τα οικήματα, οι κατασκευές καλούνται να περάσουν τα σύνορα[15]. Το σχολείο του δάσους
(Waldschule) όταν υιοθετείται από τους άγγλους γίνεται υπαίθριο σχολείο (open-air school). Oι Γάλλοι
τάσσονται και αυτοί υπέρ του όρου ‘υπαίθριο σχολείο’ (école de plein air), ενώ οι Καταλανοί υιοθετούν
τον γερμανικό όρο ‘σχολείο του δάσους’ (escola del bosque). Ποικιλία μορφών, διαφορές, αλλά και
ομοιότητες διαπιστώνονται και στις αρχιτεκτονικές μορφές. Στη Μεγάλη Βρετανία η κατασκευή υπαιθρίων
σχολείων εγκαινιάζεται με τη σημαντική κατασκευή του Uffculme κοντά στο Birmingham και τα
μεμονωμένα σπίτια-περίπτερα που διαθέτουν γυάλινες πλευρές. Οι αρχιτέκτονες προωθούν εκεί τον
συγκεκριμένο τύπο σπιτιού μέχρι τη δεκαετία του ’50. Στη Γαλλία αντίθετα ο τύπος αυτός είναι
περιθωριακός με μόνη εξαίρεση το σχολείο της Suresnes, καθώς υιοθετείται ένας άλλος τύπος υπαιθρίων
σχολείων –συμπαγής με μια ευθύγραμμη μορφή. Η Σουηδία θα προτιμήσει έναν τύπο με ταράτσα
μιμούμενη τις καινοτομίες των ΗΠΑ[16]. Σε γενικές γραμμές οι κατασκευές είναι απλές, αρκετά συχνά
παραπήγματα μέσα στο δάσος, σε κήπο ή σε παραθαλάσσιες περιοχές που εξυπηρετούν τις λειτουργικές
ανάγκες του ιδρύματος και την ιατρική παρακολούθηση των φοιτώντων. Τα έπιπλα -θρανία, τραπέζια,
κρεβάτια, ανάκλιντρα, καθίσματα- είναι και αυτά ιδιαιτέρως απλά, καθώς δίνεται μεγάλη σημασία στον
λειτουργικό και πρακτικό τους χαρακτήρα δεδομένου ότι χρειαζόταν να μετακινούνται εύκολα ανάλογα
με αλλά και σε συνάρτηση με τις πρακτικές που επέβαλε η παιδαγωγική λογική αλλά και η δραστηριότητα
του σχολείου εργασίας[17].
Στην Ελλάδα η πρώτη αναφορά στα υπαίθρια ιδρύματα, και μάλιστα σε αυτά της Σουηδίας,
γίνεται το 1904, κατά τη διάρκεια του Α΄ εκπαιδευτικού συνεδρίου, όταν ο Κ. Σάββας, πρώτος καθηγητής
υγιεινής και μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας εκθείαζε τα οφέλη της υπαίθριας διδασκαλίας
και πρότεινε την εγκατάσταση ενός κατάλληλου υπόστεγου στο προαύλιο κάθε σχολείου προκειμένου να
γίνεται η διδασκαλία εκεί «καθ’ ας ώρας του έτους ο καιρός επιτρέπει τούτο». Για να πείσει το κοινό των
εκπαιδευτικών που παρακολουθεί το Συνέδριο για τα οφέλη αυτής της εφαρμογής, θα επιδείξει
φωτογραφίες του υπαιθρίου μαθήματος που είχε φέρει ο Βικέλας από το ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει
στη Σουηδία, στη διάρκεια του οποίου είχε επισκεφθεί διάφορους τύπους σχολείων [18]. Το Συνέδριο
έκλεινε με την ευχή να ιδρυθούν υπαίθρια σχολεία στις μεγάλες πόλεις για τα ασθενικά παιδιά και την
πρόβλεψη δημιουργίας μιας φορητής πλευράς στην αίθουσα όλων των σχολείων που επρόκειτο να
οικοδομηθούν, προκειμένου να μετατρέπεται η διδασκαλία σε υπαίθρια. Η λύση των ‘υπαιθρίων
σχολείων’ προτάθηκε αργότερα από τον γιατρό Δημήτρη Σαράτση στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του κατά
τη διάρκεια του Β΄ συνεδρίου κατά της φυματιώσεως που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο το 1912.
Η πρώτη, ωστόσο, απόπειρα λειτουργίας υπαίθριου σχολείου στην Ελλάδα έγινε τον Μάιο του
1916 σε ένα κτήμα λίγο έξω από την Αθήνα που παραχωρήθηκε για αυτόν τον σκοπό από το δήμο
Αθηναίων στον Πατριωτικό Σύνδεσμο Ελληνίδων. Η απόπειρα αυτή ενίσχυσης των αδύναμων παιδικών
σωμάτων και πρόληψης της παιδικής φυματίωσης είχε δοκιμαστικό χαρακτήρα και οφείλεται στην
πρωτοβουλία ενός σχολίατρου, του Εμμανουήλ Λαμπαδάριου, προϊστάμενου του Γραφείου Σχολικής
Υγιεινής του Υπουργείου Παιδείας[19] και στην οικονομική στήριξη του Πατριωτικού Συνδέσμου
Ελληνίδων, ενός φιλανθρωπικού συλλόγου κυριών που λειτουργούσε από το 1912 υπό την προστασία
της βασίλισσας Σοφίας[20]. Το περιεχόμενο του προγράμματος στο σχολείο αυτό υιοθετούσε την ιατρική
αντίληψη «περί μαθησιακών απαιτήσεων σύμφωνα με τους φυσιολογικούς νόμους της αναπτύξεως του
παιδικού εγκεφάλου». Και στο συγκεκριμένο εγχείρημα διαπιστώνεται η υιοθέτηση και η προσπάθεια
υλοποίησης των αρχών της νέας αγωγής, κυρίως της αυτενέργειας μαθητών, της συνεργασίας μαθητώνδασκάλων και της εποπτικής διδασκαλίας μέσα στη φύση.
Διάφορα πρακτικά και οικονομικά προβλήματα, αλλά κυρίως η κοινωνική και πολιτική συγκυρία
δεν επέτρεψε τη συνέχιση λειτουργίας του συγκεκριμένου σχολείου ούτε κατ’ επέκταση την ανάπτυξη
του σχετικού θεσμού. Ο ίδιος ο Λαμπαδάριος, ωστόσο, δεν σταμάτησε να υποστηρίζει την αξία του
σχετικού θεσμού και να προωθεί το σχέδιό του για ίδρυση ενός μόνιμου υπαίθριου σχολείου. Αυτή η

προσωπική επιμονή είχε ως αποτέλεσμα την επανάληψη της προσπάθειας, αρκετά αργότερα βέβαια και
χωρίς αποτέλεσμα και πάλι, το 1932. Στις διάφορες προσπάθειες για προώθηση του σχετικού θεσμού
εντάσσεται η ιδιαίτερα σημαντική, αν και χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα, πρωτοβουλία σχεδιασμού του
οργανισμού λειτουργίας του πρώτου αυτού υπαιθρίου σχολείου στο κτήμα Νομικού με τη βοήθεια του
Γληνού και του Δελμούζου[21], η οποία τοποθετείται μεταξύ 1917-1920. Η δεύτερη προσπάθεια
δημιουργίας ενός υπαιθρίου σχολείου καταγράφεται στις αρχές της δεκαετίας του ’30 κατά τη διάρκεια
της τελευταίας βενιζελικής κυβέρνησης και οφείλεται σε πρωτοβουλία της ελληνικής αντιφθισικής
εταιρείας. Αν και η ίδρυση και η λειτουργία αυτού του σχολείου συμπεριλήφθηκαν σε σχετικό διάταγμα
(της 14ης Απριλίου 1932 «Περί ιδρύσεως υπαιθρίου δημοτικού σχολείου της Ελληνικής αντιφθισικής
Εταιρείας»), η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε. Τα ερωτηματικά σχετικά με την αποτυχία και αυτής της
απόπειρας παραμένουν, προς το παρόν, αναπάντητα. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να αμφισβητήσουμε το
γενικότερο ενδιαφέρον της βενιζελικής κυβέρνησης, σε άμεση συνάρτηση και με αυτή την πρωτοβουλία,
για τη λήψη μέτρων σχετικών με τα αδύναμα και ασθενικά παιδιά όπως τα μαθητικά συσσίτια, τα σχολεία
για παιδιά με ειδικές ανάγκες, το πρεβαντόριο στα Μελίσσια που είχε ήδη άρχισε να λειτουργεί. Οι
ενέργειες για την πρόληψη της φυματίωσης και την αντιμετώπιση της προδιάθεσης θα επικεντρωθούν
αργότερα σε οικονομικότερες και ευκολότερες λύσεις όπως στην υπαιθριοποίηση της διδασκαλίας και
στη δημιουργία ημιυπαίθριων αιθουσών.

Εξέλιξη, σημασία και προοπτικές των υπαιθρίων σχολείων
Γιατροί, παιδαγωγοί, φιλάνθρωποι εκδηλώνουν μεγάλο ζήλο για την ανάπτυξη της υπαίθριας
εκπαίδευσης από τις αρχές ήδη του 20ού αιώνα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λατινική
Αμερική και τη Βόρεια Αφρική. Ενώσεις, οργανώσεις, εθνικές επιτροπές, τοπικές και κοινοτικές
οργανώσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα δημιουργούνται και στηρίζουν οικονομικά τις διάφορες ενέργειες.
Γύρω από το συγκεκριμένο θεσμό δημιουργείται σύλλογος υπαιθρίων σχολείων, επιτροπές, ενώσεις
εκπαιδευτικών, ενώ οργανώνονται συνέδρια που βοηθούν την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. Τα
υπαίθρια σχολεία συνδέονται, όπως επισημάναμε, τόσο με τις αρχές της νέας αγωγής όσο και με το
υγιεινιστικό κίνημα, το οποίο σε συνάρτηση με μια σειρά νέων επιστημών όπως η ψυχολογία, η
ανθρωπομετρία, η παιδολογία και νέους όρους όπως ο ευγονισμός και η φυσιολατρία, προωθεί, από τις
αρχές του 20ού αιώνα, κοινωνικοπολιτικές μεταρρυθμίσεις. Οι υποστηρικτές της υπαίθριας αγωγής
κινούνται ανάμεσα στον αντιφυματικό αγώνα, την κοινωνική δράση και την παιδαγωγική μεταρρύθμιση.
Επιδιώκεται, στο πλαίσιό των υπαιθρίων σχολείων, να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί το σώμα του
παιδιού, παράλληλα με τη διαμόρφωση του πνεύματος και της καρδιάς, να συνδεθεί ο σχολικός θεσμός
με μια πολιτική δημόσιας υγιεινής, να προωθηθεί μια δράση με σκοπό την ανανέωση και την αναγέννηση
του ανθρώπινου είδους και της φυλής. Στόχος τους είναι να καταστήσουν τα παιδιά ‘απόστολους της
υγείας και μεταρρυθμιστές της υγιεινής στο πλαίσιο της οικογένειας’[22]. Σε αναζήτηση ενός έθνους υγιών
παιδιών και αποτελεσματικών ατόμων-πολιτών -στην υπηρεσία της ‘εθνικής αποτελεσμα τικότητας’- τα
υπαίθρια σχολεία αποτελούν, ωστόσο, έκφραση της σύγχρονης κοινωνίας που προσπαθεί να ελέγχει το
σωματικό στοιχείο σε όλες του τις διαστάσεις.
Παρά τα όριά του, το σχολείο αυτό βελτιώνει αρκετά τη γενική κατάσταση των χρηστών του και
αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για μια αμυντική αντιφυματική καμπάνια που κινητοποιεί όλους τους
πρωταγωνιστές -δημόσιους και ιδιωτικούς- στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης κοινωνικής πολιτικής. Από
κάποιους θεωρείται ένας χώρος εκδήλωσης ενός κοινοτικού πνεύματος αλληλεγγύης ή ενός κοινοτικού
σοσιαλισμού που εμπνέει μια φιλόδοξη πολιτική της παιδικής ηλικίας στους τομείς της δημόσιας υγιεινής,
της εκπαίδευσης και του ελεύθερου χρόνου. Αρκετοί είναι, ωστόσο, και αυτοί οι οποίοι δεν θεωρούν
πρωτοποριακό τον θεσμό αυτό και το ρόλο του υπαίθριου ιδρύματος καθώς δεν εγκρίνουν τις πρακτικές
σε αυτό το πλαίσιο. Άλλοι μάλιστα ασκούν κριτική στον εμπειρισμό μιας διαδικασίας που κρατά
αποστάσεις από την ιατρική και από τις ανακαλύψεις της βακτηριολογίας των αρχών ήδη του 19 ου αι.,
ενώ αμφισβητείται γενικότερα η σημασία της έκθεσης στον ήλιο, η οποία θεωρείται επικίνδυνη, όπως και
η ενισχυμένη διατροφή, η οποία εκτιμάται ότι αποτελεί κληροδότημα της παλιάς αντιφυματικής
θεραπευτικής. Άλλοι πάλι έχουν επιφυλάξεις απέναντι σε έναν θεσμό, ο οποίος δημιουργεί τις υποψίες
ότι ενισχύει την παρέμβαση της διοίκησης και την ανάπτυξη μιας εξαναγκαστικής πολιτικής όσον αφορά
στη δημόσια υγεία.
Στο συνέδριο των Βρυξελλών το 1931 το ζήτημα που μελετήθηκε ήταν πώς τα παιδιά με καλή
υγεία θα μπορούσαν να έχουν και αυτά πρόσβαση στην υπαίθρια εκπαίδευση. Το συμπέρασμα του

συνεδρίου ήταν ‘όλα τα σχολεία που θα δημιουργούνται στο μέλλον θα είναι υπαίθρια’. Το ίδιο θέμα
απασχόλησε και το τα συνέδρια του 1936, καθώς και οι δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα
σχολεία ως μέσο συνεννόησης των εθνών μέσω της ανταλλαγής προγραμμάτων και εμπειριών. Η ενίσχυση
και η επιδείνωση των διεθνών τάσεων, η άνοδος της εθνοσοσιαλιστικής ιδεολογίας και η κήρυξη του
2ου Παγκοσμίου Πολέμου επρόκειτο να εμποδίσουν τις διάφορες προσπάθειες. Στο τέλος της δεκαετίας
του ‘30 τα υπαίθρια ιδρύματα ήταν πολλές χιλιάδες. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όμως, ο θεσμός
άρχισε να εξασθενεί. Η αντίσταση ορισμένων ιδρυμάτων και η διοργάνωση δύο διεθνών συνεδρίων (στην
Ιταλία το 1949 και στην Ελβετία το 1953[23]) δεν ανατρέπουν την φθίνουσα πορεία του θεσμού. Το κίνημα
της υπαίθριας αγωγής ελκύει πλέον λιγότερο ή και καθόλου την εποχή της αντιβιοθεραπείας, ενώ
προωθεί μια νέα ανάγνωση των κοινωνικών αναγκών προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των
άσχημων κτηριακών εγκαταστάσεων και της σημαντικής βελτίωσης της λαϊκής κατοικίας[24].
Η εξέλιξη αυτή δεν αμφισβητεί, ωστόσο, και δεν μειώνει την επιτυχία των υπαιθρίων σχολείων.
Η επιτυχία αυτή εντοπίζεται λιγότερο στις ίδιες τις κατασκευές, στα εγχειρήματα και περισσότερο στην
επίδραση που τα ιδρύματα αυτά έχουν ασκήσει. Αποτέλεσαν ένα σημαντικό πεδίο εμπειριών,
εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών. Εδώ γεννήθηκαν ιδέες οι οποίες προετοίμασαν μεταρρυθμίσεις τόσο
στον τομέα της εκπαίδευσης-διδασκαλίας όσο και σε αυτόν της υγιεινής και της αρχιτεκτονικής. Οι
παιδαγωγικές μέθοδοι παρατήρησης ή η ελάφρυνση των ωρών διδασκαλίας διαδόθηκαν στο χώρο της
εκπαίδευσης όπως και διάφορες πρακτικές υγιεινής και φυσικής άσκησης-αγωγής. Αρχιτεκτονικές
ρυθμίσεις, κατασκευές όπως η ταράτσα ή η ανοιχτή προς τα έξω σχολική αίθουσα, προωθήθηκαν και στα
κανονικά-παραδοσιακά σχολεία. Έτσι, παρά το γενικό αίσθημα αποτυχίας, η επιθυμία που είχε εκφραστεί
από τους οργανωτές του πρώτου συνεδρίου του 1922 έχει κατά κάποιο τρόπο υλοποιηθεί. Αν και ο θεσμός
ατόνησε και οι αρχές του ξεχάστηκαν, αρκετά στοιχεία διείσδυσαν, ωστόσο, μέσα στην εκπαίδευση και
στη σχολική αρχιτεκτονική σε σημείο μάλιστα που δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί η ακριβής επίδραση των
υπαιθρίων σχολείων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε κατά συνέπεια να ερευνηθεί η επίδραση των
υπαιθρίων σχολείων –σε εθνικό και ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο- στην εκπαίδευση, τόσο στη σχολική
αρχιτεκτονική όσο και στα εκπαιδευτικά ήθη και τις παιδαγωγικές πρακτικές.
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[1]

Το ζήτημα που απασχολούσε τους ιατρικούς και πολιτικούς κύκλους τις πρώτες δεκαετίες του
20ού αιώνα ήταν η αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης: η κλιματοδιαιτητική θεραπεία, που
χρησιμοποιείτο ευρέως σε σανατόρια της Ευρώπης, είχε περιορισμένες δυνατότητες μπροστά στην
εξάπλωση της μάστιγας, ενώ η εφαρμογή του εμβολίου BCG -που ανακαλύφθηκε το 1921- δεν
εγγυόταν ακόμη μια αποτελεσματική προστασία. Οι προβληματισμοί αυτοί γίνονται καλύτερα κατανοητοί
εάν λάβουμε υπόψη μας την αδυναμία της φαρμακοποιίας την περίοδο εκείνη και την καθυστερημένη
διάδοση και χορήγηση του εμβολίου αλλά και τον σκεπτικισμό ορισμένων γιατρών όσον αφορά τις
δυνατότητες χορήγησής του σε μικρή ηλικία.
[2]
Αυτές οι απόψεις θα βρουν σύντομα ανταπόκριση, καθώς διατυπώνονται και προωθούνται
μέσω των συνεδρίων για τη φυματίωση που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες πόλεις, όπως στο Παρίσι το
1905, στη Χάγη το 1906, στην Ουάσινγκτον το 1908, στη Ρώμη το 1912, καθώς και στα συνέδρια υγιεινής
και σχολικής υγιεινής: της Νυρεμβέργης το 1904, του Λονδίνου το 1907, του Παρισιού το 1910 και
του Buffalo το 1913. Αργότερα θα οργανωθούν και ειδικά συνέδρια για την υπαίθρια εκπαίδευση και τα
υπαίθρια σχολεία.
[3]
Η ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους ήταν ένα από τα θέματα που απασχολούσαν τους
υγιεινολόγους από τις τελευταίες, ήδη, δεκαετίες του 19ου αι. Για τον λόγο αυτό γίνονταν μετρήσεις του
αέρα και των μικροβίων σε σχολικές αίθουσες, βαγόνια τρένων, ανθυγιεινές κατοικίες και
πολυσύχναστους γενικότερα χώρους. Η επίδραση αυτών των αποκαλύψεων δεν θα αργήσει να αγγίξει
και το χώρο των παιδαγωγών. Δεν είναι τυχαίο που αρκετά άρθρα με σχετικό περιεχόμενο βρίσκουμε και
σε ελληνικά παιδαγωγικά περιοδικά στην καμπή του αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: «Ο αήρ εν
τω σχολείω», Δημοτική Εκπαίδευσις, ετ. Β΄, αρ. 12, (1/1/1903), σ. 181-183, «Υγιεινή σπουδαιότης του
αέρος και του εδάφους των δασών» υπό του εν Μονάχω καθηγητού Εβερμάγιερ, Εθνική Αγωγή, έτος Β΄,
αρ. 21 (1/1/1899), σ. 323-325 και στο ίδιο, έτ. Β΄, αρ. 20 (15/10/1899), σ. 307-311.
[4]
Τέσσερα είδη παιδαγωγικής προωθούνται σε αυτό το πλαίσιο: α. Η ‘παιδαγωγική της φύσης’
σε συνάρτηση με το πνεύμα του ελεύθερου αέρα, β. Η ‘παιδαγωγική της αφύπνισης’ και του σχεδίου, γ.
Η κοινοτική παιδαγωγική, δ. Η παιδαγωγική της ‘έκπληξης’, του ενθουσιασμού και της ανακάλυψης που
ευνοεί την αυτονομία και την πρωτοβουλία των μαθητών. Βασικό στοιχείο θεωρείται, επίσης, η
απελευθερωμένη μάθηση που συνδέεται με την απελευθερωμένη κατοικία με βασικά στοιχεία το φως,
τον αέρα και τα ανοίγματα.
[5]
Σύμφωνα με τον γνωστό γάλλο δάσκαλο των υπαιθρίων σχολείων Gaston Lemonier τα
υπαίθρια σχολεία είναι ‘υγιεινά ιδρύματα πρόληψης και αποκατάστασης’, στα οποία προσφέρεται μια
απλοποιημένη, βασική εκπαίδευση. O Lemonier εφάρμοζε, ήδη από το 1890, κάποιες από τις αρχές των
υπαιθρίων σχολείων στο πρωτοβάθμιο σχολείο του Saint-Ouen. Ενδεικτικό της ιδιαίτερης σημασίας και
αξίας που αποδίδεται σε αυτά είναι ο χαρακτηρισμός τους ως ‘οργανωμένα σκασιαρχεία’.
[6]
Την κατηγορηματική άρνηση της πόλης θα ακολουθήσει μια πρακτική που ευνοεί την ‘αστική’
εγκατάσταση υπαιθρίων σχολείων στο ανανεωμένο περιβάλλον μιας ‘πράσινης πόλης’.
[7]
Ο Lietz ίδρυσε αρχικά το πρώτο οικοτροφείο στο Ilsenburg στα βουνά του Harz το 1898 και
αργότερα, το 1901, ένα δεύτερο στην πόλη Haubinda της Θουριγγίας. Η ιδέα συνεχίστηκε από
την Berta Petersen, η οποία το 1900 δημιούργησε το πρώτο οικοτροφείο για κορίτσια
στο Gross Liechterfeld σε ένα προάστιο του Βερολίνου και κατόπιν ένα σπίτι στην εξοχή στο Stolpe στη
συνοικία του Wannsee. Από αυτά τα σχολεία επηρεάστηκαν αργότερα το σχολείο-φάρμα
του Scharfenberg με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: oλική-ενιαία διδασκαλία, χωρίς διάκριση σε
μαθήματα, ατελιέ, μαθήματα-περίπατοι, μαθήματα γυμναστικής-ρυθμικής, παραδοσιακού χορού,

κολύμβησης, εκδρομές, πρακτική της αυτοδιαχείρισης και συνεκπαίδευση. Για τις μεταρρυθμιστικές
εμπειρίες από τα εξοχικά παιδαγωγεία του Lietz βλ. P. Littig, Reformpaedagogische Erfahrungen der
Landererziehungsheime von Hermann Lietz und ihre Bedeutung fuer aktuelle Schulentwicklungsprozesse, Lang, 2003.
[8]
Του διεθνούς γραφείου την περίοδο αυτή προΐσταται ο Adolphe Ferrière.
[9]
Σύμφωνα με κάποιους μελετητές και συγκεκριμένα τον Juergen Oelkers (1996) η ‘νέα αγωγή’
(μια εκπαίδευση μέσα από το ίδιο το παιδί, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του –
Vom Kinde aus) δεν θα πρέπει να θεωρείται μια ‘κοπερνίκεια επανάσταση’, μια τομή στα εκπαιδευτικά
και παιδαγωγικά πράγματα. Σύμφωνα με αυτή την οπτική η συγγραφή της παραδοσιακής ιστορίας της
παιδαγωγικής κατευθύνεται από μια πλάνη, ότι δηλαδή η νέα αγωγή αποτελεί μια μεταρρυθμιστική
πρακτική και διαδικασία και συνιστά μια ριζική ανατροπή των πρακτικών του παρελθόντος. Όπως
αναφέρει ο Oelkers, το σύστημα της νέας αγωγής δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα εννοιολογικόσημασιολογικό κόρπους που αποτελεί ένα είδος ‘συνέχειας’ με την παιδαγωγική πράξη του παρελθόντος,
το οποίο μάλιστα υπήρξε υπερβολικά ελαστικό για να είναι σε θέση να αντιδρά απέναντι στις δραματικές
διαδικασίες εκμοντερνισμού που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ού αι. Επίσης, τονίζεται
ότι δεν έχει ελεγχθεί η ουσιαστική δράση και επίδραση ενός ετερογενούς συνόλου –που σε μεγάλο βαθμό
περιορίζεται στο θεωρητικό επίπεδο- εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων Το ίδιο επισημαίνεται και για την
υπαίθρια εκπαίδευση που συνδέεται με/ή εντάσσεται στη νέα αγωγή. Στον τομέα αυτό περισσότερο και
από τους παιδαγωγούς-μεταρρυθμιστές οι γιατροί είναι αυτοί που έγιναν ερμηνευτές του μοντερνιστικούμεταρρυθμιστικού
λόγου
όσον
αφορά
στην
καθαριότητα
και
στην
υγιεινή. Οι απόψεις αυτές του J. Oelkers διατυπώνονται στο «Break and Continuity: Observations of the
Modernization Effects and Traditionalization in International Reform Pedagogy», Paedagogica Historica,
XXXI/3, 1995, σ. 675-713.
[10]
Ο Α. Ferrière υποστήριζε ότι το αυθόρμητο παιδί απεχθάνεται το κακό και του είναι δύσκολο
να κάνει αυτό που το ίδιο κρίνει ως αρνητικό και όχι αυτό που θεωρεί καλό.
[11]
Κατά την έκφραση του Armand Delille «το υπαίθριον σχολείον είναι σχολικόν ίδρυμα
διευθυνόμενον παρά διδασκάλου με την συνεργασίαν ιατρού», ενώ το πρεβαντόριον είναι «ιατρικόν
ίδρυμα διευθυνόμενον παρ’ ιατρού με την συνεργασίαν διδασκάλου».
[12]
Η παιδική εξοχή θεωρείται ‘ένα νέο σχολείο στην εξοχή κατά τη διάρκεια των διακοπών’, ένας
χώρος πρακτικής εφαρμογής των αρχών της νέας αγωγής και ενσάρκωση του σχολείου δράσης. Στο
πρόγραμμα των εξοχών περιλαμβάνονται ποικίλες δραστηριότητες που επιχειρούν να συνδυάσουν
εκπαιδευτικές και υγιεινές προτεραιότητες, όπως την ανάγνωση, τα παιχνίδια, τις γυμναστικές ασκήσεις,
την κολύμβηση, τον περίπατο και την παραμονή στο δάσος. Στη συζήτηση γύρω από την αναγκαιότητα
των παιδικών εξοχών επισημαίνεται και η κοινωνική λειτουργία που επιτελεί η συγκεκριμένη πρακτική:
καθώς το σχολείο και η οικογένεια θεωρούνται ανίκανα να εξασφαλίσουν την υγεία των απόρων, κατά
συνέπεια τον ρόλο αυτό θα πρέπει να αναλάβει η κοινότητα και ένα βασικό μέσο-εργαλείο θεωρούνται οι
παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις. Μια παιδαγωγική διαμάχη ξέσπασε, ωστόσο, στα τέλη του 19ου αι. γύρω
από τον συγκεκριμένο ρόλο αυτών των νέων μορφών εκπαιδευτικών διακοπών: το ερώτημα που κυρίως
διατυπωνόταν ήταν αν θα έπρεπε να ευνοείται μια ελεύθερη δραστηριότητα ή να δίνεται έμφαση στην
εκπαιδευτική και διδακτική πράξη και δραστηριότητα. Βλ. σχετικά το άρθρο του J. Houssaye, «Le centre
de vacances et de loisirs prisonnier de la forme scolaire», Revue française de pédagogie, no 125, Οκτ.Νοέμ. 1998, σ. 95-107.
[13]
Το 1876 οργανώθηκε η πρώτη παιδική εξοχή (αργότερα θα ονομαστεί και αποδημία, ‘σχολική
αποικία’) στα βουνά Apenzel της Ελβετίας από τον Ελβετό πάστορα Bion, ο οποίος υιοθέτησε την αρχή
της εγκατάστασης μικρών ομάδων παιδιών σε οικογένειες χωρικών.
[14]
Η ιδέα της ενίσχυσης του οργανισμού είχε διατυπωθεί νωρίτερα στο πλαίσιο του ‘σχολικού
ταξιδιού’, μιας άλλης παιδαγωγικής πρακτικής που γνώρισε διάφορες παραλλαγές στην Ιταλία, τη
Γερμανία και τη Γαλλία. Το 1899 ιδρύθηκαν από τον γιατρό Becher και οι ονομαζόμενοι ‘σταθμοί
αναρρώσεως μαθητευομένων’ με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού που απευθύνονταν σε παιδιά που
μόλις είχαν βγει από το φθισιατρείο. Το 1900 οργανώθηκε μάλιστα και το πρώτο ‘σχολείο του ήλιου’ από
τον Auguste Rollier στο χωριό Cergnat –σε 1000 μέτρα υψόμετρο- στο καντόνι Vaud.
[15]
Τα σπίτια ‘Doecker’ του προδρομικού σχολείου του Charlottenburg ταξίδεψαν -τα μοντέλα
τουλάχιστον αυτών- στην Αγγλία μέσω μιας γερμανικής εταιρίας (της Christoph & Ulmack) που είχε
διεθνείς φιλοδοξίες και έστειλε στο Λονδίνο κτήρια ειδικά κατασκευασμένα στο παράρτημά της στη
Βαρσοβία.

[16]

Στις ΗΠΑ θα επικρατήσει η άποψη να μεταβάλλονται κάποιες αίθουσες σχολείων σε
ημιυπαίθριους χώρους και να δημιουργούνται ειδικά μέρη για διδασκαλία στην ύπαιθρο.
[17]
Στην Ιταλία προωθήθηκε η ιδέα του κινούμενου-μετακινούμενου σχολείου, το οποίο
δημιουργήθηκε σε στενή σύνδεση με τον αντιελονοσιακό αγώνα.
[18]
Τις εμπειρίες και τις σχετικές προτάσεις είχε διατυπώσει μάλιστα το 1903 στο βιβλίο του «Η
ζωή μου». Βλ. Κ. Σάββα, «Νύξεις τινές προς βελτίωσιν της σχολικής υγιεινής εν Ελλάδι», Διάλεξις
γενομένη ενώπιον του Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου εν τη Αιθούση του Φιλολογικού Συλλόγου
Παρνασσού τη 1η Απριλίου 1904, Δημοτική Εκπαίδευσις, ετ. Γ΄, αρ.22,(10Απριλίου 1904), σ. 339.
[19]
Ο Ε. Λαμπαδάριος, ο νεαρός υγειονολόγος με σπουδές Παιδολογίας στην Ελβετία, θα αναλάβει
μέχρι το 1940 περίπου διάφορες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία θεσμών ευρύτερης κοινωνικής
αντίληψης που στόχο είχαν την προστασία των άπορων ασθενικών μαθητών. Και ο ίδιος πραγματοποίησε
επισκέψεις σε υπαίθρια ιδρύματα του εξωτερικού. Περισσότερα στοιχεία τόσο για την ίδρυση της
υπηρεσίας σχολικής υγιεινής και των λοιπών πρωτοβουλιών όσο και για τα υπαίθρια ιδρύματα στην
Ελλάδα εμπεριέχονται στο άρθρο των Β. Θεοδώρου, Δ. Καρακατσάνη, «Το κίνημα της υπαίθριας αγωγής
τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. Κοινωνική αντίληψη και ιατρικο-παιδαγωγικές αναζητήσεις», Θέματα
Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τχ. 2, Άνοιξη 2003, Ατραπός, σ. 55-78.
[20]
Τη τελευταία δεκαετία του 20ού αι. τόσο στις εκθέσεις των σχολιάτρων όσο και στις
στατιστικές μαθητικής νοσηρότητας, που συντάσσονται βάσει των ατομικών δελτίων υγείας των μαθητών
οι ‘λαοφθόρες μάστιγες’ που εμφανίζονταν να πλήττουν τον μαθητικό πληθυσμό της πρωτεύουσας ήταν
το τράχωμα, μια μολυσματική ασθένεια των ματιών που οδηγούσε σε τύφλωση, η ελονοσία και η
φυματίωση.
[21]
O Γληνός είχε σχετική εμπειρία καθώς είχε επισκεφτεί το υπαίθριο σχολείο που είχε ιδρύσει
ο Dr. Lietz στο Haubinda. Αργότερα κατέγραψε τις εμπειρίες του στις σημειώσεις του με τίτλο «Ταξίδι
στα Landerziehungsheime». (βλ. σχετικά Δ. Γληνού, Άπαντα, τ. Α΄, 1890-1910, εκδοτική φροντίδα,
εισαγωγή, σημειώσεις Φ. Ηλιού), Θεμέλιο, Αθήνα 1983, σ. 486-598). Ο Δελμούζος είχε επισκεφτεί το
εξοχικό σχολείο Schloss Bieberstein του Lietz, ενώ αργότερα έστειλε και το γιο του να φοιτήσει σε
εξοχικό σχολείο. Το ενδιαφέρον για τη νέα αγωγή και την υπαίθρια διδασκαλία παρέμενε ιδιαίτερα ζωηρό
τη δεκαετία του ’20 στο χώρο των προοδευτικών παιδαγωγών, όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα του
περιοδικού Εργασία που εξέδιδε ο Μ. Παπαμαύρος τη διετία 1923-1925 και το Δελτίο Εκπαιδευτικού
Ομίλου.
[22]
Μέσω του παιδιού η σωματική, πνευματική και ηθική επίδραση ασκήθηκε και προς την
κατεύθυνση των γονέων, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η προσπάθεια ενσωμάτωσης και εσωτερίκευσης
ενός αστικού τρόπου ζωής πολιτισμένου χαρακτήρα.
[23]
Το πέμπτο διεθνές συνέδριο του σχολικού κτηρίου και της υπαίθριας εκπαίδευσης που
πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ελβετικής ένωσης Pro Juventure έλαβε χώρα από τις 27
Αυγούστου ως τις 6 Σεπτεμβρίου 1953 και συνοδεύτηκε από μια έκθεση που οργάνωσε ο Alfred Roth «Το
νέο σχολείο» στο Μουσείο διακοσμητικών τεχνών της Ζυρίχης.
[24]
Στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα –το 2002- στο Παρίσι
για τα υπαίθρια σχολεία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια του 20ού αι., διατυπώθηκαν
αρκετά ερωτήματα και αναπτύχθηκαν προβληματισμοί σχετικά με τον ρόλο και τη σημασία της
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα: πώς μπορεί να δοθεί στους νεαρούς
κατοίκους της πόλης η δυνατότητα να χαίρονται τον καθαρό αέρα χωρίς να εξορίζονται στη φύση, πώς
μπορούν να ζήσουν όσο περισσότερο γίνεται σε μια ατμόσφαιρα με πολύ αέρα και ήλιο, όταν ο χώρος
αυτός είναι περιορισμένος (κάτι που οδήγησε στην επινόηση της εκμετάλλευσης του επάνω μέρους ενός
κτηρίου-της ταράτσας), πώς αναπτύσσεται η σχέση ανάμεσα σε έναν σχολικό κόσμο συνήθως κλειστό και
σε έναν εξωτερικό χώρο; (Οι λύσεις αναζητούνται στα σχέδια των σπιτιών, στις ταράτσες, στα κιόσκια,
στους γυάλινους τοίχους και στις κινητές πλευρές της αίθουσας). Θα μπορούσε ο συγκεκριμένος θεσμός
και οι αρχές που προωθούσε να ερμηνευτούν ως μια προσπάθεια απομάκρυνσης των αρρώστων και των
ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο σύμφωνα με μια παραδοσιακή λογική; Αυτή η επιλογή επηρέασε την
πραγματική ιατρική προσέγγιση που στηρίζεται στην έρευνα και τη μαζική εφαρμογή του BCG; Ο
πολλαπλασιασμός των σχολείων αυτών στις διάφορες εκδοχές με τις οποίες εμφανίζονται δεν μπορεί να
ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, ενός ‘θεραπευτικού μηδενισμού’ που δεν ευνοεί τη διάδοση
των επιστημονικών καινοτομιών; Ποιο ρόλο παίζει το υπαίθριο σχολείο σε αυτό το κοινωνικό και
υγιεινιστικό πλαίσιο των λαϊκών τάξεων, μπορεί να θεωρηθεί ένα εργαλείο τεχνοκρατικού ρεφορμισμού,
το οποίο ευθύνεται για την κανονικοποίηση του πολίτη και του εργαζόμενου μέσω μιας κοινωνικής

υπηρεσίας και μιας σχολικής πρακτικής πανταχού παρούσας; Το υπαίθριο σχολείο δεν ξεκίνησε κυρίως
με σκοπό να καλύψει τις ελλείψεις του συστήματος υγείας αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα μιας
σχολικής ιατρικής, η οποία βρίσκεται ακόμα στο ξεκίνημά της; Δεν συνέβαλε στο να αναγνωριστεί και να
αναδειχτεί το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία και μάλιστα στην καλή υγεία; Μετά από μισό αιώνα
αντιβιοθεραπείας είναι λογικό να κάνουμε την ιστορία ενός θεσμού που έχει σε μεγάλο βαθμό ξεχαστεί
μετά από τον αναβρασμό του μεσοπολέμου; Το υπαίθριο σχολείο υπήρξε κάτι παραπάνω από ένας
ιατρικο-παιδαγωγικός κομήτης; Πού τοποθετούνται τα όρια ανάμεσα στις λαϊκού χαρακτήρα αναζητήσεις
του και την ευγονιστική πρόκληση, στην επιδίωξη διαμόρφωσης ενός δυνατού λαού και συστράτευσης
της νεολαίας, στη συνάρθρωση των διεθνών εμπειριών και αντιπαλοτήτων; Για περισσότερα στοιχεία για
την ιστορία του συγκεκριμένου θεσμού και τους προβληματισμούς βλ. A.M. Châtelet, D.
Lerch, J.N.Luc (επιμ.), L’ école de plein air. Une expérience pédagogique et architecturale dans
l’Europe du XXe siècle, Editions Recherches, Παρίσι 2003.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η ανάλυση περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος της
ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δύο τελευταίων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών: του 19821985 και του 1998-2000. Σκοπός της μελέτης είναι να καταδείξει αν οι δέκα νέες χώρες μέλη της Ε.Ε. ως
λόγος εμπεριέχονται σ’ αυτά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές παρουσιάζονται. Η ανάλυση
αποκάλυψε ότι και στα δύο Α.Π. που εξετάστηκαν εμπεριέχονται ελάχιστες αναφορές στις δέκα νέες χώρες
μέλη της Ε.Ε., ενώ το Α.Π. του 1982 περιέχει περισσότερες αναφορές από εκείνο του 2000. Θεωρούμε ότι
η Ελλάδα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οφείλει να προχωρήσει σε μια αναμόρφωση του Α.Π. του
δημοτικού σχολείου προκειμένου να εμπεριέχονται σ’ αυτό περισσότερες πτυχές τόσο των παλιών όσο
και των νέων χωρών μελών της Ε.Ε. με απώτερο σκοπό την εξέλιξη των εθνικών πολιτών σε ευρωπαίους
πολίτες.

ABSTRACT

This study features a content analysis of the Greek primary school curriculum of two
consecutive educational reforms: The 1982-1985 and the 1998-2000. The purpose of the study is to
determine if the ten new member states of the E.U. are portrayed in the curricula of both reforms,
and to compare which of the reforms includes the most references regarding them. The analysis
revealed that both of the reforms contain very few references regarding the ten new member states
of the E.U.; the 1982 reform has more references than the one of the year 2000. It is recommended
that Greece, as well as other countries of Europe, ought to revamp their curricula so that European
orientations and perspectives are reflected in order that students transcend from national citizens to
European citizens.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) από 15 σε 25 χώρες αποτελεί μία ακόμη πολιτική,
οικονομική, πολιτισμική και εκπαιδευτική πρόκληση, για όλες τις χώρες μέλη και την εκπαίδευσή τους.
Δεν είναι στις προθέσεις μας να περιγράψουμε αναλυτικά τα προβλήματα που θα προκύψουν από
τη διεύρυνση της ΕΕ, η οποία θα θέσει νέα ερωτήματα σχετικά με το τι και το ποια είναι η Ευρώπη, ο
ευρωπαίος πολίτης και η ταυτότητά του. Θα αναφερθούμε όμως, στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ προβάλει
τους εταίρους της – παλαιότερους και νεότερους μέσα από το εκπαιδευτικό της σύστημα και πιο
συγκεκριμένα στα προγράμματα σπουδών (ΠΣ) και τα βιβλία. Μια συμβολή προς την προσπάθεια αυτή
είναι η παρούσα έρευνα η οποία επιδιώκει να αναλύσει το πώς το αναλυτικό πρόγραμμα (ΑΠ) της
δεκαετίας του 1980 και το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ) του 1990 της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης προβάλει τις δέκα νέες χώρες, οι οποίες προσχώρησαν την 1 η Μαΐου 2004 στην ΕΕ. Η
σύγκριση των δύο προγραμμάτων –το ένα εκπονήθηκε στις αρχές ως τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και
το άλλο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990 – αναμένουμε να μας δώσει μια εικόνα απεικόνισης των
νέων εταίρων μας. Βέβαια, από τις μέχρι τώρα έρευνες του ΑΠ –δικών μας και άλλων- γνωρίζουμε ότι η
δόμηση της εικόνας του άλλου, του ξένου αλλά και του «κόσμου» στα προγράμματα σπουδών και τα
βιβλία, δεν έχει πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Αντίθετα ορισμένοι λαοί – όπως οι Τούρκοι, οι
Βούλγαροι, κ.ά. – δεν προβάλλονται αντικειμενικά, όπως αρμόζει στο φιλειρηνικό πνεύμα που οφείλει να
επικρατήσει στην εποχή μας, η οποία βάλλεται από τρομοκρατικές ενέργειες, διακατέχεται από
εθνικισμούς, ρατσισμούς και βία.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

Η πρόσφατη διεύρυνση είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της ΕΕ και πραγματοποιήθηκε την 1η
Μαΐου 2004, αυξάνοντας τον αριθμό των χωρών σε 25. Γεωγραφικά, οι χώρες αυτές κατανέμονται ως
εξής: Οι τρεις χώρες προέρχονται από την Βαλτική: Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία. Οι τέσσερις
χώρες είναι κεντροευρωπαϊκές: Η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία. Μία είναι πρώην
βαλκανική χώρα, η Σλοβενία, ενώ δύο είναι μεσογειακές, η Μάλτα και η Κύπρος.
Η διεύρυνση αυτή, όπως και οι προηγούμενες, δεν ήταν τυχαία αλλά μια προγραμματισμένη
διαδικασία προετοιμασίας και διαπραγματεύσεων, η οποία στηρίχθηκε σε συγκεκριμένους όρους γνωστοί
και ως «κριτήρια της Κοπεγχάγης».
Οι όροι προσχώρησης αυτοί είναι:
- Να είναι εδραιωμένη η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η
προστασία των μειονοτήτων.
- Να έχει λειτουργούσα οικονομία της αγοράς
- Να υιοθετεί τους κοινούς κανόνες, πρότυπα και πολιτικές που αποτελούν το σώμα της
νομοθεσίας της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2003, σ. 14).
Τόσο οι πρόσφατες διευρύνσεις όσο και οι επόμενες που θα πραγματοποιηθούν θα ακολουθούν
το λεγόμενο «χάρτη πορείας σύγκλισης», βάσει του οποίου εξελίσσεται η πιθανή προσχώρηση των
υποψήφιων χωρών για την ΕΕ.
Ένα μέρος της ατζέντας της διεύρυνσης έχει ήδη διαμορφωθεί για την επόμενη δεκαετία. Ως
γνωστό, οι χώρες που έχουν κάνει αίτηση προχώρησης είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ενώ η
υποψηφιότητα της Τουρκίας θα επανεξεταστεί καθώς και εκείνη της Κροατίας.
Ας δούμε όμως με συντομία πώς έγιναν οι πέντε διευρύνσεις από τη δεκαετία του 1950 μέχρι τις
μέρες μας.
Οι διευρύνσεις της ΕΕ συνδέονται άμεσα με την ιστορία της. Όπως είναι γνωστό οι πρώτες
ιδρυτικές χώρες που συγκρότησαν τον πυρήνα της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) το
1951 ήταν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. Η πρώτη
διεύρυνση έγινε το 1973, όταν δύο δεκαετίες μετά προσχώρησαν τρεις χώρες: η Βρετανία, η Δανία και η
Ιρλανδία. Η επόμενη διεύρυνση έγινε το 1981, οπότε και προσχώρησε η Ελλάδα, ύστερα από πολλές
προσπάθειες. Το 1986 προσχώρησαν η Ισπανία και η Πορτογαλία και ο αριθμός των χωρών της τότε ΕΟΚ
έφτασε τις 12.

Μετά την αναθεώρηση των ιδρυτικών συνθηκών της ΕΕ, με τις συνθήκες του Μάαστριχτ (1992)
και του Άμστερνταμ (1997) προστέθηκαν τρία ακόμη μέλη, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Αυστρία και έτσι
το 1994 έγινε και η διεύρυνση των 15.
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η πρόσφατη διεύρυνση, όπως και οι προηγούμενες, θα ενισχύσει την
οικονομική, πολιτική, πολιτισμική και εκπαιδευτική δύναμη της ΕΕ, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για τις
πιθανές οικονομικές επιπτώσεις των χωρών μελών που είναι ήδη ενσωματωμένες και περιγράφουν
δυσκολίες και εμπόδια. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που ενέχει
η πρόσφατη και μεγαλύτερη διεύρυνση είναι μια επιτακτική ανάγκη, αφού η πολιτική αυτοδιάθεση
μεμονωμένων κρατών έχει πολλά ρίσκα (Χ. Σμιτ, 2003, σ. 237).

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

Στο δίτομο έγγραφο με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης 2000 (Ατζέντα 2000), η Επιτροπή σκιαγράφησε
τον Ιούλιο του 1997 τις γενικές προοπτικές για την ανάπτυξη της Ένωσης και των πολιτικών της πέρα
από την αλλαγή του αιώνα, λαμβάνοντας υπόψη, ανάμεσα στα άλλα, την προοπτική της διευρυμένης
Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000α). Ο πρώτος τόμος του προγράμματος δράσης έκανε λόγο για την
«πρόκληση της διεύρυνσης» και ο δεύτερος τόμος εξέτασε τις επιπτώσεις της διεύρυνσης στις διάφορες
πολιτικές της Ένωσης και παρουσίαζε τις προενταξιακές στρατηγικές. Η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης
και η συνέχιση της διαδικασίας της διεύρυνσης εμπεριέχεται και στην έκθεση της «επιτροπής Prodi», η
οποία δημοσιοποίησε ένα κείμενο προς τα θεσμικά όργανα της κοινότητας με τίτλο «Στρατηγικοί στόχοι
2000-2005: Η διαμόρφωση της νέας Ευρώπης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2000β). Στο κείμενο αυτό
διαφαίνεται το κοινωνικό πρόσωπο της κοινότητας και ο ευρωπαίος πολίτης, η ενίσχυση της θέσης του,
ο σεβασμός στον πολιτιστικό πλούτο, τις διαφορές και τις παραδόσεις των λαών της Ευρώπης (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή 2000β, σ. 5-6). Στους πολλαπλούς στόχους του κειμένου της επιτροπής βρίσκεται και η
«επιτυχία της διεύρυνσης», η οποία καθορίστηκε ως ο νέος ισχυρός και φιλόδοξος στόχος. Ο στόχος
αυτός αποτελεί εξάλλου συντελεστή της ενοποιητικής διαδικασίας και ταυτίζεται και με άλλους
παλαιότερους «λόγους για την Ευρώπη» που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και
αποβλέπουν στη στενότερη ένωση των λαών, στην ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης, στην προώθηση της
οικονομίας και άλλα συναφή (Ευρωπαϊκή Ένωση, 1994). Ο ρόλος και η σημασία της διεύρυνσης βρίσκεται
επίσης και στο κείμενο για τον ενεργό πολίτη (Learning for active citizenship), το οποίο, ανάμεσα στα
άλλα αναφέρεται στο ότι οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες βρίσκονται σε ένα στάδιο μετάβασης από
την εθνοπολιτισμική ομοιογένεια και την εθνική ταυτότητα στην πολιτισμική διαφοροποίηση με κύριο
χαρακτηριστικό το «δικαίωμα στη διαφορά» και τα νέα στοιχεία που συγκροτούν την ταυτότητα και την
ιδιότητα του πολίτη. Τα νέα αυτά στοιχεία, ως προς την έννοια της διεύρυνσης, αφορούν στο ότι,
παράλληλα με τα νομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, προστίθενται και τα πολιτισμικά
δικαιώματα που αναφέρονται σε διαφορετικές αξίες, ταυτότητες και παραδόσεις. Η προσθήκη αυτή
παραπέμπει σε μια πιο ολιστική αντίληψη της ιδιότητας του πολίτη, η οποία περιέχει τη νομική, τη
συναισθηματική, τη γνωστική και την πρακτική διάσταση του πολίτη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2000 σ. 9 και
11). (βλ. Γ. Φλουρής – Γ. Πασιάς 2003, σ. 209).
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των προγραμμάτων σπουδών,
καθίσταται κεντρικός τόσο στο επίπεδο γνώσεων όσο και των αξιών για την αποτελεσματική και
εναρμονισμένη ένταξη των νέων στα μεταβαλλόμενα ευρωπαϊκά περιβάλλοντα, τα οποία εκτός από τα
άλλα θα χαρακτηρίζονται από μια πολιτιστική ποικιλία γλωσσών και εθνικών παραδόσεων (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή 2000 σ. 11).
Η αρμονική συνύπαρξη των λαών, η επίλυση της διαμάχης μεταξύ τους, η προώθηση της
δημοκρατίας, της ανοχής και του αμοιβαίου σεβασμού εμπεριέχονται και στην έκθεση του Συμβουλίου της
Ευρώπης, η οποία προτείνει να ενταχθούν οι αρχές αυτές στις καθημερινές πρακτικές των διαδικασιών
της μάθησης και της διδασκαλίας (Council Europe 2004, www.coe.int). Στην έκθεση αυτή προτείνονται οι
έννοιες της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης για τη σύσφιξη θετικών ανθρώπινων σχέσεων, η
άρση των αιτίων που χωρίζουν τους λαούς, η δυνατότητα των ατόμων να υπερβαίνουν τα στενά όρια του
«εθνο-χώρου» τους και η εκμάθηση της προώθησης των δικαιωμάτων των άλλων (όπ.π. σ. 1). Στο πλαίσιο

των καινοτόμων προσπαθειών προτείνονται και η «διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα»,
της οποίας κεντρικός σκοπός είναι η πολυδιάστατη θεώρηση της ιστορίας, των πολιτισμών, η ενδυνάμωση
στις σχέσεις εμπιστοσύνης και ανοχής. Παράλληλα να ενισχύεται η ατομική και συλλογική ταυτότητα
μέσω της γνώσης της «κοινής ιστορικής τους κληρονομιάς στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές,
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαστάσεις της» (όπ.π. σ. 3).
Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι στα παραπάνω κείμενα εντοπίζει κανείς τον πυρήνα του λόγου
για τη διεύρυνση, ο οποίος συμπυκνώνεται στην ιδέα της εποικοδόμησης της Ευρώπης μέσα από την
πολυμορφία, την πολυδιάστατη θεώρηση της κοινής ιστορικής κληρονομιάς και τη δημιουργία της
Ευρώπης της γνώσης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δεν είναι στις προθέσεις μας να εξετάσουμε τις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από
τη μαζική αυτή προσχώρηση των δέκα νέων χωρών της ΕΕ, η οποία ανεβάζει τον πληθυσμό της ΕΕ στα
470 εκατομμύρια κατοίκους, που ισοδυναμεί με τον πληθυσμό των Η.Π.Α. και της Ρωσίας. Αντίθετα,
στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση των προγραμμάτων σπουδών της δεκαετίας του 1980, όσο
και της δεκαετίας του 1990-2000, για να συγκρίνουμε σε ποιο από τα προγράμματα σπουδών
απεικονίζονται ποσοτικά και ποιοτικά οι δέκα νέες χώρες της διευρυμένης ΕΕ. Η σύγκριση αυτή θα μας
αποκαλύψει εάν οι εκπονητές των προγραμμάτων στη χώρα μας έλαβαν υπόψη τις διαδικασίες
προσχώρησης των νέων χωρών της ΕΕ.
Ως γνωστό, η σχολική γνώση, τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία θεωρούνται – μαζί
με τις εκγλυστικές σχέσεις που συνεπάγονται ως προς τις διαδικασίες της μάθησης, της διδασκαλίας και
της αξιολόγησης – ως άμεσοι μηχανισμοί διάδοσης / μετάδοσης και «μέθεξης» της ιδεολογίας του κράτους
και του έθνους. Μάλιστα, κατά τα χρόνια της νεωτερικότητας, η ιδεολογία των εθνών-κρατών
συμπυκνώνονταν γύρω από τις μονοπολιτισμικές – εθνοκεντρικές αντιλήψεις με κύριο σκοπό τη
δημιουργία των «υπάκουων» πολιτών, οι οποίοι υπηρετούσαν τα στενά συμφέροντα του έθνους-κράτους,
ενώ παράλληλα υποβαθμίζονταν οι γείτονες, οι «άλλοι», οι ξένοι, και ακόμη χειρότερα οι εχθροί. Αυτό
πραγματοποιούνταν από πλευράς του κράτους με σκοπό να διαχωρίσει τον εαυτό του ως μοναδικό έθνος,
αναβαθμίζοντας τον «εθνικό εαυτό», ενώ παράλληλα υπονόμευε καθώς και στιγμάτιζε τον μη «εθνικό
άλλο» ή γείτονα.
Ο πιο εύχρηστος, άμεσος και εύκολος μηχανισμός μετάδοσης των στενών αυτών εθνοκεντρικών
–καθώς και άλλων ταξικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, κλπ- αντιλήψεων και πρακτικών υπήρξαν οι
σχολικές διαδικασίες γενικά και ειδικότερα τα προγράμματα και η σχολική γνώση, τα οποία αποτελούσαν
«μοχλό» υλοποίησης της κυρίαρχης ιδεολογίας και εθνοκεντρικής προπαγάνδας για την εδραίωση της
εθνικής κληρονομιάς (Γ. Φλουρής & Γ. Πασιάς 1997, Γ. Φλουρής & Π. Καλογιαννάκη 1996, Γ. Φλουρής &
Μ. Ιβρίντελη 1999, 2000, 2001, 2002, Α. Φραγκουδάκη, 1997).
Όπως είναι γνωστό, η πρακτική αυτή των εθνών κρατών, η οποία συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας
αλλά σε μικρότερο βαθμό, αποβλέπει στο να προβάλει και να υπεραναδείξει το έθνος, γιατί έτσι
πιστεύεται ότι κατασκευάζονται οι προϋποθέσεις δόμησης της «εθνικής ταυτότητας και αυτογνωσίας.
Δομικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας και αυτογνωσίας δημιουργούνται επίσης και από τους τρόπους
παρουσίασης των άλλων και των χωρών τους, όταν μάλιστα απεικονίζονται με μεθόδους που εξυπηρετούν
τα εθνικά ή κρατικά συμφέροντα (Β. Κοροβίνη & Θ. Ζιάκα, 1988, Γ. Φλουρής & Μ. Ιβρίντελη 1999, 2000,
2001, 2002.). Κατά τη διαδικασία αυτή επιστρατεύεται η λειτουργικοποίηση του μύθου της
μοναδικότητας, όχι μόνο μέσω της συλλογικής επιλεκτικής μνήμης αλλά προπάντων με την έμμονη και
επαναληπτική συλλογική λήθη. Έτσι, το έθνος κράτος ελεύθερα και ασύδοτα αφηγείται τις δικές του
εθνικές ιστορίες, για τους «δικούς του ανθρώπους και το δικό του πολιτισμό ενώ χρωματίζει με σκιές ή
μελανά χρώματα το μη εθνικό άλλο» (Γ. Φλουρής & Μ. Ιβρίντελη, 2000). Εξάλλου, η εξιστόρηση ή η
αφήγηση ιστοριών, ακόμα και μύθων, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην εποικοδόμηση της βάσης των
εντυπώσεων, των αναπαραστάσεων και του προσανατολισμού των ατόμων, ιδιαίτερα στα εξελικτικά
στάδια της διαμόρφωσής τους. Οι βασικές αυτές εντυπώσεις συντελούν στην παρουσίαση, ερμηνεία ή/και

αποδοχή της πραγματικότητας, υπαγορεύοντας τη διαδικασία δομής ή ένταξής τους στη ζωή των
ανθρώπων. (Bruner, 2004).
Μέσα από τις διόδους αυτές, που στοχεύουν στη διατήρηση της εθνικής συνοχής και
αναπαραγωγής της εθνοπολιτισμικής παράδοσης, μεθοδεύονται από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας,
πρακτικές ιδιαίτερα σε μαθήματα όπως η γλώσσα, η ιστορία, η λογοτεχνία, τα θρησκευτικά, κ.ά., οι
«ιδεολογικές μεταγγίσεις» από το κράτος και/ή το έθνος.
Με την υπέρμετρη αυτή αναβάθμιση του εθνικού εαυτού, την υποβάθμιση του μη εθνικού άλλου
και τη συνειδητή διαστρέβλωση της εικόνας του κόσμου (Ιβρίντελη, 2002α, 2002β) δημιουργούνται οι
συντεταγμένες για την αύξηση της ξενοφοβίας, της βίας, των στερεοτυπικών αντιλήψεων, των
διακρίσεων ακόμα και των συρράξεων. Στις χώρες της ΕΕ, οι καταστάσεις αυτές, όχι μόνο οφείλουν να
αποφεύγονται αλλά και να καταπολεμούνται συστηματικά οι διαδικασίες για τη γρήγορη εξάλειψή τους.
Ως προς την προβολή της Ευρώπης, των ευρωπαίων και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μέσα από
τη σχολική γνώση και τα προγράμματα σπουδών, η εικόνα είναι αρκετά συγκεχυμένη, όχι μόνο από τη
χώρα μας αλλά και από άλλες. Αν και τα εθνικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών χρησιμοποιούν
μια εθνο-ευροκεντρική προοπτική για να προβάλουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, οι κατασκευές εννοιών
και οι οριοθετήσεις της Ευρώπης προωθούνται με διαφορετικούς τρόπους την κάθε περίοδο και
παραπέμπουν σε ποικίλα και αμφιλεγόμενα σημαίνοντα (Γ. Φλουρής & Μ. Ιβρίντελη 1999, 2000, 2001,
2002, Γ. Φλουρής & Γ. Πασιάς 2003, 2004β). Όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, οι οριοθετήσεις της Ευρώπης
δεν υπήρξαν ποτέ ούτε αντικειμενικές ούτε επιστημονικές, αλλά κυρίως πολιτικές και/ή
λειτουργικές/συμβατικές, όπως άρμοζε στις εκάστοτε περιστάσεις (D. Coulby & C. Jones, 95, p. 47). Η
τακτική, δηλαδή, της αρνητικής ή εξωπραγματικής προβολής του μη εθνικού άλλου από το έθνος, γίνεται
και στο επίπεδο της Ευρώπης από πολλές χώρες, δεδομένου ότι μέσα στο πρόγραμμα σπουδών και τα
βιβλία της εκπαίδευσης δεν προβάλλεται η κοινή κληρονομιά παρά το πόσο ανάμεικτος και ανομοιογενής
είναι ο πληθυσμός της Ευρώπης. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τη διαφορετικότητα ως αποξένωση και
τείνει να δυσχεραίνει την αρμονική συμβίωση των λαών της Ευρώπης. Θα μπορούσε, όμως, να προβληθεί
η ποικιλότητα ως ενοποιητικό στοιχείο του πληθυσμού της Ευρώπης, ο οποίος αν και διαφορετικός έχει
ζήσει στην ίδια ήπειρο και έχει βιώσει κοινές αξίες, ιδέες και σύμβολα, τα οποία απετέλεσαν μια
θεμελιώδη υπόσταση του δυτικού πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτό οι ευρωπαίοι αντί να προβάλλονται ως
ίσοι και διαφορετικοί απεικονίζονται ως αλλοεθνείς και «ξένοι» (Coulby & Jones 95, p.51). Αν και είναι
κατανοητό, ακόμη και «νομότυπο», το γιατί ένα κράτος προβάλλει τους άλλους ως ξένους δεν είναι ούτε
λογικό ούτε νομιμοποιημένο να βασίζεται η πολιτειότητα των μελών μιας χώρας στις «αρχές του
αμοιβαίου αποκλεισμού» και του εθνικού ετεροπροσδιορισμού. Η κατάσταση αυτή δυνητικά οδηγεί στη
συναίσθηση του «τι δεν είναι» ο πολίτης, αντί να θεμελιώνονται στα διακριτά εθνοτικά χαρακτηριστικά
και τις συλλογικές αναπαραστάσεις των εθνικών ταυτοτήτων της ευρωπαϊκής ηπείρου. Οι πρακτικές
αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να κατασκευάζεται μια ψευδής εικόνα του ευρωπαίου και μια μη ρεαλιστική
ιδιότητα του εθνοπολίτη, τάσεις που προωθούνται από κυρίαρχες κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες και
γενικά από μια κλειστή κοινωνία ή ελίτ (ό.π. σ. 52).
Δεδομένης της δημιουργίας των διαστρεβλωμένων αναπαραστάσεων για τον εθνικό εαυτό και
τους εθνικούς άλλους τόσο σε επίπεδο του έθνους κράτους όσο και σε επίπεδο της ΕΕ, ένα σημαντικό
πρόβλημα της σημερινής εκπαίδευσης είναι να διορθώσει και να ανακατασκευάσει την εικόνα του μη
εθνικού άλλου, της Ευρώπης, του ευρωπαίου και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κεντρικό ρόλο προς την
κατεύθυνση αυτή θα παίξουν τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία, τα οποία θα συλλέξουν,
θα ανασυνθέσουν και θα ενοποιήσουν τα θραύσματα που άφησαν στο πέρασμά τους οι εθνοκεντρικοί
μηχανισμοί της εκπαίδευσης του παρελθόντος, οι οποίοι διαίρεσαν την εικόνα του εθνικού άλλου, του
ευρωπαίου και του πολίτη. Η ανασύνθεση και η ανασυγκρότηση των θραυσμάτων της εικόνας των
ευρωπαίων είναι σήμερα μια αναγκαιότητα περισσότερο από ποτέ για τη διευρυμένη Ευρώπη, ιδιαίτερα
επειδή αρκετές από τις χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ προέρχονται από περιοχές που δεν είχαν την
αίγλη της υπόλοιπης ευρωπαϊκής ηπείρου, όπως η Βαλτική, η κεντρική Ευρώπη, η Βαλκανική χερσόνησος
και η Μεσόγειος. Οι χώρες αυτές συνδέονται με ορισμένες θετικές και αρνητικές κοινωνικο-πολιτικές
προκαταλήψεις, με στερεότυπες αντιλήψεις, με άλλες ιδεολογίες, οι οποίες απέκλιναν από την υπόλοιπη
Ευρώπη αφού η πρώην θέση τους δεν συμπεριλαμβάνεται στη λεγόμενη «πολιτισμένη» ή δυτική Ευρώπη.
Απαιτείται, επομένως, μια επανεννοιολόγηση της Ευρώπης, των ευρωπαίων και του ευρωπαϊκού
πολιτισμού με τρόπους που αποψιλώνουν την πρώην αρνητική φήμη τους. Με τους τρόπους
ανασυγκρότησης αυτούς, η νέα διεύρυνση αλλά και όσες ακολουθήσουν μέχρι την τελείωση ή
ολοκλήρωση της ΕΕ, μπορεί να συμβάλει κατά την άποψή μας στο να επέλθουν αλλαγές στις αντιλήψεις

των χωρών μελών για την αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή τους, αλλά και για τον
επαναπροσδιορισμό της «οικολογίας»της Ευρώπης των ευρωπαίων και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τα
εκπαιδευτικά συστήματα της διευρυμένης ΕΕ, μέσα από τα προγράμματα σπουδών και τα βιβλία,
οφείλουν να δυναμιτίσουν τις διαστρεβλωμένες οριοθετήσεις –γεωγραφικές, γεωπολιτικές, κ.ά.- να
διαλύσουν τις στενές συντεταγμένες της νέας ΕΕ και να απαλλαγούν από τον μυωπικό εθνοκεντρισμό που κυριάρχησε για πολλά χρόνια (Γ. Φλουρής & Μ. Ιβρίντελη, 2004). Για το σκοπό αυτό θα
χρειαστεί η διαμόρφωση μιας νέας προοπτικής για την επανοριοθέτηση και επαναγραφή της ιστορίας της
Ευρώπης και των ευρωπαίων, αρχίζοντας, ίσως, από την κατανόηση της παλιάς Ευρώπης
(D. Coulby & C. Jones ,95, p. 44).

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980 ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990-2000

Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής δεν επιχειρούμε μια αποτίμηση των μεταρρυθμίσεων των ΑΠ
του ΕΠΠΣ και ΔΕΠΠΣ των αντίστοιχων δεκαετιών που εκπονήθηκαν. Σε μια τέτοια προσπάθεια προβήκαμε
σε δύο πρόσφατες εργασίες μας (βλ. G. Flouris and G. Pasias 2003, Γ. Φλουρής και Γ. Πασιάς, 2004α) με
τις οποίες εξετάσαμε τις αλλαγές στη σχολική γνώση και τα προγράμματα και αποτιμήσαμε τα
«μεταρρυθμιστικά επεισόδια» των αντίστοιχων περιόδων. Πιο συγκεκριμένα, στις παραπάνω εργασίες
αναφερθήκαμε στα ιστορικά στοιχεία και στη φυσιογνωμία της γνώσης και των προγραμμάτων, το
ιδεολογικό υπόβαθρο, το «λόγο» και τις «πρακτικές» του λόγου. Παράλληλα, αναδείξαμε τις χρόνιες
αδυναμίες των προγραμμάτων –διαρθρωτικές, οργανωτικές, εκσυγχρονισμού, κλπ.- και τις επιδράσεις
τους από το ευρωπαϊκό και διεθνές συγκείμενο. Ανάμεσα στα άλλα συμπεράναμε ότι: «… εξακολουθεί να
υπάρχει έλλειμμα ανάμεσα στις προθέσεις του πολιτικού λόγου και στην ικανότητά του να μετατραπεί σε
αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές» (Γ. Φλουρής και Γ. Πασιάς, 2004β, σελ. 135). Το έλλειμμα
αυτό οφείλεται, ίσως, στις γνωστές αδυναμίες των προγραμμάτων σπουδών στη χώρα μας, το οποίο
χαρακτηρίζεται από ορισμένες ιδιοτυπίες. Οι κυριότερες από αυτές είναι (G. Flouris and G. Pasias,
2003, σσ. 77-80 ):
·
Η φυσιογνωμία της ιστορικότητας του λόγου και των πρακτικών του (ασύμπτωτες σχέσεις μεταξύ
εκπαιδευτικών σκοπών, προγραμμάτων, εγχειριδίων , αναντιστοιχία, κλπ).
·
Ο κλειστός εθνοκεντρικός προσανατολισμός των ΑΠ εστιάζεται κυρίως στην προβολή της εθνικής
και εθνοπολιτισμικής παράδοσης. Τα προγράμμαυτα σπουδών χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός
πυρήνα βασικών ξεχωριστών μαθημάτων (γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, κλπ) -ακόμη και μετά την
εκπόνηση του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών- και έχουν την κυρίαρχη θέση στην
ιεράρχηση της σχολικής γνώσης και στην κατανομή του διδακτικού χρόνου.
·
Υπάρχει μια εγκλειστική σχέση μεταξύ του προγράμματος σπουδών και του ενός σχολικού
εγχειριδίου και της μιας αίθουσας διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα. Η κατάσταση αυτή έχει ως κύριο
χαρακτηριστικό τη συγκεντρωτική και δασκαλοκεντρική προώθηση των διαδικασιών μάθησης και
αφήνει ελάχιστα περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλιών του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών
για την ανάπτυξη εναλλακτικών ή καινοτόμων προσεγγίσεων (π.χ. εφαρμογή της ευρωπαϊκής
διάστασης).
·
Τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια δεν ανανεώνονται συχνά. Το σχολικό
εγχειρίδιο ως μέσο διδασκαλίας χρησιμοποιείται κυρίως για την ενημέρωση των μαθητών και ως δομή
είναι διαρθρωμένο κυρίως εγκυκλοπαιδικά.
Με βάση τη φυσιογνωμία της ιστορικότητας του λόγου και των πρακτικών στα προγράμματα
σπουδών και τα βιβλία της χώρας μας διερωτάται κανείς εάν η μονολιθικότητα της παράδοσης στην
εκπόνηση των ΑΠ επιτρέψει μια πιο ευέλικτη αντιμετώπιση της γνώσης για την Ε.Ε. και της διοχέτευσής
της προς τους μαθητές. Ενθαρρυντικό θεωρούμε ότι παρατηρούνται κάποιες αλλαγές ως προς την
εισαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, σε ορισμένα μαθήματα των ΑΠΣ και του ΕΠΠΣ ,
της Δευτεροβάθμιας. Αναμένουμε βέβαια να δούμε με ποιους τρόπους θα ενταχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση

της διδασκαλίας της νέας Ευρώπης στο περιεχόμενο των νέων σχολικών εγχειριδίων των διαφόρων
μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ο λόγος για τη διεύρυνση της
ΕΕ, όπως αποτυπώνονται στα διάφορα κείμενα της ΕΕ/ΕΚ μας ώθησαν στη διερεύνηση της πιθανής
απεικόνισης των 10 νέων χωρών στα προγράμματα σπουδών της δεκαετίας του 1990-2000 και της
σύγκρισής τους με εκείνα του 1980-1985.
Η συγκεκριμένη συλλογιστική της παρούσας μελέτης διατυπώνεται ως εξής: Δεδομένου ότι οι
διαδικασίες προετοιμασίας για την προσχώρηση των 10 νέων χωρών της ΕΕ ήταν γνωστές εκ των
προτέρων, φρονούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όφειλε να προβάλει με τρόπο, που ανταποκρίνεται
στις ενταξιακές διαδικασίες διαπραγμάτευσης και προσχώρησης τις 10 νέες χώρες σε μαθήματα της
ιστορίας, της γεωγραφίας και κατ’ επέκταση των κοινωνικών σπουδών. Η απεικόνιση αυτή των 10 νέων
χωρών όφειλε, κατά την άποψή μας, να γίνει για τους εξής λόγους: Ο πρώτος αφορά την παρότρυνση η
οποία προκύπτει από πλευράς των κειμένων της ΕΕ/ΕΚ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα οποία
κάνουν λόγο για πολιτισμική συνοχή, συνύπαρξη, συναδέλφωση και αλληλεγγύη.
Ο δεύτερος λόγος αφορά στην τακτική που έχει διαμορφωθεί από πλευράς εκπόνησης των
προγραμμάτων σπουδών στη χώρα μας, τα οποία διέπονται από ένα έντονο εθνοκεντρισμό, και έχουν
την τάση να υποβαθμίζουν ή να μειώνουν την εικόνα του «άλλου», «γείτονα» ή ακόμα και του «κόσμου»
είτε αυτή αφορά στους ευρωπαίους, βαλκάνιους ή μεσόγειους λαούς, όπως έδειξαν έρευνες δικές μας
και άλλων (Γ. Φλουρής & Π. Καλογιαννάκη1996, Γ. Φλουρής & Μ. Ιβρίντελη, 1999, 2000, 2001, 2002).
Στο πλαίσιο της συλλογιστικής αυτής θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Δεδομένου ότι ο μεταρρυθμιστικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών της
δεκαετίας του 1990-2000 επηρεάστηκε και κατευθύνθηκαν από την ΕΕ με τα αντίστοιχα ΕΠΕΑΕΚ για να
διαμορφωθεί η «ευρωπαιοποίηση» του μεταρρυθμιστικού εκπαιδευτικού λόγου (Φλουρής, Πασιάς,
2004α, σ. 132) σε ποιο βαθμό οι υπεύθυνοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου φρόντισαν να δομήσουν την
προβολή των νέων μελών της ΕΕ των 25;
Αφού οι προενταξιακές στρατηγικές και οι διαδικασίες προσχώρησης και διαπραγμάτευσης με τις
10 υπό ένταξη τότε χώρες της νέας Ευρώπης των 25 ήσαν γνωστές αρκετά χρόνια πριν την ένταξή τους
σε ποιο βαθμό λήφθηκε υπόψη η όποια προβολή ή απεικόνισή τους στα νέα προγράμματα της χώρας μας;
Δεδομένων των κοινών στόχων της ΕΕ/ΕΚ, παλιότερων και νέων, για την στενότερη «ένωση των
λαών», την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης, της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής, σε ποιο βαθμό
το Π.Ι. έλαβε υπόψη του τους στόχους αυτούς για να πληροφορήσει και να απεικονίσει τις 10 νέες χώρες
της διεύρυνσης, διευκολύνοντας έτσι την κοινωνική και πολιτισμική ένταξη και συνοχή τους;
Αφού ήταν δεδομένη η πολιτισμική ποικιλία γλωσσών και εθνικών παραδόσεων των νέων χωρών
της διευρυμένης ΕΕ σε ποιο βαθμό λήφθηκε μέριμνα από το Π.Ι. για να γνωρίσουν τα ελληνόπουλα την
πολιτισμική ποικιλότητα και τις παραδόσεις των 10 νέων χωρών;
Δεδομένων των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης στις οποίες περιλαμβάνεται η
υπέρβαση/αποφυγή της εθνοκεντρικής προπαγάνδας, των ξενοφοβικών, φυλετικών ή αντισημιτικών
ιδεών και προτείνεται η πολυδιάστατη θεώρηση, η πολυμορφία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η ευρωπαϊκή
οικοδόμηση σε ποιο βαθμό το Π.Ι. περιέλαβε τις συστάσεις αυτές για την αρμονική ένταξη των 10 νέων
χωρών της ΕΕ;
Σε ποιο βαθμό η μέχρι πρόσφατα μονοπολιτισμική εθνοκεντρική ιδεολογία εξακολουθεί να είναι
αδιάφορη ή φειδωλή στους νέους εταίρους της Ευρώπης των 25;
Οι υπάρχουσες αναφορές απεικόνισης και προβολής των 10 νέων μελών στα αντίστοιχα
προγράμματα είναι επαρκείς για τη σύσφιξη των πολιτισμικών σχέσεων, την αλληλεγγύη και την ενίσχυση
της συλλογικής ταυτότητας της νέας Ευρώπης;
Σε ποιο βαθμό η απεικόνιση των όποιων αναπαραστάσεων των 10 νέων χωρών προωθεί και
διασφαλίζει το όραμα της ενιαίας Ευρώπης για τη συναδέλφωση των λαών, την κοινή αγορά και το ενιαίο
νόμισμα;
Αφού στο ΑΠ της δεκαετίας του 1980 ανευρέθησαν ελάχιστες αναφορές των 10 νέων μελών της
διευρυμένης Ευρώπης των 25, όπως διαπιστώσαμε σε προηγούμενη μελέτη μας, (βλ. Γ. Φλουρής –
Μ. Ιβρίντελη, 2004) σε ποιο βαθμό έχει βελτιωθεί η παραπάνω κατάσταση στο ενιαίο πλαίσιο
προγραμμάτων σπουδών που εκπονήθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Για τη συστηματική και αντικειμενική ταξινόμηση και ποσοτικοποίηση των σχετικών γραπτών
μηνυμάτων αναφορικά με την προβολή των νέων χωρών μελών της Ε.Ε. στο ΑΠ του ελληνικού δημοτικού
σχολείου, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου (Η. Rust., 1981, J. W. Best & J. V. Kahn, 1998) και
ως μονάδα μέτρησης η παράγραφος.
Ως προς τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων ακολουθήθηκε η εξής
πορεία:
* Κάθε στόχος του Α.Π. θεωρήθηκε ως μία αυτοτελής παράγραφος.
* Θετικές θεωρήθηκαν οι αναφορές που προωθούν ειρηνικές διαθέσεις και φιλικά συναισθήματα
προς κάποια από τις νέες χώρες μέλη της Ε.Ε. Αρνητικές, αυτές που προκαλούν επιθετικότητα, ξενοφοβία
και βίαια συναισθήματα. Και ουδέτερες εκλαμβάνονται οι αναφορές που δε μεταφέρουν ούτε αρνητικά
ούτε θετικά μηνύματα ή που δε διαθέτουν θετική ή αρνητική αξιολογική φόρτιση.
* Το σύνολο των παραγράφων που εξετάστηκαν είναι 11.733.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟ Α.Π. ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980
Η ανάλυση περιεχομένου του Α.Π. έδειξε ότι το μάθημα που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό
αναφορών 0.3%, σε σχέση με το σύνολο των παραγράφων του περιεχομένου του Α.Π., είναι η Ιστορία.
Ακολουθεί το μάθημα της Γεωγραφίας με 0.07%. Καμία σχετική αναφορά δεν εντοπίστηκε στα υπόλοιπα
μαθήματα του Α.Π. του ελληνικού δημοτικού σχολείου (δηλαδή στη Γλώσσα, στο Εμείς και ο Κόσμος, στο
Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στα Μαθηματικά και στην Ορθόδοξη
Χριστιανική Αγωγή. (βλ. πίνακα 1).
Ως προς τον αριθμό των αναφορών που συγκέντρωσε η κάθε νέα χώρα μέλος της Ε.Ε. σύμφωνα
με τη χρονική περίοδο, παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών συγκέντρωσε η Κύπρος με
14 αναφορές, οι 13 από τις οποίες είναι ουδέτερες και εντάσσονται κυρίως στην υποκατηγορία θεσμοίδικαιώματα-ειρήνη, ακολουθούμενη από τη βία-συγκρούσεις-πόλεμοι .Και στις δύο περιπτώσεις ο τρόπος
παρουσίασης των σχετικών αναφορών λειτουργεί σαφώς υπέρ των Κυπρίων. Ως προς την
υποκατηγορία θεσμοί-δικαιώματα-ειρήνη γίνεται λόγος για την άδικη και βάναυση καταπάτηση των
δικαιωμάτων των Κυπρίων από διάφορους κατακτητές (π.χ. Άγγλους, Τούρκους, κλπ.). Το ίδιο ισχύει
και για την υποκατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεμοι, μια που οι κάτοικοι του νησιού εμφανίζονται να
εμπλέκονται σε πολεμικές συρράξεις μόνο ως αμυνόμενοι και μόνο για να υπερασπίσουν τα πάτρια εδάφη,
τα οποία διεκδικούν κάποιο «κακοί» εθνικοί «άλλοι», οι οποίοι ποικίλουν ανάλογα με τη χρονική περίοδο.
(βλ. πίνακα 2).
Ακολουθεί η Σλοβενία με 6 ουδέτερες αναφορές, οι περισσότερες από τις οποίες εντάσσονται στην
υποκατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεμοι, ακολουθούμενη
από
την τέχνη-αξίες-μύθοι-σύμβολαγλώσσα. Σε αντίθεση με την περίπτωση της Κύπρου η Σλοβενία παρουσιάζεται να εμπλέκεται σε πολεμικές
συρράξεις προκειμένου να αποσπάσει από «άλλους» εδάφη. Ενώ οι αναφορές που εντάχθηκαν στην
υποκατηγορία τέχνη-αξίες-μύθοι-σύμβολα-γλώσσα σχετίζονται με τον εκχριστιανισμό τους ως έθνος.
(βλ. Πίνακα 2).
Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ουγγαρία, με 1 μόνο ουδέτερη αναφορά η οποία εντάχθηκε στην
4η περίοδο και στην υποκατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεμοι. Η μοναδική αυτή αναφορά στην Ουγγαρία
σχετίζεται με τα τεκταινόμενα κατά την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σημειώνουμε επίσης ότι δε
γίνεται καμία αναφορά στις υπόλοιπες νέες χώρες μέλη της Ε.Ε. που αναγράφονται στο σχετικό πίνακα.
(βλ. πίνακα 2).
ΤΟ Α.Π. ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1990-2000
Η ανάλυση περιεχομένου του Α.Π. έδειξε και πάλι ότι το μάθημα που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο
ποσοστό αναφορών 0.2%, σε σχέση με το σύνολο των παραγράφων του περιεχομένου του Α.Π., είναι η
Ιστορία. Ακολουθεί το μάθημα της Γεωγραφίας με 0.05%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το μάθημα της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγή; Με 0.02%. Καμία σχετική αναφορά δεν εντοπίστηκε στα υπόλοιπα

μαθήματα του Α.Π. του ελληνικού δημοτικού σχολείου (δηλαδή στη Γλώσσα, στο Εμείς και ο Κόσμος, στο
Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, στα Μαθηματικά και στην Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή. (βλ. πίνακα 1).
Το ότι στα μαθήματα της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής
εντοπίστηκαν όλες οι σχετικές αναφορές, εξηγείται από το γεγονός ότι κυρίως μέσω αυτών
πραγματοποιείται τόσο η υπέρμετρη προβολή της έννοιας του έθνους και η δημιουργία του επιθυμητού
τύπου πολίτη όσο και η ταυτόχρονη υποβάθμιση όλων των εθνικών «άλλων». Η διαπίστωση αυτή
ερμηνεύει ως ένα βαθμό και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών στις νέες χώρες μέλη
της Ε.Ε., εντάχθηκε στην υποκατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεμοι.
Ως προς τον αριθμό των αναφορών που συγκέντρωσε η κάθε νέα χώρα μέλος της Ε.Ε.
σύμφωνα με τη χρονική περίοδο, παρατηρήθηκε ότι και πάλι το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών
συγκέντρωσε η Κύπρος με 10 αναφορές, οι 8 από τις οποίες είναι ουδέτερες και εντάσσονται κυρίως στην
υποκατηγορία θεσμοί-δικαιώματα-ειρήνη, ακολουθούμενη από τη βία-συγκρούσεις-πόλεμοι .Και στις δύο
περιπτώσεις ο τρόπος παρουσίασης των σχετικών αναφορών λειτουργεί και εδώ σαφώς υπέρ των
Κυπρίων, όπως συμβαίνει και στο ΑΠ της προηγούμενης δεκαετίας (1980). (βλ. πίνακα 3).
Ακολουθεί η Σλοβενία με 7 ουδέτερες αναφορές, οι περισσότερες από τις οποίες εντάσσονται στην
υποκατηγορία βία-συγκρούσεις-πόλεμοι, ακολουθούμενη
από
την τέχνη-αξίες-μύθοι-σύμβολαγλώσσα. Ως προς τις πτυχές που προβάλλονται ισχύουν όσα ακριβώς αναφέρθηκαν και για το Α.Π. της
δεκαετίας του 1980. Σημειώνουμε επίσης ότι δε γίνεται καμία αναφορά στις υπόλοιπες νέες χώρες μέλη
της Ε.Ε. που αναγράφονται στο σχετικό πίνακα. (βλ. πίνακα 3).
Συνοψίζοντας, σημειώνουμε ότι τα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση, τόσο του ΑΠ της
δεκαετίας του 1980 όσο και εκείνο της δεκαετίας του 1990-2000, καταδεικνύουν πως οι 10 νέες χώρες
μέλη της ΕΕ στη μεγάλη πλειοψηφία τους απουσιάζουν και από τα δύο ΑΠ που εξετάσαμε. Αυτή η έλλειψη
αναφορών στις 10 νέες χώρες στα ΑΠ στερεί από τους μαθητές/τριες την ευκαιρία να γνωρίσουν, μέσω
του επίσημου προγράμματος, τα ιστορικο-γεωγραφικά στοιχεία και την κουλτούρα των χωρών αυτών,
με αποτέλεσμα να δομούν από μόνοι τους και κατά βούληση τις αναπαραστάσεις για τις χώρες αυτές από
την οικογένειά τους, τα ΜΜΕ και τις ευκαιριακές συγκυρίες με τις όποιες προκαταλήψεις και ρατσισμούς
η διαδικασία αυτή συνεπάγεται.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ισχνή παρουσία ή μάλλον η ελάχιστη απεικόνιση των 10 νέων χωρών της διευρυμένης ΕΕ τόσο
στο ΑΠ της δεκαετίας του 1980 όσο και στο ΕΠΠΣ/ΔΕΠΠΣ της δεκαετίας του 1990-2000 έχει ποικίλα
σημαίνοντα για τους μελετητές της σχολικής γνώσης και των προγραμμάτων σπουδών.
Κατ’ αρχήν επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την ασυμβατότητα, την αναντιστοιχία και την ασυνέχεια
ανάμεσα στον πολιτικό λόγο και τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Στην περίπτωση μάλιστα αυτή, η μη
απεικόνιση των δέκα νέων χωρών στα προγράμματα σπουδών δείχνει ότι η Πολιτεία με το αντίστοιχο
θεσμικό της όργανο, το Π.Ι., ελάχιστα έλαβε υπόψη της τα κείμενα και τις διαδικασίες της διεύρυνσης
της ΕΕ παρόλο που ήταν έγκαιρα γνωστές και παρά τις χρηματοδοτήσεις που υπήρξαν σε διάφορα
επίπεδα. Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι ουσιαστικές αλλαγές δεν πραγματοποιήθηκαν σε ότι αφορά την
ευρωπαϊκή διάσταση, παρά μόνο σε ορισμένα μαθήματα των ΑΠΣ και του ΕΠΠΣ στο επίπεδο της
διατύπωσης των ειδικών στόχων διαφόρων μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως
διαπιστώσαμε και σε προηγούμενη μελέτη (Γ. Φλουρής & Γ. Πασιάς, 2004α).
Η ελληνική Πολιτεία αθέτησε για μια ακόμη φορά τις διακηρύξεις της για εκπαιδευτικό
εκσυγχρονισμό και ήταν αναντίστοιχη με τις προθέσεις της και στο επίπεδο αυτό για την εναρμόνισή της
με την «Ευρώπη της γνώσης». Αυτό θα απαιτούσε ανάμεσα στα άλλα, εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων
σπουδών τόσο ως προς τη διάρθρωσή τους όσο και ως προς το περιεχόμενό τους. Για να υλοποιηθεί η
διαδικασία της «Ευρώπης της γνώσης» αλλά και για να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων
της κοινής αγοράς απαιτείται κατά την άποψή μας μια στενότερη ένωση των χωρών της ΕΕ πολιτισμικά
και εκπαιδευτικά. Η ένωση αυτή, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει τη συνεκτικότητα και να πραγματωθεί
με την προβολή των εταίρων μελών της ΕΕ, όχι ως ξένων, ούτε ως άλλων, αλλά ως ισότιμων μελώνεταίρων στο πλαίσιο μιας υπερεθνικής οντότητας με διακριτή συλλογικότητα των πολλαπλών
ταυτοτήτων.
Η ισχνή, έως ανύπαρκτη, απεικόνιση των δέκα χωρών στα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων
δεκαετιών αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα παραμένει πιστή ή εγκλωβισμένη στον εθνικό χαρακτήρα της
γνώσης και στις εθνοκεντρικές πρακτικές, τις οποίες εφάρμοσε από την ίδρυση του νεοελληνικού

κράτους, κατάσταση που την βοήθησε παλαιότερα να αυξήσει τα σύνορά της και να ενισχύσει τη θέση
της στα Βαλκάνια και γενικότερα στην Ευρώπη.
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού λόγου και γίγνεσθαι, οι εκπαιδευτικοί ιθύνοντες οφείλουν να
κατανοήσουν ότι η δόμηση των αναπαραστάσεων των άλλων στο πρόγραμμα σπουδών και στα βιβλία
αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για το πλησίασμα των λαών και τη δημιουργία εμπιστοσύνης
ανάμεσά τους. Χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές η αρμονική συνύπαρξη και η κοινωνικό-πολιτισμική συνοχή
με τους κοινοτικούς εταίρους δεν θα είναι εφικτή. Ιδιαίτερη σημασία οφείλει να δοθεί τόσο από τη χώρα
μας όσο και από τις άλλες, στην αποψίλωση των προκαταλήψεων και στην εξάλειψη των στενών
εθνοκεντρικών προσανατολισμών, οι οποίοι ανάγονται στην εποχή του νεωτερικού έθνους κράτους. Ένα
ιδιαίτερο σημείο που πρέπει να προσεχθεί είναι η άμβλυνση των συγκεντρωτικών εκπαιδευτικών
συστημάτων, τα οποία ασκούν ένα κεντρικό έλεγχο και αφήνουν λιγοστά περιθώρια πρωτοβουλίας στη
σχολική μονάδα για να αναπτυχθούν καινοτόμες πρακτικές όπως είναι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής
διάστασης στην εκπαίδευση (Στ. Παντίδης & Γ. Πασίας, 2003). Ο συνδυασμός αυτός του εθνοκεντρικού
προσανατολισμού και των συγκεντρωτικών συστημάτων στις χώρες της Ευρώπης έχει, εξάλλου,
συντελέσει στον κατακερματισμό, στην πολυμερή διαστρέβλωση ή την υποπροβολή της απεικόνισης των
άλλων δημιουργώντας έτσι μια θρυμματισμένη και αναληθή εικόνα της Ευρώπης, των ευρωπαίων και του
ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Γι’ αυτό το Π.Ι. οφείλει να συνεργαστεί με τα αντίστοιχα όργανα της ΕΕ με σκοπό να επινοηθεί και
να υιοθετηθεί μια θεωρία δόμησης των αναπαραστάσεων του άλλου ως φίλου κοινοτικού εταίρου και όχι
ως ξένου. Η θετική δόμηση των άλλων, ως εταίρων-φίλων θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να
προβληθεί η διαφορετικότητα ως ποικιλότητα, η οποία αντί να διχάσει θα μπορεί να εμπλουτίσει την
κοινή ενδο-ηπειρωτική παράδοση και πολιτισμική κληρονομιά της ευρωπαϊκής ηπείρου.
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Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Γεώργιος ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Ειδικός Επιστήμονας στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
και στη Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου Βόλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο θεσμός του επιθεωρητή αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους θεσμούς
στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Αξίζει να διερευνηθεί στην ιστορική του διάσταση, ώστε να
διαφανούν οι τρόποι με τους οποίους σηματοδότησε την άσκηση διοίκησης και εποπτείας στην ελληνική
εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι η απόπειρα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία όταν παρουσιάζεται κατά το
δυνατό αποστασιοποιημένη (με κριτήριο το χρόνο τουλάχιστο) από συγκινησιακές φορτίσεις, έντονους
διαλόγους, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες αιτιάσεις. Η εικοσαετία που έχει περάσει από την κατάργηση
του θεσμού μας προσφέρει ενδεχομένως αυτή τη δυνατότητα, ώστε να παρουσιάσουμε την πορεία του με
κριτική διάθεση. Είναι γεγονός ότι η πορεία και η δράση του θεσμού σε όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα
αποτέλεσε αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων στο πεδίο της πολιτικής και της εκπαίδευσης, με τελικό
αποτέλεσμα την κατάργησή του στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η προσπάθειά μας θα επικεντρωθεί
στο να συγκεκριμενοποιήσουμε το ρόλο που επιτέλεσε ο επιθεωρητής, με ιδιαίτερες αναφορές σε ιστορικά
γεγονότα – σταθμούς στην ελληνική εκπαίδευση και σε νομοθετικές παρεμβάσεις των εκάστοτε
κυβερνήσεων. Η περιγραφή της πορείας του θεσμού θα γίνει με βάση δύο σημαντικές, κατά την άποψή
μας, παραμέτρους : τη σύνδεση του θεσμού του επιθεωρητή με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
προσωπικού αλλά και την παράλληλη άσκηση διοικητικών και εποπτικών καθηκόντων από τους
επιθεωρητές.

SUMMARY
The school inspector was one of the most significant and long-lived institutions in the history of
the Greek educational system. We believe that it is important to explore the function of this institution
in terms exercising administrative and supervisory duties. The fact that there have been twenty years
since the abrogation of the institution helps us to form a more objective criticism. It is also a fact that
the route of the institution, especially during the 20 th century, was characterized by political and
educational debates or severe dialogues and complaints in relation to the school inspectors’ action. This
paper is about the specification of the role of the school inspector in the Greek educational system and
how this role was defined or manipulated by the educational laws and the government. We think that it
is of great importance to explore this institution in relation to two parameters: the educational staff
appraisal and the parallel way that administrative and supervisory duties were exercised by the school
inspectors.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο θεσμός του επιθεωρητή αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους θεσμούς
στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, αφού τυπικά και νομοθετικά διήρκεσε περίπου ενάμιση αιώνα.
Αξίζει να διερευνηθεί στην ιστορική του διάσταση, ώστε να διαφανούν οι τρόποι με τους οποίους
σηματοδότησε την άσκηση διοίκησης και εποπτείας στην ελληνική εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι η απόπειρα
αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία όταν παρουσιάζεται κατά το δυνατό αποστασιοποιημένη (με κριτήριο το χρόνο
τουλάχιστο) από συγκινησιακές φορτίσεις, έντονους διαλόγους, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες

αιτιάσεις. Η εικοσαετία που έχει περάσει από την κατάργηση του θεσμού μας προσφέρει ενδεχομένως
αυτή τη δυνατότητα, ώστε να παρουσιάσουμε την πορεία του με κριτική διάθεση.
Η οργάνωση και η διοίκηση της εκπαίδευσης του ελεύθερου ελληνικού κράτους θεωρήθηκε
πρωταρχικής σημασίας καθήκον από τον Καποδίστρια, όταν ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης του.
Η θεσμοθέτηση του επιθεωρητή στην εκπαίδευση, στα μέσα της δεκαετίας του 1830, αποτέλεσε βήμα προς
αυτήν την κατεύθυνση με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν και το πλαίσιο που είχε αρχίσει να
διαμορφώνεται στα πεδία της πολιτικής, της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. Οι μετεξελίξεις και οι
παλινδρομήσεις του θεσμού σε ότι αφορά στα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες θεωρούνται
μάλλον φυσιολογικές, εφόσον η πορεία του θεσμού επηρεάζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά συνθήκες,
τις πολιτικές μεταβολές, τις κοινωνικές ανάγκες και τις εκάστοτε απαιτήσεις του εκπαιδευτικού
συστήματος.
Πάντως, η πορεία και η δράση του θεσμού σε όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα αποτέλεσε
αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων στο πεδίο της πολιτικής και της εκπαίδευσης, με τελικό αποτέλεσμα
την κατάργησή του στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η προσπάθειά μας θα επικεντρωθεί στο να
συγκεκριμενοποιήσουμε το ρόλο που επιτέλεσε ο επιθεωρητής, με ιδιαίτερες αναφορές σε ιστορικά
γεγονότα – σταθμούς στην ελληνική εκπαίδευση και σε νομοθετικές παρεμβάσεις των εκάστοτε
κυβερνήσεων.

Νομοθετική περιοδολόγηση του θεσμού κατά τον 20ο αιώνα
Οι βελτιωτικές αλλαγές που έγιναν στη στοιχειώδη εκπαίδευση στο δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα
συνέβησαν παράλληλα με τις προσπάθειες του Χαρίλαου Τρικούπη για την οικονομική ανόρθωση της
χώρας, τη θεμελίωση της αστικής κοινωνίας και τον εκσυγχρονισμό του κράτους. Στα τέλη του 19ου αιώνα
στο πολιτικό προσκήνιο βρίσκεται η κυβέρνηση του Θ. Δηλιγιάννη η οποία αναδείχτηκε νικήτρια στις
εκλογές του Μαΐου του 1895. Κατά τη συγκρότηση του κυβερνητικού σχήματος ο πρωθυπουργός
εμπιστεύθηκε το Υπουργείο Παιδείας στο Δ. Πετρίδη, ο οποίος πολύ σύντομα υπέβαλε στο Κοινοβούλιο
για συζήτηση νομοσχέδιο για τη στοιχειώδη εκπαίδευση, το οποίο ψηφίστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1895
ως νόμος ΒΤΜΘ’ (13-09-1895, Φ.Ε.Κ. 37/5-10-1895).
Ο νόμος ΒΤΜΘ’ θεωρητικά εισαγάγει την αποκέντρωση στη στοιχειώδη εκπαίδευση
ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα των δασκάλων. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού ο νόμος
προέβλεψε τη λειτουργία των θεσμών του Εποπτικού Συμβουλίου, οργάνου συλλογικού και του
επιθεωρητή, οργάνου μονομελούς.
Στις εννέα δεκαετίες περίπου που λειτούργησε ο θεσμός του επιθεωρητή στον εικοστό αιώνα οι
αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τις διάφορες κυβερνήσεις αφορούσαν, κυρίως, σε αυξομειώσεις
του αριθμού των επιθεωρητών, σε αναπροσαρμογές των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους καθώς
και σε συγκροτήσεις ποικίλων επάλληλων οργάνων εποπτείας (κυρίως κατά τις περιόδους εγκαθίδρυσης
δικτατορικών καθεστώτων).
Έτσι, λοιπόν, ο νόμος ΒΤΜΘ’ καθιέρωσε το θεσμό του νομαρχιακού επιθεωρητή α’ τάξης ο οποίος
εκπροσωπούσε ουσιαστικά το Εποπτικό Συμβούλιο στις επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, με τις άλλες
δημόσιες αρχές και τους πολίτες. Επίσης, ήταν ο εισηγητής υποθέσεων και θεμάτων οι οποίες υπάγονταν
στις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο νομαρχιακός επιθεωρητής ήταν υποχρεωμένος να
επιθεωρεί κάθε εξάμηνο τα δημοτικά σχολεία κάθε τύπου έχοντας στην αρμοδιότητά του καθήκοντα
διοικητικά και εποπτικά, να προσδιορίζει τις θέσεις για την ανοικοδόμηση διδακτηρίων, να ασκεί
πειθαρχική εξουσία στους δασκάλους και να εφαρμόζει προγράμματα επιμόρφωσης των δασκάλων κατά
τις θερινές διακοπές (Νόμος ΒΤΜΘ’, άρθρο 40).
Ο ίδιος νόμος προέβλεψε τη δημιουργία θέσεων νομαρχιακών επιθεωρητών β’ τάξης οι οποίοι
τοποθετήθηκαν ως βοηθοί των νομαρχιακών επιθεωρητών σε συγκεκριμένους νομούς. Τα καθήκοντα και
οι αρμοδιότητές τους ήταν όμοιες με των νομαρχιακών επιθεωρητών. Επιπλέον, όμως, παρακολουθούσαν
το δάσκαλο την ώρα της διδασκαλίας, πραγματοποιούσαν υποδειγματικές διδασκαλίες, όταν το
θεωρούσαν απαραίτητο, συμβούλευαν και παρείχαν καθοδηγητική υποστήριξη στους δασκάλους. Ακόμα
επέπλητταν τους αδιάφορους (κατά την κρίση τους) δασκάλους και κατήγγειλαν στους νομαρχιακούς
επιθεωρητές τη συμπεριφορά εκείνων στους οποίους έπρεπε (κατά την άποψή τους) να επιβληθεί κάποια
ποινή (Διάταγμα 13-01-1896, Φ.Ε.Κ. 5/16-1-1986, άρθρο 4).
Ο νόμος 240/1914 κατήργησε τη διάκριση των επιθεωρητών σε νομαρχιακούς επιθεωρητές α’ και
β’ τάξης και όρισε το διορισμό σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια ενός επιθεωρητή στην αρμοδιότητα του

οποίου πέρασε και η θεώρηση μισθοδοτικών καταστάσεων και η έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των
δασκάλων.
Τρία χρόνια αργότερα, ο νόμος 826/1917 (02-09-1917, Φ.Ε.Κ. 188/5-9-1917, άρθρο 2) όρισε τη
σύσταση δύο θέσεων ανώτερων εποπτών της δημοτικής εκπαίδευσης, για την εφαρμογή της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917 για το δημοτικό σχολείο, η οποία προϋπέθετε προσωπικό
επιστημονικά καταρτισμένο, ώστε να κατανοήσει τους στόχους της και να εργαστεί για την υλοποίησή
τους. Οι ανώτεροι επόπτες ανέλαβαν την άμεση παρακολούθηση όλων των προβλημάτων της δημοτικής
εκπαίδευσης και τη συνεχή καθοδήγηση του προσωπικού της με στόχο τη βελτίωσή της.
Το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου 1936 κατήργησε την αποκέντρωση στο σύστημα
διοίκησης και εποπτείας, που επιδίωκαν οι εκπαιδευτικοί και είχαν ως ένα σημείο καταφέρει να
εφαρμοστεί. Η θεσμοθέτηση (μέσω του αναγκαστικού νόμου 767) σειράς επάλληλων πολυπρόσωπων
συμβουλίων επέτρεπε στον Υπουργό Παιδείας να ασκεί τον έλεγχο στην εκπαίδευση κάθε στιγμή. Τα
σχολεία της χώρας κατανεμήθηκαν σε 100 εκπαιδευτικές περιφέρειες σε κάθε μία από τις οποίες
τοποθετήθηκε ένας επιθεωρητής, ο οποίος είχε την άμεση επίβλεψη των σχολείων της περιφέρειάς του
και του προσωπικού τους επί του οποίου ασκούσε πειθαρχική εξουσία.
Οι εκπαιδευτικές περιφέρειες και οι οργανικές θέσεις των επιθεωρητών της στοιχειώδους
εκπαιδεύσεως αυξήθηκαν σε διακόσιες με το νόμο 4379/1964 (20-10-1964, Φ.Ε.Κ. 182/24-10-1964, άρθρο
20). Με το διπλασιασμό των θέσεων η πολιτική ηγεσία στόχευε στη τόνωση του θεσμού των επιθεωρητών,
στην εξοικονόμηση χρόνου για την καλύτερη άσκηση της εποπτείας και, συνεπώς, στη μείωση των
προβλημάτων που προκαλούσε η άσκηση από το ίδιο πρόσωπο διοικητικών και εποπτικών καθηκόντων.
Η πολιτική αλλαγή της 21ης Απριλίου 1967 συνοδεύτηκε και από αλλαγές στο σύστημα διοίκησης
και εποπτείας της εκπαίδευσης. Τις μεταβολές αυτές θεσμοθέτησε ο νόμος 651/1970, ο οποίος
δημιούργησε ποικιλία εποπτικών οργάνων με τα οποία στόχευε στην ενίσχυση του συγκεντρωτισμού.
Ενδεικτικό, άλλωστε, στοιχείο των διαθέσεων της κεντρικής εξουσίας ήταν το γεγονός ότι διατηρούσε ως
αποκλειστικό της δικαίωμα τη λήψη αποφάσεων για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα, ενώ δεχόταν προτάσεις
από το εποπτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών θεμάτων, οι οποίες όμως δεν είχαν
δεσμευτικό χαρακτήρα για την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Η χώρα διαιρέθηκε σε δέκα Ανώτερες Εκπαιδευτικές Περιφέρειες σε καθεμία από τις οποίες
τοποθετήθηκε ως επόπτης της εκπαίδευσης ένας εκπαιδευτικός σύμβουλος με αρμοδιότητες ανώτατης
επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, εποπτείας και διοίκησης των σχολείων της περιφέρειάς
του και του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού τους. Επίσης, τοποθετήθηκε και από ένας γενικός
επιθεωρητής με την υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων υπηρεσιακής επίδοσης για το διδακτικό και εποπτικό
προσωπικό της περιφέρειάς του, επαγρύπνησης για την «ηθικότητα και ακμαιότητα του ηθικού και
εθνικού φρονήματος» (Υπουργική απόφαση υπ’αριθμ. 133348, 04-10-1971, Φ.Ε.Κ. 804/09-10-1971) του
διδακτικού προσωπικού και των μαθητών. Την ίδια υποχρέωση επωμίσθηκαν και οι επτά συνολικά
αναπληρωτές γενικοί επιθεωρητές, οι οποίοι διορίστηκαν ως βοηθοί των γενικών επιθεωρητών,
αναλαμβάνοντας μέρος των αρμοδιοτήτων τους (Υπουργική απόφαση υπ’αριθμ. 25918, 14-03-1972,
Φ.Ε.Κ. 231/15-03-1972).
Κατά τη μεταπολίτευση οι δάσκαλοι στις γενικές συνελεύσεις τους δεν αμφισβήτησαν το θεσμό
της εποπτείας αλλά έθεσαν θέμα «κάθαρσης» των επιθεωρητών. Το Ειδικό Συμβούλιο Κρίσης για τη
συγκρότηση του οποίου προέβλεψε ο νόμος 309/1976 (30-04-1976, Φ.Ε.Κ. 100/30-04-1976, άρθρο 73)
γνωμάτευσε ότι κανένας από τους επιθεωρητές οι οποίοι επελέγησαν σύμφωνα με το νόμο 651/1970 δε
στήριξε «ηθελημένα» το δικτατορικό καθεστώς με τη δραστηριότητά του (Διδασκαλικό Βήμα,
φυλ.856/1979, 1), δίνοντας προσωρινά τέλος στη διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ δασκάλων και
επιθεωρητών.
Τέλος, ο νόμος 309/1976 διαίρεσε τη χώρα σε δεκαπέντε ανώτερες εκπαιδευτικές περιφέρειες
δημοτικής εκπαίδευσης με προϊστάμενο τον επόπτη. Οι επόπτες ήταν διοικητικοί και πειθαρχικοί
προϊστάμενοι του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού της περιφέρειάς τους. Οι εκπαιδευτικές
περιφέρειες αυξήθηκαν σε 240 με αντίστοιχη αύξηση και των οργανικών θέσεων των επιθεωρητών, οι
οποίοι διακρίνονταν σε επιθεωρητές Α’ (54) και Β’ (186). Οι επιθεωρητές Α’ τοποθετούνταν στις
πρωτεύουσες των νομών. Επίσης συστάθηκαν δύο θέσεις επιθεωρητών Ειδικής Αγωγής.
Ωστόσο, οι γενικές συνελεύσεις ως συνδικαλιστικό όργανο των κλάδου των δασκάλων στις οποίες
κατέληγαν τα ψηφίσματα των περιφερειακών συλλόγων, διερμηνεύοντας τα αιτήματα των δασκάλων,
συμπύκνωσαν τις θέσεις του κλάδου στο αίτημα για εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης,
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων για θέματα εκπαιδευτικά και αντικατάσταση του

θεσμού του Επιθεωρητή από το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου. Η εμμονή των δασκάλων στην καθιέρωση
του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου είχε ως αιτία την ανάγκη για επιστημονική καθοδήγηση και
εκπαιδευτική-παιδαγωγική ανάπτυξη (Δημητρόπουλος, 1984, 98). Το Υπουργείο Παιδείας, ως τελικός
αποδέκτης των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των δασκάλων, γνώριζε το επιτακτικό αίτημά τους
για διαχωρισμό του διοικητικού από τον καθοδηγητικό ρόλο, οι οποίοι συνυπήρχαν στο πρόσωπο του
Επιθεωρητή. Και ενώ πολλές φορές στο παρελθόν οι πολιτικές ηγεσίες και οι κυβερνήσεις είχαν δεχθεί
την αναγκαιότητα του διαχωρισμού των ρόλων, προφασιζόμενες συνήθως οικονομικές δυσχέρειες, δεν
προχωρούσαν στην υλοποίησή του. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όμως, η οποία ανέλαβε την εξουσία μετά
τις εκλογές του 1981 ικανοποίησε τις θέσεις των δασκάλων προχωρώντας στην κατάργηση του θεσμού
του Επιθεωρητή και την καθιέρωση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου με το νόμο 1304/1982 (06-121982, Φ.Ε.Κ. 144/07-12-1982). Ο θεσμός όπως τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Π. Μώραλης στην
53η Τακτική Γενική Συνέλευση των δασκάλων σχεδιάστηκε από τον κλάδο τους μακριά από πρότυπα που
βοηθούν στην καθιέρωση σχέσεων εξάρτησης, στοιχείο στο οποίο οφείλεται η ποιοτική του ανωτερότητα
αλλά και η ευαισθησία (Διδασκαλικό Βήμα, 954/1981, 4).

Εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας
Στις υποχρεώσεις των επιθεωρητών, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο ΒΤΜΘ’/1895 ανήκε η
σύνταξη ημερολογίου υπηρεσιακής ικανότητας των δασκάλων μετά το πέρας της επιθεώρησής τους. Το
ημερολόγιο υποβαλλόταν από τον επιθεωρητή στο Εποπτικό Συμβούλιο και περιείχε λεπτομερή έκθεση
των παρατηρήσεών του για κάθε σχολείο, για τη διδασκαλία των μαθητών, την ύλη, τις μεθόδους, την
ακρίβεια εφαρμογής του προγράμματος και των κανονισμών του Υπουργείου Παιδείας, για την πρόοδο
των μαθητών και για κάθε τι σχετικό με τη λειτουργία του σχολείου.
Κανονιστικό διάταγμα της 16ης Απριλίου 1915 (Φ.Ε.Κ. 168/05-05-1915) προσδιόρισε επακριβώς
τα σημεία στα οποία ο επιθεωρητής έπρεπε να εστιάζει την προσοχή του κατά την επιθεώρηση των
δασκάλων. Κατά τη σύνταξη των εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας ο επιθεωρητής όφειλε να αποφεύγει
τους γενικούς και αόριστους χαρακτηρισμούς, παραθέτοντας συγκεκριμένα και ορισμένα παραδείγματα
και γεγονότα από τη δράση κάθε δασκάλου. Έπρεπε να καταλήγει σε σαφή συμπεράσματα για τη
σωματική και πνευματική κατάσταση, την επιμέλεια και την ευσυνειδησία, την επιστημονική κατάρτιση,
τη μεθοδική και παιδαγωγική ικανότητα και το χαρακτήρα του δασκάλου, όπως αυτός εκδηλωνόταν τόσο
στο περιβάλλον του σχολείου όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ο δάσκαλος ήταν ενταγμένος.
Στο τέλος έπρεπε «να καταλήγει εις την κατηγορηματικήν γνώμην περί της καθ’ όλον ποιότητας αυτού
και περί της τύχης ης είναι άξιος». Οι εκθέσεις στέλνονταν στο Εποπτικό Συμβούλιο και αντίγραφά τους
διαβιβάζονταν στο Υπουργείο Παιδείας, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και στο γενικό επιθεωρητή.
Η δυσκολία επακριβούς αποτίμησης των τομέων αξιολόγησης από τον επιθεωρητή, ο οποίος ήταν
εντεταλμένος από την πολιτεία να αξιολογήσει την απόδοση του δασκάλου και να θέσει στη διάθεσή της
την αξιολογική του κρίση, από την οποία εξαρτιόταν η υπηρεσιακή εξέλιξη και η σταδιοδρομία του
δασκάλου, είχαν ως απόρροια φαινόμενα άνισης μεταχείρισης των δασκάλων με συνέπειες αρνητικές για
την εξέλιξή τους. Αυτό συνέβαινε διότι ορισμένοι επιθεωρητές καταστρατηγούσαν τις εγκυκλίους που είχε
εκδώσει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και στις οποίες δίνονταν σαφείς οδηγίες για τη σύνταξη των
εκθέσεων και τη βαθμολόγηση των δασκάλων, σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος βαθμός (5) θα δινόταν
σε υποδειγματικούς σε όλους τους τομείς δασκάλους και πάντα με πλήρη αιτιολόγηση. Οφειλόταν ακόμη
και στον τρόπο εφαρμογής του νόμου, η εφαρμογή του οποίου, παρά τις οδηγίες του Κεντρικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Στοιχειώδους Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Σ.Ε.), διέφερε από επιθεωρητή σε
επιθεωρητή και δημιουργούσε δυσάρεστες καταστάσεις στους δασκάλους. Καθώς οι προαγωγές και οι
μεταθέσεις τους επηρεάζονταν άμεσα από τις κρίσεις των επιθεωρητών, επανειλημμένα είχαν
παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες οι χαρακτηρισμοί που προσέδιδαν στους δασκάλους οι
επιθεωρητές ήσαν διαφορετικοί εκείνων τους οποίους είχε καθιερώσει το Κ.Υ.Σ.Σ.Ε. με τις εγκυκλίους
του. Επιπλέον, ο επιθεωρητής για τη συγκρότηση της αξιολογικής του κρίσης δεν έπρεπε να βασίζεται
στην παρακολούθηση της διδασκαλίας μίας ώρας και μόνο ενός μαθήματος. Ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για
νεοδιόριστους δασκάλους που η πρώτη επίσκεψη και παρακολούθηση της διδασκαλίας τους δε
συνεργούσε υπέρ μίας ευμενούς αξιολόγησης, τότε επιβαλλόταν η δεύτερη επιθεώρηση σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Κάποιοι δάσκαλοι πάλι δεν είχαν εκθέσεις επί τριετία παρά τις συμβουλές
του Κ.Υ.Σ.Σ.Ε. προς τους επιθεωρητές για το αντίθετο (Διδασκαλικό Βήμα, 285/1955, 3).

Βαθμιαία οι εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας εξελίχθηκαν σε επίμαχο θέμα, το οποίο συχνά
έφερνε αντιμέτωπους τους δασκάλους με τους επιθεωρητές και αποτελούσε την απαρχή δυσαρεσκειών,
σιωπηρών αντιδικιών και αντεγκλήσεων μεταξύ τους με ανυπολόγιστη φθορά για τους δασκάλους και
την εκπαίδευση. Οι εσφαλμένες εκτιμήσεις, οι επιφανειακές διαπιστώσεις, οι ανεπαρκείς αιτιολογήσεις
και οι ελλιπείς υποδείξεις, που συχνά υποβάλλονταν στο Υπουργείο Παιδείας, δεν παρουσίαζαν την
πραγματική εικόνα της δημοτικής εκπαίδευσης και συχνά παρατηρούνταν σημαντικές διαφορές στη
βαθμολογία και τον τρόπο εκτίμησης μεταξύ των επιθεωρητών από περιφέρεια σε περιφέρεια (Χανιώτης,
1956, 2 και Γάκης, 1965, 14-15).
Αποτέλεσμα όλων αυτών των καταστάσεων ήταν να παρατηρείται στους πίνακες προαγωγής ή
μετάθεσης των δασκάλων, οι δάσκαλοι μίας περιφέρειας να μην έχουν τη θέση που επιδίωκαν ή
δικαιούνταν στον πίνακα, επειδή ο επιθεωρητής τους ήταν φειδωλός στη βαθμολογία, ενώ δάσκαλοι
κάποιας άλλης περιφέρειας να προηγούνται λόγω της γενναιόδωρης βαθμολογίας του επιθεωρητή τους
(Χανιώτης, 1956, 3). Για τις ανωμαλίες αυτές οι δάσκαλοι απέδιδαν μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο στοιχείο
της υποκειμενικότητας το οποίο κυριαρχούσε σε πολλές περιπτώσεις κατά τη σύνταξη των εκθέσεων,
ανάλογα με το χαρακτήρα και τη νοοτροπία του επιθεωρητή. Επίσης, οι οδηγίες του Ανώτατου
Συμβουλίου δεν παρείχαν αντικειμενικά κριτήρια στους επιθεωρητές για τη σύνταξη των εκθέσεων ούτε
και ενιαίο σχέδιο για τη μεθοδική παρατήρηση της σχολικής εργασίας, ώστε να παύσει να παρατηρείται
και να κρίνεται η τελευταία ανάλογα με τις αντιλήψεις κάθε επιθεωρητή. Ο επιθεωρητής δεν έφερε ευθύνη
στις περιπτώσεις παράλειψης στοιχείων για το δάσκαλο στον οποίο δε γνωστοποιούνταν το περιεχόμενο
των εκθέσεων, γεγονός το οποίο πολλαπλασίαζε την απροσεξία των επιθεωρητών. Η ελλιπής επικοινωνία
μεταξύ δασκάλων και επιθεωρητών, η οποία συχνά περιοριζόταν σε μία μονόωρη παρακολούθηση ενός
ή δύο μαθημάτων δε συνεργούσε υπέρ του σχηματισμού αντικειμενικής εικόνας για το δάσκαλο. Επίσης,
πολλοί δάσκαλοι θεωρούσαν ως αιτία της δυσλειτουργίας του συστήματος την έλλειψη άμεσης ανώτερης
εποπτείας για τους επιθεωρητές, η οποία θα έλεγχε με προσοχή τη βαθμολογία τους κι έτσι θα
περιοριζόταν η όποια αυθαιρεσία από την πλευρά των επιθεωρητών κατά την αξιολόγηση των δασκάλων
(Τζιμόπουλος, 1966, 2).
Οι επικρίσεις που δέχθηκε ο θεσμός των επιθεωρητών επικεντρώνονταν, στην πλειοψηφία τους,
στους τομείς αξιολόγησης και την ποσοτικοποίησή τους. Η αξιολόγηση της προσωπικότητας, του ήθους
και του χαρακτήρα αποτέλεσε, όπως ήταν φυσικό, σημείο τριβής μεταξύ των δασκάλων και του
Υπουργείου Παιδείας. Ήταν άλλωστε γνωστή η αντίθεση των δασκάλων απέναντι σε αυτήν την
αξιολόγηση για την οποία πίστευαν ότι επέτρεπε μεγάλα περιθώρια αυθαιρεσίας. Η προσπάθεια του
νομοθέτη να χαρακτηρίζονται ως πειθαρχικά παραπτώματα η εκπρόθεσμη υποβολή της έκθεσης ή η
σύνταξή της αντίθετα από τα καθοριζόμενα από το νόμο δεν επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα
εξαιτίας της παράλειψης άσκησης πειθαρχικού ελέγχου στους παραβάτες επιθεωρητές. Σε έρευνα, δε,
που διεξήχθη σε σχέση με τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της περιόδου 1976-1980 φάνηκε ότι αυτές
είχαν ως χαρακτηριστικά τους τη σύγχυση ως προς τους στόχους και το αντικείμενο της αξιολόγησης, τη
σύγχυση επαγγελματικών χαρακτηριστικών με τα στοιχεία της προσωπικής ζωής των εκπαιδευτικών, τη
σαφή ιδεολογική θέση ως προς την οποία κρίνονταν οι εκπαιδευτικοί και τη μεροληψία σε βάρος
των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών (Ζαμπέτα, 1992, 199).
Η διαιώνιση του προβλήματος απασχόλησε τους δασκάλους στις γενικές συνελεύσεις του κλάδου
και οδήγησε σε διερεύνηση του θέματος και στην προώθηση προτάσεων. Έτσι, ο κλάδος επανειλημμένα
εισηγήθηκε τον καθορισμό από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με σαφή και αυστηρό τρόπο κριτηρίων τα
οποία θα ελάμβαναν σοβαρά υπόψη οι επιθεωρητές κατά τη σύνταξη των εκθέσεων, καθώς και ενός
συγκεκριμένου τύπου έκθεσης τον οποίο θα ήταν υποχρεωμένοι οι επιθεωρητές να τηρούν, ώστε να είναι
κοινά τα στοιχεία και οι παράμετροι κρίσης όλων των δασκάλων της χώρας. Σε περιπτώσεις μεροληπτικής
κρίσης ή ασυνέπειας ο κλάδος των δασκάλων πρότεινε να υπόκειται ο επιθεωρητής σε αυστηρότατες
κυρώσεις, ακόμη και σε υποβιβασμό. Επίσης, προτάθηκε και η σύνταξη των εκθέσεων αμέσως μετά την
επιθεώρηση και η κοινοποίησή τους στους ενδιαφερόμενους δασκάλους. Λύση στα προβλήματα,
ενδεχομένως, θα πρόσφερε και η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών περιφερειών, ώστε να
αναλογούν λιγότεροι δάσκαλοι σε κάθε επιθεωρητή ανά περιφέρεια (Διδασκαλικό Βήμα, 374/1958, 3). Ο
κλάδος των δασκάλων μέσω των γενικών συνελεύσεων του υπέβαλλε συνεχώς προτάσεις με στόχο τη
μείωση ή την εξάλειψη των δυσλειτουργιών σε σχέση με την εποπτεία και την αξιολόγηση. Έτσι,
επιθυμώντας να εξαλείψει τις ανισότητες που συνεπαγόταν η έλλειψη έκθεσης πρότεινε να υποβάλλεται
υποχρεωτικά ανά διετία έκθεση υπηρεσιακής ικανότητας χωρίς – σε περίπτωση παράλειψης υποβολής
για κάποιο δάσκαλο – να ακυρώνεται το δικαίωμα προαγωγής του. Ακόμη, προτάθηκε ο καθορισμός

τεχνικής για την κριτική της διδασκαλίας κάθε μαθήματος και η καθιέρωση ενιαίου τύπου σχεδίου για τη
μεθοδική παρατήρηση της σχολικής εργασίας και ορισμένου τύπου σύνταξης εκθέσεων (Διδασκαλικό
Βήμα, 403/1959, 3). Στα αιτήματα του κλάδου συμπεριλήφθηκε η κατάργηση της αριθμητικής
βαθμολογίας και η χρησιμοποίηση χαρακτηρισμών (Διδασκαλικό Βήμα, 572/1965, 14), όπως και η
πρόταση να λαμβάνονται υπόψη και οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων κατά τη σύνταξη των
εκθέσεων και τα στοιχεία για τη δράση και την προσωπικότητα του επιθεωρούμενου, τα οποία έθετε στη
διάθεση του επιθεωρητή ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας (Διδασκαλικό Βήμα, 593/1966, 7).

Συζήτηση για το διαχωρισμό του διοικητικού από το εποπτικό έργο
Αίτημα του κλάδου των δασκάλων διαμορφωμένο από τα πρώτα χρόνια άσκησης της
επιθεώρησης ήταν αυτό που αφορούσε στο διαχωρισμό του παιδαγωγικού-καθοδηγητικού από το
διοικητικό έργο των επιθεωρητών. Η απορρόφηση της προσοχής, του ενδιαφέροντος και της
ενεργητικότητας των τελευταίων από το φόρτο των γραφειοκρατικών υποχρεώσεών τους φαινόταν
ότι απέβαινε σε βάρος του καθοδηγητικού τους ρόλου, ο οποίος όμως αποτελούσε τον κύριο σκοπό της
επιθεώρησης. Για πρώτη φορά η θέση αυτή εκφράστηκε υπεύθυνα από τον επιθεωρητή Σφακίων Ιωάννη
Φώτιο (Φώτιος, 1925, 2). Η οξύτητα του προβλήματος με τις ποικίλες εκφάνσεις του μετέβαλε το απλό
αρχικό αίτημα σε επίμαχο θέμα συζήτησης, τόσο των γενικών συνελεύσεων του κλάδου των δασκάλων
όσο και των συνεδρίων των επιθεωρητών.
Ο θεσμός λειτουργούσε περισσότερο ως διοικητικός και λιγότερο ως καθοδηγητικός –
παιδαγωγικός καλλιεργώντας συχνά στους εκπαιδευτικούς δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και
δημιουργώντας σχέσεις εξάρτησης του επιθεωρητή από την κεντρική εξουσία και του δασκάλου από τον
επιθεωρητή. Ιδιαίτερα κατά τις περιόδους δικτατορίας ο θεσμός κινούνταν εντονότερα προς ένα πνεύμα
αυταρχισμού, αλλοτρίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων, ελέγχου της εργασίας και της συμπεριφοράς
των υφισταμένων. Κινούμενος ο επιθεωρητής σε ένα διοικητικό σύστημα συγκεντρωτικό και
γραφειοκρατικό εξελίχθηκε σε διοικητικό – πειθαρχικό προϊστάμενο ο οποίος δε δημιουργούσε σχέσεις
συνεργασίας με τους υφισταμένους του. Για την επιτυχία του διοικητικού του έργου χρησιμοποίησε τις
εγκύκλιες διαταγές, τις οδηγίες και υποδείξεις, τον έλεγχο, την ποινή και την αμοιβή, τις υπηρεσιακές
εκθέσεις.
Υπό αυτές τις συνθήκες ο κλάδος των δασκάλων ζητούσε την αντικατάσταση του θεσμού του
επιθεωρητή από το θεσμό του σχολικού συμβούλου ο οποίος παρουσιαζόταν από το διδασκαλικό κλάδο
ως θεσμός που αντιπροσώπευε την πραγμάτωση της επιστημονικής συνεργασίας, της συναδελφικότητας
και της συλλογικής προσπάθειας, απαλλαγμένος από αυταρχικές συμπεριφορές και σύνδρομα αυθεντίας.
Όμως, οι προτάσεις των γενικών συνελεύσεων των δασκάλων δε στοιχειοθετούσαν ένα νέο θεσμό
απαλλαγμένο από διοικητικές αρμοδιότητες, αλλά την αλλαγή του όρου επιθεωρητής από τον
όρο σχολικός σύμβουλος, εμμένοντας κυρίως στον περιορισμό της αυθαιρεσίας των αξιολογητών.
Από την άλλη πλευρά και οι ίδιοι οι επιθεωρητές εκφράζονταν, περιοδικά, υπέρ του διαχωρισμού
του ρόλου τους και της ανάθεσης της επιτέλεσης του διοικητικού και του παιδαγωγικού – καθοδηγητικού
ρόλου από διαφορετικά πρόσωπα. Στο συνέδριο των επιθεωρητών, το Σεπτέμβριο του 1930, οι εισηγητές
του θέματος Διαρρύθμιση του διοικητικού και καθοδηγητικού έργου των επιθεωρητών (εισηγητές
ήταν
οι
επιθεωρητές
Πειραιά,
Ανατολικής
Αθήνας
και Μαντίνειας και
Κυνουρίας κ.κ. Βασιλειάδης, Ζαφειρακόπουλος και Μιχαηλίδης αντίστοιχα), αναλύοντας το εύρος των
υποχρεώσεών τους είχαν τις επιφυλάξεις τους για την επιτυχή εκπλήρωσή τους σε όλη τους την έκταση,
υπό το βάρος τόσων ευθυνών. Δέχθηκαν ότι η συνεχής ενασχόληση με όγκο φθοροποιών διοικητικών
καθηκόντων κινδύνευε να αλλοτριώσει το κατεξοχήν καθοδηγητικό τους έργο το οποίο ασκούσαν με
υπεράνθρωπη προσπάθεια. Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες απόψεις συνοψίζονται ως εξής : «…ο
θεσμός των Επιθεωρητών, όπως είναι σήμερα, ασφαλώς δεν παρουσιάζει αποτελέσματα απολύτως
ευχάριστα. Όγκος διοικητικής εργασίας, γραφειοκρατία, έλεγχος στη διαχείριση των Σχολικών
Επιτροπών, εποπτεία και φροντίδα για τη βελτίωση της εργασίας πολλών σχολείων δεν μπορούν να
γίνουν από έναν άνθρωπο».
«…ριζική θεραπεία δεν υπάρχει παρά μόνο στο διαχωρισμό του διοικητικού από το καθοδηγητικό έργο»
(Φίλος, 1984, 77-78).
Ωστόσο, λίγοι ήταν οι επιθεωρητές που συμφώνησαν με την πρόταση του επιθεωρητή Ιωάννη
Φωτίου περί διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων. Επικράτησε η συντεχνιακή αντίληψη ότι ο διαχωρισμός του
ρόλου και των καθηκόντων θα οδηγούσε σταδιακά στη μείωση του κύρους τους, το οποίο ενδυνάμωνε η

ιδιότητα του επόπτη. Στράφηκαν λοιπόν για την άμβλυνση του προβλήματος στη διατύπωση προτάσεων
περί αύξησης των εκπαιδευτικών περιφερειών με συνακόλουθη αύξηση και των οργανικών θέσεων των
επιθεωρητών.
Ακόμα και αυτή η πρόταση των επιθεωρητών, όμως, προσέκρουσε στην άρνηση του παρόντος
στο συνέδριο του 1930 Υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου, ο οποίος αναλογιζόμενος κυρίως το κόστος
πραγμάτωσης ριζικών μεταρρυθμίσεων, συνέστησε οι ευχές του συνεδρίου προς την κυβέρνηση να είναι
μετριοπαθείς και στις δυνατότητες του προϋπολογισμού (Διδασκαλικό Βήμα, 291/1930, 3).
Σε επόμενο συνέδριο των επιθεωρητών, που έγινε τον Οκτώβριο του 1949, αναφερόμενοι οι
εισηγητές στις διαφορές μεταξύ του επιθεωρητικού και εποπτικού έργου τόνισαν ότι σκοπός της
επιθεώρησης ήταν η εκτίμηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των δασκάλων και η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της εργασίας τους με άμεση συνέπεια τη σύνταξη ειδικής έκθεσης και, μετά από
πρόταση του επιθεωρητή, τη λήψη μέτρων διοικητικών όπως ο έπαινος, η αμοιβή, η προαγωγή, η
στασιμότητα, η ευμενής ή δυσμενής μετάθεση του αξιολογούμενου δασκάλου. Από την άλλη πλευρά ως
σκοπός της εποπτείας παρουσιαζόταν η επαγγελματική, ηθική και πνευματική ανύψωση του δασκάλου
και, έμμεσα, η βελτίωση των όρων σχολικής εργασίας. Έργο του επόπτη ήταν να βοηθήσει το δάσκαλο
να γίνει καλύτερος για να πετύχει στο έργο του, ώστε να ανυψωθεί η κοινωνία. Η επιθεώρηση συνδεόταν
με τον έλεγχο και η εποπτεία με την καθοδήγηση. Ενώ η επιθεώρηση γινόταν σχεδόν αυτόματα και
μηχανικά, γιατί επρόκειτο ουσιαστικά για επανάληψη των ίδιων ενεργειών, δε συνέβαινε το ίδιο και με
την εποπτεία για την άσκηση της οποίας απαιτούνταν συνεχής ενημέρωση σχετική με τις έρευνες και τις
προόδους σε επιστήμες όπως η Παιδαγωγική, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία κ.α. Στην απόκτηση αυτών
των γνώσεων ο επιθεωρητής υστερούσε λόγω της έλλειψης χρόνου, αφού για την επιτυχή άσκηση των
διοικητικών και γραφειοκρατικών καθηκόντων του ανάλωνε πολλές εργατώρες καθημερινά.
Εξαιρετικά εμπεριστατωμένη θεωρήθηκε η εισήγηση (Φίλος, 1984, 113-116) του Εκπαιδευτικού
Συμβούλου Θεόδωρου Παρασκευόπουλου σε σχέση με τη διάκριση ανάμεσα στην εποπτεία και την
επιθεώρηση στο χώρο της εκπαίδευσης. Μία εκ των προτάσεών του κατέληγε στο διαχωρισμό του
εποπτικού έργου από το επιθεωρητικό και η ανάθεση του καθενός σε διαφορετικό πρόσωπο. Επίσης,
αξιόλογη θεωρήθηκε και η εισήγηση του Επιθεωρητή δημοτικών σχολείων Παναγιώτη Παυλούρου σχετικά
με τα προβλήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης (Φίλος, 1984, 116). Θεώρησε ως ενδεχόμενη αιτία της
αναποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων των επιθεωρητών την παράλληλη ενασχόλησή τους με την
εποπτεία, την επιθεώρηση αλλά και τη διοίκηση στην εκπαίδευση. Προτάθηκε, λοιπόν, ο διαχωρισμός
των διοικητικών καθηκόντων από τα εποπτικά-επιθεωρητικά καθήκοντα και η άσκησή τους από
διαφορετικά πρόσωπα, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο της επιτέλεσης ενός πολυδιάστατου
ρόλου από ένα μόνο πρόσωπο.
Στο μεταξύ ένα χρόνο νωρίτερα (το 1948) ο Ευάγγελος Παπανούτσος στα αιτήματά του για
αυτοδιοίκηση και αποκέντρωση στο χώρο της εκπαίδευσης είχε ήδη προσθέσει το αίτημα για το
διαχωρισμό των δύο λειτουργιών που επιτελούνταν από τον επιθεωρητή, της διοικητικής από την
εποπτική. Πρότεινε, μάλιστα, την ανάθεση του διοικητικού έργου στο Διοικητικό Προϊστάμενο και του
εποπτικού στο Σύμβουλο του δασκάλου. Ως στόχος προβλήθηκε η πρόοδος της σχολικής εργασίας μέσα
από την επιστημονική καθοδήγηση του δασκάλου. (Παπανούτσος, 1948, 49-53).
Ο Υπουργός Παιδείας Κ. Τσάτσος που ήταν παρών στο συνέδριο του 1949 συμφώνησε με τις
απόψεις των εισηγητών, αλλά τόνισε στο σώμα των συνέδρων ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας
δεν ευνοούσε το διορισμό διπλάσιου αριθμού στελεχών. Θεώρησε, δε, πραγματοποιήσιμη την πρόταση
για αύξηση του βοηθητικού προσωπικού στα Γραφεία των επιθεωρητών. Συγκρινόμενες η θέση του
Υπουργού Παιδείας στο συνέδριο των επιθεωρητών του 1949 με αυτή του ομολόγου του στο συνέδριο του
1930 – παρά τη διαφορετική ιδεολογική τους προέλευση – διαπιστώνεται ταύτιση στον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζονται προβλήματα και δυσλειτουργίες σχετικές με την εκπαίδευση και την οικονομία του
κράτους. Ήταν δηλαδή και, ενδεχομένως, είναι μέχρι σήμερα παρόμοια η οικονομική πολιτική των
κυβερνήσεων απέναντι σε αλλαγές στην εκπαίδευση, οι οποίες για να επιτύχουν χρειάζονται οικονομική
υποστήριξη.
Η Επιτροπή Παιδείας στην οποία η κυβέρνηση της Ε.Ρ.Ε. ανέθεσε τον Ιούνιο του 1957 τη μελέτη
του εκπαιδευτικού προβλήματος σε όλη του την έκταση, στα πορίσματά της, τα οποία δημοσιεύτηκαν τον
Ιανουάριο του 1958, αναφερόταν και στην εποπτεία των σχολείων. Είχε διαπιστώσει για μία ακόμη φορά,
τον υπερβολικό φόρτο εργασίας των επιθεωρητών και τη μονομερή, σχεδόν, άσκηση των διοικητικών
καθηκόντων σε βάρος του καθοδηγητικού τους έργου. Πρόταση της επιτροπής ήταν ο διαχωρισμός του
διοικητικού από το καθοδηγητικό έργο και ο διορισμός εξειδικευμένων στελεχών κατά τομέα και η

τοποθέτησή τους σε αντίστοιχες θέσεις (Πορίσματα Επιτροπής Παιδείας, 1958). Το αίτημα, λοιπόν, περί
διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων των επιθεωρητών φαινόταν ότι έφτανε στην πραγμάτωσή του, αλλά η
κυβέρνηση έπεσε και η διάδοχη κυβέρνηση αδιαφόρησε για το θέμα. Η Κυβέρνηση Κέντρου (1964)
αντιμετώπισε το θέμα μέσω της γνωστής και δοκιμασμένης τακτικής του διπλασιασμού των εκπαιδευτικών
περιφερειών και των οργανικών θέσεων των επιθεωρητών (με το Ν.Δ. 4379/1964).

Σύντομη κριτική αποτίμηση
Ο νόμος ΒΤΜΘ’/1895 καθιέρωσε το θεσμό των επιθεωρητών, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε
ιδανικός για την εισαγωγή του πνεύματος αποκέντρωσης στη διοίκηση και την εποπτεία της εκπαίδευσης.
Όμως, παρά το ότι τόσο το στοιχείο της αποκέντρωσης όσο και το στοιχείο της αξιολόγησης των
δασκάλων από μορφωμένους εκπαιδευτικούς συνέβαλλαν στην εξέλιξη της δημοτικής εκπαίδευσης,
ωστόσο και οι δύο παράμετροι κατακρίθηκαν από τα πρώτα κιόλας χρόνια εφαρμογής του νόμου. Ως
αίτια για την κριτική αυτή δύνανται να θεωρηθούν τα άρθρα εκείνα του νόμου που παραχωρούσαν μεγάλη
εξουσία στον επιθεωρητή και του παραχωρούσαν σχεδόν απεριόριστη ελευθερία κινήσεων. Ασκώντας
δριμεία κριτική στο νόμο ο Χαρ. Παπαμάρκου τόνισε ότι οι διατάξεις που ρύθμιζαν την επιθεώρηση των
σχολείων οδηγούσαν στον εξευτελισμό των δημοτικών αρχών, στο θρυμματισμό της ενιαίας εικόνας της
εκπαίδευσης και μετέτρεπαν το δάσκαλο σε κόλακα και δούλο των επιθεωρητών (Παπαμάρκου, 1895, 4).
Είναι γεγονός ότι πολύ σύντομα η στρεβλή συμπεριφορά πολλών επιθεωρητών προς τους
δασκάλους προκάλεσε την αντίδραση ακόμα και των Υπουργών Παιδείας, οι οποίοι μέσω εγκυκλίων
επιχείρησαν να επιφέρουν βελτιώσεις. Ο ίδιος ο εισηγητής του νόμου υπουργός Δ. Πετρίδης επεσήμανε
σε εγκύκλιό του τις καταχρήσεις που έγιναν κατά την εφαρμογή του νόμου από τους επιθεωρητές και
κατέληγε σε σύσταση για πιστότερη τήρηση του νόμου (Λέφας, 1942, 291). Χαρακτηριστική ήταν και η
εγκύκλιος του υπουργού Μομφεράτου στην οποία απευθυνόμενος στους επιθεωρητές έγραφε : «…αντί
να καθοδηγήσωσιν, ενισχύσωσιν, ενθαρρύνωσιν, εμψυχώσωσιν και φρονηματίσωσι τους
Έλληνας
δημοδιδασκάλους, ούτοι προσηνέχθησαν και
προσφέρονται
προς
αυτούς,
ώστε
δεν πιστεύουσιν ούτοι ότι της τυραννίας απηλλάγησαν, αλλ’ ότι τυράννους μετήλλαξαν μόνον…» (Λέφας,
1942, 291-292).
Η επιτροπή μελέτης των νομοσχεδίων Γ.Ν. Θετόκη, δημοσιεύοντας το Φεβρουάριο του 1890, τις
απόψεις της σχετικά με το θεσμό, τόνισε ότι ο επιθεωρητής έπρεπε να είναι διαπρεπής επιστήμονας,
όπως συνέβαινε στην Ευρώπη. Έπρεπε να είχε σπουδάσει Παιδαγωγική, θεωρητικά και πρακτικά, να έχει
εργασθεί σε Διδασκαλείο και να έχει συγγράψει και εκδώσει παιδαγωγικά και διδακτικά συγγράμματα.
Οραματιζόταν τον επιθεωρητή ως κινητό διδασκαλείο από σχολείο σε σχολείο, να διδάσκει, να ενθαρρύνει
το δάσκαλο, να τον εξυψώνει στην κοινωνία, να τον καθοδηγεί στο έργο του, να του υποδεικνύει
βοηθήματα, να γνωρίζει όχι μόνο τα καθήκοντά αλλά και τα δικαιώματά του δασκάλου και να αγωνίζεται
για την καλυτέρευση της τύχης του, μεσολαβώντας στις προϊστάμενες αρχές με τις οποίες ο δάσκαλος
δεν επικοινωνούσε. Οι δάσκαλοι που όχι μόνο δεν αμφισβητούσαν αλλά θεωρούσαν απαραίτητη την
εποπτεία στην εκπαίδευση πίστευαν ότι αυτό το στέλεχος θα αποτελούσε πραγματικό στήριγμα της
κυβέρνησης στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της και η επιθεώρηση, ως αναγκαίος όρος της
καλής λειτουργίας των σχολείων δε θα κατάληγε σε «κενό» γράμμα. Η επιτροπή δεν ενέκρινε τον
επιθεωρητή-αστυνόμο, ο οποίος με την καλλιέργεια του φόβου επιχειρούσε να κάνει πιο φιλόπονους τους
δασκάλους. Αυτή η επιθεώρηση μόνο θα έβλαπτε (Πορίσματα Επιτροπής Παιδείας, Απόφασις περί της
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, 1958).
Η πορεία του θεσμού ο οποίος λειτούργησε χωρίς αλλαγές ως το 1929 και η συμπεριφορά των
ανθρώπων, οι οποίοι τον υπηρέτησαν έκαναν και σύγχρονους μελετητές να τον χαρακτηρίσουν ως το
βασικότερο αυταρχικό και εξουσιαστικό φορέα ελέγχου της εσωσχολικής λειτουργίας των δασκάλων και
της εξωσχολικής πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής τους δραστηριότητας (Μπουζάκης, 2003, 62).
Από την άλλη πλευρά η γνώμη για το θεσμό όσων κατέλαβαν θέση επιθεωρητή, ίσως, αντικατοπτρίζεται
με επιτυχία στην άποψη του επιθεωρητή Γ.Ι. Βασιλειάδη ο οποίος έγραψε : «…αλησμόνητος παραμένει η
ευγνωμοσύνη εκ μέρους του κλάδου (προς τον Υπουργό Δ. Πετρίδη) του οποίου η εικών θα έπρεπε
να κοσμή τα γραφεία όλων των δημοτικών σχολείων» (Βασιλειάδης, 1932, 229-230).
Οι ατέλειες στην εφαρμογή του νόμου με τον οποίο ανατέθηκε στους επιθεωρητές η ευθύνη της
εποπτείας των δασκάλων σχετίζονταν, κυρίως, με την αδυναμία των τελευταίων να ανταποκριθούν με
επιτυχία στο σύνολο των αρμοδιοτήτων τους με το εύρος που τις διέκρινε. Η κριτική που δέχθηκε ο
θεσμός του επιθεωρητή τόσο κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που λειτούργησε όσο και μετά την

κατάργησή του οφειλόταν, βέβαια, και στο ρόλο που διαδραμάτισαν τα πρόσωπα που υπηρέτησαν το
θεσμό κατά περιόδους.
Ο επιθεωρητής ήταν εντεταλμένος από την πολιτεία να ασκήσει παράλληλα διοικητικό και
εποπτικό έργο. Οι δύο ρόλοι δε φαίνεται να παρουσίαζαν κανένα σημείο ταύτισης σε σχέση με τους
στόχους τους. Ωστόσο, η συγκέντρωση αυτών των αρμοδιοτήτων σε ένα πρόσωπο, σαφώς ενίσχυε το
κύρος και την εξουσία των ανθρώπων που στελέχωναν το θεσμό. Ο επιθεωρητής, όμως, έδωσε βαρύτητα
στην επιτέλεση του διοικητικού-ελεγκτικού ρόλου και παραμέλησε τον επιστημονικό-παιδαγωγικό. Ως
στελέχη ενός συγκεντρωτικού και γραφειοκρατικού μηχανισμού, στενά συνδεδεμένα και εξαρτώμενα από
τις εκάστοτε κυβερνήσεις αρκετοί επιθεωρητές επέτρεψαν σε αυτές να τους χρησιμοποιήσουν ως μέσα
πίεσης, ελέγχου και πειθαναγκασμού των δασκάλων και διατηρώντας την ευθύνη (με τις ευλογίες της
πολιτείας) και την υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων επί πολλές δεκαετίες,
χρησιμοποίησαν αυτό το δικαίωμα πολλές φορές ως «όπλο» απέναντι στους δασκάλους. Για το λόγο αυτό
και ο κλάδος των δασκάλων τήρησε αρνητική στάση έναντι του θεσμού.
Θεωρούμε ότι η αρνητική κριτική απέναντι στο θεσμό οφείλεται, κυρίως, στην αδυναμία
παράλληλης εκπλήρωσης του διοικητικού – ελεγκτικού και του παιδαγωγικού-καθοδηγητικού ρόλου. Η
κριτική, συνήθως, δεν αφορούσε στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των επιθεωρητών αλλά
στο θεσμικό πλαίσιο που προσδιόριζε τις λειτουργίες και τα καθήκοντά τους. Ο σκοπός της ύπαρξης του
θεσμού, κατά το νόμο, ήταν ο έλεγχος της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος σύμφωνα με τις
εντολές της κεντρικής εξουσίας (Καραγεώργου, 1994, 35). Οι επιθεωρητές μεσολαβούσαν μεταξύ της
κεντρικής διοίκησης και του προσωπικού των σχολικών μονάδων ως σύνδεσμοι για τη μεταβίβαση
απρόσωπων εντολών και οδηγιών. Έτσι εξασφαλιζόταν η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, αλλά
δεν υπήρχε καμία βοήθεια επιστημονική και παιδαγωγική στο διδακτικό προσωπικό για τη βελτίωση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που υπεραμύνθηκαν του θεσμού παρουσιάζοντας τον επιθεωρητή ως
«παραδεκτή» πνευματική προσωπικότητα που επιλέχθηκε με «διαγωνισμούς και αδιάβλητες κρίσεις»
(Νούτσος, 1986, 107) και υπηρέτησε με συνέπεια και συνέχεια τις απαιτήσεις των περιστάσεων του έθνους
μας, προσαρμόστηκε, όσο επέτρεπε το δεσποτικό και αυταρχικό πνεύμα του κράτους, στις όποιες
εξελίξεις συντελέστηκαν και ήταν βασικός συντελεστής προόδου στην εκπαίδευσή μας, έστω κι αν
υπήρξαν υπερβολές από πρόσωπα που δεν αποδείχθηκαν αντάξια του θεσμού (Κωστούλας, 2000, 11).
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Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚOΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕIΑΣ ΣΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟYΜΕΝΗ
ΕΛΛAΔΑ ΚΑΤA ΤΗΝ ΠΕΡIΟΔΟ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟY ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟY

Ηρακλής Εμμ. ΚΑΛΛEΡΓΗΣ
Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Αναμφίβολα, η Εθνεγερσία του ’21 δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία». Ήταν το αποτέλεσμα πολύχρονης
εσωτερικής προπαρασκευής, το προϊόν της συνεργασίας των υλικών και πνευματικών δυνάμεων του
έθνους, που έδωσε στους δούλους το θάρρος να υψώσουν το ανάστημά τους στην πανίσχυρη
αυτοκρατορία του σουλτάνου.
Αλλά το γεγονός αυτό δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί, χωρίς τον κίνδυνο να υπάρξουν πελώρια
κενά, εάν δεν λάβουμε σοβαρότερα υπόψη τον πνευματικό παράγοντα. Σε κάθε επανάσταση, εξάλλου,
το ιδεολογικό στοιχείο είναι καθοριστικό, εφόσον αυτό της δίνει τα ανάλογα συνθήματα και διαμορφώνει
την ατμόσφαιρά της. Την οπτική αυτή γωνία ερμηνείας της επανάστασης του ’21 επιβάλλει κατεξοχήν η
ιδιομορφία της, δηλαδή η καθολικότητά της και το γενικότερο ενθουσιαστικό κλίμα μέσα στο οποίο
εξελίχθηκε, κλίμα που αποτυπώνει, νομίζω, με ακρίβεια ο εξαιρετικά υψωμένος τόνος του σολωμικού
«Ύμνου εις την Ελευθερίαν». Ποιο ήταν το κεντρικό σύνθημα της Εθνεγερσίας; «Ελευθερία ή Θάνατος!».
Τέτοια απόλυτα συνθήματα, παράλληλα βέβαια με την πίκρα και την αγανάκτηση του καταπιεσμένου,
μόνο μια βαθιά ιδεολογική καλλιέργεια μπορεί να εμπνεύσει [1], καλλιέργεια που αποδεδειγμένα
πρόσφερε η παιδεία των χρόνων της τουρκοκρατίας η παιδεία όχι μόνο με την έννοια της σχολικής
μόρφωσης[2], αλλά και της γενικής ανόδου της πνευματικής στάθμης του ελληνικού λαού [3].
Δεν είναι ίσως υπερβολή αυτό που έγραψε παλαιότερα ο ιστορικός της Επανάστασης G. Finlay: «Η
παιδεία υπήρξεν ο κήρυξ της ελευθερίας των Ελλήνων». Με άλλα λόγια, η παιδεία είναι ο κύριος
συντελεστής της ελευθερίας των Ελλήνων, εφόσον αυτή διαμόρφωσε το φρόνημα εκείνο, που τους
οδήγησε στον ένοπλο αγώνα, προκειμένου να αποτινάξουν δουλεία τετρακοσίων χρόνων. Τη στενή σχέση
της παιδείας με την απόκτηση ελεύθερου φρονήματος, ασυμβίβαστου με καταστάσεις εθνικής δουλείας,
είχαν πλήρως συνειδητοποιήσει οι διδάσκαλοι του Γένους, ο κορυφαίος των οποίων, ο Αδαμάντιος
Κοραής, γράφει κάπου στα Προλεγόμενά του: «Όταν τα φώτα λάμψωσιν, η δουλεία πρέπει εξ ανάγκης
να παύση. Τούτο είναι αξίωμα της ηθικής και της πολιτικής τόσον βέβαιον, όσον και τα μαθηματικά
αξιώματα»[4].
Προκειμένου όμως να εξετάσουμε το ιδεολογικό περιεχόμενο της παιδείας των χρόνων της
τουρκοκρατίας, που, σύμφωνα με τα προλεχθέντα, ουσιαστικά ταυτίζεται με την ιδεολογική προϊστορία
του ’21, επιβάλλεται να χαράξουμε ένα ιστορικό περίγραμμα, μέσα στο οποίο θα παρακολουθήσουμε
κάπως εξελικτικά –οπωσδήποτε όμως εντελώς συνοπτικά– τον τρόπο με τον οποίο η παιδεία αφύπνισε
τους σκλάβους και τους μετέβαλε σε φορείς ιδεών.
Επί εκατόν πενήντα χρόνια μετά την πτώση της Βασιλεύουσας, τον χώρο όπου άλλοτε ανθούσε ο
βυζαντινός πολιτισμός σκέπαζε πυκνό πνευματικό σκοτάδι. Η τραγικότητα της κατάστασης
επισημαίνεται, με εντελώς επιγραμματικό τρόπο, στα λόγια του Ματθαίου Καμαριώτη, πρώτου μετά την
Άλωση διευθυντή της Πατριαρχικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως: «Τα πάντα εν απωλεία, εν ατιμία τα
τίμια, ο βοηθήσων ουδείς»[5]. Ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, πρωτονοτάριος του Πατριαρχείου, σε επιστολή
του προς τον φιλέλληνα λόγιο Μαρτίνο Κρούσιο, μας δίνει μια θλιβερή στατιστική εικόνα για το δυναμικό
της χώρας σε λογίους, που δεν υπερβαίνουν ίσως τους 50, εκατόν είκοσι επτά χρόνια μετά την Άλωση:
«Εν Κωνσταντινουπόλει εισί μαθηταί του εμού πατρός
ωσεί
10.
Εν Πελοποννήσω και άλλοις τόποις έτεροι 10 ή και πλέον. Εισί μαθηταί Θεοφάνους, ιερομόναχοι,
10. Εισί Ερμοδώρου μαθηταί εν Χίω τέσσαρες και αλλαχού, έκαστος εν τη ιδία πατρίδι, υπέρ τους δέκα.

Εν Πατριαρχείω νυν εστί διδάσκων
επ’ εκκλησίαις ιερομόναχος
Μεθόδιος.
Λέγει
ενίοτε
και
Πατριάρχης»[6]. Αν εξαιρέσουμε τις φραγκοκρατούμενες περιοχές, στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο δεν
έφτανε ούτε ο αντίλαλος από την ευρωπαϊκή Αναγέννηση.
Στα φοβερά εκείνα χρόνια, δηλαδή στους αιώνες 15ο και 16ο, μόνο χάρη στις προσπάθειες της Εκκλησίας
μας –που, όπως είναι γνωστό, διατηρούσε, με την ανοχή των Τούρκων[7], σχολεία στους νάρθηκες των
ναών– παρεχόταν στους υπόδουλους κάποια μορφή υποτυπώδους παιδείας. Βέβαια, τα αποτελέσματα
αυτής της παιδείας δεν μπορούσαν παρά να είναι πενιχρά. Ωστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει μια
αλήθεια,
που
εύστοχα
επισημαίνει
ο
Παναγιώτης Κόδρικας[8].
«Το ελληνικόν γένος, γυμνόν και τετραχηλισμένον, εκ γενικού ναυαγίου διασωθέν εις αυτόν τον εκ
περιστάσεως αφυπνισμόν της
μαθήσεως περιεκάλυψεν την τελείαν γύμνωσίν του
με
την μελέτην των απλουστέρων εκκλησιαστικών βιβλίων. Εις αυτήν την μελέτην χρεωστεί το γένος μας τα
πρώτα σπέρματα της μαθήσεως και την εξ υπαρχής αναγέννησιν των ελληνικών γραμμάτων»[9].
Οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πραγματικής παιδείας δημιουργούνται τον 17ο αιώνα, κυρίως όμως
μετά τα μέσα του (1669 κ.ε.), οπότε εμφανίζεται ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός[10]. Πρόκειται για περίοδο
έντονων ιδεολογικών ζυμώσεων στον ελλαδικό χώρο, που διαρκούν ως τις δύο πρώτες δεκαετίες του
19ου αιώνα, δηλαδή ως την έκρηξη της Επανάστασης, εξακολουθώντας όμως να επηρεάζουν τις εξελίξεις
των πνευματικών ζητημάτων της χώρας σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα.
Κατά την περίοδο αυτή, οι λόγιοι του έθνους καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες να μεταδώσουν στον
λαό τις αναγκαίες γνώσεις –η γνώση ταυτιζόταν με το φως και την πρόοδο[11], πράγμα που δικαιολογεί
τη φράση «εποχή των φώτων», που χρησιμοποιούσαν τότε–, που θα του επέτρεπαν να συμπορευθεί, ως
προς τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό, με τους λοιπούς λαούς της Ευρώπης. Φυσικά, η περίοδος αυτή
είναι έντονα επηρεασμένη από τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό –ιδιαίτερα από τον γαλλικό, τυπικοί
εκπρόσωποι του οποίου είναι οι κορυφαίοι Έλληνες διαφωτιστές Ρήγας και Κοραής–, ωστόσο διατηρεί
την ιδιαιτερότητά της. Για παράδειγμα, ενώ ο ευρωπαϊκός Διαφωτισμός διαρρέεται από αντιθρησκευτικό
πνεύμα, εφόσον ερμηνεύοντας τα πάντα με τη βοήθεια της λογικής στρέφεται ενάντια σε κάθε δόγμα,
επομένως και ενάντια στα θρησκευτικά δόγματα, ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός συμπορεύεται με τη
θρησκεία, αφού άλλωστε οι περισσότεροι εκπρόσωποί του είναι κληρικοί.
Οι λόγοι για την εμφάνιση της κίνησης αυτής είναι πολλοί, με κυριότερο τη δημιουργία αστικής τάξης,
που κατά κανόνα είναι ο κύριος μοχλός της πνευματικής προόδου. Αυτό επιτεύχθηκε με την ανάπτυξη
του εμπορίου, της βιοτεχνίας και της ναυτιλίας, στην οποία συνετέλεσε αποφασιστικά η οικονομική
συνδρομή των Ελλήνων του εξωτερικού. Εξάλλου, η γνωριμία του πολιτισμού των ξένων κρατών, χάρη
στα ταξίδια των Ελλήνων αλλά και στην αλληλογραφία με τους ξενιτεμένους, προκαλεί έντονες
πνευματικές ζυμώσεις στον ελλαδικό χώρο. Αυτή η διακίνηση χρημάτων και ιδεών, που εντείνεται στα
μέσα του δέκατου όγδοου αιώνα, αλλά ιδίως μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774),
μεταμορφώνει ριζικά την πρωτόγονη και βραδυκίνητη ελληνική κοινωνία[12].
Ιδιαίτερα πρέπει να εξαρθεί στο σημείο αυτό η συμβολή του ελληνισμού της Διασποράς, που εκτεινόταν
από την Οδησσό μέχρι το Λιβόρνο, από την Αλεξάνδρεια μέχρι το Μάντσεστερ και από τη Βιέννη μέχρι τη
Μασσαλία. Οι παροικίες του εξωτερικού, όπου είχαν καταφύγει οι Έλληνες λόγιοι πριν και μετά την
Άλωση, συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις, που ευνοούν την ανάπτυξη μιας ποικιλόμορφης και
ακμαίας πνευματικής κίνησης, διατηρώντας εντονότατο τον ελληνικό χαρακτήρα τους και άσβεστη την
αγάπη προς τη γενέτειρα. Από αυτές τις νησίδες του ελληνισμού, οι μορφωμένοι έμποροι και οι λόγιοι,
που δεν φοβούνται τον Τούρκο δυνάστη και που βλέπουν όχι μόνο την πνευματική, αλλά και την πολιτική,
κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση της πατρίδας τους, τυπώνουν βιβλία μεταφρασμένα, τα σκορπίζουν
στις ελληνικές περιοχές και με τις φιλελεύθερες ιδέες τους ή τις αναδρομές στο ένδοξο αρχαιοελληνικό
παρελθόν συνταράζουν, αφυπνίζουν και συντονίζουν, κατά κάποιον τρόπο, τα συναισθήματα των
υποδούλων απέναντι στον κατακτητή[13]. Χαρακτηριστικά είναι όσα έλεγε ο Κολοκοτρώνης σε μαθητές
γυμνασίου το 1838: «…Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάστασι μερικοί από τους φυγάδες
γραμματισμένους εμετέφραζαν και έστελναν βιβλία εις την Ελλάδα. Και εις αυτούς πρέπει να χρεωστούμε
ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά
γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο
Αριστείδης
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μας
και εβλέπαμεν εις ποίαν κατάστασιν ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν η ιδέα να τους μιμηθούμε και να
γίνουμε ευτυχέστεροι»[14].
Χάρη στη συνδρομή των Ελλήνων του εξωτερικού, την οικονομική ανάπτυξη που σημειώνεται στο
εσωτερικό, αλλά και τις προσπάθειες των λογίων, πολλοί από τους οποίους είχαν σπουδάσει στη Μεγάλη

του Γένους Σχολή[15] και σε πανεπιστήμια της Δύσης, η εκπαίδευση στην υπόδουλη χώρα βελτιώνεται
σημαντικά. Σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα ιδρύονται σχολεία αντίστοιχα, περίπου, με τα σημερινά της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός βέβαια από τα «κοινά», δηλαδή τα δημοτικά. Η μέθοδος διδασκαλίας
δεν είναι ακόμα ζηλευτή, ενώ κύριο περιεχόμενο της διδακτικής εργασίας είναι η γλωσσική επεξεργασία
των αρχαίων κειμένων, χωρίς προσπάθεια για αποδέσμευση του νοηματικού περιεχομένου. Είναι όμως
και αυτό κάτι το σημαντικό. «Αυτή η στροφή προς την αρχαία γλώσσα –σημειώνει ο Κ. Θ. Δημαράς[16]–
έχει από κάθε άποψη χαρακτήρα ανακαινιστικό. Το ζήτημα είναι να ξαναγίνουμε σαν τους αρχαίους.
Όπως γράφει ο Νεόφυτος Δούκας, «αν και φράσεις μιμώμεθα, τα καλά των λόγων μιμούμεθα και των
προγόνων μίμησιν έχομεν […], ο δε ταύτα μιμείσθαι δυνάμενος ουκ εις μακράν και προς τα
άλλα χωρήσει».
Ωστόσο, πρέπει να ομολογηθεί ότι, παρά τον σταθερό προσανατολισμό στη θρεμμένη από
αρχαιοελληνικές και χριστιανικές πηγές εκπαιδευτική παράδοση του Βυζαντίου, τα σχολεία στην Ελλάδα
δεν είναι καλά οργανωμένα και χωλαίνουν ιδιαίτερα στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Από τα
μέσα του 18ου αιώνα, ο Διαφωτισμός εισέρχεται με περισσότερη ορμή στον ελλαδικό χώρο χάρη στους
σπουδασμένους στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Πρωτοστατούν κορυφαίες μορφές των γραμμάτων μας,
όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης[17], ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ[18], ο Δημήτριος Καταρτζής[19], αλλά προπάντων ο
Ρήγας Βελεστινλής[20] και ο Αδαμάντιος Κοραής[21]. Δημιουργείται ένα ρήγμα στον πνευματικό χώρο και
μέσα από αυτό εισδύουν, ολοένα και πιο ορμητικά, στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα οι νέες ιδέες για τη
φιλοσοφία, την τέχνη, την επιστήμη και την εκπαίδευση.
Η κίνηση του Διαφωτισμού φτάνει στο αποκορύφωμά της από το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα ως
τις παραμονές της Επανάστασης. Γενικά, τις τελευταίες δεκαετίες πριν από την Επανάσταση παρατηρείται
μια πρωτοφανής πνευματική άνθηση, που δείχνει στους ξένους το μέτρο της ζωτικότητας της φυλής.
Ένας οργασμός εκδόσεων κάθε είδους διδακτικών βιβλίων και επιστημονικών συγγραμμάτων, λεξικών,
εγκυκλοπαιδικών έργων, αρχαίων κειμένων, η σύσταση συλλόγων, η δημιουργία βιβλιοθηκών, η
κυκλοφορία φιλολογικών περιοδικών, η ανάπτυξη της δημοσιογραφίας, οι φιλολογικές έριδες –ιδίως
μεταξύ κοραϊστών και αρχαϊστών από τις σελίδες των περιοδικών «Ερμής ο λόγιος» και «Καλλιόπη»–
δημιουργούν μια ζωντανή πνευματική ζωή, που διακρίνεται για την κίνηση των ιδεών και παρέχει ελπίδες
για την ανάσταση του Γένους.
Ιδιαίτερη σημασία για το θέμα μας έχει το γεγονός ότι, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ανανέωσης της
πνευματικής ζωής που επιβάλλουν οι νέες πραγματικότητες, οι αρχαίοι συγγραφείς αντιμετωπίζονται στα
σχολεία με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Τώρα, η μέθοδος διδασκαλίας τους –που λεγόταν
«ψυχαγωγία»[22]– θεωρείται απαρχαιωμένη. Δεν περιορίζονται πλέον οι διδάσκαλοι στη γραμματική
επεξεργασία των λέξεων και την έξαρση των ωραιότερων εκφράσεων και του ύφους, αλλά σπουδάζουν
και τα ήθη, τους χαρακτήρες των προσώπων, καθώς και τα ηθικά και κοινωνικά αξιώματα που
περιέχονται στα κλασικά κείμενα. Έτσι, ξαναζωντανεύει ο κόσμος των αρχαίων, που ως τώρα
ήταν απωθημένος στην περιοχή του μύθου απρόσιτος και άγνωστος.
Όλα τα ερείπια, τα θαυμαστά λείψανα της αρχαιότητας, που έβλεπε ο σκλάβος καθημερινά, τα θεωρούσε
ότι ανήκαν σε όντα υπεράνθρωπα, που δεν είχαν καμία σχέση με τη δική του άθλια ύπαρξη. Τώρα,
μαθαίνει έκπληκτος ότι οι Έλληνες ήταν άνθρωποι όπως αυτός, και, το σπουδαιότερο, ότι ήταν πρόγονοί
του. Με τρόπο απλό και διεισδυτικό ο αείμνηστος καθηγητής Ι. Θ. Κακριδής επισημαίνει την επίδραση
αυτής της νέας όψης της αρχαιότητας, όπως την προσφέρει η παιδεία: «Ο ταπεινωμένος ως τότε ραγιάς
είναι λοιπόν ίδια φυλή κι ίδια φύτρα με τους αντρειωμένους Έλληνες; Αυτός ο μυθικός κόσμος των
αθανάτων Ελλήνων ήταν τόσο δικός του και δεν το ήξερε; Η ψυχή του βρίσκει ξαφνικά ένα στήριγμα από
τα πιο μεγάλα. Ένας κόσμος γεμάτος θάματα αστράφτει τώρα μέσα του, σαν ένα πολύ οικείο υπόδειγμα
αρετής. Οι ιστορίες για τους Έλληνες που ξέρει και που του μιλούν για πηδήματα από βουνό σε βουνό,
για παράβγεμα στο λιθάρι, με μυλόπετρες, γι’ ανδραγαθίες υπεράνθρωπες, όλες αυτές δίνουν νόημα στο
δικό του έργο, του δίνουν ένα ιδανικό παληκαριάς κι αξιοσύνης, που πρέπει ν’ αγωνιστεί για να το
φτάσει»[23].
Πέρα όμως από το νέο τρόπο διδασκαλίας των αρχαίων κειμένων, που γίνεται σε γλώσσα απλή και
κατανοητή με λαμπρά αποτελέσματα, η κίνηση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού –που φυσικά ενισχύεται
από την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης με όλο το δυναμισμό του ιδεολογικού της φορτίου [24]–
χαρακτηρίζεται, στο σύνολό της, από τη δημιουργική στροφή προς τη δημοτική γλώσσα, τη ρεαλιστική
προσαρμογή στις κατακτήσεις των φυσικών επιστημών και την υιοθέτηση θεωριών επιφανών φιλοσόφων
του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού –κυρίως του Βολταίρου, του Λοκ, του Μοντεσκιέ και του Ρουσώ–, που
δίνουν προτεραιότητα στη λογική και απαλάσσουν τον άνθρωπο από τις προλήψεις και τις

δεισιδαιμονίες. Κατά τον Ανώνυμο της Ελληνικής Νομαρχίας, ενός κειμένου που κυκλοφόρησε στα 1806,
η φυσική και η λογική άνοιξαν τους οφθαλμούς των περισσότερων μαθητών και τους μετέδωσαν τα φώτα
εκείνα
της
μάθησης
«όπου στολίζουσι το ανθρώπινον πνεύμα
και
το αποδεικνύουσιν άξιον του πλάστου του»[25].
Όμως η πορεία προς τα εμπρός δεν γίνεται χωρίς διαμάχες. Η διάχυτη αρχαιολατρία, που παρατηρείται
στον ελλαδικό χώρο και εκδηλώνεται, πέραν των άλλων, και με τον εξαρχαϊσμό των βαπτιστικών
ονομάτων[26], η εντατικοποίηση της διδασκαλίας των αρχαίων Ελλήνων εις βάρος των χριστιανών
συγγραφέων, η προσπάθεια επιβολής της δημοτικής γλώσσας και των φυσιογνωστικών μαθημάτων,
όπως και οι νέες φιλοσοφικές ιδέες, που σαν ισχυροί άνεμοι αναρριπίζουν τα πνεύματα, συναντούν τη
σφοδρότατη αντίδραση κάποιων συντηρητικών λογίων και του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως[27]. Η
πάλη ανάμεσα στις ιδέες του βυζαντινού και μεταβυζαντινού κόσμου [28], που είχε αρχίσει στις πρώτες
δεκαετίες του 17ου αιώνα, συνεχίζεται τώρα δραματική και μακροχρόνια. Τελικά, οι νέες ιδέες
επικρατούν ανάμεσα στην ελληνική λογιοσύνη, η οποία όμως διατηρεί ό,τι είναι αληθινό και σύμφωνο με
τη μακραίωνη παράδοσή μας και απορρίπτει ό,τι είναι ξένο και αναφομοίωτο από αυτήν.
«Κατά την οριακήν τούτην στιγμήν –γράφει ο αείμνηστος ακαδημαϊκός Διονύσιος Ζακυθηνός–, ο
Αδαμάντιος Κοραής, διαλλάσσων την παράδοσιν του Έθνους μετά των ανακαινιστικών κηρυγμάτων της
Ευρώπης, αποβαίνει ο έξοχος εκπρόσωπος του αναγεννωμένου ελληνικού εθνικισμού»[29]. Η νέα
πνευματική σύνθεση, που δημιουργείται με την προσπάθεια των Ελλήνων λογίων, αφυπνίζει τους
υπόδουλους, τους οπλίζει με το συναίσθημα της υπεροχής απέναντι στον αμόρφωτο δυνάστη και καθιστά
αδύνατη τη συνύπαρξή τους με αυτόν. Η επανάσταση είναι πλέον αναπόδραστη συνέπεια. Συγχρόνως,
όμως, η νέα σύνθεση δημιουργεί αξίες υπερεθνικές, που διαχέονται σε όλο τον χώρο της Βαλκανικής [30].
Σ’ αυτή τη συγκλονιστική πορεία του έθνους προς το φως της παιδείας και τη συνακόλουθη ελευθερία
κορυφαίο ρόλο διαδραμάτισαν, όπως ήδη υπαινίχθηκα, ο Ρήγας και ο Κοραής, τελευταίοι κρίκοι μιας
τεράστιας αλυσίδας λογίων, που προετοίμασαν το έργο τους, αρκετά γνωστό, ώστε να μη χρειάζεται να
ασχοληθώ ιδιαίτερα με αυτό. Θα πω μόνο ότι οι δύο αυτοί επιφανείς Έλληνες λόγιοι αντιλήφθηκαν, ίσως
καθαρότερα από τους άλλους, ότι το πρόβλημα της πολιτικής αποκατάστασης του τόπου θα λυνόταν μόνο
με το καθολικό πνευματικό ανέβασμα του λαού. Ξεκινώντας από την αντίληψη αυτή, ο Ρήγας δεν
περιορίζεται στην έκδοση έργων με εθνεγερτικό περιεχόμενοž μεταφράζει βιβλία λογοτεχνικά ή
επιστημονικά, που φέρνουν σε επαφή τους συμπατριώτες του με τη διανόηση και την πολιτιστική
ατμόσφαιρα της Ευρώπης και τους καλλιεργούν τη σκέψη και την ευαισθησία. Ο ίδιος φροντίζει πάντα,
προλογίζοντας τα βιβλία, να ξυπνά με τρόπο έμμεσο την εθνική υπερηφάνεια υπενθυμίζοντας την
προγονική δόξα[31].
Κάνοντας λόγο για τον Κοραή, δεν θα αναφερθώ στο γιγαντιαίο φιλολογικό του έργο ούτε στις σοφές
του γνώμες για την παιδεία, που είναι διάσπαρτες στα Προλεγόμενά του στους αρχαίους Έλληνες
συγγραφείς και στις Επιστολές του. Ένα μόνο θα ήθελα να τονίσω, ότι «ο προς την παιδείαν έρως τον
Ελλήνων» –για να χρησιμοποιήσω τη γνωστότατη κατά τον Αγώνα έκφραση του Άνθιμου Γαζή– οφείλεται,
κατά κύριο λόγο, σ’ αυτή τη μεγάλη ελληνική συνείδηση, όπως τονίζεται σε ψήφισμα-επιστολή, που του
απηύθυνε η Τρίτη Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας (1827): «…Ο προς την παιδείαν έρως των
Ελλήνων επήγασεν από
τα
φώτα,
όσα
προ τινων χρόνων ενέσπειρον εις
τας καρδίας των
τα Προλεγόμενά σου, από τα βιβλία όσα επρομήθευσεν εις την πατρίδα ο πατριωτισμός σου, από τα
σχολεία όσα ήγειραν αι συμβουλαί σου. Τοιούτων αγαθοποιών αιτιών αποτελέσματα είναι τα εκ της
ελευθερίας αγαθά, όσα οι συμπολίται σου απολαύουν την σήμερον. Τοιαύτα ανεκτίμητα αγαθά είναι άξια
της ευγνωμοσύνης των γενεών και των αιώνων… Είθε να ζης υγιαίνων, σεβασμιώτατε γέρον, της
ελευθερίας υπέρμαχε»[32].
Στις παραμονές της Επανάστασης, ο υπόδουλος ελληνισμός παρουσιάζει εμφανέστατα δείγματα ότι έχει
ξυπνήσει πνευματικά, πράγμα που επισημαίνει ο Κοραής γράφοντας στον φίλο του Ι. Ρώτα τον Δεκέμβριο
του 1814: «Υπάρχουσι σημεία αναντίρρητα ότι εξύπνησεν, τέλος πάντων, η Ελλάς και η εξύπνησις αυτή
προετοιμάζει και την μέλλουσαν ελευθερίαν της»[33].
Το νόημα της πνευματικής αφύπνισης του ελληνισμού, για την οποία κάνει λόγο ο Κοραής, νομίζω ότι
συγκεφαλαιώνεται στην προκήρυξη, με την οποία ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, τον Φεβρουάριο του 1821,
καλούσε τους συμπατριώτες του να πολεμήσουν «φαινόμενοι άξιοι της προγονικής αρετής και του
παρόντος αιώνος». Σ’ αυτά τα λόγια υπογραμμίζονται με ακρίβεια τα δύο συστατικά, με τα οποία η
ελληνική λογιοσύνη, μυστικά από τα μάτια των ξένων, ύφανε το πνευματικό περιεχόμενο των εθνικών
αιτημάτων του ελληνισμού[34]: η στροφή προς την αρχαιότητα, η ουσιαστική δηλαδή γνωριμία του
αρχαιοελληνικού μεγαλείου, και η επαφή με τα νεωτεριστικά ιδεολογικά ρεύματα της Ευρώπης. Τα δύο

αυτά συστατικά, πανίσχυρα όπλα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, αποκαλύπτονται, πιστεύω, και στο
ψήφισμα της Πρώτης Εθνικής Συνέλευσης της Επιδαύρου, όπου οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, που
έχει πλέον βαθιά συνείδηση της υψηλής του καταγωγής και διεκδικεί μια θέση ισότιμη ανάμεσα στους
λαούς της Ευρώπης, διακηρύσσουν υπερήφανα: «Απόγονοι του τε σοφού και φιλανθρώπου έθνους των
Ελλήνων, σύγχρονοι των νυν πεφωτισμένων λαών της Ευρώπης, θεαταί των καλών, τα οποία ούτοι, υπό
την αδιάρρηκτον των νόμων αιγίδα απολαμβάνουσιν, ήτο αδύνατον πλέον να υποφέρωμεν μέχρις
αναλγησίας την σκληράν του οθωμανικού έθνους μάστιγα»[35].

Κυρίες και Κύριοι,
Αν εξετάσουμε προσεκτικά την ιστορία των χρόνων της τουρκοκρατίας, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα
ότι η Εθνεγερσία του ’21 δεν ήταν η αρχή μιας πορείας, αλλά το τέλος της. Ήταν η τελευταία φάση ενός
αγώνα, που ξεκίνησε με τα όπλα του πνεύματος και έληξε με τις ομοβροντίες του Ναυαρίνου και τις
κλαγγές της Πέτρας. Τα όπλα αυτά τα έδωσε στο αγωνιζόμενο έθνος μας η παιδεία. Η παιδεία, που –
χωρίς να αποκοπεί από τις ρίζες της φυλής– κατόρθωσε να αφομοιώσει γόνιμα και δημιουργικά ό,τι καλό
είχε να προσφέρει η Ευρώπη της εποχής εκείνης. Βοήθησε έτσι τους σκλάβους να ξεπεράσουν την
ενστικτώδη μορφή ζωής, που τους είχε επιβάλει ο κατακτητής, και να προχωρήσουν στη σφαίρα του
πνεύματος, που αποτελεί την ουσία του ελληνισμού. Ήδη το 1820, ο Βενιαμίν Λέσβιος έγραφε
στα Προλεγόμενα της Μεταφυσικής του: «Οι Έλληνες δεν υπόκειντο ούτε το πάλαι ούτε το νυν εις τους
νόμους της φύσεως»[36]. Ο Σολωμός, στη συνέχεια, θα ερμηνεύσει ποιητικά τον χαρακτήρα της φυλής,
μετουσιώνοντας με την πνοή της μούσας του τον αγώνα των Ελλήνων σε γεγονός πνευματικό και την
πατρίδα των Μεσολογγιτών σε μια πατρίδα υπερεθνική και υπερούσια, την πατρίδα του ανθρώπου.
Τελειώνοντας την εισήγησή μου, θα ήθελα να εκφράσω την πίστη μου ότι τον ίδιο δρόμο πρέπει να
ακολουθήσει η παιδεία μας, μέσα στους κόλπους της Ενωμένης Ευρώπης, και στους σημερινούς χαλεπούς
καιρούς της παγκοσμιοποίησης και της τρομακτικής αξιακής ανακατάταξης και αβεβαιότητας. Αντλώντας
από την πλούσια πνευματική μας παράδοση, αλλά και συναδελφωμένη με την τεχνολογία του καιρού μας
και τα επιτεύγματα της σύγχρονης σκέψης και επιστήμης, η ελληνική παιδεία, που οι περισσότεροι από
μάς υπηρετήσαμε ή υπηρετούμε, καλείται να προσφέρει και πάλι τη συμβολή της, ώστε στον κατεξοχήν
σύνθετο κόσμο μας όχι μόνο να επιβιώσουμε, αλλά και να προσφέρουμε κάτι το ουσιαστικό ως ρωμαλέα
και αυθύπαρκτη εθνική παρουσία.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι: τι ζητά από μας ο κόσμος, τι ζητά από την ελληνική παιδεία; Αν δούμε τα
πράγματα απαλλαγμένα από το πλέγμα της μειονεξίας, που βασανίζει τους Νεοέλληνες, σίγουρα θα
δώσουμε την επιβαλλόμενη απάντησηž απάντηση που θα μπορούσε να είναι ο στίχος του Σολωμού:
Ολίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος κι έρμο[37].
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία επιθυμώντας σύμφωνα με τους βασικούς της να διευρύνει τον κύκλο της
παιδευτικής δραστηριότητας ίδρυσε και λειτούργησε παραρτήματα των σχολείων της στην ελληνική
επαρχία. Ένα από αυτά (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό σχολείο και Διδασκαλείο θηλέων) δημιουργήθηκε στη
Λάρισα και λειτούργησε από το 1902 έως την κατάργησή του το 1937.
Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να παρουσιάσει για πρώτη φορά τις συνθήκες της ίδρυσης του
παραρτήματος Αρσακείου στη Λάρισα, τις προθέσεις των ιδρυτών, τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας
και τις πρώτες δυσκολίες που προέκυψαν πριν και μετά την έναρξη λειτουργίας του.

ABSTRACT
“Philekpaideftiki Etaireia”, desiring according to its fundamental goals to enlarge the field of its
educational activity, founded and operated branches of its schools in the Greek province. One of these
(Kindergarten, Elementary School and Teachers’ Training Institute for Women) was founded in Larissa
and operated from 1902 to its termination in 1937.
Through this paper we try to present, for the first time, the conditions of the foundation of
“Arsakeio” in Larissa, the intentions of its founders, the expectations of the local community and the
first difficulties that occurred before and after the beginning of its operation.
Είναι γνωστή η συμβολή της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας (Φ.Ε.) στην εκπαίδευση
των θηλέων, παντός επιπέδου, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και μέχρι σήμερα. Είναι επίσης γνωστή
η ανάγκη κατάρτισης διδασκαλισσών στην Ελλάδα, την εφαρμογή της οποίας δεν πρόβλεπαν οι ισχύοντες
νόμοι από τους δημόσιους φορείς. Την παράλειψη αυτή αναπλήρωσαν με επιτυχία και πατριωτισμό
ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η Φ.Ε. επέδειξε μεγάλη δραστηριότητα
εκπαιδεύοντας τις Ελληνίδες στα κυριότερα αστικά κέντρα του ελληνικού κράτους.
Η Φ.Ε. επιθυμώντας -σύμφωνα με τους βασικούς στόχους της- να διευρύνει τον κύκλο της παιδευτικής
της δραστηριότητας και εκτός Αθηνών προχώρησε στη σύσταση αρχικά σχολείων στοιχειώδους
εκπαίδευσης και στη συνέχεια και Διδασκαλείων όχι μόνο στην Αττική αλλά και στην ελληνική επαρχία.
Στις σημαντικές δραστηριότητες της Εταιρίας ανήκε η ίδρυση Διδασκαλείων θηλέων σε ελληνικές
επαρχίες του πρώτου στην Κέρκυρα το 1868, του δεύτερου στην Πάτρα το 1891 και τρίτου στη Λάρισα το
1902.

Η πόλη της Λάρισας, στο άκρο του βασιλείου, αποτελούσε το επίκεντρο του οικονομικού,
συγκοινωνιακού και πολιτικού ενδιαφέροντος στις αρχές του 20ού αιώνα, δύο μόνο δεκαετίες μετά την
ενσωμάτωση της Θεσσαλίας, η οποία παρουσίαζε επί πλέον πληθυσμιακή αύξηση και κατά συνέπεια χώρο
εκπαιδευτικής εξάπλωσης με απαιτήσεις λειτουργίας ικανών και απαραίτητων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
χάριν των φιλομαθών κατοίκων της ενδοχώρας και των πλησιόχωρων παραμεθόριων ελληνικών
περιοχών. Τις ανάγκες αυτές θέλησαν να ικανοποιήσουν τόσο το ελληνικό κράτος ιδρύοντας έγκαιρα το
Διδασκαλείο αρρένων όσο και η τοπική κοινωνία μέσω των εντοπίων αρχόντων τους. Η προσέγγιση που
ακολουθεί, θέλει να παρακολουθήσει τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τη
σύσταση Αρσακείου εκπαιδευτηρίου στη Θεσσαλική πρωτεύουσα και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του
Διδασκαλείου θηλέων στην πόλη.
Μια πρώτη προσπάθεια για σύσταση Αρσακείου στη Λάρισα είχε γίνει ένδεκα χρόνια νωρίτερα, το
1891, επί δημαρχίας Δ. Γαλάτη, ταυτόχρονα με την αντίστοιχη κίνηση των Πατρών [1]. Το Δημοτικό
Συμβούλιο Λάρισας στη συνεδρίαση της 7ης Μαρτίου 1891 πληροφορούμενο από τον δήμαρχο ότι η
Κυβέρνηση σκόπευε να ιδρύσει Αρσάκειο στη Λάρισα και αναγνωρίζοντας, όπως χαρακτηριστικά
σημείωνε, «την προσγενησομένην εις τον τόπον ωφέλειαν εκ της συστάσεως αυτού», αποφάσισε
ομόφωνα να χορηγήσει πίστωση 5.000 δραχμών από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του
Δήμου για το σκοπό αυτό. Ταυτόχρονα προσδοκούσε τη συνδρομή της Νομαρχίας και των άλλων Δήμων
για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ποσού των 10.000 δραχμών ετησίως, πιστεύοντας ότι το ποσό των
10.000 δραχμών ετησίως θα ήταν ικανό να επαρκέσει για τη συντήρηση του ιδρύματος [2]. Η προσπάθεια
όμως εκείνη δεν τελεσφόρησε. Ο Β. Καλογιάννης στη μελέτη του «Η Χρυσή Βίβλος του Δήμου Λαρίσης»,
βασισμένη στα επίσημα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, αναφέρει ότι
«το Δημοτικόν Συμβούλιον Λαρίσης αυτήν την εποχήν εκκαλεί συνεχώς διάφορες απορριπτικές -επί των
πράξεών του- αποφάσεις. Τούτο σημαίνει ότι δεν υφίσταντο αρμονικές διοικητικές σχέσεις μεταξύ Δήμου
και Νομαρχίας»[3].
Από τις αρχές του 1902 εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά του Δήμου Λάρισας για την
ίδρυση Αρσακείου στην πόλη, επαναφέροντας στο προσκήνιο το παλαιότερο αίτημα. Οι πρώτες επαφές
μεταξύ δημοτικών συμβούλων και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε. Π. Κουτσαλέξη για
τον τρόπο υλοποίησης του αιτήματος, το Μάρτιο του ίδιου έτους, είναι ενθαρρυντικές, όπως
πληροφορούμαστε από τον τοπικό τύπο, που παροτρύνει τους δημοτικούς άρχοντες της πόλης να
προχωρήσουν στην ψήφιση του ανάλογου κονδυλίου για τη λειτουργία του ιδρύματος[4]. Οι συζητήσεις
συνεχίστηκαν τους επόμενους μήνες και τον Ιούνιο συνήλθαν σε συνδιάσκεψη ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος,
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων και ο Διευθυντής του
Διδασκαλείου Αρρένων Θεσσαλίας, για να συζητήσουν τα της ίδρυσης του παραρτήματος. Οι επαφές
αυτές οριστικοποίησαν την πρόθεση του Δήμου να υποβάλει επίσημα το αίτημα προς τη Φ.Ε. Στη
συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου του 1902 συζητήθηκε το συγκεκριμένο αίτημα του Δημάρχου και εγκρίθηκε
ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου -επικυρωμένο από το Νομάρχη- με το οποίο εκφράζεται η ευχή προς
την Εταιρία της σύστασης Παρθεναγωγείου στη Λάρισα και ανακοινώνεται η ψήφιση ετήσιου ποσού
10.000 δραχμών για τα έξοδα λειτουργίας του[5].
Το θέμα ήλθε προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε. Ο πρόεδρός του
Κωνσταντίνος Καραπάνος παρουσίασε αναλυτικά τις ωφέλειες της ίδρυσης Παρθεναγωγείου στη Λάρισα,
τονίζοντας ιδιαίτερα τις εθνικές ωφέλειες λόγω της θέσης της πόλης προς την όμορη τουρκοκρατούμενη
ακόμα επικράτεια και θεώρησε απίθανο το ενδεχόμενο της υλικής ζημίας της Εταιρίας, στηριζόμενος
αφενός μεν στη μέχρι τότε πορεία των δύο άλλων επαρχιακών σχολείων Κέρκυρας και Πάτρας και
επικαλούμενος αφετέρου την προσδοκώμενη ετήσια συνδρομή 10.000 δραχμών από την κυβέρνηση και
την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου καθώς και την εξασφάλιση οικήματος. Το Δ.Σ. είδε θετικά το ζήτημα,
όμως έθεσε όρους προκειμένου να ικανοποιηθεί το συγκεκριμένο αίτημα, δηλ. α) παραχώρηση από το
Δήμο κατάλληλου οικήματος και συντήρησή του χωρίς επιβάρυνση της Φ.Ε. β) καταβολή από 1ης
Ιανουαρίου 1903 και στην αρχή εκάστου έτους ποσού 7.000 δραχμών (για το τελευταίο τετράμηνο του
1902 που θα λειτουργούσε το Αρσάκειο ζητούσε ποσό 3.340 δραχμών), γ) ανάληψη όλων των εξόδων της
εγκατάστασης καθώς και των ετήσιων δαπανών θέρμανσης, φωτισμού και ύδρευσης. Για τη διευθέτηση
όλων των επιμέρους ζητημάτων θα γινόταν συζητήσεις με μέλος του Δ. Σ. της Φ.Ε., το οποίο για το σκοπό
αυτό σύντομα θα επισκεπτόταν τη Λάρισα. Επισήμανε παράλληλα ότι η διατήρηση
του Αρσακείου Παρθεναγωγείου εξαρτιόταν από την τακτική και ανελλιπή επιχορήγηση τόσο του Κράτους

όσο και του Δήμου Λάρισας, ενώ τόνιζε ότι η όλη λειτουργία του ιδρύματος θα ήταν σύμφωνη με τον
οργανισμό και το κανονισμό των σχολείων της Εταιρίας.
Με βάση την πρώτη αυτή θετική αντιμετώπιση ο Δήμος Λάρισας, ικανοποιώντας τους όρους που
τέθηκαν, προχώρησε στην ενοικίαση για πέντε χρόνια νεοαναγειρόμενης οικίας σε κεντρικό σημείο της
Λάρισας αντί ενοικίου 300 δραχμών μηνιαίως, η οποία μάλιστα, καθώς βρισκόταν στη φάση της
κατασκευής, υπέστη αργότερα τροποποιήσεις με την προσθήκη ακόμη πέντε αιθουσών στο δεύτερο
όροφο για να καλυφθούν όλες οι λειτουργικές ανάγκες του Αρσακείου.[6]
Η είδηση της ενοικίασης του κτηρίου, που σήμαινε και την έναρξη λειτουργίας του Αρσακείου,
αντιμετωπίστηκε (με εύλογες αντιρρήσεις) θετικά από τον τοπικό τύπο. Έγραφε συγκεκριμένα ο
“Όλυμπος”: «Μετά μεγάλης χαράς αναγγέλλομεν ότι η σύστασις παραρτήματος του Αρσακείου εν
τη πόλει μας είναι πλέον γεγονός τετελεσμένον… Εν λοιπόν εκ των ζωτικοτάτων δια την πόλιν μας
ζητημάτων ελύθη πλέον οριστικώς, ευχής δι’ έργον θα ήτο αν το μέλλον Αρσάκειόν μας απέβλεπε και
εις πρακτικήν των μαθητριών μόρφωσιν, όπως και ο κ. Μιστριώτης προ τινος, εξεφράσθη, ίνα τελείως ο
σκοπός
ενός τοιούτου εκπαιδευτηρίου επιτυγχάνηται.
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την εκλογήν της καταλληλοτάτης οικίας των αδελφών Οικονόμου, αυτούς δε δια την μετά τόσης
προθυμίας εκμίσθωσιν της λαμπράς και ευρυχώρου οικίας των, μη ζητήσαντας κερδοσκοπίαν, αλλά
ευγενώς προσφερθέντας και με ζημίαν των να παράσχωσιν αντί του ανωτέρω ενοικίου την εν
λόγω οικίαν των, μοναδικήν τω όντι δια το μέλλον εκπαιδευτήριον»[7].
Η ίδρυση παραρτήματος του Αρσακείου στη Λάρισα πίστευαν ορισμένοι ότι θα οδηγούσε στην
κατάργηση των ανωτέρων τάξεων της Α΄ δημοτικής σχολής θηλέων της πόλης, συνεπώς και στην
αδυναμία συνέχισης ανωτέρων σπουδών από κορίτσια προερχόμενα από φτωχές οικογένειες. Άλλοι
θεώρησαν περιττή τη λειτουργία του παραρτήματος, πιστεύοντας ότι ένα ακόμη φυτώριο διδασκαλισσών
δεν είχε να προσδώσει τίποτα στην πόλη. Επισημαίνοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η
γυναικεία εκπαίδευση - έκαναν λόγο για εκπαιδευτικό σκότος που ανάγκαζε τα κορίτσια να προστρέχουν
στις σχολές των Κυκλάδων - υποστήριζαν ότι είναι «καιρός να δοθή γενικωτέρα ώθησις εις
την εκπαίδευσιν των θηλέων και να ληφθούν μέτρα όχι μόνον δια την Λάρισαν, αλλά δι’ όλας τας πόλεις
μας» [8].
Ως προς τον πρώτο λόγο πρέπει να αναφέρουμε ότι το ζήτημα αυτό πήρε διαστάσεις και αποτέλεσε
πραγματική αιτία πολέμου του Αρσακείου. Η φημολογία ότι με την ίδρυση του Αρσακείου καταργούνται
οι ανώτερες τάξεις του Α΄ παρθεναγωγείου ή ακόμα και δημοτικά σχολεία αρρένων ή θηλέων και οι εξ
αυτής αντιδράσεις των γονέων ανάγκασε την εφημερίδα «Όλυμπος» να αλλάξει στάση στο ζήτημα αυτό.
Στο πρώτο της δημοσίευμα για την ίδρυση του Αρσακείου δεν δίστασε να προτείνει την κατάργηση της
ανώτερης τάξης στο Α΄ Παρθεναγωγείο και τη διάθεση του ποσού των 200 δραχμών που κατέβαλε ο
Δήμος για τη μισθοδοσία των τριών καθηγητών των ανωτέρων τάξεων για το Αρσάκειο[9]. Τρεις μήνες
όμως αργότερα μπροστά στο ενδεχόμενο της κατάργησης από το Δήμο σχολείου θηλέων ή αρρένων για
την εξοικονόμηση των αναγκαίων πιστώσεων θεώρησε το ενδεχόμενο αυτό «λίαν επιβλαβές εις
την κατωτέραν εκπαίδευσιν, και εις τον πτωχόν λαόν μη δυνάμενον να πληρώνη μηνιαίως δίδακτρα
προς εκπαίδευσιν των τέκνων του εις το εν λόγω Αρσάκειον» και εξέφραζε την ευχή εξεύρεσης άλλης
λύσης[10].
Ήταν βέβαιο ότι η ανάληψη από το Δήμο Λάρισας της ετήσιας επιχορήγησης των 7.000 ή αργότερα
των 6.000 δραχμών επιβάρυνε πάρα πολύ τον προϋπολογισμό του φτωχού σχετικά Δήμου της Λάρισας.
Το θέμα απασχόλησε έντονα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και μάλιστα στη συνεδρίαση του στις 23
Δεκεμβρίου 1903, δεύτερο χρόνο πια λειτουργίας του Αρσακείου, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού
των εξόδων της δημοτικής εκπαίδευσης παρουσιάστηκε έντονη διαφωνία μεταξύ των δημοτικών
συμβούλων, αφού μάλιστα τα πενιχρά οικονομικά του Δήμου επέφεραν την κατάργηση των
δύο ανωτέρων τάξεων της Α΄ δημοτικής σχολής θηλέων. Η μια μερίδα ήταν υπέρ της καταργήσεως των
δύο ανωτέρων τάξεων της Α΄ δημοτικής σχολής θηλέων, υποστηρίζοντας ότι αφενός ο Δήμος δεν ήταν
υποχρεωμένος να συντηρεί αυτές σύμφωνα με το σχολικό νόμο, αφετέρου η λειτουργία του Αρσακείου τις
καθιστούσε περιττές. Η άλλη μερίδα των συμβούλων θεωρούσε απαραίτητη τη συνέχιση λειτουργίας των
ανωτέρω τάξεων, καθώς και τα κορίτσια είχαν δικαίωμα στην ανώτερη εκπαίδευση και μάλιστα η
κατάργηση τους θα ήταν «μεγάλη αδικία εις τους συμπολίτας ημών και ιδία εις τους μη ευπόρους τους μη
δυναμένους να στείλωση τας θυγατέρας αυτών εις το Αρσάκειον». Στηριζόμενοι μάλιστα οι υποστηρικτές
της πρώτης απόψεως στα πενιχρά οικονομικά του Δήμου και στα δυσβάσταχτα προβλήματα που

αντιμετώπιζε για τη συντήρηση τόσων σχολείων αλλά και του Αρσακείου, κατάφεραν να επιβληθούν και
με ψήφους οκτώ έναντι επτά αποφασίσθηκε η κατάργησή τους[11].
Παρά τις διαφορετικές απόψεις, στη συνεδρίαση της 5ης Αυγούστου 1902 το Δημοτικό Συμβούλιο
Λάρισας μετά από εισήγηση του Δημάρχου Α. Ζαρμάνη, που ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των επαφών
του με το μέλος της Φ.Ε. Π. Κουτσαλέξη, εξέδωσε ψήφισμα, που εγκρίθηκε από το Νομάρχη Λάρισας
Α. Ιερομνήμονα, με το οποίο έκανε δεκτούς τους όρους της Φ.Ε. Συγκεκριμένα α) όρισε την ετήσια
επιχορήγηση του Δήμου στο ποσό των 7.000 δραχμών, β) χορήγησε από το απόθεμα του προϋπολογισμού
του Δήμου πίστωση ποσού 6.533 δραχμών για τα έξοδα εγκατάστασης, για το ενοίκιο του κτηρίου και για
την επιχορήγηση της τελευταίας τετραμηνίας του 1902[12], γ) ανέλαβε τα του οικήματος όπως ακριβώς
όριζε η Εταιρία, δηλαδή καταβολή ενοικίου και κάλυψη εξόδων φωτισμού, ύδρευσης και θέρμανσης, δ)
ανέλαβε τα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης (θρανία, έδρες, πίνακες, όργανα διδασκαλίας για όλες τις
τάξεις που επρόκειτο να λειτουργήσουν για το Πρότυπο πλήρες Παρθεναγωγείο αλλά και για το
Διδασκαλείο, συνολικά ένδεκα), ε) αναγνώριζε στην Εταιρία το δικαίωμα κατάργησης
του Αρσακείου (τόσο σε περίπτωση μη καταβολής των επιχορηγήσεων από την κυβέρνηση και το Δήμο
και μη εφαρμογής κάποιου όρου, όσο και στην περίπτωση που έκρινε ότι ήταν ασύμφορη η διατήρησή
του), του ορισμού των μελών της Διοικητικής Επιτροπής, του διδακτικού και λοιπού προσωπικού και του
Διευθυντού και της μη ικανοποίησης οποιασδήποτε ενέργειας χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δ. Σ.
στ) ανέθεσε την εποπτεία του ιδρύματος σε εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από το Μητροπολίτη
(πρόεδρο), Νομάρχη και Δήμαρχο Λάρισας (μέλη). Θεωρώντας μάλιστα ότι η απόφασή τους αυτή ήταν
για το γενικότερο συμφέρον του τόπου, οι δημοτικοί σύμβουλοι τόνιζαν στο τέλος ότι «δέον ο Δήμος
να υποστή τας
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ότι
δέον
να χορηγηθώσιν αι αναγκαίαι πιστώσεις ίνα άρξηται η λειτουργία του Καταστήματος από 1ης
Σεπτεμβρίου ε.έ.»[13].
Με βάση λοιπόν την απόφαση αυτή, το Δ. Σ. της Φ.Ε. στη συνεδρίασή του στις 14 Αυγούστου του 1902
ενέκρινε την ίδρυση του Παρθεναγωγείου στη Λάρισα και ανέθεσε στη διευθύντρια του Παρθεναγωγείου
της Κέρκυρας Αγγελική Βασιλακοπούλου - Μαυρέα να μεταβεί στη Λάρισα και να προβεί στην οργάνωση
του σχολείου στη βάση κανονισμού όμοιου με τον αντίστοιχο της Κέρκυρας. Στηριζόμενο εξάλλου στις
πληροφορίες του Π. Κουτσαλέξη «περί διαφόρων προσώπων της καλλιτέρας κοινωνικής τάξεως
εν Λαρίση» όρισε τη Διοικητική Επιτροπή του Παρθεναγωγείου αποτελούμενη από τους Γεώργιο Δεσύπρη,
διευθυντή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Λάρισας, Κωνσταντίνο Παπασταύρου,
φαρμακοποιό, Γεώργιο Σακελλαρίδη, δικηγόρο, Ιωάννη Βασιλάκη, δικηγόρο, Λεωνίδα Αναγνώστου,
κτηματία, Αθανάσιο Μιχαηλίδη, έμπορο, Δημήτριο Πιπινόπουλο, δικηγόρο και Γεώργιο Ροδόπουλο,
δικηγόρο. Ανέθεσε τέλος τη σύνταξη του κανονισμού και τον καθορισμό των διδάκτρων αντίστοιχα
με ό,τι ίσχυε στην Κέρκυρα και Πάτρα στον Π. Κουτσαλέξη. [14]
Με την άφιξη στη Λάρισα της Α. Βασιλακοπούλου άρχισαν οι προετοιμασίες (αγορά όλων των
απολύτως αναγκαίων ειδών) για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου με τη νέα σχολική χρονιά. Στα
μέσα Σεπτεμβρίου, χάρη στην εντατική εργασία των ιδιοκτητών, παραδόθηκε το οίκημα [15] ενώ από τις
9 Σεπτεμβρίου άρχισαν οι εγγραφές στο Αρσάκειο όπως πληροφορούν οι τοπικές εφημερίδες [16]. Με
πρόταση της Διοικητικής Επιτροπής, που εγκρίθηκε από τη Φ.Ε., διορίστηκαν για να διδάξουν στο
Παρθεναγωγείο ο διευθυντής του Διδασκαλείου αρρένων Α. Σακελλαρίου (ιστορία, γεωγραφία, οικιακή
παιδαγωγική και υγιεινή), ο διευθυντής του Γυμνασίου Λάρισας Γ. Ζηκίδης (ελληνικά) και οι καθηγητές
Ι. Δελένδας (θρησκευτικά) και Μ. Αναγνώστου (φυσικομαθηματικά)[17], ενώ για το πρότυπο (Δημοτικό
σχολείο) προσλήφθηκαν οι Λαρισαίες πρωτοβάθμιες δασκάλες Β. Πιπινοπούλου και Β. Χαραλάμπους.
Τα εγκαίνια του νέου ιδρύματος πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 12 Οκτωβρίου από τον μητροπολίτη
Λάρισας Αμβρόσιο παρουσία των αρχών της πόλης και πλήθους κόσμου, τους οποίους υποδέχθηκαν η
διευθύντρια Α. Βασιλακοπούλου και οι δασκάλες Β. Πιπινοπούλου και Β. Χαραλάμπους. Οι μαθήτριες του
σχολείου έψαλλαν τη δοξολογία και τον Εθνικό Ύμνο ενώ ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής
Γ. Δεσύπρης τόνισε τις ωφέλειες «ας θα παράσχη το εκπαιδευτήριον τούτο και ηυχαρίστησε το
Δημοτ. Συμβούλιον και τας λοιπάς αρχάς, αίτινες ενήργησαν εις την σύστασιν τούτου». Ο διευθυντής του
Διδασκαλείου Αρρένων και καθηγητής στο Αρσάκειο Α. Σακελλαρίου εκφώνησε τον πανηγυρικό
επισημαίνοντας την ανάγκη της εκπαίδευσης των ελληνίδων «προς επίτευξιν του μεγάλου εθνικού
σκοπού, καταλήξας εις λαμπροτάτην παραίνεσιν προς τας παρούσας εκεί μαθητρίας»[18].

Στα επόμενα χρόνια δεν έλειψαν τα λειτουργικά προβλήματα και οι διαφωνίες μεταξύ της τοπικής
Διοικητικής Επιτροπής του Αρσακείου Λάρισας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ. Ε. κατά κανόνα για
οικονομικά ζητήματα και για θέματα διδακτικού προσωπικού, και ιδιαίτερα σχετικά με τη λειτουργία
οικοτροφείου. Η πρώτη σύγκρουση αναφάνηκε αμέσως με την έναρξη των εγγραφών όταν στο αίτημα
της τοπικής επιτροπής για μείωση των διδάκτρων των κατώτερων τάξεων η Εταιρία απάντησε αρνητικά,
υποστηρίζοντας ότι τα δίδακτρα είναι τα χαμηλότερα δυνατά[19]. Το δεύτερο ζήτημα των διαφωνιών είχε
σχέση με το μη έγκαιρο διορισμό όλου του προσωπικού δηλαδή διδασκαλισσών γενικών μαθημάτων,
εργόχειρων, γαλλικής αλλά και νηπιαγωγού παρά την σύσταση ήδη και νηπιαγωγικού τμήματος. Με
έγγραφό της αρχές Οκτωβρίου η Δ.Ε. Λάρισας ζήτησε επιτακτικά την συμπλήρωση του προσωπικού «διότι
εγείρονται βάσιμα παράπονα των γονέων, οίτινες ήρχισαν ν’ αποσύρωσι τα τέκνα των εκ των
Σχολείων»[20]. Η μη συμπλήρωση του προσωπικού από τη Φ.Ε. οφειλόταν και στην απροθυμία δασκάλων
να εργασθούν στη Λάρισα ή στην παραίτησή τους για οικονομικούς λόγους. Η έλλειψη στέγης για την
εγκατάστασή τους δημιουργούσε προβλήματα, γι’ αυτό και η Διοικητική Επιτροπή ζητούσε επίμονα την
αύξηση του μισθού των δασκάλων, καθώς όπως τονίζεται σε έγγραφό της «ο εν Λαρίση βιός είναι
δαπανηρός, ιδίως δια την έλλειψιν οικημάτων, και επομένως ουδεμία διδασκάλισσα μη εντοπία στέργει
να μεταβή εκεί»[21].
Το ζήτημα όμως που αποτέλεσε αγκάθι στις σχέσεις των δύο οργάνων ήταν το αίτημα της Διοικητικής
Επιτροπής Λάρισας για λειτουργία οικοτροφείου. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου με έγγραφό της πρότεινε στο
Δ.Σ. της Φ.Ε. την προσθήκη δευτέρου ορόφου στο ήδη οικοδομούμενο παράρτημα του Διδασκαλείου (στο
παράρτημα θα λειτουργούσε εστιατόριο, σπουδαστήριο και αίθουσα γυμναστικής) που θα χρησίμευε ως
οικοτροφείο και κατοικίες διδασκαλισσών. Η Εταιρία όμως που υποχρεωνόταν μάλιστα να αναλάβει το
μίσθωμα αυτών των χώρων αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό, υποστηρίζοντας ότι «δεν δύναται
να υποβληθή εις προσθέτους δαπάνας τοσούτω μάλλον, καθόσον εις το εξαιρετικώς λειτουργούν εις
Πάτρας οικοτροφείον, σκέπτεται ένεκα σπουδαίων λόγων προσεχώς να καταργήση»[22]. Παρά την άρνηση
της Φ. Ε. το αίτημα επανήλθε στα μέσα Δεκεμβρίου και για δεύτερη φορά δεν έγινε αποδεκτό με το
επιχείρημα ότι το Δ.Σ αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες που δεν επέτρεπαν την ανάληψη
υποχρεώσεων που μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του Παρθεναγωγείου [23].
Για τρίτη φορά η Διοικητική Επιτροπή της Λάρισας επανέφερε το αίτημά της αρχές Ιανουαρίου του 1903
για να ξανατύχει της ίδιας αρνητικής απάντησης[24].
Η αρνητική στάση της Φ.Ε. στο συγκεκριμένο ζήτημα οδήγησε τα μέλη της τοπικής επιτροπής στην
απειλή υποβολή παραίτησης τους. Δεν είναι εξακριβωμένο αν η απειλή πραγματοποιήθηκε, γεγονός
πάντως είναι ότι το Δ.Σ. της Φ.Ε. ήταν φανερά ενοχλημένο από την επιμονή της Επιτροπής στο
συγκεκριμένο αίτημα. Παρά τους κινδύνους αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων,
επικράτησαν πιο ψύχραιμες απόψεις που διατυπώνονται σε δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων:
«Η στάσις αύτη της ενταύθα επιτροπής του Αρσακείου, προς συντέλεσιν έργου λίαν επωφελούς δια
τον τόπον ημών, εκπροσωπούντος δε συγχρόνως και έργον εθνικόν, είναι αξία παντός επαίνου».
Αναγνωρίζοντας μάλιστα το δίκαιο του αιτήματος ζητούσαν από την Εταιρία «να δεχθή τας περί
οικοτροφείου συστάσεις της ενταύθα επιτροπής», εξυμνούσαν τη δραστηριότητα της Δ.Ε που
«κατώρθωσε να καταστήση το Παρθεναγωγείον τούτο λίαν σοβαρόν και ανάλογον προς τους πόθους του
τόπου» και θεωρούσαν απαραίτητη την παραμονή της επιτροπής και τη συνέχιση του έργου της αφού
αποτελούσε «ασφαλές εχέγγυον της προόδου του ανωτάτου τούτου ιδρύματος, όπερ τόσον
την πόλιν μας ετίμησε»[25]. Τελικά με τη μεσολάβηση του Δημάρχου Λάρισας, οι (οικονομικές) διαφωνίες
επιλύθηκαν. Ο Δήμαρχος πρότεινε να αναλάβει ο Δήμος Λάρισας την πληρωμή του ενοικίου του δευτέρου
ορόφου με την προϋπόθεση ότι θα μειωνόταν η ετήσια επιχορήγησή του από 7.000 σε 6.000 δραχμές. Η
πρόταση αυτή έγινε δεκτή από την Εταιρία και έτσι συνεχίστηκαν οι οικοδομικές εργασίες για την
ολοκλήρωση του κτηρίου[26].
Από το σχολικό έτος λοιπόν 1902-1903 ξεκίνησε η λειτουργία του Αρσακείου της Λάρισας.
Το νεοϊδρυμένο σχολείο ήταν ένα πλήρες εκπαιδευτήριο θηλέων με νηπιαγωγείο, δημοτικό και ανώτερο
τμήμα που οδηγούσε τις μαθήτριες στο Διδασκαλείο. Το Δημοτικό σχολείο ήταν ταυτόχρονα και χώρος
άσκησης των υποψηφίων διδασκαλισσών, γι’ αυτό και κατονομάζεται ως «πρότυπον». Την πρώτη χρονιά
λειτούργησαν οι ανώτερες τάξεις Ζ΄ και Η΄, όχι όμως και τάξη του Διδασκαλείου. Την πρώτη χρονιά
λειτουργίας εγγράφηκαν πάνω από εκατό μαθήτριες συνολικά σε όλες τις τάξεις. Τον Οκτώβριο του ίδιου
έτους διορίσθηκε διευθύντρια του Αρσακείου Λάρισας η Ελπινίκη Καρακούση, πρωτοβάθμια δασκάλα και
με σπουδές στη Γερμανία, η οποία συνεργάσθηκε για μικρό διάστημα με την προσωρινή διευθύντρια
Α. Βασιλακοπούλου που διέθετε αξιόλογη πείρα στην οργάνωση σχολείου, και ανέλαβε τα καθήκοντά της

αρχές του 1903[27] και διατήρησε τη θέση της αυτή μέχρι το θάνατό της το 1906. Το ιδρυθέν εκπαιδευτήριο
εξοπλίστηκε με όλα τα απαραίτητα, όργανα διδασκαλίας της Φυσικής, πίνακες και όργανα για το
Νηπιαγωγείο και αρμόνιο για τη διδασκαλία της μουσικής.
Η επιτυχημένη πορεία του χαιρετίστηκε θετικά από τους γονείς των μαθητριών, που παρακολούθησαν
τις ετήσιες εξετάσεις, και η εφημερίδα “Όλυμπος” εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα
σημείωνε μεταξύ άλλων σε δημοσίευμά της: «Το ίδρυμα τούτο συν τω χρόνω θέλει είσθαι σπουδαίος
παράγων ουχί μόνον της Θεσσαλίας, αλλά και πέραν των συνόρων θέλει αναπτερώσει τας ελπίδας
πολλών
Ελληνίδων
προς τελειοτέραν εκπαίδευσιν.
Μετά
την αποπεράτωσιν δε
του αρξαμένου κτιρίου, όπερ θέλει χρησιμεύσει δι' εσωτερικάς μαθητρίας, θ' αυξηθή μεγάλως ο αριθμός
των
μαθητριών. Οφείλομεν δε
να ομολογήσωμεν ότι
το προσωπικόν εν
γένει
του Αρσακείου εξεπλήρωσε το καθήκον αυτού, τούτο δε κατεδείχθη εκ των ευστόχων απαντήσεων των
μαθητριών
απασών
των
τάξεων. Συγχαιρόμεθα όθεν την διευθύντριαν κ. Καρακούση,
τους κ.κ. καθηγητάς και τας αξιοτίμους διδασκαλίσσας δια τους ατρύτους κόπους, ους κατέβαλον κατά
το διαρρεύσαν έτος»[28]. Την ίδια ικανοποίηση ένιωσαν και οι πολίτες της Λάρισας που παρακολούθησαν
τη γιορτή λήξης του σχολικού έτους κατά την οποία το μέλος της τοπικής επιτροπής
Δ. Πιπινόπουλος παρουσιάζοντας τον απολογισμό της χρονιάς «πειστικώς και περιεκτικώς εξήρε την
δράσιν της διοικ. Επιτροπής, ανέπτυξε τας διαφόρους πέρυσι παρουσιασθείσας δυσχερείας δια
την ίδρυσιν του
Παρθεναγωγείου
τούτου,
ιδιαιτέρως
δε
εξήψε
την
δραστηριότητα
και φιλοπονίαν, μεθ' ης ειργάσθη δια την εγγραφήν υπερεκατόν μαθητριών η προς διοργάνωσιν του
ιδρύματος τούτου παρά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας αποσταλείσα γνωστή παιδαγωγός και
ήδη διευθύντρια του εν Κερκύρα Αρσακείου κ. Αγγελική Βασιλακοπούλου ή Μαυρέα»[29].
Για πρώτη φορά λειτούργησε η Α΄ τάξη του Διδασκαλείου θηλέων κατά το σχολικό έτος 1903-1904.
Δεκαοκτώ μαθήτριες πήραν μέρος και πέτυχαν στις εισιτήριες εξετάσεις, από τις οποίες ολοκλήρωσαν οι
15. Ο αριθμός των μαθητριών του Διδασκαλείου αυξήθηκε σημαντικά κατά τα επόμενα έτη. Οι πρώτες
δασκάλες του παραρτήματος της Λάρισας αποφοίτησαν τον Ιούλιο του 1906 και ήταν οι εξής:
Πρωτοβάθμιες:
Μαρία Πιπινοπούλου,
Βασιλική Ζέϊκου, Ελίζα Καμπόλη,
Καλλιόπη Κατσαούνη,
Αικατερίνη Κατσίχτη, Χαρίκλεια Κουβελά, Φανή Χατζημιχαήλ, Όλγα Δανιήλ, Άννα Ωρολογοπούλου,
Μαρία Σκαβέντζου,
Αναστασία Ρουσοπούλου,
Βασιλική Ολσέσκη και
Μαρία
Παπαϊωάννου. Δευτροβάθμιες: Ελένη Αστεριάδου και Μαρία Ολσέσκη.
Η επιτυχής αποφοίτηση των πρώτων Αρσακειάδων στη Λάρισα έτυχε θερμής υποδοχής από τις τοπικές
εφημερίδες.
Η
“Σάλπιγξ”
σε
δημοσίευμά
της
ανέφερε
χαρακτηριστικά:
«Την παρελθούσαν Πέμπτην εδημοσιεύθησαν εν Αθήναις τα
αποτελέσματα
του Αρσακείου,
τα αφορώντα τας
απολυτηρίους
εξετάσεις
των
μαθητριών,
των
φοιτησασών
εις τε το
εν Αθήναις Αρσάκειον καθώς και εις τα γνωστά τρία άλλα εν ταις Επαρχίαις παραρτήματα αυτού. Κατά
τα
αποτελέσματα
ταύτα
το
εν
τη πόλει μας σχολείον της Φιλ.
Εταιρείας απέδωκε τους καλλιτέρους καρπούς, λαμβανομένου πάντοτε υπ’ όψει του αριθμού των
μαθητριών εκάστου σχολείου,
καθ'
όσον
εκ
των
15
του
ημετέρου, αίτινες υπέστησαν
την απολυτήριον εξέτασιν δέκα τρεις ανηγορεύθησαν πρωτοβάθμιοι, δύο δε μόνον δευτεροβάθμιοι»[30].
Με τον ίδιο τρόπο και η εφημερίδα “Μικρά»”, αφού εξέφρασε τα συγχαρητήρια προς τις νέες δασκάλες
για
την
επιμέλειά
τους
και
την
υψηλή
βαθμολογία
τους
τις
ευχόταν
«ταχείαν εύρεσιν θέσεων, ευδοκίμησιν δε και εγκαρτέρησιν εις το όντως επίμοχθον έργον των»[31]. Ένα
μήνα αργότερα η “Σάλπιγξ” θα ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα της εύρεσης εργασίας των πρώτων
διδασκαλισσών και ζητούσε επιτακτικά «να ληφθή ως τάχιστα η δέουσα μέριμνα και φροντίς, όπως τα
κορίτσια αυτά του τόπου μας μη μένωσιν επί πλέον ε κ τ ό ς θ έ σ ε ω ς»[32]. Πρότεινε μάλιστα στο Δημοτικό
Συμβούλιο Λάρισας να συμμορφωθεί προς τον ισχύοντα νόμο της Δημοτικής Εκπαίδευσης και να
προσλάβει ντόπιες δασκάλες, αλλά και η Διοικητική Επιτροπή της Λάρισας να ζητήσει από το Δ.Σ. της Φ.Ε.
να αντικαταστήσει τις δασκάλες του παραρτήματος με τις καινούριες απόφοιτες [33]. Πράγματι η έκκληση
αυτή εισακούστηκε ένα χρόνο αργότερα από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας και πολλές απόφοιτες
του Αρσακείου εργάστηκαν στο σχολείο που φοίτησαν.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο η Διοικητική Επιτροπή Αρσακείου Λάρισας όσο και γονείς των υποψηφίων
διδασκαλισσών αγωνίστηκαν για να αλλάξει το ισχύον καθεστώς των εισιτηρίων και απολυτηρίων
εξετάσεων των επαρχιακών Διδασκαλείων της Φ.Ε. Και ενώ τα πρώτα χρόνια οι απολυτήριες εξετάσεις
διεξάγονταν στην Αθήνα, -γεγονός που συνεπαγόταν ταλαιπωρία και έξοδα για τις μαθήτριες των
επαρχιακών Διδασκαλείων- από το 1909 και μετά διεξάγονταν στις έδρες τους [34].

Η λειτουργία του Διδασκαλείου θηλέων Λάρισας υπήρξε κανονική κατά τα επόμενα χρόνια, και
ιδιαίτερα από το 1906, όταν ανέλαβε τη διεύθυνση η Ελένη Βαρουξάκη, με ανώτερες σπουδές στην
Ευρώπη, και για την οποία τα δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων υπήρξαν κολακευτικά.
Αναφέρουμε ενδεικτικά το δημοσίευμα της εφημερίδας “Σάλπιγξ”: «Από των πρώτων ημερών της εν
τω Αρσακείω αναλήψεως των καθηκόντων αυτής η δεσποινίς Βαρουξάκη δια της πραγματικής
μορφώσεώς
της,
της
ευγενείας
του χαρακτήρος και
της προσηνείας των
τρόπων
της εφείλκυσεν αμέριστον μεν την υπόληψιν και την εκτίμησιν πάσης της παρ’ ημίν κοινωνίας, ειλικρινή
δε την αγάπην των εν τω σχολείω εκπαιδευομένων κορασίων. Το ενδιαφέρον αυτής υπέρ των μαθητριών
του Εκπαιδευτηρίου δεν ευρίσκει όριον τους τέσσαρας τοίχους του Σχολείου. Εμφορουμένη αληθούς
παιδαγωγικής αγάπης προς τας μαθητρίας του σχολείου, ου μόνον εν αυτώ άοκνον υπέρ της προόοδυ και
πραγματικής
μορφώσεώς
των
φροντίδα
καταβάλλει,
αλλά
και
υπέρ παντός αφορώντος τας μαθητευούσας ενδιαφέρεται
και συγκινείται,
αθορύβως
και ανεπιδείκτως συντρέχουσα
τας εχούσας ανάγκην συνδρομής
μαθητρίας
και
κατ’ οίκον δε επισκεπτομένη τας τυχόν ασθενούσας. κατά δε τας ημέρας ταύτας, ίνα εμπνεύση εις τας
μαθητρίας την προς τα φυτά και τα άνθη ευγενή αγάπην και ίνα παράσχη συνάμα εις αυτάς αφορμήν
υγιεινής ασχολίας, συνέστησεν εια αυτάς να φυτεύσωσιν άνθη εις κηπάρια παρασκευασθέντα εν τη αυλή
του Εκπαιδευτηρίου χωριστά κατά τάξεις και μαθητρίας. Και ήδη άπας ο περί
την αυλήν χώρος μεταβλήθη εις
ωραίους ανθώνας, την περιποίησιν και τον καλλωπισμόν των
οποίων μετ’ αξιεπαίνου αμίλλης διενεργούσιν αι μαθήτριαι των διαφόρων τάξεων του σχολείου»[35]. Για
μια δεκαετία περίπου παρέμεινε στη διεύθυνση του Αρσακείου Λάρισας και στη συνέχεια ανέλαβαν οι
Χρήστος
Οικονόμου,
Μιχαήλ Παπαμαύρος,
Παν.
Αντωνόπουλος,
Άννα Γιαννοπούλου,
Δημήτριος Γαρδίκας και Στρ. Χρυσοχόου.
Το Αρσάκειο της Λάρισας λειτούργησε μέχρι το 1937, έτος αποφοίτησης των τελευταίων
διδασκαλισσών, σύμφωνα με το πνεύμα, την πρακτική και την εκπαιδευτική ιδεολογία των σχολείων της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Η αδυναμία της Φ.Ε. να αντικαταστήσει τα Διδασκαλεία με Παιδαγωγικές
Ακαδημίες οδήγησε στην κατάργηση του Αρσακείου Λάρισας. Η περαιτέρω μελέτη του αρχείου
του Αρσακείου θα φέρει -πιστεύουμε- στην επιφάνεια και άλλες πτυχές της προσφοράς του ιδρύματος
στην ιστορία της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής.
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΗΛΕΩΝ, Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ.
Δημήτρης Κανελλόπουλος
Δρ. Φιλοσοφίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το αίτημα για εκπαίδευση των κοριτσιών προβάλλει έντονο από τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια.
Οι Μισσιονάριοι, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, επιδιώκουν να λύσουν το πρόβλημα. Η Φιλεκπαιδευτική
Εταιρεία (1836) θα προσπαθήσει να λειτουργήσει ως «αντίπαλον δέος» στις ενέργειες των ξένων,
στοχεύοντας σε μια όσο το δυνατόν αμιγώς ελληνοκεντρική Παιδεία. Το Αρσάκειο θα στελεχώσει με
αποφοίτους του τα σχολεία του ελληνισμού, αλλά δε θα περιοριστεί στην εκπαίδευση των διδασκαλισσών.
Παράλληλα, επεκτείνοντας τον εθνικό του ρόλο με τη σύσταση σχολείων σε αρκετές περιοχές της
Επικράτειας, υποκαθιστά την Πολιτεία.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ίδρυση του Αρσακείου Παρθεναγωγείου Πατρών. Ύστερα από
επανειλημμένες προτάσεις του Δήμου Πατρέων, το αίτημα γίνεται δεκτό το 1892. Καθοριστικό ρόλο σε
αυτό παίζει ο υπουργός Αχ. Γεροκωστόπουλος και ο πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
Μητροπολίτης Νικηφόρος Καλογεράς. Μετά τις πρώτες πρακτικές δυσκολίες το Αρσάκειο αναγνωρίζεται
ως ένα Πρότυπο σχολείο για την πόλη και εκτιμάται από όλη την τοπική κοινωνία, ενώ υπερτερεί σε
σύγκριση με τα υπόλοιπα ιδιωτικά και ετερόδοξα Παρθεναγωγεία που λειτουργούν στην ακμάζουσα
Πάτρα των αρχών του 20ού αιώνα.

ABSTRACT
The demand for the education of girls appears intense during the first post revolutionary
period. The Missionari seek to resolve the problem, especially in the large urban areas .The
foundation of the Filekpaideftiki Etairia will try to function as an opposing factor against the
activities of foreigners and will aim at a purely Greek centered education. The Arsakeio will staff
unredeemed and Hellenic schools with graduates, but its activities will not be limited to the
education of teachers. At the same time, it will play a national role with the constitution of schools in
various regions, substituting for the state.
The foundation of Arsakeio Parthenagogeio (girl’s school) of Patras can be included within this
framework .After repeard proposals from the municipality of Patras, the demand was accepted in
1892.Minister A. Gerokostopoulos and the chairman of the Filekpaideftiki Etairia, Nikiforos Kalogeras,
played decisive role in this process. After the initial practical difficulties, the Arsakeio acquired the
recognition and the respect of local society. Thus, a model school for the city was established that set
the examble for the rest of the private and heterodox girl’s schools that functioned in the flourishing
city of Patras, characteristic of the wealth in the beginning of the 20th century.

Στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις αποτελεί βασική παραδοχή το γεγονός ότι το
σχολείο επιτελεί κοινωνική λειτουργία, με σκοπό τη διάδοση και αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας.
Οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές φέρνουν στην επιφάνεια νέες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν
να ελέγξουν την πολιτική εξουσία και προσπαθούν να ενισχύσουν και να σταθεροποιήσουν τη θέση τους
(Charlot B., 1992, 34).

Το νομοθετικό πλαίσιο καθόριζε από παλιά επακριβώς τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τα
καθήκοντα των εκπαιδευτικών λειτουργών σε κάθε βαθμίδα. Οι συγκεκριμένοι, με την ιδιότητα τους ως
κρατικοί υπάλληλοι, καλούνταν να μεταδώσουν εκείνες τις αξίες και την ιδεολογία που κάθε φορά ήταν
κυρίαρχη (Αλτουσέρ Λ., 1981, 68). Σε αυτή τη βάση εξετάζεται και η εκπαίδευση των γυναικών κατά τη
μετοθωνική περίοδο, η δράση της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας το ίδιο διάστημα και η ίδρυση του
Αρσακείου Πατρών.
Η πεπαιδευμένη γυναίκα δέχεται αρνητική κριτική καθ’ όλη τη διάρκεια του 19 ου αιώνα, καθώς
το ήδη παγιωμένο αξιακό σύστημα δεν μπορεί να αποδεχτεί παρεκκλίσεις. O χρόνος που αφιερώνεται για
τη μόρφωσή της εκλαμβάνεται ως μη παραγωγικός. Η ενασχόληση με «τα του οίκου του» για το κορίτσι,
θεωρείται ότι θα πρέπει να ξεκινά από τη νηπιακή ηλικία, καθώς η μελέτη συνιστά κατά τους
υπεραμυνόμενους των εθνικών παραδόσεων απομάκρυνση από τις ρίζες.
Την ίδια περίοδο ορισμένοι υποστηρίζουν πως με τη γενίκευση της γυναικείας εκπαίδευσης, η
χώρα κινδυνεύει να υιοθετήσει δυτικότροπα μοντέλα συμπεριφοράς, γεγονός που οδηγεί στην
επικράτηση μιας διαφορετικής ηθικής.
Παράλληλα, η σχολική ένταξη ενέχει τον κίνδυνο κοινωνικής κινητικότητας καθώς εδώ
παρατηρείται το φαινόμενο συνεκπαίδευσης κοριτσιών από εύπορες αλλά και από λιγότερο οικονομικά
επιφανείς οικογένειες. Οι τελευταίες μάλιστα κατακρίνονται, επειδή υιοθετούν συνήθειες που δε
συνάδουν με την τάξη τους. Αρκετοί αναζητούν μια γνώση πιο πρακτική για τα «κοράσια του λαού».
Ορισμένες ενδεείς οικονομικά γυναίκες που έχουν την αγαθή τύχη να ολοκληρώσουν τη φοίτησή
τους στο Αρσάκειο αντιμετωπίζουν υπεροπτικά το περιβάλλον τους, θεωρώντας πως με τη λήψη του
πτυχίου τους έχουν επιτύχει την ύψιστη κοινωνική καταξίωση. Μάλιστα, στην επαρχία όπου θα
υπηρετήσουν ελλοχεύει ο κίνδυνος επηρεασμού των κοριτσιών των χωρικών (Αινιάν Δ., 1852, 22). Έντονη
είναι και η κριτική που υφίσταται το Αρσάκειο εξαιτίας της πολυετούς φοίτησης (5 έτη) (Δραγούμης Ν.,
1865, 164) ενώ επικρίνεται η έμφαση που δίνεται στις κλασικές σπουδές.
Καθώς το θρησκευτικό συναίσθημα κλονίζεται και η διατήρηση των ηθών και των εθίμων
διέρχεται κρίση, ως ρίζα του κακού θεωρείται η φοίτηση των κοριτσιών (και έτσι των μελλοντικών
μητέρων) στα σχολεία των ξένων και στα ανώτερα Παρθεναγωγεία (Εφημερίς των Φιλομαθών, 479, 1863,
29 - 31 και 482, 1863, 33 – 36).
Υπάρχουν ήδη από τα μέσα του αιώνα οι υπερασπιστές της στοιχειώδους εκπαίδευσης των
κοριτσιών και της βελτίωσης της παρεχόμενης παιδείας προς τις μελλοντικές δασκάλες. Από το 1855
προτείνεται η αποκέντρωση των ανώτερων σχολείων θηλέων (ένα σε κάθε νομό), ώστε να καλύπτονται
οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες από δασκάλες της περιοχής. Βέβαια, για να εκτιμηθεί η κατάσταση της
τότε εκπαίδευσης στις πραγματικές της διαστάσεις, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δράση των δυτικών
Μισσιοναρίων στον ελλαδικό χώρο.

Ο ρόλος των δυτικών ιεραποστόλων στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος
Το τελευταίο διάστημα της Τουρκοκρατίας, αλλά πολύ περισσότερο μετά την ελληνική
επανάσταση, δυτικοί ιεραπόστολοι, παπικοί και προτεστάντες, θα δημιουργήσουν σφύζουσες εστίες
δράσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Οι «διαφωτιστές» αυτοί θα προσπαθήσουν να αναμορφώσουν
την ελληνική κοινωνία κατά τα δυτικά πρότυπα. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πραγμάτωσης της
προσπάθειας αυτής ήταν ο δρόμος της Παιδείας.
Σήμερα είναι γνωστό ότι ισχυρές πολιτικά και οικονομικά ιεραποστολικές εταιρείες της Αμερικής
και της Ευρώπης αναλάμβαναν την προετοιμασία, την αποστολή αλλά και την επιμελημένη καθοδήγηση
των ιεραποστόλων. Τα περισσότερα σχολεία ιδρύθηκαν από ιεραποστολές της Αγγλικανικής Εκκλησίας
με κέντρο τη Μάλτα, και είχαν στόχο τον οριστικό προσηλυτισμό των ελληνοπαίδων, κάτι που
αποκαλύπτουν και οι εγκύκλιοι του υπουργείου Παιδείας (Τζάνη Μ-Παμουκτσόγλου Τ., 2002, 31). Οι ίδιοι
«οι διαφωτιστές» θεωρούσαν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία βρισκόταν μέσα στο σκοτάδι της δεισιδαιμονίας
και της αμάθειας. Την έλλειψη λεπτών τρόπων ζωής τη χαρακτήριζαν βαρβαρότητα ενώ θεωρούσαν τους
εαυτούς τους σωτήρες της Ανατολής. Οι λεγόμενες Μεγάλες Δυνάμεις ξόδευαν σημαντικά χρηματικά ποσά
για την ενίσχυση των ιεραποστόλων τους, έχοντας ως στόχο τη διάδοση της παιδείας τους (Γιανναράς
Χρ., 1978, 82).
Με την ίδρυση σχολείων οι Μισσιονάριοι εξασφάλιζαν μονιμότερη και δυναμικότερη παρουσία
στην Ελλάδα. Μέσω της εκπαίδευσης κατάφερναν να παραμένουν δια βίου στις τρυφερές συνειδήσεις των
μαθητών τους ως φίλοι και καθοδηγητές. Παράλληλα, μέσω των σχολείων γινόταν πιο εύκολη η έμμεση

πρόσβαση στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι ελλείψεις τις οποίες παρουσίαζε
η τότε προσφερόμενη εκπαίδευση ήταν η καλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να παρουσιαστεί.
Παράλληλα η δημιουργούμενη μετά την επανάσταση ελληνική αριστοκρατία, ήταν πρόθυμη να
ανταποκριθεί σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
Ο Καποδίστριας ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στη δράση των ξένων ιεραποστόλων.
Αποδέχτηκε την αίτηση του L. Korck για ίδρυση σχολείου, αλλά απαίτησε αυτό να εγκατασταθεί στην
έδρα της κυβέρνησης, στην Αίγινα Έτσι εξασφάλιζε άμεση εποπτεία, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν φιλικός
προς τους δυτικούς.
Η κατάσταση αλλάζει άρδην όταν την εξουσία αναλαμβάνουν οι Βαυαροί. Με το διάταγμα του
1834 ορίζεται ότι και οι ιδιώτες έχουν δικαίωμα να ιδρύουν σχολεία. Η θέση των δυτικών ενισχύεται με
την αθρόα παρουσία τους στον κρατικό μηχανισμό. Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας είναι ο
διορισμός του L. Korck ως διευθυντή του Ελληνικού Διδασκαλείου, της ανώτατης κρατικής
σχολής[1] (Τζάνη Μ.-Παμουκτσόγλου Τ., 2002, 31). Παράλληλα, είναι ο ανώτατος επιθεωρητής των
σχολείων και εισηγητής του υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης για θέματα παιδείας.
Πέρα όμως από τη δράση των ιεραποστόλων για την εκπαίδευση των αγοριών, σημαντικό
ενδιαφέρον επιδείκνύεται και στην εκπαίδευση των κοριτσιών για ανάλογους λόγους. Τα σχολεία θηλέων
αναλαμβάνουν συνήθως οι σύζυγοι των Μισσιοναρίων. Ήδη από το 1827 ιδρύεται στη Σύρο σχολή θηλέων
υπό τη διεύθυνση του Korck. Εκτός από την Αθήνα και τη Σύρο σχολεία ιδρύονται στα Επτάνησα, στον
Πόρο και στο Λιμένιο (Σπάρτης). Στην Πάτρα αναπτύσσουν εκπαιδευτική δραστηριότητα οι Βαπτιστές
Μισσιονάριοι (βλ. Shaw P. E. 1937, 124). Την εκπαίδευση των κοριτσιών συνιστούσε ένθερμα, ήδη από
το 1825, και o Αδαμάντιος Κοραής (Κοραή Αδ., 1825, 126).
Ξεχωριστό ενδιαφέρον επιδείκνύεται επίσης για την κατάρτιση των διδασκαλισσών. Το ζεύγος
Χιλλ (Καιροφύλλας Κ., 1931, 909 – 913) δραστηριοποιείται στην Αθήνα και το 1831 ιδρύει σχολείο στο
ισόγειο του σπιτιού του (Μεταλληνός Γ. Δ. , 1986, 294). Έτσι όταν ιδρύονται τα πρώτα κρατικά σχολεία
για κορίτσια το1836, παίρνουν το προσωπικό τους από τη σχολή Χιλλ. Παρόλο που οι προτεστάντες
κατηγορούνται γρήγορα για προσηλυτισμό, τα σχολεία τους προσελκύουν τις κόρες ευκατάστατων και
μορφωμένων Ελλήνων του ελεύθερου κράτους και της Διασποράς (βλ. Πετρόπουλος Γ., 1985-1986, 346349 και 563 κ. ε).
Η αντίδραση δεν αργεί να έρθει. Ήδη με τον ερχομό του Κωνσταντίνου Οικονόμου στην Ελλάδα
το 1834 αρχίζει η δραστηριοποίηση της συντηρητικής παράταξης. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο ΣΤ΄ το 1836
σε εγκύκλιό του αναφέρει ότι οι Μισσιονάριοι επιχείρησαν με όλους τους τρόπους να εισέλθουν στην
Ελλάδα, γιατρεύοντας δωρεάν, διδάσκοντας αμισθί και χαρίζοντας ή πουλώντας σε ελάχιστη τιμή
βιβλία, προσπαθώντας έτσι να κερδίσουν την εύνοια των Ορθοδόξων. Σίγουρα πολλά από όσα αναφέρει
δεν ανταποκρίνονται απολύτως την πραγματικότητα, δίνουν ωστόσο το στίγμα της στάσης της επίσημης
Εκκλησίας. Η αντίδραση στην Ελλάδα είναι πιο εμφανής, ιδίως μετά το 1850 και την αποκατάσταση των
σχέσεων Ελλαδικής Εκκλησίας- Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με την καταδίκη του Κινγκ το 1852 για
προσηλυτισμό, οι προσπάθειες κορυφώνονται. Οι απόψεις του Μακρυγιάννη σχετικά με το ρόλο των
Μεγάλων Δυνάμεων στα πολιτικά τεκταινόμενα της χώρας και την παρασκηνιακή δράση τους, [2] (βλ.
Στρατηγός Μακρυγιάννης, 1983) αλλά και το κήρυγμα των λαϊκών διαφωτιστών Παπουλάκου και
Φλαμιάτου φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Το 1854 υπουργική εγκύκλιος ορίζει να γίνεται στα σχολεία,
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ανάγνωση των ιερών ακολουθιών από τα Μηναία. Παράλληλα,
υπάρχει πρόταση του Δημ. Στρούμπου, το 1855, να προτιμώνται ιερείς ως δάσκαλοι, κάτι που
επαναλαμβάνεται από το Νικόλαο Σαρίπολο το 1865. Τέλος, το 1857 ο νέος κανονισμός των Γυμνασίων
και των Ελληνικών Σχολείων εισάγει το θεσμό του εκκλησιασμού των μαθητών τις Κυριακές και τις γιορτές
με την επιτήρηση των δασκάλων και των καθηγητών τους.

Η εκπαίδευση των κοριτσιών μετά τον Καποδίστρια
Από την περίοδο της Επανάστασης ακόμη καταδεικνύεται η αναγκαιότητα παροχής Παιδείας για
το μαχόμενο λαό. Στις δύο προκηρύξεις της Πελοποννησιακής Γερουσίας του 1822 αναφέρεται ως
«διαταγή» οι γονείς να μην παραμελήσουν το ιερό χρέος τους να φροντίσουν για «την Παιδείαν των
τέκνων των, αρρένων τε και θηλέων» (Δημαράς Α., 1973, 5-6). Σε ανάλογο πνεύμα κινούνται και οι
ενέργειες του Καποδίστρια, ο οποίος ιδρύει δύο σχολεία κορασίδων (ένα στην Αίγινα και ένα στη Σύρο),

παρότι αρκετοί υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση της γυναίκας δε συνάδει με τα ήθη της εποχής και την
«χρηστοήθειά» της[3] (βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 1975, 592).
Αν και το κράτος κατά την Οθωνική περίοδο φαίνεται να δείχνει στοιχειώδες ενδιαφέρον για την
εκπαίδευση των αγοριών, δε φαίνεται να ευαισθητοποιείται στον ίδιο βαθμό και για την εκπαίδευση των
κοριτσιών. Παρόλο που στο νόμο του 1834 γίνεται μνεία για την εκπαίδευση των θηλέων, κάτι τέτοιο
στην πράξη παραμένει ανεφάρμοστο. Οι Βαυαροί, αλλά και ο Γεώργιος ο Α΄, παραχώρησαν τη
δευτεροβάθμια γυναικεία εκπαίδευση και την εκπαίδευση των διδασκαλισσών αποκλειστικά στην
ιδιωτική πρωτοβουλία μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα (βλ. Zιώγου-Καραστεργίου Κ., 1986, 344).
Ενώ στις βασικές διατάξεις του νόμου του 1834 για σύσταση του Διδασκαλείου προβλεπόταν και
η κατάρτιση διδασκαλισσών, καμιά υποψήφια δεν παρουσιάστηκε για να φοιτήσει στο Διδασκαλείο. Το
κράτος αντιμετώπιζε με επιφυλακτικότητα τη συνεκπαίδευση των δύο φύλων,[4] καθώς η γυναίκα
σύμφωνα με τα τότε πρότυπα έπρεπε να περιορίζεται αυστηρά στην οικογενειακή ζωή (βλ. Λέφας Χ.,
1942, 28). Εκείνη την εποχή ελάχιστες ήταν οι γυναίκες που ήξεραν γράμματα, γι’ αυτό και ως δασκάλες
διορίζονταν πολύ νέες κοπέλες. Σε διάταγμα του 1835 ορίζεται ως κατώτερο όριο για διορισμό των
διδασκαλισσών το 15ο έτος της ηλικίας επειδή ως τότε διορίζονταν ως δασκάλες κορίτσια, μικρότερα
ακόμη και των δέκα ετών! (Τζάνη Μ.-Παμουκτσόγλου Τ., 2002, 53). Παράλληλα, οι Δήμοι αδυνατούσαν
να ικανοποιήσουν το αίτημα για αποστολή υποψηφίων διδασκαλισσών στο Παρθεναγωγείο της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Μπουζάκης Σ.-Τζήκας Χ., 1996, 138-139).
Το ανώτερο τμήμα του Παρθεναγωγείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας πρωτολειτούργησε το
1842. Οι σπουδές σε αυτό διαρκούσαν τέσσερα έτη και οι απόφοιτες που επιθυμούσαν να ασκήσουν το
επάγγελμα της δασκάλας εξετάζονταν από την Επιτροπή του Βασιλικού Διδασκαλείου. Το 1851
αυξάνονται τα έτη φοίτησης σε πέντε (ό. π. 120-122). Σε όλο σχεδόν το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι
δασκάλες εκπαιδεύονταν αποκλειστικά στα ανώτερα Παρθεναγωγεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Στα σχολεία αυτά φοιτούσαν υπότροφοι, ή της ίδιας της Εταιρείας ή της κυβέρνησης, αλλά και άλλες
κοπέλες που παρακολουθούσαν τα μαθήματα είτε ως εξωτερικές είτε ως εσωτερικές μαθήτριες. Τα
δίδακτρα που κατέβαλλαν οι τελευταίες δεν ήταν διόλου ευκαταφρόνητα και γι’ αυτό και οι σπουδάστριες
προέρχονταν συνήθως από τις ανώτερες εισοδηματικά τάξεις.[5] Το Αρσάκειο αναγνωρίστηκε ως
ανεξάρτητο διδασκαλείο θηλέων επίσημα το 1866 (Μπουζάκης Σ.-Τζήκας Χ., 1996, 143-144).
Tο πρόβλημα της γυναικείας εκπαίδευσης εξακολουθεί να υφίσταται και τα επόμενα χρόνια στα
μεγάλα αστικά κέντρα (βλ. Τσουκαλάς Κ, 1977, 413). Στο Σύνταγμα του 1864 περιέχεται διάταξη που
αναφέρεται στην εκπαίδευση των κοριτσιών, ακόμη και των λαϊκών τάξεων, η οποία όμως παραμένει
«νεκρό γράμμα». Παρόλο που η συμμετοχή των κοριτσιών στη στοιχειώδη εκπαίδευση το 1837 φτάνει
μόλις το 9% των μαθητών, το 1879 δεν ξεπερνάει το 20%. Η απογραφή του 1879 δίνει ποσοστά
αναλφαβητισμού 93% για τις γυναίκες έναντι 69% των ανδρών (Zιώγου-Καραστεργίου Κ., 1986, 131 και
231-232 και 237).
Παράλληλα δε θα πρέπει να παραβλέψουμε την εκπαίδευση των θηλέων και ως μια άλλη
παράμετρο κοινωνικής κινητικότητας, στον αστικό ιδίως χώρο. Η μόρφωση των κοριτσιών μπορεί να
λειτουργήσει πλέον είτε ως ένδειξη μιας ανώτερης κοινωνικής θέσης είτε ως ένα είδος συμπληρωματικής
«προίκας». Ταυτόχρονα η υιοθέτηση δυτικών προτύπων συμπεριφοράς παρουσιάζεται ως στοιχείο
εκσυγχρονισμού σε μια κοινωνία η οποία θεωρεί ότι η παραδοσιακή κουλτούρα είναι κάτι το μεμπτό.
Παράλληλα προβάλλονται τα νέα στοιχεία «εκπολιτισμού», όπως η ευρωπαϊκή φορεσιά, οι τρόποι καλής
συμπεριφοράς, οι ξένες γλώσσες, το πιάνο, οι δυτικοί χοροί.
Όσον αφορά τα προσφερόμενα μαθήματα κυριαρχεί η κλασική παιδεία με συστηματική
διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, ενώ παράλληλα προωθείται η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας μαζί
με μαθήματα όπως η ιχνογραφία, η καλλιγραφία, η φωνητική μουσική και τα χειροτεχνήματα (βλ.
Βαρίκας Ε., χ. χ.). Παραδίδονται ακόμη μαθήματα χορού και πιάνου.

Η εκπαίδευση των γυναικών στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα
Από τη δεκαετία του 1870 παρατηρείται ένας εκσυγχρονισμός του πολιτικού συστήματος της
χώρας καθώς για πρώτη φορά πλέον οι πολιτικές δυνάμεις αποκτούν κοινωνικό περιεχόμενο και τα δύο
κόμματα εξουσίας, τα οποία εναλλάσσονται στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα στην
πρωθυπουργία, εκπροσωπούν πλέον κοινωνικές ομάδες (Δερτιλής Γ., 1985, 69). Ανάλογες εξελίξεις
παρατηρούνται και στο χώρο της παιδείας, καθώς εδώ τίθεται έντονα το θέμα του εκσυγχρονισμού του
εκπαιδευτικού συστήματος. Τα πάρα πολλά εκπαιδευτικά νομοσχέδια τα οποία έρχονται προς ψήφιση

στη Βουλή, είναι δείγμα της αναζήτησης βελτιωτικών παρεμβάσεων (Ανδρέου Α., 1990). Το Διδασκαλείο
Δασκάλων, το οποίο είχε διακόψει τη λειτουργία του από το 1864 ως το 1878, επαναλειτουργεί, σε μια
προσπάθεια καταπολέμησης της ελλιπούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών και της εξυπηρέτησης
πελατειακών σχέσεων των βουλευτών. Έτσι γίνεται δυνατή η κατάρτιση δασκάλων με καλύτερες
προδιαγραφές (Β. Δ. 3/9/1880, Λέφας Χ.,1942, 161).
Παράλληλα με την εκπαίδευση των αγοριών η Πολιτεία αποπειράται να προσαρμόσει σε ανάλογο
πλαίσιο και την εκπαίδευση των κοριτσιών. Σε αυτό το πνεύμα κινείται και η πρώτη σοβαρή παρέμβαση
στα προγράμματα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Το 1881 εκδίδεται διάταγμα με το οποίο καθορίζεται
ο σκοπός των Παρθεναγωγείων και τα παιδαγωγικά μαθήματα που πρέπει να διδάσκονται. Οι υποψήφιες
δασκάλες έπρεπε υποχρεωτικά να φοιτούν στις δύο ανώτερες τάξεις των Παρθεναγωγείων (Μπουζάκης
Σ.- Τζήκας Χ., 1996, 197-198, 206, 236-237). Οι εξετάσεις πλέον ακόμα και στα διδασκαλεία της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας διενεργούνταν από μικτές επιτροπές. Σε μια προσπάθεια να ελέγξει την
παρεχόμενη εκπαίδευση των προς διορισμό δασκάλων, η Πολιτεία εκδίδει διατάγματα που αναφέρονται
στις εξετάσεις των υποψηφίων. Μάλιστα στα νομοσχέδια Θεοτόκη το 1889 και Ευταξία το 1899,
προβλεπόταν η σύσταση κρατικού Διδασκαλείου Θηλέων. Δυστυχώς η κατάρτιση των διδασκαλισσών
μέχρι και το 1914 παραμένει στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η Πολιτεία προσπαθεί να βελτιώσει
το επίπεδο συγκροτώντας μικτές επιτροπές οι οποίες παρακολουθούν τις εξετάσεις των αποφοίτων των
ιδιωτικών Διδασκαλείων. Παράλληλα, το 1893 εκδίδεται το πρώτο Αναλυτικό Πρόγραμμα μαθημάτων των
Παρθεναγωγείων (ό. π. 275-288), το οποίο υποχρεώνονται να τηρήσουν όλα τα ιδιωτικά Παρθεναγωγεία,
ώστε οι απόφοιτες να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για χορήγηση πτυχίου. Το πρόγραμμα
μαθημάτων των Διδασκαλείων αναμορφώνεται το 1897 και το 1902 (ό. π. 305-307 και 324-328). Στο
εκπαιδευτικό συνέδριο του 1904 (βλ. Πρώτον ελληνικόν εκπαιδευτικόν συνέδριον, 1904, 186-187, 199203) ασκείται έντονη κριτική για την ανεπάρκεια στην εκπαίδευση των δασκάλων, χωρίς όμως να
παρατηρείται καμία ουσιαστική αλλαγή ως και το 1914.

Η εκπαίδευση στην Πάτρα κατά τη μετοθωνική περίοδο
Μετά την απελευθέρωση η Πάτρα αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εξαγωγικού
εμπορίου (ιδίως σταφίδας) του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το λιμάνι της υπήρξε σημαντική πύλη
προς τη Δύση και την κατέστησε σε λίγα χρόνια, το σημαντικότερο αστικό κέντρο της Πελοποννήσου, ενώ
σύμφωνα με την απογραφή του 1907 αριθμούσε 37000 περίπου κατοίκους (βλ. Κανελλόπουλος Π., 2003,
7). Η σύνθεση του πληθυσμού της, που ήταν πανελλαδικής προέλευσης και ως ένα μεγάλο βαθμό και
πολυεθνική, της έδινε μια κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Το εξαγωγικό εμπόριο και οι αρκετές βιομηχανίες
που λειτουργούν[6] (ό. π. 18), συμβάλλουν στην εισροή αρκετού πλούτου στην πόλη και την οδηγούν να
υιοθετήσει έναν «ευρωπαϊκό» τρόπο ζωής, λόγω της συχνής μετάβασης Πατρινών στο εξωτερικό για
σπουδές ή εργασία. Την οικονομική ευμάρεια συνοδεύει και η επιθυμία των κατοίκων για εκπαίδευση
ανώτερης ποιότητας. Το 1835 λειτουργεί στην αχαϊκή πρωτεύουσα Ελληνικό σχολείο και Γυμνάσιο
αρρένων (Αθανασόπουλος Ι., 1992, 22). Το πρώτο δημόσιο Δημοτικό σχολείο θηλέων που αναφέρεται,
ιδρύεται πριν από το 1840 (Εφημ. Αχαϊκός Κήρυξ Πατρών, 29 Ιουνίου 1840 και 17 Σεπτεμβρίου 1840).
Τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του Όθωνα παρατηρείται στην Πάτρα μια ξεχωριστή
εκπαιδευτική κίνηση. Εμφανίζονται πολλά Παρθεναγωγεία, που επιδιώκουν να ικανοποιήσουν την
επιθυμία της κοινωνίας για βέλτιστη παρεχόμενη παιδεία. Από το μεγάλο αριθμό σχολείων από τα οποία
κάποια ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία αποφοίτων του Αρσακείου [7] (Εφημ. Μίνως, 6 Δεκεμβρίου 1841, 4)
ιδιαίτερης μνείας αξίζει το σχολείο που ιδρύει ο Μισαήλ Αποστολίδης[8] (Εφημ. Μίνως, 10 Απριλίου 1859,
581).
Η Πάτρα της εποχής του Γεωργίου του Α΄ είναι πλέον μια πλούσια και όμορφη κοσμοπολίτικη
πόλη, η οποία μπορεί να συντηρεί πολλά παρθεναγωγεία που συναγωνίζονται μεταξύ τους διεκδικώντας
το καθένα τις μαθήτριές του όχι μόνο από τις ανώτερες αλλά ακόμη και από τις μεσαίες κοινωνικά τάξεις.
Τα σχολεία προσπαθούν να ακολουθούν τις εκπαιδευτικές εξελίξεις των Αθηνών, ενώ οι ενδεχόμενες
παιδαγωγικές ελλείψεις στηλιτεύονται από τον Τύπο (Εφημ. Η Ελληνική Επανάστασις, 6 Ιουλίου 1882,
85)[9]. Επίσης η φοίτηση στο εξωτερικό των διδασκόντων και των διευθυντριών προβάλλεται ως προσόν
και ως παροχή εγγυήσεων για εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Εκτός από τα ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν στην πόλη και δημόσια σχολεία. Πολύ καλή φήμη
έχει το Α΄ Δημοτικό Παρθεναγωγείο (Στρούμπειο) (Εφημ. Φορολογούμενος Πατρών, 21 Ιουλίου 1891,
840), στο οποίο το 1896 παρακολούθησαν τα μαθήματα τόσα κορίτσια όσα σε όλα τα άλλα σχολεία της

πόλης μαζί (Εφημ. Νεολόγος Πατρών, 10 Ιουλίου 1896, 691). Τα περισσότερα από τα παραπάνω
εκπαιδευτήρια περιλάμβαναν «πλήρη δημοτικά σχολεία μετά τάξεων συνδιδακτικού, Ελληνικού τμήματος
και Γυμνασιακών τάξεων» (Εφημ. Φορολογούμενος Πατρών, 18 Αυγούστου 1878, 205).

Η ίδρυση του Αρσακείου Πατρών. Τα πρώτα βήματα.
Ήδη από το 1874 οι κάτοικοι της Πάτρας είχαν προβεί σε ενέργειες, προκειμένου η Φ. Ε. να
ιδρύσει σχολείο στην πόλη τους. Όπως αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας της Eταιρείας, δώδεκα
ευυπόληπτοι πολίτες της Πάτρας υπέβαλαν αίτημα για την ίδρυση Παρθεναγωγείου. Όμως η Φ. Ε. σε
εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν προχώρησε στην ίδρυση σχολείου, επειδή πιθανότατα δεν
είχε επαρκείς εγγυήσεις για τη βιωσιμότητά του.
Το 1884 ο Δήμος Πατρέων επαναφέρει το αίτημα. Σε αυτή την περίπτωση παρέχεται και η
διαβεβαίωση ότι θα προσφερθεί κτίριο για να καταστεί δυνατή η στέγαση του εκπαιδευτηρίου. Με βάση
τις νέες συνθήκες το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας δέχτηκε να προχωρήσει στην
ίδρυση σχολείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε το 1886 να παραχωρήσει οίκημα του Δήμου, χωρίς
όμως να αποδεχτεί να καταβάλει άλλη δαπάνη (βλ. Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών 9 Ιανουαρίου
1886).
Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία αντιμετώπιζε απ’ ότι φαίνεται με σκεπτικισμό το γεγονός (βλ. Η εν
Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία 1996, 129-130)[10] μέχρις ότου στο τιμόνι της βρέθηκε ένας φωτισμένος
ιερωμένος, ο Νικηφόρος Καλογεράς, τέως αρχιεπίσκοπος Πατρών, και στην πολιτική σκηνή
πρωταγωνιστούσε ο Αχαιός πολιτικός Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος. Ο βουλευτής Αχαΐας και υπουργός
Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης το 1891, φαίνεται πως βρήκε λύση στις διαπραγματεύσεις και
έτσι επήλθε συμφωνία μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για την ίδρυση
σχολείων της στην αχαϊκή πρωτεύουσα.
Το γεγονός της ίδρυσης του Αρσακείου Πατρών
χαιρετίστηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση από την αχαϊκή κοινωνία αλλά και από τους κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής, καθώς θα μπορούσε να καλύπτει πλέον τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλης της τότε
ελεύθερης Δυτικής Ελλάδας (Εφ. Αχαΐα, 2 Αυγούστου 1891,787)[11].
Η εποπτεία του Παρθεναγωγείου και η ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του αποφασίστηκε να
ανατεθεί σε πενταμελή επιτροπή[12] (βλ. εφημ. Νεολόγος Πατρών, 3 Νοεμβρίου 1895, 446) αποτελούμενη
από επιφανή πρόσωπα της πατραϊκής κοινωνίας[13], σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (βλ. Κανονισμός των Παρθεναγωγείων της Φ. Ε. έτος 1883, 83 -87). Σε μια
πρώτη φάση η Επιτροπή θα φρόντιζε για θέματα που εκκρεμούσαν ως την οριστική έναρξη λειτουργίας
του εκπαιδευτηρίου.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Αρσακείου Πατρών δεν ήταν ανεξάρτητη αρχή αλλά λογοδοτούσε στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Αυτό, θέλοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερη
διαφάνεια αλλά και να τονώσει το κύρος του θεσμού, όρισε τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που την
αποτελούσαν ο Μητροπολίτης Πατρών, ως πρόεδρος, ο Νομάρχης Αχαΐας και ο Δήμαρχος Πατρέων, ως
μέλη (ό. π. άρθρο 87). Η Εφορευτική Επιτροπή είχε τη γενική εποπτεία του Παρθεναγωγείου &
παρακολουθούσε διακριτικά το έργο του, χωρίς όμως να παρεμβαίνει σε θέματα διοίκησης. Ωστόσο, ο
διορισμός στη Διοικούσα Επιτροπή προσώπων που ανήκαν στο συγγενικό περιβάλλον του υπουργού Αχ.
Γεροκωστόπουλου επικρίθηκε έντονα (Εφημ. Φορολογούμενος Πατρών, 22 Νοεμβρίου 1891)[14].
Για να δοθεί η οριστική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
επισκέφτηκαν την πόλη δύο μέλη του τα οποία, αφού διαπίστωσαν ότι και οι τελευταίες λεπτομέρειες
είχαν διευθετηθεί, συμφώνησαν για έναρξη των μαθημάτων την 3η Φεβρουαρίου 1892. Παράλληλα,
δημοσιεύτηκαν στον Τύπο ανακοινώσεις προς τους γονείς, ώστε να υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις
(Αθανασόπουλος Ι., 1992, 36).
Τα εγκαίνια του νέου εκπαιδευτηρίου πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη λαμπρότητα την
30η Ιανουαρίου 1892 και αποτέλεσαν κοσμικό γεγονός για την Πάτρα. Ο Κ. Φιλόπουλος, εκδότης του
«Φορολογουμένου» αφιερώνει τις δύο πρώτες σελίδες της εφημερίδας στην εκδήλωση, όχι μόνο δίνοντας
την ατμόσφαιρα της τελετής αλλά παρέχοντας και πληροφορίες για την εκπαιδευτική κατάσταση γενικά
που επικρατεί στην Πάτρα.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στην οικία του Κ. Νιανιάρα, όπου στεγάστηκε αρχικά και το
Αρσάκειο (Εφημ. Τηλέγραφος Πατρών, 2 Αυγούστου 1929)[15]. Στην τελετή παραβρέθηκαν οι αρχές της
πόλης, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και πλήθος κόσμου. Πρώτη
διευθύντρια είχε οριστεί η Ειρήνη Πρινάρη,[16] (Εφημ. Φορολογούμενος, 31 Ιανουαρίου 1892, 869) η οποία

και μίλησε για την ορθή εκπαίδευση των θηλέων, ενώ το μέλος της τοπικής επιτροπής Στ. Θεοχάρης εξήρε
τον πατριωτικό ρόλο του Αρσακείου, παρουσίασε την ιστορία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και
συνεχάρη τη Δημοτική Αρχή και τον Αχ. Γεροκωστόπουλο που πέτυχαν την ίδρυση του εκπαιδευτηρίου.
Ενδιαφέρουσες είναι οι πληροφορίες που δίνει ο Στ. Θεοχάρης για τα σχολεία της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Εκτός από το εσωτερικό και το εξωτερικό Διδασκαλείου της Αθήνας και αυτό
της Κέρκυρας, γίνεται μνεία για τα τέσσερα σχολεία στους αλβανόφωνους δήμους της Αττικής και για το
Ελληνικό και προκαταρκτικό σχολείο στη Χοταχόβα της Αλβανίας, πατρίδα του Αρσάκη. Τα αριθμητικά
στοιχεία που παρατίθενται είναι ενδεικτικά της προσφοράς και της δράσης της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας: από το 1836 ως το 1890 φοίτησαν επιτυχώς και αποφοίτησαν από τα Διδασκαλεία της περίπου
15000 δασκάλες.
Ο Στ. Θεοχάρης θεωρεί πως η προσπάθεια αυτή μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλον δέος απέναντι
στην ίδρυση ξένων σχολείων και στην αγωγή την οποία προσπαθούσαν να μετακενώσουν (ο όρος με την
Κοραϊκή του έννοια), δασκάλες που είχαν ανατραφεί ή σπουδάσει στο εξωτερικό. Επειδή την εποχή
εκείνη η κατ’ οίκον διδασκαλία πολλαπλασιαζόταν σε βάρος της σχολικής, τονίζει ιδιαίτερα τα θετικά
στοιχεία της δεύτερης. Επιτίθεται στην ξενομανία, ιδίως της ανώτερης τάξης, κρούοντας τον κώδωνα του
κινδύνου για μια «ερμαφρόδιτη εκπαίδευση» (Εφημ. Φορολογούμενος Πατρών, 31 Ιανουαρίου 1892,
869). .
Η Διοικητική Επιτροπή προσπάθησε κατά τα πρώτα βήματα λειτουργίας του σχολείου να
εξασφαλίσει μια σχετική αυτονομία. Έτσι το Δεκέμβριο του 1892 υπέβαλε αίτηση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για παραχώρηση του δικαιώματος της απόλυσης
εκπαιδευτικών. Επίσης, επιδιώκονταν η δυνατότητα της επιλογής νέων εκπαιδευτικών από τα μέλη της
Επιτροπής. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε αποδεκτό, γιατί δε συμφωνούσε με τον ισχύοντα κανονισμό της
Εταιρείας. Η ποινή της αποβολής από το Παρθεναγωγείο επιβαλλόταν από τη Διοικητική Επιτροπή, ύστερα
από πρόταση της Διευθύντριας. Κάποιες φορές τα μέλη της Επιτροπής παρακολουθούσαν και τη
διδασκαλία των μαθημάτων στο σχολείο (Αθανασόπουλος Ι., 1992, 36).
Σίγουρα η προσφορά της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής, αλλά και των μεταγενέστερων, ήταν
σημαντική για τη διατήρηση και εδραίωση του σχολείου. Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως δε σημειώθηκαν
παρατυπίες και δεν υπήρξαν περιπτώσεις προσώπων τα οποία δε στάθηκαν στο ύψος της αποστολής που
τους είχε ανατεθεί.
Το 1892 ο ταμίας της Επιτροπής, Στ. Θεοχάρης κατέφυγε στη Βιέννη έχοντας υπεξαιρέσει τα
χρήματα του ταμείου (1400 δραχμές), παρότι γνώριζε πως αυτά προορίζονταν για λειτουργικές ανάγκες
του σχολείου. Έτσι στο λογιστικό έλεγχο που έγινε το 1894 διαπιστώθηκε το έλλειμμα και η Διοικητική
Επιτροπή τον αντικατέστησε με τον Αντώνιο Πικραμένο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα μέλη της πρώτης
πενταμελούς Διοικητικής Επιτροπής στη νέα σύνθεση του 1895 υπάρχει μόνο το όνομα του Κων/νου
Παπαγιάννη, ως προέδρου (Εφημ. Νεολόγος Πατρών, 3 Νοεμβρίου 1895, 446), προφανώς λόγω του
σάλου που είχε ξεσπάσει. Άλλωστε, οι τρεις αλλαγές διευθυντριών μέσα στα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας
του Αρσακείου Πατρών (Η εκατονταετηρίς της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 1936, 32)[17], αποδεικνύουν την
προσπάθεια του ιδρύματος για αναζήτηση ταυτότητας και ισορροπιών.
Επίσης κατά το σχολικό έτος 1895 - 1896 τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής έκαναν δωρεάν
εγγραφές στις θυγατέρες και τις ανιψιές τους. Όμως μετά την υποβολή του Μαθητολογίου στις αρχές
Νοεμβρίου 1896, η Εταιρεία ακύρωσε την εγγραφή αυτή, αφού δικαίωμα δωρεάν φοίτησης στα σχολεία
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας δεν είχαν ούτε οι κόρες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(Αθανασόπουλος Ι., 1992, 37).
Παρά τις δυσκολίες των πρώτων χρόνων το Αρσάκειο Πατρών καθίσταται στη συνέχεια ένα
Πρότυπο σχολείο για την πόλη και υπερτερεί έναντι των υπόλοιπων ιδιωτικών και των άλλων ετεροδόξων
Παρθεναγωγείων που λειτουργούν στην ακμάζουσα εμπορική Πάτρα, του πλούτου και της κοσμικής ζωής
των αρχών του 20ου αιώνα. Στο πλαίσιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας το Αρσάκειο Πατρών, φέρει σε
πέρας με απόλυτη επιτυχία την αποστολή του για υψηλής ποιότητας παρεχόμενη Παιδεία για τον
Ελληνισμό, αυτόν τον κόσμο το Μικρό, το Μέγα…
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Ο Christian Ludwig Korck (1800-1842) ήρθε στην Ελλάδα ως μέλος της ιεραποστολής της Church
Missionary Sosiety. Ο Korck παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή για «λόγους υγείας»(!) το 1836,
ύστερα από έντονη αντιπαράθεση με τους συναδέλφους του στο Διδασκαλείο.
[2]
Ανάλογες απόψεις εκφράζει ο Μακρυγιάννης και στα Aπομνημονεύματά του, όπου στηλιτεύει την όλη
κατάσταση η οποία παρουσιάζεται με τη μορφή φιλανθρωπικών και αφιλοκερδών προγραμμάτων
παιδείας, ενώ ο απώτερος στόχος της είναι η άλωση της ελληνικής εκπαίδευσης.
[3]
Το σχολείο της Αίγινας λειτούργησε με 32 μαθήτριες με χρήματα που έδωσε η Δούκισσα της Πλακεντίας,
ενώ της Σύρου με εισφορές των «Κυριών της Νήσου ».
[4]
(Βλ. σχετικά εγκύκλιο του υπουργού Σ. Βλάχου «Περί αποχωρήσεως των αρρένων από τα κοράσια εις
τα δημοτικά σχολεία» στο Φουρναράκη Ε., 1987, 141)Το 1852 απαγορεύεται η συνεκπαίδευση των
φύλων. Ωστόσο, παραμένει ζητούμενο κατά πόσο η ελληνική κοινωνία της εποχής συμμεριζόταν
αντιλήψεις σχετικές με τη μη συναναστροφή των φύλων στην παιδική ηλικία και τη διαπαιδαγώγησή τους
σε διαφορετικά σχολεία κατά τα πρότυπα δυτικών αστικών κοινωνιών, για τα οποία ήταν ευαίσθητες
ορισμένες μόνο κοινωνικές ομάδες και όχι ο απλός λαός. Άλλωστε, κατά την κοινή φοίτηση αγοριών και
κοριτσιών την προηγούμενη περίοδο στα αλληλοδιδακτικά σχολεία, δεν είχαν αναφερθεί σχετικά
προβλήματα.
[5]
Σε έγγραφο του υπουργού Παιδείας το 1862 αναφέρεται ότι το ίδρυμα καλύπτει πλήρως τις
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κατάρτιση των διδασκαλισσών, αφού διαθέτει και δημοτικό
σχολείο που χρησιμεύει για την πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διδάσκεται και το μάθημα της
Παιδαγωγίας. «Περί του σχολείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Ιδιαιτέρα σημείωσις προς
πληροφορίαν της Α. Μεγαλειοτητος», στα Γ.Α.Κ. τόμ. ΙΒ΄, Φ. 59 (Διδασκαλείον).
[6]
Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα λειτουργούν στην Πάτρα τρία εργοστάσια οινοποιίας, τρεις
μεγάλες αλευροβιομηχανίες, κλωστήρια, ξυλουργικά εργοστάσια, εργοστάσια φανελοποιίας και
ψεκαστήρων.
[7]
Υπάρχει αγγελία για ίδρυση Παρθεναγωγείου από τη δασκάλα της Φ. Ε. Αναστασία Γεωργιάδου, κοντά
στο ναό της Παντάνασσας.

[8]

Ο Μισαήλ Αποστολίδης, αρχιεπίσκοπος Πατρών το 1859 και ένας από τους πρωτεργάτες της Φ.Ε.,
ίδρυσε τον Απρίλιο του ίδιου έτους το «Αχαϊκό Παρθεναγωγείο». (Η ανακοίνωση της ίδρυσης αποτελεί το
πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας).
[9]
Κατακρίνεται η χρήση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου από τα περισσότερα σχολεία της πόλης, ενώ
προβάλλεται η νέα «ευρωπαϊκή» διδακτική μέθοδος (συνδιδακτική).
[10]
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Φ. Ε. δεν προχωράει στην ίδρυση σχολείου στην Πάτρα, παρότι
έχει δεχτεί σε αυτό το διάστημα αρκετά κονδύλια από το υπουργείο Παιδείας (όπως το κληροδότημα
Κατινάκη) για τα σχολεία της που προορίζονταν ειδικά για παρθεναγωγεία στην Πάτρα και τη Λάρισα. Η
δικαιολογία είναι ότι δεν πληρούνται οι όροι της Εταιρείας κυρίως σε ότι αφορά την εξασφάλιση στέγης.
[11]
Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο της εφ. Αχαΐα για τον Αχ. Γεροκωστόπουλο, όπου αναφέρεται: «Το
προ πολλού επιζητηθέν παράρτημα του Αρσακείου εν Πάτραις, το οποίον θα περιέχει κοράσια εκτός των
Πατρών, του Άργους, της Ακράτας, της Ζαχάρως, του Ξυλοκάστρου, της Κορινθίας εν γένει, των
Καλαβρύτων, της Ηλείας, της Ακαρνανίας, της Λευκάδος, της Ιθάκης, της Ζακύνθου, της Κεφαλληνίας
και άλλων πλησιοχώρων τόπων γίνεται πραγματικότης…Ιδού το εκπαιδευτήριον τούτο, όπερ συνιστά ο
συμπολίτης ημών υπουργός της Παιδείας».
[12]
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής γίνονται 11, με απόφαση του Δ. Σ. της Φ. Ε. (25-10-1895). Μετά την
παραίτηση του Επαμ. Πετραλιά, στο Συμβούλιο προστίθενται οι: Γεράσιμος Κόγκος, Ανδρέας Κολλάς,
Κων/νος Πράτσικας (και οι τρεις έμποροι), ο δήμαρχος Κοντογούρης, οι Καράκαλος και Στεφανόπουλος
(εφέτες), καθώς και ο Δημήτριος Συρογιάννης (δικηγόρος). Πρόεδρος τοποθετείται ο Κων/νος
Παπαγιάννης.
[13]
Τα μέλη της πρώτης Διοικητικής Επιτροπής του Αρσακείου Πατρών ήταν οι: Επαμεινώνδας Πετραλιάς,
πρόεδρος, Σταμάτης Θεοχάρης, ταμίας, και μέλη οι: Ανδρέας Σταμάτης, Γεώργιος Σουλιώτης και
Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, βάσει του υπ’ αριθμ. 301 / 7 Νοεμβρίου 1891 εγγράφου της Φ.Ε.
[14]
Από τα μέλη της επιτροπής οι Ανδρέας Σταμάτης και Γεώργιος Σουλιώτης ήταν γαμπροί του τότε
υπουργού Αχιλλέα Γεροκωστόπουλου, ενώ ο Επαμεινώνδας Πετραλιάς στενός συγγενής του
Γεωργίου Σουλιώτη.
[15]
Το πρώτο κτίριο όπου στεγάστηκε το Αρσάκειο ήταν ένα ευρύχωρο διώροφο κτίσμα επί της οδού
Ρήγα Φεραίου, το οποίο βρισκόταν κοντά στην πλατεία Όλγας. Για την εποχή του ήταν εξαιρετικά
κατάλληλο όχι μόνο λόγω θέσης αλλά και χάρη στους άνετους χώρους που διέθετε. Όμως με την πάροδο
του χρόνου, λόγω ελλιπούς συντήρησης και αύξησης του αριθμού των μαθητριών δεν μπόρεσε να
ανταποκριθεί στις λειτουργικές ανάγκες του.
[16]
Η Ειρήνη Πρινάρη ήταν η φοιτήτρια που είχε βραβευτεί με το Ράλλειο βραβείο κατά το πρώτο έτος
καθιέρωσης του από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία το 1866. Καταγόταν από την Ήπειρο και στη συνέχεια
διηύθυνε για αρκετά χρόνια το Παρθεναγωγείο της Κέρκυρας πριν έρθει στην Πάτρα.
[17]
Η Ειρήνη Πρινάρη ήταν διευθύντρια κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Αρσακείου ενώ τη
διαδέχτηκε η Ελίζα Δελενάρδου (1892 – 1894). Το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του 1894
ανατίθεται η διεύθυνση του Ιδρύματος στη Μαρία Ι. Ξύδη της οποίας η θητεία θα διαρκέσει 41 ολόκληρα
χρόνια.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1980-2000
Όλγα ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ- ΚΟΥΡΤΖΗ
Δρ. Ιστορίας - Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την παρούσα εργασία ερευνώνται τα εγχειρίδια του μαθήματος της Νεότερης Ιστορίας(Γ΄ Γυμνασίου)
της περιόδου 1978-2004. Εξετάζονται οι διαφορές που έχουν ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο
(εισαγωγές, εξώφυλλα, επιλογή γνωστικού υλικού στις καθορισμένες ενότητες, μεθοδολογία ιστορικής
αφήγησης). Σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν τα όρια που θέτει η Πολιτεία με το καθορισμένο αναλυτικό
πρόγραμμα διαγράφουν επακριβώς τα θεωρητικά και μορφολογικά πλαίσια εντός των οποίων οφείλουν
να κινηθούν αυστηρά οι συγγραφείς των εγχειριδίων αυτών. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως
μεγάλο μέρος της ευθύνης-ίσως το μεγαλύτερο- για το βιβλίο που θα γραφεί έχει ο εκάστοτε
συγγραφέας, ο οποίος δύναται κινούμενος εντός των καθορισμένων θεματικών ορίων που του θέτει η
Πολιτεία, να συνθέσει τη μελωδία που αυτός επιθυμεί.

ABSTRACT
The present paper deals with Contemporary History coursebooks (3rd grade of secondary school) of the
period from 1978 to 2004. The focus of our research is the differences between the various
coursebooks. These differences are both of form and content ( introductions, book covers, choice of
certain teaching material in specific units, methodology of historical narration). Our purpose is to find
out whether the limitations defined by the State through the national school curriculum also draw
theoretical and formal limits for the authors within which they have to work.
Our conclusion is that the author remains mainly responsible for the coursebook to be written and the
author can, within the thematic limitations given by the national curriculum, actually compose what
the author wishes.
Κατά την εικοσαετία 1980-2000, με τη σχετικώς μακρά διάρκεια και τη σχεδόν ενιαία διακυβέρνηση
από το ίδιο κόμμα, διανεμήθηκαν στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου τρία διαφορετικά σχολικά
εγχειρίδια: της Γεωργίας Κουλικούρδη[1], του Β. Κρεμμυδά[2] και του Β. Σφυρόερα[3]
Με την παρούσα εργασία επιδιώκουμε να ερευνήσουμε αν τα όρια που έθεσε σε κάθε συγγραφέα το
αναλυτικό πρόγραμμα- ως εκφραστής της επίσημης κυβερνητικής πολιτικής στην εκπαίδευσηπεριόρισαν και σε ποιο βαθμό την προσωπική τους ελευθερία α)στην επιλογή του γνωστικού υλικού-στα
πλαίσια των προκαθορισμένων ενοτήτων-, β)στη μέθοδο δόμησης του περιεχομένου του εγχειριδίου,
ώστε να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας και γ)στο ιδεολογικό μοντέλο προσέγγισης και ερμηνείας του
ιστορικού παρελθόντος[4].
Τα συμπεράσματα θα προκύψουν από την έρευνα περιεχομένου και μορφής και ειδικότερα των α)
εισαγωγών, β) επιλογής ύλης- διάρθρωσης ενοτήτων γ) υποστηρικτικού υλικού[πηγών, εικόνων,
χαρτών, πινάκων παραθεμάτων]δ) εξώφυλλων

ΕΞΩΦΥΛΛΑ
Το επεξηγηματικό σημείωμα στο οπισθόφυλλο του εγχειριδίου της Κουλικούρδη αναφέρει: «Η ναυμαχία
Πατρών», παραχωρήθηκε ευγενώς από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο[5]».

Δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες ούτε για το θέμα ούτε για το δημιουργό του. Ο μαθητής έχει
ενώπιον του την εικόνα ενός εικαστικού έργου, καλλιτεχνικά και αισθητικά αξιόλογου, εάν όμως αγνοεί
τις ιστορικές λεπτομέρειες- γεγονός σχεδόν αναμφισβήτητο- η επικοινωνία γνωστικά περιορίζεται στα
στοιχεία «θάλασσα-καράβια», που συνειρμικά μπορεί να φέρουν στο νου τη στρατιωτική και οικονομική
ισχύ που η ναυτιλία προσκόμισε στον τόπο και τους ανθρώπους μας, το «δαιμόνιο» του ΄Ελληνα, τη
θαλασσινή Ελλάδα. Επιδιώκεται η ενίσχυση του πατριωτικού συναισθήματος, έστω και χωρίς τη γνώση
των γεγονότων και η αισθητική απόλαυση, που συνεπικουρείται από την illustration έκδοση.
Στο εγχειρίδιο του Κρεμμυδά το επεξηγηματικό σημείωμα αναφέρει:«Η κατάληψη της Βαστίλλης το
1789»
Πρόκειται ομοίως για εικαστικό έργο, με κακή εκτύπωση και καμία επεξήγηση(εποχή, καλλιτέχνης
κλπ). Ο συγγραφέας επιλέγει θέμα που προβάλει την άνοδο της αστικής τάξης στην εξουσία, την
κατάρριψη του παλαιού καθεστώτος, την ελπίδα των εξεγερμένων για βελτίωση της ζωής τους και
απαλλαγή από ό,τι ανελεύθερο και αντιδραστικό έφερε το καθεστώς αυτό. Υπογραμμίζεται η ανάγκη
της αντίστασης και κινητοποίησης των λαών για την πρόοδό τους και την κατάκτηση των δίκαιων
αιτημάτων τους.
Ο Σφυρόερας επεξηγεί ως εξής: «Διδακτικά βιβλία του 18ου αιώνα», με βιβλιοδεσία της εποχής(από τη
συλλογή του Ιστορικού Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας)».
Ο αναγνώστης του εγχειριδίου αποκτά σαφή γνώση του περιεχομένου του εξωφύλλου, που έχει δύο
χαρακτηριστικά:αφενός την υποδήλωση του παρελθόντος - και εμμέσως της Ιστορίας- με την
παλαιότητα των εικονιζόμενων βιβλίων, αφετέρου την προβολή της γνώσης – και μάλιστα μέσω των
πηγών- με την επιλογή των βιβλίων. Η γνώση της Ιστορίας είναι ο εξοπλισμός που θα πρέπει να φέρουν
οι μαθητές με την έξοδό τους στη σύγχρονη ζωή , είναι η πεποίθηση του Σφυρόερα, την οποία
προβάλλει σε κάθε περίπτωση.
Οφείλουμε όμως να αποπειραθούμε και μια αστόχαστη ανάγνωση των εικόνων των τριών εξώφυλλων,
η οποία θα αντιπροσωπεύει την απροβλημάτιστη ματιά πολλών μαθητών: Καράβια= πόλεμοςταξίδεμα(στον κόσμο ή στο παρελθόν), Κάστρο και στρατιώτες= δράση-σύγκρουση, Βιβλία = γνώση.
Αλλά και από αυτή την επιδερμική ανάγνωση τα μηνύματα που εκπέμπονται σχετίζονται με τη
γενικότερη διδακτική στόχευση των συγγραφέων, όπως προσδιορίζονται στις εισαγωγές τους [6].

Τα σχολικά εγχειρίδια:

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ:

Στη σύντομη ιστορική αναδρομή της περιόδου 15ος-20ος αιώνας η Κουλικούρδη θεωρεί την ΄Αλωση και
την ανακάλυψη της Αμερικής ως τα γεγονότα που σημάδεψαν την περίοδο αυτή, συνδέει την Άλωση με
τους ΄Ελληνες και την ευρωπαϊκή ιστορία και εκθέτει τα γενικά χαρακτηριστικά της νεώτερης ιστορίας.
Ο Κρεμμυδάς, αποφεύγοντας κάθε νύξη σε συμβάντα, κάνει λόγο για την ατομική και συλλογική πορεία
των ανθρώπων κατά το παρελθόν, την παγκοσμιότητα των φαινομένων στη διάρκεια των 500
τελευταίων ετών, την αλληλοεξάρτηση των λαών, με έμφαση στους λαούς της Ευρώπης και τον αγώνα
του ανθρώπου με στόχο την καλυτέρευσή του. Ο Σφυρόερας αναφέρεται στα προβλήματα των λαών
σήμερα και σημειώνει σε ιδιαίτερη παράγραφο τα χαρακτηριστικά της πορείας του Ελληνισμού.
Περισσότερο θεωρητικός ο Κρεμμυδάς, ελληνοκεντρικός ο Σφυρόερας και ευρωπαΐστρια η Κουλικούρδη
είναι οι πρώτες διαφορές που εντοπίζονται αλλά το προσωπικό στίγμα του κάθε συγγραφέα
μορφοποιείται στους στόχους που, μέσω του εγχειριδίου του, επιδιώκει και εκτίθενται στο εισαγωγικό
σημείωμα:
Η Κουλικούρδη επιζητά να προσφέρει στους μαθητές την παιδεία ,που συνίσταται στη γνώση-ανθρωπιά
–καλλιέργεια, προκειμένου να κατανοήσουν τις αντιθέσεις του σύγχρονου κόσμου και την ανάγκη της
παγκόσμιας συνεργασίας για ειρηνική πρόοδο[7]. Ενδιαφέρεται για την καλλιέργεια των
πανανθρώπινων αξιών της ειρήνης και συνεργασίας φορτίζοντας το μάθημα της ιστορίας με
διαπαιδαγωγητικό, ηθικοπλαστικό ρόλο.
Ο Κρεμμυδάς θεωρεί ότι ο ρόλος του εγχειριδίου είναι καθοδηγητικός για τη συγκρότηση της ιστορικής
γνώσης και στοχεύει στην καλλιέργεια της εμπιστοσύνης στις ικανότητες του ανθρώπου και στην
προετοιμασία των μαθητών να γίνουν οι αυριανοί ενεργοί πολίτες που θα συμβάλουν συνειδητά στην
ιστορική εξέλιξη.[8]
Ο Σφυρόερας επιδιώκει να μάθουν οι μαθητές τις ανθρώπινες ενέργειες που διαμόρφωσαν την ιστορική
ζωή, ώστε μέσω της γνώσης να καταστούν ικανοί να κατανοούν τα συντελούμενα στο παρόν [9]. Στον
Σφυρόερα η κατανόηση των γεγονότων παίζει πρωταρχικό ρόλο, στον Κρεμμυδά η ώθηση για
συμμετοχή και δράση, ενώ στην Κουλικούρδη η συναίσθηση του καθήκοντος για τη διατήρηση της
ζωής. Ηθική- Δράση- Γνώση εμφανίζονται ως οι άξονες γύρω από τους οποίους θα περιστραφεί
αντίστοιχα η κάθε συγγραφή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η έκταση της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής ιστορίας από την άποψη του αριθμού των σελίδων, το
περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής(σε ποια κράτη ή έθνη αναφέρεται) και η σύνδεσή της ή όχι με την
Παγκόσμια Ιστορία, ποιες πλευρές του ιστορικού μας παρελθόντος επιλέχτηκαν να αναδειχθούν είναι οι
συνιστώσες που θα συνθέσουν την άποψή μας για την ιδιαιτερότητα κάθε εγχειριδίου από την άποψη
του περιεχομένου.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ από το 15ο έως και το 19ο αιώνα
(χωρίς την Ελληνική)
Σελίδες

Σύνολο σελ.

%

Κουλικούρδη

180

332

54,72

Κρεμμυδάς

144

355

40,20

Σφυρόερας

137

385

35,22

Η Κουλικούρδη είναι εκτενέστερη στην αφήγηση του ιστορικού παρελθόντος της Ευρώπης και με αρκετή
διαφορά από τους άλλους δύο, ενώ ο Σφυρόερας έχει κάνει τη μεγαλύτερη σύντμηση. Ποσοτικά η
Κουλικούρδη εμφανίζεται να έχει σαφώς ενισχύσει την Ευρωπαϊκή ιστορία, θεματολογικά όμως
περιορίζεται στα συνήθη γνωστικά πεδία: ανακαλύψεις, αναγέννηση, ανθρωπισμός, επαναστάσεις,

πολιτισμός, ενώ ως προς τη γεωγραφική έκταση επικεντρώνεται στη δυτική Ευρώπη και κυρίως στην
Αγγλία, Γαλλία. Απεναντίας ο Σφυρόερας - και παρά το μικρότερο ποσοστό της «ευρωπαϊκής» ύλης
του- αντιλαμβάνεται την Ευρώπη ευρύτερη των αγγλογαλλικών επικρατειών και διευρύνει την εξέτασή
του διατρέχοντας-αν και συντομότατα- τα Βαλκάνια έως τα ανατολικά σύνορά της. Ωστόσο ούτε
συνθέτει μια ριζικά νέα πρόταση για τον απεγκλωβισμό από τα περιορισμένα γεωγραφικά όρια του
Δυτικού Κόσμου ούτε η εσωτερική διάρθρωση των ενοτήτων και η έκθεση του γνωστικού υλικού
εκφράζει μια διαφορετική αντίληψη από αυτήν της Κουλικούρδη, παρά τις αλλαγές που έχουν
συντελεστεί στην δεκαπενταετία σχεδόν που χωρίζει τα δύο εγχειρίδια. Ο Κρεμμυδάς κινείται ενδιάμεσα
ως προς τον αριθμό των «ευρωπαϊκών» σελίδων, αλλά έχει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης
του γνωστικού του υλικού, που τον διακρίνει από τους άλλους: συνθέτει το κείμενό του γύρω από τον
κεντρικό άξονα των οικονομικοκοινωνικών συνθηκών, στον οποίο περιελίσσονται τα πολιτικά,
στρατιωτικά και πολιτιστικά συμβάντα, ώστε οι εθνικές ιστορίες και τα ξεχωριστά γεγονότα να χάνουν
τον αυτόνομο, κυριαρχικό ρόλο τους στην ιστορική αφήγηση και η προσοχή του αναγνώστη να
μεταφέρεται στο σύνολο των διεργασιών του ιστορικού παρελθόντος. Η Κουλικούρδη με τον Σφυρόερα
προβάλουν τα γεγονότα και τα φαινόμενα καθεαυτά, παραθέτοντας το πληροφοριακό υλικό σε
χρονολογική σειρά και αφήνοντας το μαθητή να ανακαλύψει-ή να μην ανακαλύψει- και να ερμηνεύσειή να μην ερμηνεύσει-την εξέλιξη των συμβάντων, χωρίς να υπεισέρχονται στην αλληλλοδιαπλοκή και
συνολικότητά τους[10]. Ο Κρεμμυδάς δηλαδή κατόρθωσε- περιορισμένος στο ίδιο χρονικό και
θεματολογικό πλαίσιο- να δει με άλλη οπτική και να προσφέρει μια νέα πρόταση ανάγνωσης της
ιστορικής εξέλιξης.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ εκτός Δ. ΕΥΡΩΠΗΣ
Αμερική
Σελ.

Βαλκάνια
Σελ.

Σύνολο % Σελ.

Κουλικούρδη

Ανατ.
Ευρώπη
Σελ.
5

3* +2(19ος) +3(αποικίες)

5(πόλεμοι)

18

5,42

Κρεμμυδάς

10

10*+4(19ος ) +6(αποικίες)

2(πόλεμοι)

32

9,01

Σφυρόερας

13

7*+3(19ος )

2(πόλεμοι) +1

33

8,57

+7(αποικίες)

* Οι σελίδες αυτές αναφέρονται στην Αμερικανική Επανάσταση
Η Κουλικούρδη, παρά τη δήλωσή της ότι συγγράφει Ευρωπαϊκή Ιστορία έχει προσηλώσει το βλέμμα της
στη Δυτική Ευρώπη αγνοώντας, σχεδόν καθ’ ολοκληρία, την υπόλοιπη ήπειρο.. Ο Κρεμμυδάς έχει
φροντίσει περισσότερο από τους λοιπούς να επεκτείνει τις αναφορές του σε μεγαλύτερο γεωγραφικό
πλάτος, απέχει όμως πολύ από την πανευρωπαϊκή-αλλά και παγκόσμια- διάσταση που φιλόδοξα
προϊδεάζει ο τίτλος του εγχειριδίου. ΄Οσον αφορά μάλιστα την Βαλκανική Ιστορία και τη διασύνδεσή
της με την Ελληνική θα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, εάν δεν είχαν γίνει οι σχετικοί πόλεμοι. Ο Σφυρόερας
υπερέχοντας σε αριθμό σελίδων υπολείπεται των άλλων στο συνολικό ποσοστό, αποτυγχάνοντας να
μετακινηθεί από τα καθορισμένα πλαίσια.
Η συμβολή των λαών στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και στην πρόοδό της είναι απαραίτητο να
εκφράζεται συστηματικά σε ένα εγχειρίδιο Ιστορίας[11]. Με εξαίρεση τον Κρεμμυδά που η σύλληψη της
σφαιρικότητας, της αλληλουχίας και αλληλοεξάρτησης των ιστορικών γεγονότων του παρέχει τη
δυνατότητα να επεκτείνει την αφήγησή του-έστω και με τη μορφή μιας απλής αναφοράς –και να
διεισδύει στα απαιτούμενα γεωγραφικά όρια, οι άλλοι δύο περιορίζουν την
αφηγηματική διαδικασία[12] σε ότι συνάπτεται με την επιλεκτική αναφορά στο δυτικό κόσμο. Η
αυτόνομη εξέταση μάλιστα της αμερικανικής ιστορίας [σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναλυτικού
προγράμματος] ολοκληρώνει τη «δυτική» κατεύθυνση της διδασκαλίας στο μάθημα της Ιστορίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ από το 15ο έως και το 19ο αιώνα

Σελίδα

Σύνολο σελ.

%

Κουλικούρδη

130

332

39,15

Κρεμμυδάς

106

355

29,85

Σφυρόερας

216

385

56,10

Ποσοστιαία σύγκριση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής ύλης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Κουλικούρδη

39,15

54,72

Κρεμμυδάς

29,85

40,20

Σφυρόερας

56,10

35,22

Ο Σφυρόερας ρίχνει το βάρος στην Ελληνική ιστορία έχοντας στον αντίποδά του τον Κρεμμυδά, με την
Κουλικούρδη να κινείται ενδιάμεσα αλλά να εντάσσει την Ελληνική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και όχι
σε αυτοτελή κεφάλαια, σε μία προσπάθεια να αντιληφθεί ο μαθητής την πορεία μας στη συνάφεια της
με άλλους λαούς-έστω και μονομερώς[13].
Σύγκριση περιόδων Ευρωπαϊκής Ιστορίας α)15ος-1833 και β)1833-1914

Κουλικούρδη
Κρεμμυδάς
Σφυρόερας

Ευρωπαϊκή 15ος-1815
134
114
106

Ευρωπαϊκή 1815-1914
46
30
29

Σύγκριση περιόδων Ελληνικής Ιστορίας α)15ος-1833 και β)1833-1914
15ος-1833

1833-1914

Κουλικούρδη

107

23

Κρεμμυδάς

86

20

Σφυρόερας

156

60

Διαπιστώνουμε εύκολα την υποβάθμιση των συμβάντων του 19ου αιώνα σε σχέση με αυτά των
προηγούμενων αιώνων, τόσο στην Ελληνική όσο και στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή ιστορία, επιλογή που εκ
προοιμίου καθορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Η οικονομικοπολιτική οργάνωση των αστικών
κοινωνιών με τις αντιθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό των σύγχρονων κρατών, που καθόρισαν τις

εξελίξεις τους δύο τελευταίους αιώνες, θεωρείται ελάσσονος σπουδαιότητας σε σύγκριση με το
παρελθόν (16ος , 17ος, 18ος αιω.)
Η περίοδος επίσης που συγκροτείται το ελληνικό κράτος, προσπαθεί να συγχρονίσει το βήμα του με
αυτό της προηγμένης Ευρώπης και να λύσει τα διαιωνιζόμενα εθνικά του ζητήματα, υπολείπεται κατά
πολύ των προηγούμενων ιστορικών φάσεων. Παρά την ταύτισή τους και στις ενότητες αυτές
εντοπίζονται διαφορές στην επιλογή των συμβάντων που προβάλλονται, τη διάρθρωσή τους και την
οπτική γωνία από την οποία θεάται κάθε συγγραφέας τις σχετικές περιόδους. Συνολική η αφηγηματική
πορεία του Κρεμμυδά, περιλαμβάνει τα θέματα που του έχει καθορίσει το αναλυτικό αλλά προτείνει μια
διαφορετική ανάγνωση του παρελθόντος προσπαθώντας να οδηγήσει το μαθητή στην αναζήτηση
«αιτίας-αποτελέσματος», να του υποδείξει την αμφίδρομη σχέση της ιστορικής προσωπικότητας με την
εποχή της, να εντάξει τα «μοναδικά» στρατιωτικά ή πολιτικά γεγονότα σε μεγαλύτερες διάρκειες
προκειμένου να καταστεί δυνατή η ερμηνεία τους. Η Κουλικούρδη και ο Σφυρόερας εκθέτουν τα
συμβάντα παραθέτοντας πληροφοριακό υλικό, ώστε να γίνουν απολύτως αντιληπτά και κατανοητά,
αφήνοντας το μαθητή να αναζητήσει την ερμηνεία τους[14].
Σύγκριση επιμέρους κεφαλαίων
ΚΟΥΛΙΚΟΎΡΔΗ Σελ.

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
Σελ.
154,22%

ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ
Σελ.
71,81%

Γαλλική Επαν.

14-

4,21%

΄Ελληνες - άλωση

30-

9,03%

35-

9,85%

Ελληνική Επαν.

54-

16,26%

31-

8,73%

Β΄ Παγκ.Πόλεμος

3-

0,90%

15-

4,22%

33-

8,57%

Μετά τον πόλεμο

7-

2,10%

9-

2,53%

13-

3,37%

4353-

11,16%
13,76%

Στην ανάγνωση του πίνακα θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα εξής στοιχεία: 1) Στην Κουλικούρδη και
στον Σφυρόερα η Επανάσταση του ’21 καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση, ενώ ο Κρεμμυδάς
αναπτύσσει εκτενέστερα την κατάσταση του Ελληνισμού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 2) Ο Β΄
Παγκόσμιος είναι σχεδόν ανύπαρκτος στην Κουλικούρδη, περισσότερο ανεπτυγμένος στον Κρεμμυδά,
ιδιαίτερα τονισμένος στον Σφυρόερα. 3) Η Γαλλική Επανάσταση κατέχει μικρό μόνο μέρος στην
αφήγηση του Σφυρόερα, ενώ κινείται στα ίδια επίπεδα στους άλλους δύο.4) Στα μεταπολεμικά χρόνια η
ύλη ποσοτικά δεν έχει μεγάλη απόκλιση, με τη διαφορά να εστιάζεται στο γνωστικό υλικό που
επιλέχτηκε και στην παρουσίαση ή όχι των αφανών διεργασιών που καθόρισαν τις εξελίξεις.
ΤΕΧΝΕΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Σελίδες

Σύνολο

%

Κουλικούρδη

46

332

13,85

Κρεμμυδάς

44

355

12,39

Σφυρόερας

54

385

14,02

Κινούνται και οι τρεις στα ίδια πλαίσια, με τον Κρεμμυδά να σημειώνει το μικρότερο ποσοστό. Τα
θέματα όμως που καθένας επέλεξε να παρουσιάσει εξαρτώνται κατ’ αποκλειστικότητα από την
προσωπική τους κρίση. Ως παράδειγμα θα αξιοποιήσουμε το σχετικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο
19ο αιώνα:
Η Κουλικούρδη( εννέα σελίδες)διακρίνει τις θεωρητικές από τις φυσικές επιστήμες, τη φιλοσοφία και τις
κοινωνικοοικονομικές θεωρίες και παραθέτει σε συντομία τα χαρακτηριστικά επιτεύγματα κάθε τομέα.
Ο ρομαντισμός και τα καλλιτεχνικά ρεύματα σε ανεξάρτητες ενότητες. Η ένταξη του πολιτισμού στο
σύνολο του ιστορικού παρελθόντος, ως άμεσα συσχετιζόμενο με τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά
γεγονότα, εφαρμόζεται- ως ένα βαθμό- στην ενότητα με τις οικονομικές θεωρίες. Το περιεχόμενο είναι
κατά κύριο λόγο γνωσιολογικό.
Ο Κρεμμυδάς(δεκατέσσερις σελίδες) διακρίνει δύο μεγάλες ενότητες: Α)Η επιστήμη και η σκέψη και
Β)Στο χώρο της Τέχνης. Στην πρώτη εξετάζει τις επιτεύξεις της επιστήμης και της φιλοσοφίας σε
συνδυασμό με τη συνολική ιστορική εξέλιξη, ως δημιούργημα και δημιουργό των νέων δεδομένων. Στη
δεύτερη ιδιαίτερα κεφάλαια αποτελούν η πεζογραφία-ποίηση, η ζωγραφική-γλυπτική, η αρχιτεκτονική
, η μουσική, ο κινηματογράφος. Συνδέονται με την εποχή και τις ανάγκες, ερμηνεύονται οι τάσεις.
Ο Σφυρόερας(εννέα σελίδες) έχει εντάξει στο ΙΣΤ΄ κεφάλαιο με τίτλο «Οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις
από τα μέσα του 19ου ως τις αρχές του 20ου αιώνα» την ενότητα: «Οικονομικές-κοινωνικές θεωρίες,
γράμματα, επιστήμη και τέχνη το 19ο αιώνα», στην οποία παραθέτει το πληροφοριακό του υλικό. Εκτός
από την υποενότητα που αναφέρεται στη γένεση και πορεία του σοσιαλισμού και παρουσιάζεται σε
σχέση με τις συνθήκες που την γέννησαν, όλες οι άλλες σύγκεινται από ονομαστική παράθεση
εφευρέσεων, τάσεων ή ρευμάτων.
Η πολιτιστική δραστηριότητα των λαών είναι οργανικά δεμένη με τις υπόλοιπες συνιστώσες του
ιστορικού γίγνεσθαι(οικονομία, κοινωνία, πολιτική). Εάν επιδιώκουμε την καλλιέργεια συνείδησης
ιστορικής και εξοπλισμό του μαθητή με τη δυνατότητα να συνδέει τα γεγονότα του γίγνεσθαι και να τα
ερμηνεύει για να καθορίσει τις επιλογές και τη δράση του, τότε η αυτοτέλεια αλλά και η υποβάθμιση
της πολιτιστικής ιστορίας είναι ανασταλτικός παράγοντας για την επίτευξη αυτού του στόχου.
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΗΓΕΣ-ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Κουλικούρδη

35[15]

Κρεμμυδάς

60

Σφυρόερας

76

Η συμβολή των πηγών στην επίτευξη των διδακτικών στόχων στο μάθημα της Ιστορίας είναι
αδιαμφισβήτητη[16] -παρά τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με το στόχο και τη μέθοδο
αξιοποίησής τους στη διδακτική πράξη. Στον πίνακα διαπιστώνεται η αυξανόμενη ενσωμάτωσή τους στα
βιβλία της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου, με τον Σφυρόερα να έχει υπερβεί το διπλάσιο της Κουλικούρδη.
Βεβαίως, η ποσοτικά ενισχυμένη παράθεση πηγών δεν είναι εγγύηση για την προαγωγή της κριτικής
ικανότητας των μαθητών, αν ταυτόχρονα δεν εξασφαλίζεται ο διάλογος μεταξύ αντικρουόμενων
δεδομένων, ώστε να εθίζονται οι μαθητές στην έρευνα και στη συζήτηση της διαφορετικότητας, στην
εξαγωγή συμπερασμάτων μετά από επεξεργασία. ΄Ολες τις ανωτέρω πηγές λειτουργούν κυρίως
συμπληρωματικά ή επιβεβαιωτικά στο αφηγηματικό μέρος, παρέχοντας γνωστικό υλικό αλλά
στερώντας το δέκτη από την δυνατότητα της σφαιρικής εποπτείας και αποτίμησης των
συμβάντων.
ΧΑΡΤΕΣ

Αριθμός
Κουλικούρδη

15

Κρεμμυδάς

38

Σφυρόερας

26

Ο χάρτης για το μάθημα της Ιστορίας είναι το στοιχειώδες εποπτικό μέσο και ταυτόχρονα απόλυτα
απαραίτητο για την εμπέδωση και κατανόηση του αφηγηματικού υλικού. Ο συνδυασμός της ανθρώπινης
δραστηριότητας με το γεωγραφικό χώρο στον οποίο εκάστοτε αυτή συνάπτεται ή εκτυλίσσεται ,
υποβοηθά το μαθητή στη διαδικασία ερμηνευτικής προσέγγισης του παρελθόντος και στην καλλιέργεια
της διαλεκτικής σκέψης. Η πρόθεση του συγγραφέα για καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας του
μαθητή εκδηλώνεται και με το βαθμό αξιοποίησης του συγκεκριμένου εποπτικού υλικού, όπου ο
Κρεμμυδάς προηγείται σημαντικά , η Κουλικούρδη έχει πολύ περιορίσει το πληροφοριακό της υλικό,
ενώ ο Σφυρόερας κινείται σε ενδιάμεσο επίπεδο[17].
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ
Αριθμός
Κουλικούρδη

-0-

Κρεμμυδάς

22

Σφυρόερας

4

Οι πίνακες και τα διαγράμματα είναι γνωστικό υλικό, πηγές που ενισχύουν την ιστορική
αφήγηση, πλουτίζουν την πληροφόρηση και διευρύνουν τον γνωστικό ορίζοντα των μαθητών. Η
χρησιμοποίηση από τον Κρεμμυδά σημαντικού αριθμού πινάκων και διαγραμμάτων δηλώνει έκδηλα τη
μέριμνα του για τροφοδότηση της πολύπλευρης μάθησης.
ΕΙΚΟΝΕΣ
Κουλικούρδη

232

Κρεμμυδάς

251

Σφυρόερας

410

Είναι διαπιστωμένος ο ρόλος των εικόνων-ως ιστορικών πηγών- και των κάθε είδους επεξηγηματικών
παραθεμάτων για την κατανόηση, εμπέδωση και διεύρυνση της γνώσης[18], και έκδηλη η σταδιακή
ενίσχυση του οπτικού γνωστικού υλικού των εγχειριδίων, με την πασιφανώς εκρηκτική διαφορά του
Σφυρόερα, ο οποίος διπλασιάζει σχεδόν τον αριθμό τους.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ανά σελίδα
Αριθμός
Κουλικούρδη

-0-

Κρεμμυδάς

-0-

Σφυρόερας

144

Η επεξήγηση της αφήγησης με σύντομες διευκρινίσεις για όρους, πρόσωπα κλπ. ενισχύει τη γνωστική
διαδικασία και υποβοηθά την αντιληπτική ικανότητα του μαθητή.
Ο Σφυρόερας επιδιώκοντας να καταστήσει τους μαθητές κοινωνούς της γνώσης(βλ. «Εισαγωγές» σελ.
2), αξιοποιεί ιδιαίτερα τη μέθοδο του παραθέματος ως μέσο για την ενίσχυση του πληροφοριακού
υλικού που θέτει υπόψη των αναγνωστών του.
Ολοκληρώνοντας εδώ την εξέταση των εγχειριδίων, πιστεύω πως μπορούμε να καταλήξουμε στο
συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτιστούν οι διαφορετικοί συγγραφείς και η πνευματική τους
παραγωγή, επειδή ταυτίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα που καθορίζει τις θεματικές ενότητες του έργου
τους. Δεν ήταν στις προθέσεις μου να δείξω πιο εγχειρίδιο είναι το καλύτερο από τ’ άλλα , αλλά πως
ανάλογα με την ιδεολογική, επιστημονική, και αισθητική συγκρότηση και καλλιέργεια του κάθε
συγγραφέα μπορεί να παραχθεί διαφορετικό σχολικό βιβλίο. Εν τέλει την όποια πρόθεση της Πολιτείας
για το είδος και το περιεχόμενο της γνώσης που, μέσω ενός εγχειριδίου, θέλει να προωθήσει μπορεί,
περισσότερο ή λιγότερο(εξαρτάται από το βαθμό προστασίας της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου)
να υπερβεί η πρόθεση του συγγραφέα να τονίσει εκείνα ή τα άλλα συμβάντα του ιστορικού
παρελθόντος από την οπτική γωνία που επιλέγει με τη μέθοδο που προτιμά. Οι μαθητές- αποδέκτες θα
αποφοιτούν με κατακτημένη εκείνη τη γνώση-ή τη μέθοδο γνώσης- που επέλεξε ο συγγραφέας του
εγχειριδίου τους, τη διαμεσολάβησε η διδασκαλία του εκπαιδευτικού και την κατεύθυνε η Πολιτεία.
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Βλ. Β. Σκουλάτος «Το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας στη Μ. Εκπαίδευση»,ΠΕΦ. Σεμινάριο 3, Αθήνα,
Γενάρης 84, σελ.24 -29.
[12]
Γνωρίζουμε ωστόσο ότι μεγάλη ευθύνη για τον ευρωκεντρισμό και ελληνοκεντρισμό των εγχειριδίων
έχουν οι συντάκτες των αναλυτικών προγραμμάτων που ορίζουν θεματολογικά τη συγγραφή.
[13]
Ο Δ. Γιαννακόπουλος «Η θέση της ευρωπαϊκής Ιστορίας στη Β/μια Εκπαίδευση. Διαπιστώσεις και
προτάσεις», Εκπαιδευτικά, 59-60, σελ.82-95, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο εγχειρίδιο είναι το μόνο που
τα 2/3 της ύλης του είναι συνεχής ευρωπαϊκή ιστορία στην οποία έχει εντάξει την ελληνική,
αποφεύγοντας τον εθνοκεντρισμό με την ισότιμη ένταξή της στα γενικότερα ευρωπαϊκά πλαίσια.
[14]
Κουλικούρδη Α. Η εποχή του ΄Οθωνα[κάθοδος, αντιβασιλεία, Σύνταγμα, εθνικό πρόβλημα και Μ.
Ιδέα, η πολιτική των δυνάμεων στην Α. Μεσόγειο, ο Κριμαϊκός Πόλεμος, η συνθήκη των Παρισίων,
Σημασία της, οι ΄Ελληνες και ο Κριμαϊκός, η έξωση] Β. Η εποχή του Γεωργίου Α΄[εκλογή, ένωση
Επτανήσου, Σύνταγμα ’64, η επανάσταση της Κρήτης, Πανσλαβισμός, ρωσοτουρκικός πόλεμος,
συνθήκη Βερολίνου-σημασία της, Χ. Τρικούπης, Ελληνοτουρκικός 1897, Μακεδονικό ζήτημα,
Νεότουρκοι, Κίνημα 1909, Βαλκανικοί πόλεμοι]
Κρεμμυδάς Α. Οργάνωση κράτους: από την απολυταρχία στη δημοκρατία
1.Απολυταρχία του ΄Οθωνα, η ξενοκρατία και οι πολιτικές συγκρούσεις2.Καθιέρωση, στερέωση
δημοκρατικών θεσμών3.Πολιτική κρίση των αρχών του 20ου αιώνα και η Επαν του 1909 Β. Εξέλιξηπροβλήματα της ελληνικής κοινωνίας 1.Κοινωνία και οικονομία: η αργή πορεία προς την ανάπτυξη

[πληθυσμός, οικονομία, κοινωνία] 2.Πολιτική και ιδεολογία: μεγάλη ιδέα και μεγάλα εθνικά ζητήματα
3.Ο χώρος της παιδείας, του πνεύματος και της τέχνης.
Σφυρόερας ΙΗ. Η Ελλάδα Η εκλογή του ΄Οθωνα στο θρόνο της Ελλάδας και η περίοδος της
Αντιβασιλείας. Η περίοδος της απόλυτης Μοναρχίας , Νόθος Κοινοβουλευτισμός, Κριμαϊκός, νέες
πολιτικές δυνάμεις και έξωση, η εκλογή του Γεωργίου και η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα,
Σύνταγμα 1864, οι πολιτικές και εθνικές εξελίξεις από το ’64 ως το Γουδί, οι πολιτικές εξελίξεις, η
Κρητική επανάσταση, η Βαλκανική κρίση και οι επαναστάσεις του 1878, η παραχώρηση της Κύπρου
στους ΄Αγγλους, προσάρτηση Αν. Ρωμυλίας, ελληνοτουρκικός 1897, Μακεδονικός αγώνας, Κίνημα
Νεοτούρκων, Κίνημα στο Γουδί, Ελ. Βενιζέλος, Βαλκανικοί πόλεμοι Α, Β-Συνθήκη Βουκουρεστίου,
δολοφονία Γεωργίου, Η οικονομική και πολιτιστική πορεία του ελληνικού κράτους:οικονομία (1σελ.),
λογοτεχνία, επιστήμη, τέχνη.
[15]
Οι 33 πηγές παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου και μόνο οι δύο έχουν ενσωματωθεί στην ενότητα
την οποία αφορούν.
[16]
Για πηγές βλ. Henri Moniot, η Διδακτική της Ιστορίας, μτφρ.΄ Εφη Κάννερ, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2000,
σελ. 265-282
[17]
Για τα εποπτικό υλικό και μέσα στη συγγραφή και διδασκαλία της Ιστορίας βλ. Θ.
Ιωάννου, Διδάσκοντας Ιστορία:από τις θεωρίες της μάθησης στη στοχοθετική στρατηγική ,Ατραπός, σελ.
172-176
[18]
Βλ. και Χαράλαμπου Χαρίτου «Το βιβλίο της Ιστορίας στο Γυμνάσιο όπως το βλέπουν οι μαθητές-η
εμπειρία ενός ερωτηματολογίου», περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση,τευχ.23, Ιουλ.-Αυγ.1985, σελ.11-15. Η
συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών εκτίμησε θετικά και θεώρησε ως απαραίτητο συστατικό της
γνωστικής δια του εγχειριδίου διαδικασίας την παράθεση εικόνων, πηγών-μαρτυριών κττ. Για τη
διδασκαλία μέσω των εικόνων βλ. στο συλλογικό έργο: Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η
διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση πηγών, Γ. Κόκκινος «Θεωρητικά ζητήματα ανάλυσης ιστορικών
πηγών», Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σελ. 71 κ.ε. και Αγαθοκλής Αζελής, «Οι εικόνες ως ιστορικές πηγές
για τη διδασκαλία και εξέταση του σχολικού μαθήματος της Ιστορίας», σελ.149-157.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H εισήγησή μας αναφέρεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που τη θεωρούμε ως μια
διαδικασία προς κατάκτηση και ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών γνώσεων και ιδεών, αλλά και μέθοδο
ανανέωσης, κριτικής θεώρησης και ενεργητικής παρέμβασης στην εκπαιδευτική πράξη.
Με βάση τους σχετικούς νόμους, τις εγκυκλίους και τη βιβλιογραφία κάνουμε κάποιες εννοιολογικές
διευκρινίσεις για την αποσαφήνιση του όρου και των σκοπών της επιμόρφωσης, κατόπιν μια κριτική
θεώρηση της επιμορφωτικής πολιτικής από το 1881 έως σήμερα και καταλήγουμε σε διαπιστώσεις και
προτάσεις για μια ουσιαστικότερη συμβολή της επιμόρφωσης στην αποσαφήνιση και στον
επαναπροσδιορισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού.

ABSTRACT
Our recommendation deals with the further education of teachers which we consider to be not only
a procedure for the achievement and development of new pedagogical knowledge and ideas, but a
method of renewal, critical consideration and active interference to the educational action as well.
On the basis of relevant laws, circulars and bibliography, we pose, through a critical consideration,
some semantic explanations for the clarification and the aims of the further training education policy
in Greece from 1881 up to now. We end up in findings and proposals for a more essential contribution
of further teacher's training to the clarification and re-specification of the teacher's role.

Εννοιολογικές διευκρινίσεις και ορισμοί
Από τη μελέτη της αρθρογραφίας γύρω από την επιμόρφωση διαπιστώνουμε, ότι υπάρχουν πολλές
μορφές επιμόρφωσης που διαφέρουν, όχι μόνο στα οργανωτικά τους χαρακτηριστικά και στους
επιδιωκόμενους σκοπούς, αλλά και στις προϋποθέσεις βάσει των οποίων καλούνται να λειτουργήσουν
(Μαυρογιώργος, 1983). Aνάλογα με τους στόχους που θέτουμε, εφαρμόζουμε και τον ανάλογο ορισμό.
Ένας
ορισμός
που
καλύπτει
όλες
σχεδόν
τις
προσεγγίσεις,
προτείνεται
από
τους Porter και Henderson και αναφέρει τα εξής: «Επιμόρφωση είναι το σύνολο των μέτρων και των
δραστηριοτήτων που υιοθετούνται και εφαρμόζονται με πρωταρχικό ή αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση
και παραπέρα ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ή πρακτικών και προσωπικών ή επαγγελματικών γνώσεων,
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους»
(Μαυρογιώργος, 1983, 38).
Ένας πιο ουσιαστικός ορισμός[1] είναι αυτός που θέλει την επιμόρφωση να φέρνει σε επαφή τον
εκπαιδευτικό με το ρόλο του (Γκότοβος, 1982), να μη του παρέχει δηλαδή μόνο επιστημονικές γνώσεις
σε περιοχές της διδακτέας ύλης και κάποιες μεθόδους διδασκαλίας, αλλά «να τον ευαισθητοποιεί, ώστε

να βλέπει με κριτικό πνεύμα και να αναλύει τις κοινωνικοϊστορικές πτυχές αυτών των προσεγγίσεων, τις
σχέσεις της εκάστοτε συνολικής με την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και τις ιστορικές και τις
κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των ρόλων του δασκάλου και του μαθητή και της μεταξύ τους
αλληλεπίδρασης» (Γρόλλιος, 1998, 48). Και επειδή, «η εκπαιδευτική διαδικασία δε συντελείται σε
κοινωνικοοικονομικό κενό» (Husen, 1991, 26), η επιμόρφωση καθίσταται απολύτως αναγκαία στις
περιόδους εκείνες που οι έντονες κοινωνικοπολιτιστικές αλλαγές δε συνοδεύονται απαραίτητα και από
αντίστοιχες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. «Σ’ αυτές τις περιόδους ο εκπαιδευτικός βιώνει
μια δυσλειτουργικότητα και έχει ανάγκη από μια εκ νέου λειτουργικοποίηση του ρόλου του» (Γκότοβος,
1982, 30-31).
Κάποιοι άλλοι θεωρητικοί εκφράζουν την άποψη, ότι «κύριος σκοπός της επιμόρφωσης είναι η
σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την εκπαιδευτική πράξη μέσω της έρευνας» (Παπακωνσταντίνου,
1992, 77). Μερικοί, όμως, δε συμφωνούν μ’ αυτήν την άποψη και την υιοθετούν μόνο στο βαθμό που
εξυπηρετεί την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη και την εντάσσει «σ’ ένα προτσές κοινωνικού γίγνεσθαι
και μετασχηματισμού» (Ανδρέου, 1989, 25). Διατυπώνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση-θέση που
αναφέρει, ότι «η επιμόρφωση έχει ως βασικό στόχο την επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών,
ώστε να είναι σε θέση να κάνουν συνειδητές επιλογές, αφού εξετάζουν τόσο τις αφετηρίες, τους σκοπούς
και τις επιπτώσεις της εκπαιδευτικής τους πράξης, όσο και τους υλικούς και ιδεολογικούς όρους που
κυριαρχούν στο σχολείο και στην κοινωνία» (Μαυρογιώργος, 1996, 21).
Τέλος, διαπιστώνεται, ότι η επιστημονική γνώση που παρέχει η επιμόρφωση έχει αδιαμφισβήτητη
αξία για τους εκπαιδευτικούς, γιατί «τους προσφέρει τα στηρίγματα εκείνα που είναι απαραίτητα για να
δείξουν μεγαλύτερη διάθεση για διαρκή αυτομόρφωση»[2] (Σιάνου, 1992, 25). Αυτή τη σημαντικότατη
πτυχή της επιμορφωτικής διαδικασίας αγνοεί συστηματικά η Πολιτεία και συνεχίζει να εφαρμόζει άλλες
διαδικασίες που είναι δαπανηρότερες, πολυπλοκότερες και αμφίβολης αποτελεσματικότητας.[3]

Αποσαφήνιση των όρων Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση
Ενδιαφέρουσα αποσαφήνιση των όρων «επιμόρφωση» και «μετεκπαίδευση» κάνει ο C. De Landsheere, ο
οποίος υποστηρίζει, ότι «είναι δύο διαφορετικοί όροι, γιατί η μεν επιμόρφωση βοηθάει να ξεπεραστούν
κάποιες κρίσεις καταλληλότητας των εκπαιδευτικών που προκαλούνται από διάφορους λόγους, η δε
μετεκπαίδευση προλαμβάνει την εμφάνιση τέτοιων κρίσιμων καταστάσεων» (Κασσωτάκης, 1983, 72). Στα
πλαίσια αυτά η επιμόρφωση νοείται ως η περιοδική συμπλήρωση, βελτίωση και ανανέωση της αρχικής
κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε περιοχές επιστημονικές, παιδαγωγικές και διδακτικής μεθοδολογίας,
ενώ η μετεκπαίδευση νοείται ως η συστηματικότερη και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας εμβάθυνση σε
ορισμένη γνωστική περιοχή ή σε θέματα διδακτικής και παιδαγωγικής γενικά πράξης,
συμπεριλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών σπουδών.
Από μια μικρή έρευνα, που κάναμε στα λεξικά για την αποσαφήνιση των όρων, συμπεραίνουμε, ότι
η ευρέως διαδεδομένη άποψη για την επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευση είναι αυτή της συσσώρευσης
γνώσεων και τεχνικών[4], άποψη που δεν καλύπτει πλήρως καμία από τις απόψεις των θεωρητικών της
εκπαίδευσης, για το τι πρέπει να είναι και ποιους στόχους πρέπει να έχει η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών και που σαφώς δεν άπτεται σε καμία περίπτωση αυτού που ονομάζουμε «ρόλος» του
εκπαιδευτικού.
ΛΕΞΙΚΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Της Νεοελληνικής
«Παγουλάτου»

Απόκτηση ή προσφορά
επιπλέον μόρφωσης

Συμπληρωματική εκπαίδευση
μετά τις σπουδές

Απόκτηση
συμπληρωματικών ή
ειδικών γνώσεων

Ειδική συμπληρωματική
εκπαίδευση

«Τεγόπουλου Φυτράκη»

«Πάπυρος–ΛαρούςΜπριτάνικα»

Περαιτέρω μόρφωση,
για συμπλήρωση και
προαγωγή της γνώσης

Ειδική συμπληρωματική
εκπαίδευση για επέκταση της
γενικής και ειδικής κατάρτισης
και απόκτηση σύγχρονων
γνώσεων και μεθόδων.

«Της Κοινής
Νεοελληνικής»
Α.Π.Θ., Ινστιτ. Νεοελλ.
Σπουδών και Ιδρύματος
«Μαν. Τριανταφυλλίδης»

Επιπλέον μόρφωση και
ιδίως εκπαίδευση
με στόχο τη βελτίωση
της επαγγελματικής
ικανότητας.

Ειδική εκπαίδευση, που
ακολουθεί χρονικά
την κανονική
και τη συμπληρώνει.

Μέσα σ’ αυτή τη λογική των Λεξικών, κινήθηκαν και τα προγράμματα επιμόρφωσης που
προσφέρθηκαν μέχρι σήμερα στον Έλληνα εκπαιδευτικό για την προώθηση του κύριου σκοπού της
δημόσιας εκπαίδευσης.
Αυτό συνέβη, γιατί κύριο μέλημα της εκάστοτε εξουσίας ήταν ο κοινωνικο-ιδεολογικός έλεγχος και η
προώθηση του κύριου σκοπού της δημόσιας εκπαίδευσης που είναι η αναπαραγωγή του κοινωνικοοικονομικού status.

Μοντέλα επιμορφωτικών προγραμμάτων
Δύο είναι τα κυρίαρχα μοντέλα βάσει των οποίων σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα επιμορφωτικά
προγράμματα:
·
Το μοντέλο εξυπηρέτησης των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο
φορείς της επιμόρφωσης θεωρούνται οι διάφορες εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο, ο δε εκπαιδευτικός υπάγεται ιεραρχικά σε μια εκπαιδευτική αρχή που διατηρεί
το δικαίωμα του αποκλειστικού ελέγχου της επιμόρφωσης.
·
Το μοντέλο εξυπηρέτησης των προσωπικών επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, κατά το
οποίο ο εκπαιδευτικός γίνεται αποκλειστικά υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την επιλογή, τη
διεκπεραίωση και την παραγωγή της απαραίτητης γνώσης για τις επιμορφωτικές του ανάγκες. Τα
«κέντρα δασκάλων»[5] είναι μια μορφή αυτής της περίπτωσης, και αποτελούν μια ολοκληρωμένη και
βιώσιμη πρόταση αυτομόρφωσης.
Προκειμένου να οδηγηθούμε στην υιοθέτηση μετασχηματιστικών στάσεων και στον επαναπροσδιορισμό
της προσωπικής μας φιλοσοφίας σχετικά με το ρόλο της εκπ/σης του εκπαιδευτικού και της επιμόρφωσής
του, είναι ανάγκη να διερευνήσουμε το πότε, το τι και το πώς σε σχέση με την επιμορφωτική πολιτική
που ακολουθήθηκε στην ιστορική πορεία της επιμόρφωσης.
Επόμενο είναι, να προκύπτουν και κάποια ερωτήματα:
l
l
l
l

Τι είδους επιμόρφωση προσφέρεται στον εκπαιδευτικό;
Γιατί τα επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάζονται πάντα από την κεντρική εξουσία και δε
λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των πανεπιστημιακών και των εκπαιδευτικών;
Είναι δυνατόν η εκπαιδευτική πράξη να περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας
συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων ;
Μόνο η πολιτεία πρέπει να αποφασίζει την κατεύθυνση και το περιεχόμενο της βελτιωτικής
παρέμβασης;

Ιστορική ανασκόπηση της επιμορφωτικής πολιτικής στην Ελλάδα
Ο όρος μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση για πρώτη φορά εισάγεται το 1881, με το διάταγμα της
3ης Σεπτεμβρίου 1880 (εγκύκλιος προς τους νομάρχες αριθμός 3580, 4/5/1881), όταν καταργείται το
αλληλοδιδακτικό σύστημα διδασκαλίας και εισάγεται η συνδιδακτική μέθοδος (Ανδρέου, 1982). Το
επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό για όλους και διαρκεί τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Οι επιθεωρητές των δημοτικών σχολείων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου ΓΠΜΘ΄ του 1895,
υποχρεώνονται να πραγματοποιούν επιμορφωτικές συνεδριάσεις με τους δασκάλους της περιφέρειάς
τους και να συζητούν κάθε χρόνο στις διακοπές «καθ’ ωρισμένας ημέρας, ουχί πλείονας των επτά,
ζητημάτων προδιατυπωμένων υπ’ αυτών και εγκεκριμένων υπό του Υπουργείου, μεθοδολογικών ή
παιδολογικών ή άλλων συσχετιζομένων αμέσως προς την Δημοτικήν εκπαίδευσιν».
Ανάλογες προσπάθειες επιμόρφωσης βλέπουμε και στους νόμους 240 του 1914 και 2145 του 1920.
Με το νόμο 2875/1922 η επιμόρφωση (στο εξής μετεκπαίδευση) των δασκάλων οργανώθηκε στο
Πανεπιστήμιο. Ο Υπουργός Παιδείας χορηγούσε εκπαιδευτική άδεια σε 100 δασκάλους[6] με πλήρεις
αποδοχές και σε άλλους 30 χωρίς αποδοχές με εξαετή τουλάχιστον δημόσια υπηρεσία και ηλικία όχι
μεγαλύτερη των 35 ετών. Το 1/3 των μετεκπαιδευομένων μπορούσαν να είναι γυναίκες. Η εισαγωγή
γινόταν με διαγωνισμό. Η διδασκαλία ανατέθηκε σε καθηγητές Πανεπιστημίου και σε ειδικούς
επιστήμονες. Το σύνολο των δασκάλων και διδασκαλισσών που μετεκπαιδεύτηκαν την περίοδο 1922-1964
είναι συνολικά 2.069 (1.736 άνδρες–ποσοστό 84,4% και 233 γυναίκες–ποσοστό 6,6%) (Αμπαρτζής, κ.ά.,
1999).
Φαινομενικά η μετεκπαίδευση των δασκάλων στο Πανεπιστήμιο ήταν ένα βήμα προόδου, γιατί τους
αναβάθμιζε κοινωνικά. Στην πραγματικότητα, όμως, ήταν καθαρά μια κίνηση πολιτική, που είχε σκοπό
να προετοιμάσει ανώτερα στελέχη της δημοτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές και την ιδεολογία
της Φιλοσοφικής Σχολής των Αθηνών.
Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μετεκπαιδευτικής περιόδου είναι τα εξής:
l
l
l
l
l

Εγκυκλοπαιδισμός, επιφανειακή επαφή με έναν μεγάλο κύκλο επιστημών.
Γερμανική αντίληψη για το Σχολείο, από το Ν. Εξαρχόπουλο.
Προσανατολισμός για παράλληλες σπουδές με τη Φιλοσοφική Σχολή.
Εξαιρετικά μικρός αριθμός μετεκπαιδευομένων.
Αποκλεισμός πολλών δασκάλων, γιατί η Σχολή ήταν μόνο στην Αθήνα.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποδεικνύουν, ότι ο κύριος σκοπός της επιμορφωτικής αυτής περιόδου
είναι ο πλήρης ιδεολογικός έλεγχος των μετεκπαιδευθέντων εκπαιδευτικών, αφού αυτοί θα αποτελούσαν
τα στελέχη του (επιθεωρητές, γενικοί επιθεωρητές και διευθυντές σχολείων). Αν αναλογιστούμε, ότι το
εκπαιδευτικό
σύστημα
είναι
το
πιο
εκτεταμένο
σύστημα
διοίκησης
της
χώρας
(Ανδρέου, Παπακωνσταντίνου, 1992), αντιλαμβανόμαστε αμέσως το μέγεθος του ελέγχου που εξασφάλιζε
η επιμορφωτική διαδικασία. Αυτό όμως, το γεγονός δεν ενοχλούσε τους δασκάλους. Αντίθετα, ο κλάδος
τους αποδεχόταν με ενθουσιασμό το συγκεκριμένο χαρακτήρα της μετεκπαίδευσης για λόγους που έχουν
να κάνουν:
·
l
l

Με την ταξική τους καταγωγή.
Με την εδραιωμένη αντίληψη, ότι η κοινωνική αναγνώριση εξαρτάται από το βαθμό «εξάντλησης»
των οργανωμένων σπουδών.
Με το κυρίαρχο ιδεολόγημα της επιτυχίας και της κοινωνικής ανόδου μέσα από την κατοχή πολλών
τίτλων.[7]

Η περίοδος αυτή λήγει με το νόμο 4379/1964 «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής
Εκπαιδεύσεως», οπότε η διετής μετεκπαίδευση των δασκάλων περιέρχεται στην αρμοδιότητα του
ιδρυόμενου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (άρθρο 21, παράγρ. 2α). Η απορρόφηση αυτή της μετεκπαίδευσης
από το Π.Ι. έγινε με πρωτοβουλία του Γ. Παπανδρέου και στόχευε στην τόνωση της επιστημονικής
έρευνας, στο «συντονισμό και στη συνοχή» των φορέων που ασχολούνταν με την εκπαίδευση των
διαφόρων στελεχών. Κυρίαρχος σκοπός των νέων ρυθμίσεων ήταν «η ενημέρωση κι ο
εκσυγχρονισμός», καθώς και η απάλειψη του «αποστεωμένου και σχολαστικού» δασκάλου μέσα από τη
μετεκπαίδευση (Αμπαρτζής, κ.ά., 1999, 89). Παρ’ όλες τις πιέσεις της Δ.Ο.Ε. και τις εισηγήσεις του Ευ.
Παπανούτσου για τη μετεκπαίδευση με τη μορφή ταχύρυθμων επιμορφωτικών σεμιναρίων, η απόφαση
του 1965 όριζε τελικά, πως η μετεκπαίδευση θα ήταν διετής υπό την εποπτεία του Π.Ι.
Το Π.Ι. καταργείται με τον αναγκαστικό νόμο 129 της 25ης Σεπτεμβρίου 1967 και από το σχολικό έτος
1967–68 ιδρύεται «εν Αθήναις Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, αποστολή του οποίου ορίζεται η
διετής μετεκπαίδευσις των λειτουργών της Δημοτικής».
Με το Ν.Δ. 1222/1972 η διετής μετεκπαίδευση των δασκάλων γίνεται στην Αθήνα στο
νεοϊδρυθέν Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.). Η εισαγωγή γίνεται με εξετάσεις
και ο αριθμός των εισαγομένων είναι περιορισμένος. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο ορίζεται ο σκοπός

του Μ.Δ.Δ.Ε. και η εποπτεία του, που ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και ασκείται από εκπαιδευτικό σύμβουλο που είναι μέλος του ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου.
Το Ν.Δ. 156/4-12-1975 θα είναι η τελευταία σημαντική ρύθμιση που θα προσδώσει στη μετεκπαίδευση
τη μορφή που έχει μέχρι σήμερα. Θα την επεκτείνει και στην Ειδική Αγωγή.
Τέλος, με το νόμο 2009/92 ρυθμίζεται το μέλλον της μετεκπαίδευσης, αφού προσδιορίζεται
ως ενδοϋπηρεσιακή και ως εκ τούτου κεντρικά ελεγχόμενη.
Το Μαράσλειο Διδασκαλείο λειτούργησε με την αρχική του μορφή ως το 1996 οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο
Ν. 2327/95 για το «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 156 Α΄/ 31-7-1995) και συγκεκριμένα τα άρθρα 5,6,7,8,9 και
23. Ο νόμος αυτός άλλαξε ριζικά την οργάνωση της μετεκπαίδευσης και ιδρύθηκαν για πρώτη φορά
διδασκαλεία και εκτός του Μαρασλείου. Τα νέα διδασκαλεία υπάγονται πλέον στα Πανεπιστήμια. Η ένταξή
τους στα Παιδαγωγικά Τμήματα σηματοδότησε την αυτοδιοίκησή τους, την ανάπτυξη και την ανανέωση
των προγραμμάτων σπουδών τους στα πλαίσια λειτουργίας των πανεπιστημιακών θεσμών.
Παράλληλα, με το Προεδρικό Διάταγμα 255/79 ιδρύονται οι Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., που σκοπός τους είναι
«η επιμόρφωσις, θεωρητική και πρακτική, των εν υπηρεσία διατελούντων, ως και των εκάστοτε
διοριζομένων εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής εκπαιδεύσεως».
Τα χαρακτηριστικά της επιμορφωτικής πολιτικής, όπως αυτά αναδείχθηκαν με τη λειτουργία
της Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. (αλλά και της Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. για τους εκπαιδευτικούς της Β/θμιας εκπαίδευσης) ήταν τα εξής:
·
·
·
·

Βασικός σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η αποτελεσματική εφαρμογή των εκπαιδευτικών μέτρων.
Ο σχεδιασμός και η μελέτη γινόταν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα, επικεντρώνονταν σε θέματα εφαρμογών, πρακτικών λύσεων και
τεχνικών, χωρίς να δίνουν έμφαση στην αναζήτηση κοινωνικών και πολιτικο-ιδεολογικών αφετηριών
και προεκτάσεων.
Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονταν ως υπάλληλοι του κράτους, το οποίο μπορούσε ακόμα και ν’
αλλάξει τις παιδαγωγικές τους αντιλήψεις και πράξεις.

Έτσι, λοιπόν, και «αυτή η επιμόρφωση προσφερόταν ως θεσμός ιδεολογικής συμμόρφωσης και
επιβολής των κυρίαρχων εκπαιδευτικών επιλογών» (Μαυρογιώργος, 1989, 21).
Συνοπτικά διαπιστώνουμε, ότι ο θεσμός της επιμόρφωσης, όπως διαμορφώθηκε μέχρι την ανάληψη
της ευθύνης της από το Π.Ι., παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:
l
l
l

Έχει μια πολυμορφία ανάλογη με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις εκπαιδευτικές αλλαγές.
Έχει σαν σκοπό να καλύψει τα κενά του εκπαιδευτικού συστήματος με μορφές επιμόρφωσης,
κυρίως μικρής διάρκειας.
Όταν η επιλογή γίνεται με εξετάσεις, κυριαρχεί η μεγάλης διάρκειας φοίτηση.

Το κράτος επιδιώκει να βάλει τα θεμέλια μιας «ενιαίας» μόρφωσης και να περιορίσει τις ανισότητες
μεταξύ των δασκάλων. Η ομοιομορφία θεωρείται το ύψιστο ιδεώδες. Τα εκπαιδευτικά συνέδρια που
οργανώνονται από τους επιθεωρητές και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το Υπουργείο Παιδείας είναι
συγκεντρωτικά και αποσκοπούν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής.
Περισσότερο αποσκοπούν στην επίτευξη μιας ομοιομορφίας, που σχετίζεται με τον τρόπο υλοποίησης της
υπάρχουσας σχολικής γνώσης παρά στην προσωπική αναζήτηση και στον αναστοχασμό.
Τα τελευταία χρόνια με το νόμο 1268/82, άρθρο 46, ιδρύονται τα παιδαγωγικά τμήματα και
αναβαθμίζεται η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ενώ σε συνδυασμό με το Ν. 1566/85,
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευσή τους.
Η επιμόρφωση θεωρείται πλέον απαραίτητη για όλους τους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να
αναλάβουν υπηρεσία (εισαγωγική επιμόρφωση), αλλά και για τους εκπαιδευτικούς με 5ετή τουλάχιστον
υπηρεσία, ενώ εισάγονται και οι περιοδικές επιμορφώσεις σε περιφερειακή και πανελλήνια κλίμακα.
Επίσης, με το νόμο 1566/85 επανιδρύεται το Π.Ι., που αναλαμβάνει και την επιμόρφωση και
μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Έτσι, ιδρύονται τα Π.Ε.Κ. (Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα), τα οποία, αντίθετα με όσα υπονοεί ο
τίτλος τους, την πρώτη περίοδο λειτουργίας τους (1992-93), έμειναν υπό τον ασφυκτικό έλεγχο της
κρατικής εξουσίας. Το «περιφερειακά» δεν είχε να κάνει τελικά με αποκέντρωση, αλλά με αύξηση του
αριθμού των επιμορφωμένων και με παράλληλη μείωση του χρόνου παρακολούθησης.

Την περίοδο 1995-96 έχουμε τη λειτουργία μιας περισσότερο ευέλικτης επιμόρφωσης στα Π.Ε.Κ., με
μια χαλάρωση του άμεσου ελέγχου στο πρόγραμμα και το διδακτικό προσωπικό (όχι όμως και των
σκοπών των οποίων υλοποιούν). Κατά την περίοδο αυτή προσφέρονται πολλά βραχύχρονα και
αμειβόμενα εκτός χρόνου εργασίας προγράμματα με δυνατότητα επιλογής, που «σηματοδοτεί την αύξηση
της μαζικότητας των εκπαιδευτικών που τα παρακολουθούν» (Γρόλλιος, 1998, 44).
Αξίζει να επισημάνουμε, μια ενδιαφέρουσα πτυχή της επιμορφωτικής πολιτικής, στην οποία δε δόθηκε
ιδιαίτερη προσοχή, παρά μόνο αποσπασματικά τα τελευταία χρόνια, είναι η ρύθμιση του 1988, με το νόμο
1824, που αναγνώρισε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη σχολική μονάδα ως φορέα επιμόρφωσης. Μετά
απ’ αυτό, χρειάζεται να ληφθούν πρωτοβουλίες από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και να εφαρμοστεί
μια ενδοσχολική επιμόρφωση, που να έχει ανεξάρτητη μορφή ή ν’ αποτελεί τμήμα ενός γενικότερου
πλαισίου επιμόρφωσης, για να μπορεί να βοηθήσει στον επαναπροσδιορισμό και στην αυτορρύθμιση των
επιμορφωτικών τους αναγκών (Μαυρογιώργος, (β), 1983).
Οι τελευταίες ρυθμίσεις για την επιμόρφωση βρίσκονται στο άρθρο 6, του νόμου 2966 (Φ.Ε.Κ. 24/132-2002), στο οποίο αναγράφεται η ίδρυση, το έργο, η διοίκηση, η στελέχωση, οι επιχορηγήσεις, οι σκοποί
και η λειτουργία ενός Οργανισμού Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), ο οποίος - κατά τη
γνώμη μας - ακολουθεί τη γνωστή πολιτική της εξάρτησης από την κεντρική εξουσία.

Κριτική της επιμορφωτικής πολιτικής
Είναι φανερό από τα παραπάνω, πως η επιμορφωτική στρατηγική σε όλες τις μορφές της χαρακτηριζόταν
από μια σειρά συγκεκριμένων επιλογών:
1)

Συγκεντρωτισμός: Ο Υπουργός Παιδείας αποφασίζει για όλα, για τους επιμορφωτές,
τους επιμορφωμένους, το πρόγραμμα και τη διαδικασία.
2)
Οι επιμορφωτικοί φορείς και οι πρακτικές τους αποτελούσαν προέκταση του σχολείου, μόνο που
μαθητές τώρα ήταν οι εκπαιδευτικοί.
3)
Τα προγράμματα δ/λίας περιείχαν έναν κατάλογο γνωστικών αντικειμένων.
4)
Το κίνητρο ήταν να γίνουν όλοι στελέχη της εκπαίδευσης.
«Πρωταρχικός λοιπόν, σκοπός της νεοφιλελεύθερης [και όχι μόνο] εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν ήταν η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αλλά η συνολική επιβολή των κυβερνητικών επιλογών στην εκπαίδευση
και ο έλεγχος των εκπαιδευτικών» (Βεργίδης, (β), 1993, 73), καθώς επίσης και η διασφάλιση της
συναίνεσης και της συμμόρφωσής τους στις βασικές αρχές του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.
Η κριτική που αναπτύχθηκε εστιάζεται κυρίως σε δύο σημεία:
l
l

Το κράτος επιδιώκει να διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα ελεγχόμενο, που να εξυπηρετεί τις
ανάγκες του, τις οποίες πολύ συχνά πλασάρει ως ανάγκες των εκπαιδευτικών.[8]
Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών αξιολογούνται από την κεντρική εξουσία και όχι από
τους ίδιους[9] και θεωρούνται ενιαίες[10], αφού ενιαία είναι και η βασική τους κατάρτιση και το
αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο καλούνται να εφαρμόσουν.[11] Όταν η βασική κατάρτιση αλλάζει, η
επιμόρφωση σπεύδει να καλύψει την ανισότητα που δημιουργείται (βλ. εξομοίωση) [12]. Την ίδια
δουλειά κάνει η επιμόρφωση και κάθε φορά που κάτι αλλάζει στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Έτσι, την τελευταία 20ετία ασκήθηκε κριτική στους στόχους και τις μορφές της επιμόρφωσης αναφορικά
με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. «Ο συγκεντρωτισμός των μορφών επιμόρφωσης στις αρχές της
δεκαετίας του ’80 (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.–Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), που διασφάλιζε την άσκηση του ιδεολογικοπολιτικού ελέγχου,
θεωρήθηκε υπεύθυνος για τη διαστρέβλωση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»
(Γρόλλιος, 1998, 44). Προβλήθηκαν οι διαφορές στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών (διαφορές στη
βασική τους εκπαίδευση) εις βάρος των συγκρουόμενων κοινωνικοπολιτικών απόψεων και πρακτικών
σχετικά με το ζήτημα των επιμορφωτικών αναγκών. Αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να θεωρηθούν ενιαίες
και δεν μπορεί να αγνοηθούν οι υπαρκτές συγκρούσεις για το περιεχόμενο και τους στόχους της
επιμόρφωσης. Η αμφισβήτηση των ποικίλων αποχρώσεων της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας και το
αίτημα
για
άμβλυνση
της
συμβολής
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εκπαίδευσης
στην
αναπαραγωγή
των κοινωνικομορφωτικών ανισοτήτων, προβάλλουν ως προνομιακά και καίρια επιμορφωτικά πεδία την
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, την ιστορία της εκπαίδευσης, τις σχέσεις συνολικής και εκπαιδευτικής
πολιτικής και τις κοινωνικοϊστορικές θεωρήσεις τόσο των επιστημονικών περιοχών που περιλαμβάνονται

στα αναλυτικά προγράμματα όσο και της παιδαγωγικής. Γι’ αυτό οι επιμορφωτικές διαδικασίες
προσανατολίζονται (ή θα έπρεπε να προσανατολίζονται) στην υλοποίηση απελευθερωτικών διδακτικών
πρακτικών που περιλαμβάνουν στοιχεία έρευνας της εκπαιδευτικής πολιτισμικής πραγματικότητας και
πρακτικές παρέμβασης.[13]
Οι παραπάνω προϋποθέσεις–στόχοι μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο από μια επιμόρφωση ενιαία,
μαζική, μεγάλης διάρκειας, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, αποσυνδεδεμένη από τη
μισθολογική εξέλιξη και υλοποιημένη από φορείς με τους μεγαλύτερους βαθμούς αυτονομίας όπως είναι
τα πανεπιστήμια.
Ωστόσο, όπως έδειξε και η ιστορική μας ανασκόπηση, οι μορφές αυτές της επιμόρφωσης συστηματικά
αγνοούνται από την επίσημη πολιτεία,[14] όπως αγνοούνται και οι υποδείξεις των εκπαιδευτικών για μια
επιμόρφωση που θα λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι απευθύνεται σε ενήλικους με εμπειρία, [15] που
ενδιαφέρονται για μια ποιοτική, συνεργατική, συμμετοχική επαναθεώρηση του αντικειμένου τους και που
επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τα ατομικά και συλλογικά προβλήματα της τάξης και του
σχολείου. Μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών θεωρεί, ότι «θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι
επιτυχημένες μορφές επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης,[16] και παραπονούνται για τους επιμορφωτές και
για τη συστηματική αγνόηση των αναγκών τους» (Ονειρόπουλος, 1994, 21).
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές δυνάμεις[17] υποστήριξαν, ότι τα Π.E.K. του ’92 –’93 σχεδιάστηκαν με βάση
τις υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στην Ε.Ο.Κ., αφού το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
συγχρηματοδοτούσε τα Π.Ε.Κ. Ωστόσο η ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Δίκτυο Εκπαιδευτικών Πληροφοριών στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είχε παρουσιάσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους έναν ενδεικτικό τρόπο
σχεδιασμού
ενός
προγράμματος
επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών
όπως
προτείνεται
από
τους C. Moisan και V. Blackburn, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με τα δικά μας Π.Ε.Κ. Οι διευθυντές και οι
εκπαιδευτές συμπεριφέρθηκαν ως εκτελεστικά όργανα, αντιγράφοντας προγράμματα Παιδαγωγικών
Ακαδημιών. Αλλά, και το Υπουργείο Παιδείας δεν έκανε καμιά αξιολόγηση του προγράμματος και ούτε
ανακοίνωσε το σχετικό προϋπολογισμό. Η διερεύνηση δε των επιμορφωτικών αναγκών των
εκπαιδευτικών, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Οι ανάγκες, ωστόσο του συστήματος υπερκαλύφθηκαν,
αφού εξασφαλίστηκε ο έλεγχος των εκπαιδευτικών.[18]
Στα «ευέλικτα» Π.Ε.Κ. του 1995–96 πρώτη προτεραιότητα υπήρξε η άμεση και καθοριστική συμμετοχή
των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της επιμόρφωσής τους. Κάθε επιμορφούμενος είναι «ελεύθερος» να
διαλέξει, σύμφωνα με τις προσωπικές του επιμορφωτικές ανάγκες όποιο πρόγραμμα (από
τα προσφερόμενα) επιθυμεί. Η ζήτηση είναι μεγάλη και οι επιμορφωτικοί μηχανισμοί προσφέρουν ένα
ευρύ φάσμα προγραμμάτων. Εκ πρώτης όψεως αυτό ακούγεται καλό, αφού οι εκπαιδευτικοί επιτέλους
μπορούν να επιλέξουν πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αξιολογούν, όμως, τις ανάγκες τους
αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου τους ή αναφορικά με την απρόσκοπτη εφαρμογή του
επίσημου αναλυτικού προγράμματος; Μια δεύτερη ανάγνωση μας δείχνει, ότι πρόκειται για το δεύτερο,
αφού οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να επιζητούν συνεχώς γνωστικά αντικείμενα, μεθόδους, τεχνικές
διδασκαλίας κτλ. που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στην εφαρμογή του αναλυτικού
προγράμματος.[19] Άλλωστε, «ο νέος, ανοιχτός επαγγελματισμός συνδέεται με την προτεραιότητα
επιμόρφωσης σε παιδαγωγικές–ψυχολογικές τεχνικές και σε νέα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία μέχρι
πρόσφατα δεν περιλαμβάνονταν στα σχολικά προγράμματα ως ξεχωριστά αντικείμενα διδασκαλίας»
(Γρόλλιος, 1998, 46).
Όμως η σχολική πραγματικότητα χρειάζεται από τη μεριά των εκπαιδευτικών δυναμική παρέμβαση, η
οποία με τη σειρά της προϋποθέτει την απόκτηση συνείδησης του κοινωνικού τους ρόλου και την
κατανόηση της κοινωνικής λειτουργίας του σχολείου. Η παροχή πολλαπλών επιμορφωτικών
προγραμμάτων είναι ουσιαστική και θα έχει νόημα, αν διέπεται από μια φιλοσοφία που θέτει τον
εκπαιδευτικό κριτικά απέναντι στους προσανατολισμούς, τις αξίες και τις αντιλήψεις του, την
επιστημονική και επαγγελματική του οντότητα και πράξη και προκαλεί την εκπαιδευτική φιλοσοφική του
προπαιδεία[20] (Χρονόπουλος, 1983), αν φυσικά από πίσω της υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να ευνοεί
διαδικασίες ανίχνευσης και καταγραφής των αναγκών, να αποφασίζει τους επιμορφωτικούς
προσανατολισμούς και να υλοποιεί τα προγράμματα (Μαυρογιώργος, 1996). Ίσως, μόνο «η ανάδειξη
έμπειρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας από την κεντρική εξουσία ως
φορέων αυτού του θεσμικού πλαισίου μπορεί να διασφαλίσει μια επιμορφωτική διαδικασία, που δε θα
λειτουργεί ως υποχρεωτική συμμόρφωση και διατεταγμένη υπηρεσία, αλλά θα δίνει έμφαση σε

ζητήματα πολιτικο-ιδεολογικών και κοινωνικών προεκτάσεων και όρων που αφορούν την εκπαιδευτική
διαδικασία» (Μαυρογιώργος, (β), 1989, 28).
Αλλά, ας εξετάσουμε τι σημαίνει στη σύγχρονη συγκυρία η παροχή από μέρους της πολιτείας
πολλαπλών επιμορφωτικών προγραμμάτων και γιατί δεν παραχωρεί την οργάνωση και διεκπεραίωσή
τους στο Πανεπιστήμιο. Οι νόμοι της αγοράς (του κεφαλαίου και των πολυεθνικών) απαιτούν από την
εκπαίδευση να προετοιμάζει και να διαμορφώνει ένα ευέλικτο ανθρώπινο δυναμικό που θα έχει τις
προϋποθέσεις να καταρτίζεται όσο συχνά χρειάζεται, ώστε να προσαρμόζεται στις συχνές μεταβολές των
επιχειρήσεων. Αυτό απαιτεί ένα νέο εκπαιδευτικό σχήμα που «μπορεί γενικά να περιγραφεί ως σύζευξη
ενός είδους γενικής μόρφωσης με τη δια βίου κατάρτιση» (Γρόλλιος, 1998,45). Για τους εκπαιδευτικούς
αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον «παλιό, καλό» επαγγελματισμό τους και να
προσαρμοστούν σ’ ένα «νέο», «ανοιχτό» επαγγελματισμό που θα τους βοηθάει να ανταποκρίνονται
αποτελεσματικά στις συνεχείς μεταβολές των αναγκών των «πελατών» τους. Στη χώρα μας, ακόμα και
σήμερα διαβάζουμε διάφορα επίσημα κείμενα με μελοδραματικές εξάρσεις για το λειτούργημα του
εκπαιδευτικού. Θεωρούμε, όμως, ότι «αποτελούν ειρωνική αντίφαση με τη χαμηλή θέση που έχει το
επάγγελμα στην κοινωνική και οικονομική κλίμακα των αξιών» (Φραγκουδάκη, 1993, 30). Ταυτόχρονα η
κεντρική εξουσία καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες για να προάγει τον επαγγελματισμό των
εκπαιδευτικών διευρύνοντας την παρέμβαση του κράτους στην ίδια τη διδακτική πράξη (εγκύκλιοι,
βιβλία κ.λ.π.), καταργώντας την επετηρίδα, θεσμοθετώντας την αξιολόγηση, αφού πρώτα καταστήσει
σαφές με διάφορες συζητήσεις και ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης, ότι στα σχολεία διδάσκουν
ακατάλληλοι εκπαιδευτικοί,[21] νομιμοποιώντας έτσι την παρέμβασή της. Αυτή η καταπληκτική αντίφαση
έχει νόημα για την κεντρική εξουσία. Της επιτρέπει από τη μια μεριά να μην παρέχει σχεδόν καθόλου
διδακτικά και υλικοτεχνικά μέσα (αφού ο λειτουργός λειτουργεί θαυμάσια και χωρίς αυτά) και από την
άλλη να υιοθετεί πολλαπλές μορφές εντατικοποίησης.
Αυτού του τύπου ο επαγγελματισμός είναι τελικά τροχοπέδη για το δημόσιο σχολείο, αλλά δεν είναι
μόνο ελληνικό φαινόμενο. Συναντάται σε όλες τις δυτικού τύπου οργανωμένες κοινωνίες: “In the race to
improve standards of teaching and learning, the emphasis seems to be upon improving systems (of
management, assessment, evaluation). It often seems to be forgotten that good teaching in any system
demands the enthusiasm, motivation and commitment of the person within the professional” (Day, 2001,
18). Σ’ αυτές τις κοινωνίες ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία με τα οποία είχε επενδυθεί η παιδεία μετά
το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ως η μόνη ικανή να αλλάξει τον κόσμο,[22] αντικαταστάθηκε από τον πεσιμισμό,
καθώς η μία μετά την άλλη οι έρευνες έδειχναν, ότι πολύ λίγα είχε κάνει τελικά η εκπαίδευση για να άρει
τις κοινωνικές ανισότητες.[23] Όλα αυτά «εξαναγκάζουν» τις κεντρικές εξουσίες των χωρών αυτών να
προχωρούν σε επιμορφωτικά προγράμματα πολλαπλά, που θα ανακουφίσουν τους εκπαιδευτικούς από
το βάρος της ανικανότητάς τους και θα τους εφοδιάσουν με όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια, για να
βρουν ξανά την αυτοπεποίθησή τους, αφού - για μια ακόμα φορά - πολλά περιμένει η εποχή της
πληροφορίας από την εκπαίδευση: όλοι πρέπει να μάθουν πώς να μαθαίνουν σε όλη τους τη ζωή.
Εμείς, όμως, δε συμφωνούμε μ’ αυτήν την πολιτική, της «δια βίου εκπαίδευσης», όπως προβάλλεται
και στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πιστή στη λογική της «αγοράς», προτιμά σύντομη και
επιφανειακή αρχική εκπαίδευση, ώστε η μετεκπαίδευση να συντελείται σε επιμορφωτικά σεμινάρια, κατά
τις ανάγκες της στιγμής και να επικεντρώνεται στην απόκτηση επιμέρους «δεξιοτήτων» και γνώσεων
χωρίς πλάτος και βάθος. Αυτό σημαίνει, ότι ο δάσκαλος θα παρέχει συνταγές και οδηγίες, αλλά δε θα
γνωρίζει το βαθύτερο νόημά τους (Μιχαηλίδης, 2000).
Στο δικό μας προτεινόμενο σχήμα, βασική θέση κατέχει η αυτομόρφωση, κατά την οποία ο
εκπαιδευτικός θα μαθαίνει αυτό που θέλει να μαθαίνει, τη στιγμή που ο ίδιος νιώθει την ανάγκη να το
κάνει και η πολιτεία θα του παρέχει όλες τις δυνατότητες να το πραγματοποιήσει, πριμοδοτώντας τον με
ένα ικανοποιητικό επίδομα βιβλιοθήκης, και προσφέροντας και στην σχολική μονάδα διάφορα κίνητρα
για να προμηθεύεται εκπαιδευτικά βιβλία και επιστημονικά περιοδικά.

Συμπεράσματα-προτάσεις
Τη στιγμή, λοιπόν, που η επιμόρφωση μετατρέπεται σε καταναλωτικό προϊόν διεθνώς και που στην
Ελλάδα πλασάρεται με τη δελεαστική επιγραφή: «σύγχρονη εκπαιδευτική αντίληψη», είναι αδήριτη
ανάγκη:

l

l
l
l

Να θεωρηθεί ως διαδικασία προς κατάκτηση και θεσμός αναπτυξιακός, με ρόλο ενεργητικό. Να
δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να ενεργούν και να σκέφτονται. «Να λειτουργεί ως μέθοδος
ανανέωσης, κριτικής θεώρησης και ενεργητικής παρέμβασης στην εκπαιδευτική πραγματικότητα,
ώστε οργανικά να μετασχηματιστεί η μεθοδολογία της εκπαιδευτικής και διδακτικής πράξης»
(Παπακωνσταντίνου, 1996, 12).
Η δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης να ταιριάζουν με την ποικιλία των
χαρακτηριστικών και των στάσεων των εκπαιδευτικών (Sparks G. M., 1983).
Να είναι δυνατή για όλους τους δασκάλους και να στηρίζεται σε μια στέρεη επιστημονική γνώση,
που θα κατακτούν στις προπτυχιακές τους σπουδές και να παρέχεται αποκλειστικά και σε πολλαπλές
μορφές από τα Πανεπιστήμια.
Να στηρίζεται στην αυτομόρφωση με βάση τις ανάγκες των ίδιων των εκπαιδευτικών και η Πολιτεία
να παρέχει κάθε είδους διευκολύνσεις και κίνητρα.
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[1]

Ο ορισμός αυτός εμπεριέχει τον πρωταρχικό σκοπό μιας αποτελεσματικής επιμόρφωσης, τον
αποδεχόμαστε και τον χρησιμοποιούμε ως μέτρο κατά την παρουσίαση και κριτική προσέγγιση της
επιμορφωτικής πολιτικής.
[2]
Βλ. ενδεικτικά: Πρακτικά του Συνεδρίου: «Η συμβολή των εκπαιδευτικών στο μετασχηματισμό του
σχολείου και της κοινωνίας», Εκπαιδευτική Κοινότητα, τεύχη 9–10, 1990–91, καθώς και Τσολάκης, 1992,
80–81.
[3]
Διότι, «αν ο σκοπός τους ήταν ο ομολογούμενος, τότε πρωταρχικά θα τοποθετούσαν στην
επιμορφωτική στοχοθεσία την αυτομόρφωση. Τι να πούνε όμως, όταν ουσιαστικό επίδομα βιβλιοθήκης
δεν υπάρχει; Όταν ο πενιχρός μισθός των εκπαιδευτικών δεν αρκεί για την κάλυψη βασικών αναγκών,
πόσο μάλλον για την αγορά βιβλίων; Όταν οι ανάγκες διαβίωσης τους οδηγούν στην αναζήτηση δεύτερης
δουλειάς, αντί στη μελέτη των νέων δεδομένων της παιδαγωγικής; Όταν το στρεσάρισμα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι κάθε είδους εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί της διοίκησης τούς οδηγούν στην
απογοήτευση και στην παραίτηση;» (Σταματάκος, 1994, 14–21).
[4]
Όμως, «η επιμόρφωση δεν είναι μια απλή μορφή μάθησης με την έννοια ενός σωρού μαθημάτων ή
γνώσεων …, αλλά ένα ολοκληρωμένο πραγματικά ανοιχτό και πραγματικά αποκεντρωτικό σύστημα, που
αποβλέπει στο μετασχηματισμό της εκπαίδευσης με βάση τις μεταποιητικές κινήσεις που δημιουργούνται
στον κοινωνικό χώρο» (Χρονοπούλου, 1982, 95–96). Αυτό, οι σχεδιαστές της επιμορφωτικής πολιτικής
κάνουν, πως δεν το γνωρίζουν.
[5]
Πρόκειται για ειδικά κέντρα εξοπλισμένα με βιβλιοθήκη, τμήμα μικροδιδασκαλίας, εποπτικά και άλλα
τεχνολογικά μέσα και στα οποία θα συμμετέχουν διάφοροι φορείς, από τα Πανεπιστήμια ως τους άμεσα
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Στην ελληνική πραγματικότητα έχει ήδη προταθεί η λειτουργία έξι
τουλάχιστον πειραματικών Κέντρων Δασκάλων, που ως βασική αρχή θα έχουν την κατάργηση των
στεγανών ανάμεσα στα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια και στους χώρους δουλειάς. (Εκτίμηση
της ομάδας εργασίας της «Σύγχρονης Εκπαίδευσης», 1983, 102-103). Βλ. επίσης και την ολοκληρωμένη
πρόταση των Χρονοπούλου-Γιαννόπουλου, 1982, 56–61. Στο ίδιο μήκος κύματος και
οι νεώτερες προτάσεις για ενδο– και δια-σχολική επικοινωνία και επιμόρφωση (Κουλουμπαρίτση, 1997,
24–25, Μπαγάκης, 1997, 26–29, Ξωχέλλης, 2001, 10–16, Παπαναούμ, 2001, 39–45 και Eraut, 2001, 54-68),
οι οποίες επίσης αγνοούνται συστηματικά.
[6]
Ο αριθμός αυτός μειώθηκε αργότερα σε 70 δασκάλους με τους νόμους 4376/1929 και 4600/1930.
[7]
Βλ. και Σαλτερής, 1993, 20–43.
[8]
Χαρακτηριστικό είναι ότι στο τρίτο σχεδίασμα του ν. 1824/88 για την επιμόρφωση, η ομάδα εργασίας
πρότεινε: «Η επιμόρφωση έχει ως βασικό στόχο την επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε
να είναι σε θέση να κάνουν συνειδητές επιλογές, αφού εξετάζουν τόσο τις αφετηρίες, τους σκοπούς και
τις επιπτώσεις της εκπαιδευτικής τους πράξης όσο και τους υλικούς και ιδεολογικούς όρους που
κυριαρχούν στο σχολείο και στην κοινωνία». Βεβαίως, αυτή η εξαγγελία δεν ενσωματώθηκε στην τελική
τροπολογία και στις νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 1824/88 (Μαυρογιώργος, (β), 1989, 21).
[9]
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην άσκηση της επιμορφωτικής πολιτικής προβλήθηκε ως αντίδοτο
στην πολιτικοϊδεολογική καπήλευσή της από την κεντρική εξουσία και συνοδεύτηκε από μεγάλο εύρος
προτάσεων που ξεκινούσαν από λογικές που υποστήριζαν την εμπειρική έρευνα, με στόχο την
επιστημονική καταγραφή των επιστημονικών αναγκών των εκπαιδευτικών και έφταναν μέχρι την
αυτονόμηση της επιμόρφωσης από την κεντρική εξουσία.
[10]
Το «ενιαίες» αφορά τα κενά και τις αδυναμίες της βασικής τους εκπαίδευσης, ενώ παραμερίζει τις
συγκρούσεις των απόψεων για τις ανάγκες της κοινωνίας και της εκπαίδευσης (Γρόλλιος, 1998, 47).
[11]
Γι’ αυτό και τις περισσότερες φορές η επιμόρφωση λειτουργεί και ως αξιολόγηση της καταλληλότητας
του εκπαιδευτικού: «Το Π.Δ. 250/92 για την επιμόρφωση έχω την εντύπωση, ότι είναι μια νέα μορφή
αξιολόγησης όχι του εκπαιδευτικού έργου, αλλά του εκπαιδευτικού» (Φράγκος, 1993, 4).
[12]
Με το Π.Δ. 130/90 ρυθμίζεται και αποφασίζεται η εξομοίωση των δασκάλων και νηπιαγωγών
αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών με τους πτυχιούχους των
Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ. Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1991–92 τα Παιδαγωγικά
Τμήματα αποφάσισαν να υλοποιήσουν αυτή την απόφαση της πολιτείας. Η όλη αυτή πορεία έχει συνεκτικό

χαρακτήρα και διαφαίνεται η πρόθεση, απ’ τη μια πλευρά να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαλυτική ή
διασπαστική ή διακριτική τάση, και, απ’ την άλλη, να επιτευχθεί το ενιαίο και να διασφαλιστεί η συνοχή.
Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό έπαιξε και το ενιαίο μισθολόγιο–βαθμολόγιο. Και η εξομοίωση δεν μπόρεσε να
απαγκιστρωθεί από τα χαρακτηριστικά όλων των προηγούμενων επιμορφωτικών επιλογών αφού
«λειτούργησε αρνητικά, υποτιμητικά και αποπεμπτικά, γιατί ήταν προκατασκευασμένη χωρίς να
αξιοποιήσει την προηγούμενη δράση και γνώση που προσκόμιζαν και κατέθεταν για την αναβάθμισή τους
οι εκπαιδευτικοί. Ήταν ένα «πεδίο» στο οποίο προβάλλονταν οι παραδοχές, οι αντιθέσεις και οι
χαρακτηριστικές εμπλοκές που διέπουν τη λειτουργία του νεοελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος»
(Παπακωνσταντίνου, 1992, 26). Βλ. επίσης Μαυρογιώργος, 1990, 15–16. Έτσι χάθηκε ακόμη μία ευκαιρία
αφού «η εξομοίωση [θα μπορούσε να] παραπέμπει σ’ ένα διαφορετικό σχολείο. Η έμφαση πέφτει στο
πρόσωπο και στο έργο του εκπαιδευτικού, στην πολιτιστική του δράση και παρέμβαση, που
βέβαια συναρτάται με τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την αναβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου.
Θα ’πρεπε λοιπόν να γίνει μ’ έναν τρόπο συνταρακτικό για τους δασκάλους, που θα επαναπροσδιορίζει
το ρόλο τους, τη σχέση τους με τη δουλειά τους, με τους μαθητές τους. Ουσιαστικά πρέπει να
αναμορφωθούν ολόκληροι, προκειμένου να κατακτήσουν μια διαφορετική θέση απ’ αυτή που μέχρι τώρα
έχουν» (Παπακωνσταντίνου, 1992, 10).
[13]
Μόνο μια τέτοια επιμόρφωση θα οδηγήσει στην επανασκoποθέτηση των επιμορφωτικών αναγκών των
εκπαιδευτικών, όχι μόνο από την κεντρική εξουσία αλλά και από τους ίδιους και θα συμβάλλει στο να
περιοριστούν οι εκπαιδευτικοί που επιζητούν με πάθος εκείνη την επιμόρφωση που τους βοηθά να
υλοποιούν καλύτερα το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, χωρίς να θέτουν σε κριτική τους σκοπούς
του. «Πρέπει, κάποτε, και ίσως έφτασε η ώρα, ν’ ανεβούν η παιδεία και οι λειτουργοί της στα πνευματικά
επίπεδα και στα πολιτιστικά βάθρα που τους πρέπει. Πρέπει ν’ αντρειωθούν γιγάντιες ψυχικές,
παιδευτικές, επιστημονικές υπάρξεις, λαοπλάστες δάσκαλοι, γεμάτοι φλόγα, πίστη και γνώση για να
καλλιεργήσουν τούτο το λαό, πιότερο, για πιο ευτυχισμένες μέρες προόδου και πολιτισμού»
(Καραγιάννης, 1983, 81).
[14]
Αν εξαιρέσουμε τα Διδασκαλεία στα οποία όμως η συμμετοχή δεν είναι μαζική.
[15]
Το θέμα είναι «νομιμοποιούνται οι ενήλικες και επαγγελματίες επιστήμονες να εξεγείρονται, όταν μέσω
της αξιολόγησης και γενικότερα της δομής των Π.Ε.Κ. «σχολειοποιούνται», χωρίς παράλληλα να θέτουν
υπό αμφισβήτηση τις δικές τους πρακτικές, μέσα στο σχολείο, χωρίς παράλληλα να αξιώνουν και για
τους μαθητές τους τη μεταχείριση που απαιτούν οι ίδιοι;» (Ξανθάκος, 1993, 9).
[16]
Αφού εμείς οι εκπαιδευτικοί, που τον όρο «επιμόρφωση» - φορτισμένο ιδεολογικά - τον εννοούμε σαν
«συμμετοχική, ενεργητική, εθελοντική αυτομόρφωση» (Ανθόπουλος, 1991), πώς γίνεται τελικά να
επιζητούμε και να ανταποκρινόμαστε με ζήλο σε μια επιμόρφωση, που αυτοί που την προσφέρουν την
εννοούν - φορτισμένη ιδεολογικά - σαν συμμετοχική, ενεργητική, εθελοντική συμμόρφωση;
[17]
Βλ. σχετικά Βεργίδης, 1992, 12–13.
[18]
Πολλοί είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στη λειτουργία των Π.Ε.Κ. αποδίδοντάς τους τη δυνατότητα
να ελευθερώσουν τον εκπαιδευτικό από τις λειτουργίες: α) του φορέα της κρατικής ιδεολογίας με
ηθικοπλαστική, εθνικοθρησκευτική κατεύθυνση, β) του τεχνοκράτη (διεκπεραιωτή και εκτελεστή
εντολών),
γ)
του
γραφειοκράτη
και
δ)
του εξεταστή–βαθμολογητή και
να
τον
καταστήσουν στοχαστικοκριτικό και διαλογιζόμενο δάσκαλο χωρίς σύνορα, με ρόλο μετασχηματιστικό,
έτσι όπως το είχε θέσει ο Apple. Δυστυχώς οι προσδοκίες αυτές διαψεύστηκαν και δεν βρήκαν
ανταπόκριση ούτε και στα Π.Ε.Κ. της επόμενης περιόδου.
[19]
Κατά την επίσημη άποψη της Δ.Ο.Ε. «η επιμόρφωση σημαίνει ανατροφοδότηση και ανεφοδιασμό του
εκπαιδευτικού με τις σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και βέβαια με τα νέα μέσα που παρέχουν η εξέλιξη
των επιστημών και οι πρακτικές εφαρμογές τους, που από τα πράγματα και τη ζωή αποδεικνύονται
αποτελεσματικά μέτρα για την αναβάθμιση της γνώσης και της εργασίας και απώτερος σκοπός της είναι
ο μετασχηματισμός του Σχολείου» (Ανθόπουλος, 2001, 176).
[20]
Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτική στη σημερινή εκπαιδευτική συγκυρία που χαρακτηρίζεται «από
ένα κλίμα αποσταθεροποίησης της εκπαίδευσης, με την αποδυνάμωση της χρηματοδότησής της, την
οικονομική εξάντληση των εκπαιδευτικών, την επιβολή περιστολών της δωρεάν παιδείας και του κράτους
πρόνοιας στην εκπαίδευση, που οξύνουν τις κοινωνικές της λειτουργίες και θέτουν σε αμφισβήτηση
βασικές της δημοκρατικές αρχές» (Παπακωνσταντίνου, 1996, 10).
[21]
Απόδειξη αποτελεί το άρθρο του Απ. Λακασά στην εφημερίδα «Καθημερινή» της 26/5/2002: «Κοινή
παραδοχή αποτελεί ότι οι μπλοκαρισμένοι στα γρανάζια της δημοσιοϋπαλληλίας εκπαιδευτικοί και οι

αδιάφοροι και χωρίς όραμα διευθυντές αποτελούν την τροχοπέδη του δημόσιου σχολείου σε μια στιγμή
που επιτακτικά το εκπαιδευτικό τοπίο - και βάσει των ευρωπαϊκών πολιτικών - πρέπει ν’ αλλάξει».
[22]
Με όλες τις συνέπειες που είχε αυτό για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: αύξηση μισθών, υψηλότερη
θέση στην κλίμακα αξιών, μεγαλύτερη εκτίμηση για τη δουλειά τους.
[23]
Education suddenly became the problem, not the solution. […] In academic circles, pessimism about
the power of education as an agent of social change defined the mood of the times. Christopher Jencks
(1972) argued, on the basis of large quantitative data sets, that education did little to remedy social
inequalities. Basil Bernstein’s (1976) seemingly prophetic argument that “education cannot compensate
for society” began to strike many chords, and Popkewitz (1998) observed in retrospect that history
repeatedly assigned misplaced faith in schools as agents of social redemption” (Hargreaves, 2001, 26).

«ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΓΕΡΟΥ: ΕΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ»
Ιγνάτιος Καράμηνας
Εκπαιδευτικός Π.Ε. – Δρ. Παν/μίου Αθηνών
Ευαγγελία Ψάλτη
Εκπαιδευτικός Π.Ε. Υπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Θεόφραστος Γέρου υπήρξε αναμφισβήτητα ένας από τους πρωταγωνιστές των εκπαιδευτικών
μας πραγμάτων κατά το δεύτερο μισό του αιώνα που έφυγε. Στα πενήντα χρόνια δημιουργίας και δράσης
του αγωνίστηκε για την κατοχύρωση της βασικής παιδείας, ως δάσκαλος του δημοτικού σχολείου, ως
συγγραφέας σχολικών βοηθημάτων, ως επιστημονικός ερευνητής των διδακτικών προβλημάτων, ως
δάσκαλος των μετεκπαιδευομένων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως
Πάρεδρος, Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τέλος ως Ειδικός Σύμβουλος
των Υπουργών Παιδείας των κυβερνήσεων του Α. Παπανδρέου (1981-1985 και 1988-1989).
Η συμβολή και η προσφορά του στην ελληνική εκπαίδευση όχι μόνο τον κατέστησαν ως έναν από
τους αγωνιστές ενάντια στην ανισότητα στα εκπαιδευτικά μας πράγματα, αλλά και ως ένα από τους
διανοητές της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Η αναφορά στο έργο του είναι εκ των πραγμάτων δύσκολη και
ανέφικτη στα πλαίσια του παρόντος συνεδρίου.
Στην εισήγησή μας λοιπόν θα αναφερθούμε σε βασικές πτυχές, πρωτοβουλίες και δράσεις της
εκπαιδευτικής του πορείας που τον ανέδειξαν ως έναν από τους σημαντικούς πρωταγωνιστές των
εκπαιδευτικών μας πραγμάτων τα τελευταία 50 χρόνια και τον καταξίωσαν στη συνείδηση των
εκπαιδευτικών ως έναν προοδευτικό παιδαγωγό της θεωρίας και της πράξης.

ABSTRACT
Theophrastos Gerou was undoubtedly one of the leading figures of Greek Education during the
second half of the past century. In fifty years of creation and action, he fought for the establishment
and consolidation of basic education, as a primary school teacher, as a textbook writer, as a professional
researcher of educational matters, as a teacher trainer in Marasleio Training School of the Pedagogical
Institute, as a deputy, advisor and vice-president of the Pedagogical Institute, and as a Special Advisor
of Ministers of Education during the Prime Ministry of Andreas Papandreou (1981-1985 and 1988-1989).
In this presentation we will refer to basic aspects of the action and initiatives he took in the
process of his career in education, which gained him his reputation as a leading figure in educational
matters in the last fifty years and as a pioneer in the pedagogy of theory and practice in the minds of
educators.

1. Εισαγωγή
Ο Θ. Γέρου γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου 1916 στην Αγιάσο της Λέσβου, «σε ένα σπίτι αγροτικό σε
μια όμορφη ορεινή κωμόπολη», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος. Ο πατέρας του ήταν αγρότης
ενώ, η μητέρα του ασχολιόταν με το σπίτι και με την ανατροφή των παιδιών της (Θ. Γέρου, 1961, σ.
50). «Τι μπορώ να πω για τους γονείς μου άλλο από απέραντη ευγνωμοσύνη σε δύο απλούς ανθρώπους
που έζησαν με στέρηση για να μπορέσουν να μας μεγαλώσουν», αναφέρει ο ίδιος σε συνέντευξή του στον
Α. Κουτζαμάνη, στο περιοδικό Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, τον Οκτώβριο του 1995 (Θ. Γέρου, 1995, σ.
8).

Και οι δύο γονείς του αγαπούσαν τα γράμματα και σέβονταν τους γραμματισμένους ανθρώπους.
Ο πατέρας του αν και αγρότης γνώριζε να διαβάζει και
αυτός του μετέδωσε «με τρόπο σοβαρό» την αγάπη στο βιβλίο(Θ. Γέρου, 1961, σ. 65). Σκηνές όπως αυτή
του πατέρα του με τα ροζιάρικά του χέρια να φυλλομετράει το μοναδικό βιβλίο του πατρικού του σπιτιού,
το Δαμασκηνό, είναι βαθιά ριζωμένες μέσα του. Το βιβλίο αυτό αποκτούσε στα παιδικά του μάτια μια
μαγεία και ένα μυστήριο που ήθελε και ο ίδιος να ανακαλύψει. «Γι’ αυτό και όταν έλειπε ο πατέρας μου,
ανέβαινα πάνω σε ένα σκαμνί και το έπαιρνα απ’ το ράφι. Ήταν βαρύ και για να το κατεβάσω το
ακουμπούσα πάνω στο στήθος μου, όπως ακουμπούσε ο παπάς το ευαγγέλιο πριν απ’ το «Σοφία Ορθοί».
Καθόμουν μέσα στο τζάκι και το φυλλομετρούσα», αναφέρει χαρακτηριστικά (Θ. Γέρου, 1961, σ. 65-66).
Η μητέρα του καθόρισε άμεσα την επιλογή του επαγγέλματός του. «Η μητέρα μου με μεγάλωνε
για να με κάνει δάσκαλο», αναφέρει ο ίδιος σε ένα από τα βιβλία του (Θ. Γέρου, 1961, σ. 66). Η μητέρα
του είχε δύο αδέλφια δασκάλους, αγαπούσε αυτό το επάγγελμα και σέβονταν όσους το ακολουθούσαν.
Η ίδια δεν πήγε σχολείο, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να γίνει σωστή μητέρα και να βοηθήσει τα παιδιά
της (Θ. Γέρου, 1995, σ. 8).
Στα 1922 φοιτά στο εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο Αγιάσου και στη συνέχεια στο Σχολαρχείο
(διάρκειας 2 ετών) της ίδιας πόλης. Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου ήταν η προσφυγιά από τα
απέναντι Μικρασιατικά Παράλια. Ο ίδιος αναφέρει: «Απ’ όλους τους δασκάλους μου θυμούμαι το
Γιάννη Στυλιανίδη, πρόσφυγα από τη Σμύρνη, απόφοιτο της Ευαγγελικής Σχολής. Κοντά του ένιωσα τον
πόνο της προσφυγιάς. Πάντα μας μιλούσε για την Μικρασιατική Καταστροφή, για το σχολείο του που το
έκαψαν οι Τούρκοι, για τη θλίψη του, που γινόταν και δική μου θλίψη» (Θ. Γέρου, 1995, σ. 8).
Στα 14 του χρόνια ήρθε στη Μυτιλήνη για να συνεχίσει την Γ΄ Γυμνασίου. Η μετάβασή του
στο «τρανό χωριό», τη Μυτιλήνη, δεν ήταν ένα ασήμαντο γεγονός. Ήταν μια σημαντική αλλαγή στη ζωή
της οικογένειάς του, καθώς και μια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς του. Ο ίδιος έφερε
στη Μυτιλήνη τις εμπειρίες και τις μορφωτικές συνήθειες της Αγιάσου. Οι συνθήκες τις οποίες κλήθηκε να
αντιμετωπίσει στο Γυμνάσιο δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολες, αφού το μεγάλο πλήθος των μαθητών δεν
επέτρεπε στο δάσκαλο να ασχοληθεί με κάθε παιδί ξεχωριστά, ενώ η επαφή με πολλούς
δασκάλους «κλόνισε», όπως ο ίδιος αναφέρει, την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του. «Ο μαθηματικός με
φόβισε. Ο φιλόλογος μίλησε στην ψυχή μου», αναφέρει χαρακτηριστικά (Θ. Γέρου, 1995, σ. 13).
Όταν ήταν μαθητής της Δ΄ Γυμνασίου πληροφορήθηκε την ίδρυση του Πεντατάξιου Διδασκαλείου
της Μυτιλήνης με Διευθυντή τον Ευάγγελο Παπανούτσο, τον άνθρωπο που, όπως αναφέρει ο ίδιος, τον
οδήγησε στην επιλογή του καλού βιβλίου. Ο Ε. Παπανούτσος μπορούσε μέσα από την επαφή των μαθητών
του με την δραματική τέχνη, τη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες να εξασφαλίσει την πρόσβασή τους
στα μονοπάτια της γνώσης (Θ. Γέρου, 1995, σ. 13).
Η ίδρυση του Διδασκαλείου αποτελούσε λύση για τα οικονομικά της οικογένειας του Θ. Γέρου,
αφού του παρείχε τη δυνατότητα να σπουδάσει. Το σχολείο άρχισε να λειτουργεί το Δεκέμβριο του 1931.
Ήταν ένα σχολείο διαφορετικό, που κατόρθωσε να επηρεάσει την κοινωνία των πνευματικών ανθρώπων
της Μυτιλήνης και να καθορίσει μια περίοδο ιδεολογικής διαπάλης, όπου οι συγκρούσεις ήταν
καθημερινές και ο καθένας καταλάβαινε ότι κάτι ετοιμάζεται (Θ. Γέρου, 1995, σ. 9).
Η «σκόπιμη» μετάθεση του Ε. Παπανούτσου από το Διδασκαλείο της Μυτιλήνης στην
νεοϊδρυθείσα Παιδαγωγική Ακαδημία της Αλεξανδρούπολης με απώτερο στόχο τη διακοπή του
δημιουργικού του έργου, αποτέλεσε αφορμή διαμόρφωσης του ιδεολογικού κόσμου του Θ. Γέρου (193436). Ο ίδιος μαζί με μια ομάδα σπουδαστών οργάνωσαν κάποια φροντιστηριακά μαθήματα στα οποία
δίδασκαν οι ίδιοι. Αυτά λειτουργούσαν παράλληλα με τα μαθήματα που γίνονταν στο Διδασκαλείο. Ο Θ.
Γέρου και οι υπόλοιποι της ομάδας ασκούσαν κριτική στα μαθήματα του Διδασκαλείου, ενώ παράλληλα
βάδιζαν πάνω στα χνάρια της δουλειάς του Ε. Παπανούτσου. «Αυτό το παράλληλο σχολείο ήταν το
καλύτερο σχολείο της σταδιοδρομίας μου», αναφέρει ο Θ. Γέρου (Θ. Γέρου, 1995, σ. 10).
Το 1937 καλείται να υπηρετήσει τη θητεία του σε μια περίοδο αρκετά σκληρή (Κυβέρνηση Ι.
Μεταξά). Μοναδική διέξοδο αποτελεί η μελέτη της λογοτεχνίας και της ποίησης. Το 1939 παντρεύεται την
πρώτη του γυναίκα, Ευσέβεια Κιουκτσή, δασκάλα στο επάγγελμα και αποκτούν το πρώτο τους παιδί. Το
1940 όμως ο πόλεμος και η επιστράτευση δυσχεραίνουν τις ήδη δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.
Το 1941 προσπαθεί να σταθεί στο πλευρό της οικογένειάς του και να την συντηρήσει. Με την
συμπαράσταση της γυναίκας του κατορθώνουν να επιβιώσουν. Το 1944 με το τέλος της κατοχής
προσπαθεί, αν και τραυματισμένος, να ανακτήσει την αισιοδοξία του για το μέλλον. Ο εμφύλιος όμως και
τα χρόνια ταπείνωσης και εξευτελισμού που ακολούθησαν, δεν άφηναν περιθώρια για αισιοδοξία.

Το 1950-52 με τον τερματισμό του εμφυλίου ο Θ. Γέρου απέκτησε ακόμη δύο παιδιά. Ήταν ήδη
35 ετών και, όπως λέει χαρακτηριστικά, «ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι έχανα και την τελευταία ευκαιρία
για την προσωπική μου εξέλιξη» (Θ. Γέρου, 1995, σ. 14).
Με την συμπαράσταση της γυναίκας του, η οποία «στήριξε το όνειρό του, που προσέγγιζε την
ουτοπία» (Θ. Γέρου, 1995, σ. 14), το 1952 συμμετέχει στον πρώτο διαγωνισμό του Ι.Κ.Υ. για τριετείς
μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, στον οποίο πετυχαίνει και κερδίζει την υποτροφία. Θα χρειαστεί
όμως έναν χρόνο αναμονής έως ότου εκδοθεί η εκπαιδευτική του άδεια. Κάτω από αυτές τις συνθήκες
το 1953 πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο Exeter της Αγγλίας. Εκεί γράφει την πρώτη του διατριβή με θέμα το
συμβολικό παιχνίδι. Στο Πανεπιστήμιο αυτό γνωρίζει την Marjorie Hourd, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, η
οποία τον βοήθησε να βρει τους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και την
ψυχανάλυση. Μετά το Exeter συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Εδώ ήρθε σε
επαφή με την Φιλοσοφία καθώς και την Ψυχολογία μέσω δύο Καθηγητών, στις ομάδες των οποίων
συμμετείχε ενεργά, τον Καθηγητή John Rilley και τον ψυχολόγο-φιλόσοφο James Prevers (Θ. Γέρου,
1995, σ. 14-15).
Το 1956 επιστρέφει στην Ελλάδα «με περιορισμένες προσδοκίες», όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Η
κυβέρνηση Καραμανλή δεν αφήνει περιθώρια για ανάμειξή του στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας,
αφού θεωρείται ένας «αμετανόητος αριστερός δημοτικιστής», που «είχε καβαλικέψει το καλάμι»,
άρα «επικίνδυνος» για την εκπαίδευση σύμφωνα με τις απόψεις του τότε Υπουργού
Παιδείας Κασσιμάτη. Η κατάσταση αυτή οδήγησε το Θ. Γέρου να επιστρέψει στην παλιά του δουλειά, τη
διδασκαλία στο Δημοτικό. Έτσι την περίοδο αυτή του δίνεται η δυνατότητα να γράψει μερικά από τα
σημαντικότερα βιβλία του, όπως: «Το εκπαιδευτικό πρόβλημα», «η Σχολική Αποτυχία» κ.α. (Θ. Γέρου,
1995, σ. 15).
Το 1964 έγινε μέλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όταν ανέλαβε την εξουσία η Ένωση Κέντρου
και εργάσθηκε συστηματικά για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1964-1965, ενώ το 1967 κατά τον
Θ. Γέρου «ήρθε η συμφορά». Η στρατιωτική κυβέρνηση που ανέλαβε τη διοίκηση, κατήργησε το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στράφηκε με μένος εναντίον όλων όσοι το αποτελούσαν. Έτσι τον Αύγουστο
του 1968, ο Θ. Γέρου μετανάστευσε στο Τορόντο του Καναδά, όπου απασχολήθηκε στα σχολεία της
Ελληνικής Κοινότητας (Θ. Γέρου, 1995, σ. 17).
Το 1970 εξασφάλισε υποτροφία στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ε. Μory, όπου συνέχισε τις
μεταπτυχιακές του σπουδές στη Φιλοσοφία. Την περίοδο αυτή ο Θ. Γέρου «γνωρίζει» τον Αριστοτέλη,
τους Άραβες διανοητές, τους Αριστοτελικούς φτάνοντας ως τον Έγελο. «Με το πρόγραμμα αυτό έγινε
μεγάλη στροφή στις σπουδές και τα διαβάσματά μου» θα πει ο ίδιος αργότερα. Τη διετία 1972-1974
πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Παιδείας στο Ο.Ι.S.E. του Πανεπιστημίου του
Τορόντο (Θ. Γέρου, 1995, σ. 19).
Με το τέλος της Επταετίας των συνταγματαρχών, η κατάσταση στην Ελλάδα άρχισε να
βελτιώνεται διαμορφώνοντας έτσι τις συνθήκες για την επιστροφή και του Θ. Γέρου, ενώ οι εκλογές του
1981 και η νίκη του ΠΑΣΟΚ δίνουν νέα ώθηση στα εκπαιδευτικά πράγματα. Ο Θ. Γέρου μετά από πρόταση
του Ανδρέα Παπανδρέου αναλαμβάνει τη θέση του Ειδικού Συμβούλου για θέματα Παιδείας, ενώ το 198587 τοποθετείται Γενικός Γραμματέας Λαϊκής Επιμόρφωσης και το χρονικό διάστημα 1988-1989 και πάλι
Σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας (Θ. Γέρου, 1995, σ. 25).
Ο Θ. Γέρου πέθανε στην Αθήνα στις 6 Απριλίου του 1996. Έτσι ολοκληρώνεται
η πενηντάχρονη σχεδόν πορεία ενός ακούραστου εργάτη-αγωνιστή, του οποίου η συμβολή στη μόρφωση
γενικότερα του ελληνικού λαού είναι από τις πιο αξιόλογες (Α. Τσακαλίδης, 1996).
Ο Θ. Γέρου έφυγε αφήνοντας πίσω του ως παρακαταθήκη ένα σημαντικό ερευνητικό και
συγγραφικό έργο και μια αναμφισβήτητα πλούσια δράση στα εκπαιδευτικά μας πράγματα που αξίζει τον
κόπο να ερευνηθεί και να μελετηθεί προσεκτικά . Στη συνέχεια ακολουθεί σύντομη αναφορά στις βασικές
πτυχές δράσης του καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του διαδρομής και μια συνολική αποτίμηση
του έργου του στην ελληνική εκπαίδευση.

2. Ως δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου σε σχολεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού
Ο Θ. Γέρου δίδαξε αρκετά χρόνια σε Δημοτικά Σχολεία τόσο της Ελλάδας όσο και του Εξωτερικού.
Η διδακτική του εμπειρία δεν ήταν συνεχής λόγω της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στην Ελλάδα
την περίοδο, στην οποία αναφερόμαστε (1940-1974).

Για τρία χρόνια, από το 1942-1945, υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Πτερούντας παράλληλα με τη
γυναίκα του Ευσέβεια Κιουκτσή, η οποία ήδη από το 1939 υπηρετεί ως δασκάλα στο συγκεκριμένο
σχολείο (Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πτερούντας, χ.χ., σ. 2). Το εν λόγω σχολείο αποτέλεσε σταθμό για
τη μετέπειτα εκπαιδευτική του διαδρομή, μιας κι όπως αναφέρει ο ίδιος, όταν το 1953 πήγε για
μεταπτυχιακές σπουδές στο Exeter της Αγγλίας και ζήτησε από την Καθηγήτριά του Marjorie Hourd να
ασχοληθεί στη διατριβή του με το συμβολικό παιχνίδι, εκείνη του ζήτησε «να αιτιολογήσει τι ήταν αυτό
που τον έκανε να ασχοληθεί «με το παιδικό παιχνίδι και το συμβολισμό του». Η εξήγηση που έδωσε,
προϊόν εμπειρίας του «από τα χρόνια της Γερμανικής κατοχής» της προκάλεσε τέτοιο ενθουσιασμό που,
με Πρόλογό της, τη δημοσίευσε με μορφή άρθρου στο περιοδικό «The New ERA in Home and School».
Ήταν τόσο συγκλονιστική η εμπειρία του Θ. Γέρου στο Δημοτικό Σχολείο της Πτερούντας Λέσβου, όπως
ο ίδιος γραπτώς περιέγραψε στην Καθηγήτριά του, που η Μ. Hourd γράφει χαρακτηριστικά στο
προαναφερθέν περιοδικό: «Όταν για πρώτη φορά διάβασα αυτές τις σελίδες, ένιωσα μια παράξενη
συγκίνηση, επειδή κατάλαβα ότι ο κ. Γέρου είχε εξαναγκαστεί να καταπιαστεί με παιδαγωγικά προβλήματα
κάτω από συνθήκες εξαιρετικών στερήσεων. Πολλοί άνθρωποι θα έδειχναν ενδιαφέρον να αποκτήσουν
μια ιδέα γύρω από τις δοκιμασίες που υπόφερε ο ελληνικός λαός κατά το λιμό που διαδέχτηκε την κατοχή
της χώρας τους από τους Ναζί, και να πληροφορηθεί για τις ανακαλύψεις που έκανε αυτός ο θαρραλέος
δάσκαλος για τη δύναμη και τη αδυναμία του ανθρώπινου πνεύματος» (Α. Κουτζαμάνης, 1996, σ. 61-62).
Στη συνέχεια από το 1946 μέχρι το 1952 υπηρετεί σε Δημοτικά Σχολεία της Λέσβου και πιο
συγκεκριμένα στην Πέτρα, τα Πάμφιλα και τη Μυτιλήνη. Η εμπειρία του από τη διδασκαλία στην Α΄ τάξη
σε σχολεία της Μυτιλήνης αποτέλεσε τη βάση για τη διεξαγωγή έρευνας και την εκπόνηση του βιβλίου
του «Πώς εδίδαξα στην πρώτη τάξη».
Μετά το τέλος των μεταπτυχιακών του σπουδών στην Αγγλία επιστρέφει στην Ελλάδα (1956). Αν
και, όπως προαναφέρθηκε, έχει όλα τα τυπικά προσόντα να προσφέρει στην εκπαίδευση και από άλλες
θέσεις, η πολιτική κατάσταση δεν του το επιτρέπει κι έτσι από το 1956 έως το 1964 υπηρετεί και πάλι σε
Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας (Ν. Ιωνία) και του Πειραιά (Θ. Γέρου, 1995, σ. 15).
Τον Αύγουστο του 1968, ο Θεόφραστος Γέρου μετανάστευσε στο Τορόντο. Αρχικά απασχολήθηκε
στα σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο, ενώ στη συνέχεια βρήκε δουλειά σε ένα Καναδέζικο
Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο φοιτούσαν παιδιά προικισμένα με υψηλή νοημοσύνη. Εκεί παρέμεινε για ένα
χρόνο. Έτσι απέκτησε διδακτική εμπειρία δυο ετών σε δημοτικά σχολεία του Καναδά (Θ. Γέρου, 1995, σ.
17).

2.
Ως
δάσκαλος
των μετεκπαιδευομένων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

του

Την περίοδο 1965-1967 υπήρξε Καθηγητής στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, που τότε υπάγονταν στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και του είχαν ανατεθεί δύο μαθήματα. Το πρώτο ήταν η Διδακτική των
γλωσσικών μαθημάτων, που αναπτύχθηκε σε ψυχολογικά και φιλοσοφικά μαθήματα για την γλώσσα, με
σημαντική επίδραση από τους Ρώσους ψυχολόγους, όπως Vigotsky, Luria, Davidov κ.ά. Το δεύτερο
μάθημα ήταν η Σχολική Καθυστέρηση ή Σχολική Αποτυχία. Ένα μάθημα εντελώς καινούργιο, το οποίο ο
ίδιος διαμόρφωσε, αφού δεν είχε υπάρξει ανάλογη προσπάθεια στο παρελθόν. Την περίοδο αυτή
ασχολήθηκε με την Μετεκπαίδευση των δασκάλων καθώς και με την συγγραφή ενός βιβλίου δύο τόμων
με τίτλο «Γλώσσα: Θεωρία και Πράξη» (Θ. Γέρου, 1995, σ. 16).

3. Ως ερευνητής των διδακτικών προβλημάτων και συγγραφέας επιστημονικών
συγγραμμάτων και σχολικών βοηθημάτων
Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο του Θ. Γέρου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών
ενδιαφερόντων, που ο Α. Κουτζαμάνης κατηγοριοποιεί χρονολογικά σε τέσσερις μεγάλες διαστάσεις
(Α. Κουτζαμάνης, 1996, σ. 23-26):
Η πρώτη διάσταση είναι η καλλιτεχνική – ποιητική, η οποία περιλαμβάνει βιβλία και έρευνες για
το παιχνίδι στην παιδική ηλικία και το συμβολισμό του, καθώς και ενασχόληση με την Τέχνη, κυρίως τη
Ζωγραφική (Ιχνογραφία – Έκφραση) και την Παιδεία δια της Τέχνης (Α. Κουτζαμάνης, 1996, σ. 24). Βιβλία
που σχετίζονται με αυτή τη διάσταση του έργου του είναι: «Παιχνιώδεις μορφές εργασίας στο Δημοτικό
Σχολείο» και αργότερα σε δεύτερη έκδοση με τίτλο: «Το συμβολικό παιχνίδι», καθώς και δύο άρθρα στο

περιοδικό «Ζυγός» (1958-59),
τα
οποία
συμπεριλαμβάνονται
στο
βιβλίο «Αντιδημοκρατική
εκπαίδευση» με τίτλο «Δημιουργική φαντασία και Αυτοέκφραση» και «Η αναζήτηση της ελευθερίας
στην αυτοέκφραση» (Θ. Γέρου, 1975, σ. 45, 49).
Η δεύτερη διάσταση είναι η γλωσσολογική και αποτελεί και μια από τις σημαντικότερες
διαστάσεις του έργου του. Κυρίως τον απασχόλησε το πρόβλημα της διγλωσσικής διδασκαλίας και οι
επιπτώσεις του στον ψυχισμό των μαθητών. Ερεύνησε συστηματικά το βασικό ορθογραφικό λεξιλόγιο
των μαθητών συγκεντρώνοντας πολύτιμο υλικό από τους δικούς του μαθητές στη Μυτιλήνη, το οποίο και
εξέδωσε σε πέντε τόμους το 1965-1966. Βιβλία, τα οποία έγραψε και σχετίζονται με τη γλωσσολογική
διάσταση του έργου του, είναι το δίτομο έργο του: «Ειδική Διδακτική –Προβλήματα διδασκαλίας της
γλώσσας (1966). Επίσης «Το Χρηστικό Λεξικό», που εξέδωσε στη σειρά του Βασικού Εννιάχρονου
Σχολείου (1977) ανάμεσα σε άλλες εκδόσεις σχολικών βοηθημάτων, καθώς και το «Πώς εδίδαξα στην
πρώτη τάξη» (1961), το οποίο στηρίζεται σε προσωπικό υλικό που ο ίδιος συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας του στην πρώτη τάξη σε Δημοτικό Σχολείο της Μυτιλήνης. Το βιβλίο αυτό και η μέθοδος
διδασκαλίας
που
προβάλει
χαρακτηρίστηκε
από
τον
Θρασύβουλο
Σταύρου
ως «πόνημα διδακτικής ιδιοφυΐας» (Α. Κουτζαμάνης, 1996, σ. 24).
Η τρίτη διάσταση του συγγραφικού και ερευνητικού έργου του Θ. Γέρου είναι η φιλοσοφική. Οι
κλάδοι της φιλοσοφίας, με τους οποίους βασικά ασχολήθηκε είναι η Αρχαία Φιλοσοφία
(Προσωκρατικοί, Πλάτων, Αριστοτέλης), η Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Παραδοσιακή Ηθική, Φιλοσοφία και
Πνεύμα στην Εκπαίδευση, Μεταφυσική και Ανθρώπινες Παραδόσεις, Αισθητική και Εκπαίδευση,
Προσέγγιση στις Ανθρωπιστικές σπουδές. Βιβλία σχετικά με τη φιλοσοφική διάσταση είναι: «Παιδεία και
Νεοέλληνες
Διανοητές» (2
τόμοι)
(1980), «Η
Ελληνική
Παιδεία» (1990)
με
έμφαση
στους Προσωκρατικούς και «Προβληματική στην Εκπαίδευση» (1977) (Α. Κουτζαμάνης, 1996, σ. 25).
Η τέταρτη και τελευταία διάσταση στο έργο του Θ. Γέρου είναι η εκπαιδευτική πολιτική.
Ασχολήθηκε κυρίως με θεσμούς, όπως αυτός του Σχολικού Συμβούλου, της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, της
Ειδικής Αγωγής, της Λαϊκής Επιμόρφωσης κ.ά. Βιβλία σχετικά με αυτή τη διάσταση του έργου του είναι:
Η «Εκπαιδευτική
Πολιτική» (1981), «Ο
σχολικός
σύμβουλος
και
η Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση» (1984), «Κριτική
Παιδαγωγική» (1988), «Βαθιές
τομές
στην
Εκπαίδευση» (1985) κ.ά (Α. Κουτζαμάνης, 1996, σ. 25).
Ο Θ. Γέρου σε μεγάλη πια ηλικία σχεδόν 80 ετών, δε φαίνεται να είχε τη διάθεση να αποχωρήσει
από την ερευνητική και συγγραφική του προσπάθεια, αφού το Νοέμβριο του 1994 συμμετείχε στο
Συμπόσιο «Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1964: Τριάντα χρόνια μετά», στην Πάτρα, με ένα άρθρο του, το
οποίο τιτλοφορείται: «Η βαθύτερη σημασία της εκπαιδευτικής αλλαγής του 1964. Η απαγκίστρωση από
αγκυλώσεις» αλλά και η συνέντευξη, την οποία παραχωρεί στον Α. Κουτζαμάνη τον Οκτώβρη του 1995
στο περιοδικό Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, αποδεικνύει αυτή του τη διάθεση. Επίσης τα τελευταία χρόνια,
από το 1993 μέχρι και λίγο πριν από το θάνατο του το 1996, παρενέβαινε συστηματικά στα εκπαιδευτικά
πράγματα της Χώρας μας με το να αρθρογραφεί τόσο σε εκπαιδευτικά περιοδικά (Εκπαιδευτική
Κοινότητα) όσο και σε εφημερίδες αλλά και παρεμβαίνοντας ενεργά με την προσωπική του παρουσία σε
συνέδρια (Πάτρα) και Ημερίδες που διοργάνωσαν εκπαιδευτικοί φορείς και Πανεπιστήμια.

4. Ως Πάρεδρος, Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Το 1964 έγινε Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όταν ανέλαβε την εξουσία η Ένωση
Κέντρου με Υπουργό Παιδείας τον Γ. Παπανδρέου και Γενικό Γραμματέα τον Ευάγγελο Παπανούτσο και
αναφέρει: «Έπρεπε να έρθει η ώρα της Ένωσης Κέντρου για να ακουστεί και η δική μας η φωνή, μέσα
από τα επίσημα κανάλια» (Θ. Γέρου, 1995, σ. 16).
Την περίοδο αυτή (1964-65) εργάσθηκε συστηματικά για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του
1964-1965. Όπως λέει χαρακτηριστικά, ο ίδιος είχε ιδιαίτερα προετοιμαστεί γι’ αυτό μέσα από τα
επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργάνωνε από το 1956 έως το 1964 ο Ε. Παπανούτσος, προκειμένου να
προετοιμάσει τη διάδοχη κατάσταση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Θ. Γέρου, 1995, σ. 15). Έτσι ως μέλος
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τοποθετήθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσεως των βιβλίων της
Γραμματικής του Δημοτικού Σχολείου και Μέλος της Επιτροπής Προπαρασκευής σχολικών ραδιοφωνικών
εκπομπών, όπου για δυο χρόνια μαζί με άλλους πρόσφερε τις υπηρεσίες του για να λάβει σάρκα και
οστά «ο λόγος της απελευθερώσεως» (Θ. Γέρου, 1995, σ. 143- Ε. Ψάλτη, 2002, σ. 61-62).
Μετά το τέλος της δικτατορίας, ο Θ. Γέρου επιστρέφει στην Ελλάδα. Τα προβλήματα της Παιδείας
ήταν πολλά και έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα. Ο ίδιος συμμετέχοντας σε πολλές επιτροπές,

ταυτόχρονα ασχολήθηκε με καίρια θέματα, όπως τα αναλυτικά προγράμματα και τα διδακτικά βιβλία.
Ενώ όμως αρχικά το κλίμα ήταν θετικό από όλες τις παρατάξεις, στη συνέχεια άρχισαν να κάνουν την
εμφάνισή τους κάποιες διαφωνίες, οι οποίες είχαν κυρίως προσωπικό χαρακτήρα. Οι διαφωνίες αυτές
συνέβαλαν στο να καθυστερήσει η εφαρμογή αναγκαίων μέτρων για την λύση των εκπαιδευτικών
προβλημάτων με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικού κλίματος (Θ. Γέρου, 1995, σ. 18).
Από το 1981 και μετά πέρασε από διάφορες θέσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και πρόσφερε
τις άοκνες υπηρεσίες του σε πολλές Επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας μέχρι το 1989, όταν με την
αλλαγή Κυβέρνησης υπέβαλε την παραίτησή του παρότι ήταν διορισμένος αξιοκρατικά
ως προεδρεύων αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Α. Κουτζαμάνης,1996, σ. 5).

5. Ως Ειδικός Σύμβουλος των Υπουργών Παιδείας των Κυβερνήσεων του Α.
Παπανδρέου (1981-1985 και 1988-1989) και ως Γενικός Γραμματέας Λαϊκής
Επιμόρφωσης
Οι εκλογές του 1981 και η νίκη του ΠΑΣΟΚ δίνουν νέα ώθηση στα εκπαιδευτικά πράγματα. Ο Θ.
Γέρου μετά από πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου, την οποία μετέφερε στον ίδιο προσωπικά ο τότε
Υφυπουργός Παιδείας, Πέτρος Μώραλης, αναλαμβάνει τη θέση του Ειδικού Συμβούλου για θέματα
Παιδείας, θέση σημαντική και υπεύθυνη (Θ. Γέρου, 1995, σ. 19).
Η περίοδος αυτή είναι η πιο δημιουργική και η συμβολή του στα εκπαιδευτικά πράγματα είναι
περισσότερο έκδηλη από ποτέ. Στηρίζει το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, συμβάλει καθοριστικά στη
σύνταξη του Νόμου 1566/84 και προωθεί συγκεκριμένα μέτρα και θεσμούς, όπως: Ενισχυτική
Διδασκαλία, Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), Ειδική Αγωγή(Α. Κουτζαμάνης,1996, σ. 25Α. Τσακαλίδης, 1996).
Το 1985-87 τοποθετείται Γενικός Γραμματέας Λαϊκής Επιμόρφωσης, οπότε και ενισχύει την
προσπάθειά του ενάντια στον Αναλφαβητισμό στις Μονάδες του Στρατού, στις φυλακές, σε συνοικισμούς
τσιγγάνων (Α. Κουτζαμάνης,1996, σ. 25).
Στη συνέχεια 1988-89 αναλαμβάνει και πάλι Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας, θέση την
οποία διατήρησε συνολικά για 15 ολόκληρα χρόνια.

6. Συμπεράσματα
Ο Θ. Γέρου υπήρξε αναμφισβήτητα μια ξεχωριστή προσωπικότητα με σημαντική προσφορά για
τα εκπαιδευτικά πράγματα της εποχής του. Αγωνίστηκε με πάθος για τις ιδέες του, τις οποίες υποστήριξε
μέχρι τέλους ανεξάρτητα από το προσωπικό κόστος που είχε μια τέτοια στάση. Η αγάπη του για το παιδί
και το σχολείο διαφαίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του πορείας, αφού επιδίωξή του
ήταν να δίνει λύσεις μέσα από τις ερευνητικές του αναζητήσεις.
Υπήρξε πολυδιάστατη προσωπικότητα. Δεν ήταν μόνο «ο φωτισμένος δάσκαλος» που με τον
απλό, ζωντανό και ώριμο λόγο του, βγαλμένο μέσα από την καρδιά του, πετύχαινε κατευθείαν το στόχο
του. Ήταν ο «προοδευτικός παιδαγωγός», ο οποίος τολμούσε να προβάλλει τις καινοτόμες ιδέες του σε
καιρούς «πολιτικά» δύσκολους εισπράττοντας το ανάλογο κόστος. Ήταν, τέλος, «ο καινοτόμος
σύμβουλος», ο οποίος μέσα από τα βιβλία του κατόρθωνε να παρουσιάζει με αντικειμενικότητα τα
εκπαιδευτικά προβλήματα που κάθε φορά τον απασχολούσαν, αλλά δεν έμενε μόνο στη θεωρία,
προχωρούσε και σε προτάσεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον απλό εκπαιδευτικό της πράξης να
βρει τις λύσεις που αναζητούσε (Α. Κουτζαμάνης,1996, σ. 4-5).
Έτρεφε μεγάλη πίστη προς τον Έλληνα δάσκαλο, τον οποίο θεωρούσε βασικό μοχλό για κάθε
βελτιωτική προσπάθεια στην εκπαίδευση, άλλωστε υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος της πράξης και γνώριζε
τι ακριβώς συνέβαινε (Α. Τριλιανός, 1997, σ. 31). Δεν έχανε ευκαιρία να συμβουλεύει τους
εκπαιδευτικούς θέλοντας να τους μεταδώσει το ανθρωπιστικό ιδανικό, στο πνεύμα του οποίου επιθυμούσε
να μεγαλώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας. Πιο συγκεκριμένα, έλεγε «Διδάξτε τους μαθητές
σας να είναι φιλάνθρωποι, να πιστεύουν στον άνθρωπο, να τον υπολήπτονται και να τον τιμούν σεβόμενοι
τους γείτονες και τους εαυτούς τους. Και για το λόγο αυτόν να είναι περήφανοι που είναι άνθρωποι.
Διδάξτε τους ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ιερό για τον άνθρωπο. Και αυτό ας γίνει πιστεύω τους. Τα υπόλοιπα
θα έρθουν από μόνα τους» (Θ. Γέρου, 1980, σ. 61-62).

Η πίστη στις αξίες και τα ιδανικά του φαίνεται και από τη στάση του την περίοδο της Χούντας,
όταν το 1967 προτίμησε να παραιτηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και να καταφύγει στον Καναδά ως
μετανάστης, αφού, όπως επισημαίνει ο ίδιος «δεν επρόκειτο αυτός και οι ομοϊδεάτες του να φάνε «ψωμί
μυρωμένο» από τους κατεδαφιστές της εθνικής μας περηφάνιας και προκοπής αλλά και γιατί ύστερα από
τόσους αγώνες δεν ήθελε να προδώσει τις ιδέες και τα ιδανικά του και να γίνει πιόνι, όπως τόσοι άλλοι,
στα χέρια τέτοιων μικρών ανθρώπων και με τέτοια νοοτροπία» (Α. Κουτζαμάνης,1996, σ. 5).
«Το πάθος της παιδαγωγίας και η αγάπη του για το παιχνίδι τον οδήγησε να ασχοληθεί με το
συμβολικό παιχνίδι» αφιερώνοντας ένα ολόκληρο βιβλίο του. Επιπλέον, ως οπαδός του δημοκρατικού
ιδεώδους «στηλιτεύει με αχαλίνωτο παιδαγωγικό πάθος τα στερεότυπα του παρελθόντος», τα οποία δεν
άφηναν να αναπτυχθεί «η αυτοέκφραση, η δημιουργικότητα, η φαντασία και η αποκλίνουσα σκέψη του
μαθητή». Είναι οπαδός της Δημοκρατικής Παιδείας, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη ελευθερία και το
διάλογο. Δε διστάζει να κρίνει αξιολογικά έλληνες διανοητές και μάλιστα παιδαγωγούς, των οποίων
προσπαθεί να επισημάνει τα θετικά και αρνητικά σημεία. Ενώ τέλος τολμά να εισαγάγει νέους όρους στον
παιδαγωγικό χώρο όπως «διαλογική και αντιδιαλογική παιδεία, προβληματίζουσα εκπαίδευση,
επιστημονική και επαγγελματική αυθεντία κ.ά (Α. Παπάς, 1997, σ. 33).
Ο Α. Ε. Παπάς έχοντας προσωπική επαφή με το Θ. Γέρου και γνωρίζοντας από κοντά την
ανθρώπινη του πλευρά αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Θ. Γέρου ήταν πάντα στις επάλξεις, δε λιποψύχησε
ποτέ. Ήταν ανθρώπινος και ανεξίκακος. Όλοι μας από τη δική του πλευρά ο καθένας του οφείλουμε κάτι
ή πολλά» και συνεχίζει, «Ο πραγματικός δάσκαλος δεν επιθυμεί να κάνει φτωχά αντίγραφα της δικής του
προσωπικότητας αλλά θεωρεί όπως ο Σωκράτης τους μαθητές του Συνόντας και Εταίρους. Αυτό έκανε και
ο δικός μας δάσκαλος, ο Θεόφραστος» (Α. Παπάς, 1997, σ. 35).
Η προσφορά του Θ. Γέρου στην ελληνική εκπαίδευση από τις διάφορες θέσεις που κατά καιρούς
κατείχε και στις οποίες αξιώθηκε να παίξει καθοριστικό ρόλο, ήταν τόσο σημαντική, ώστε οι πολέμιοι των
θέσεών του για τις αλλαγές στην Παιδεία να τον αποκαλούν «Αρχιμάστορα Σόλνες», υπονοώντας ότι ήταν
ο κύριος εμπνευστής όλων των αλλαγών που προωθούσε η κυβέρνηση για την Παιδεία την περίοδο εκείνη
(Κυβέρνηση Α. Παπανδρέου 1981-1985) (Α. Κουτζαμάνης,1996, σ. 4).
Ο Θ. Γέρου υπήρξε ένα από τα ιστορικά στελέχη των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων του 1964
και του 1981-1985. Αναδείχθηκε αταλάντευτος στις θέσεις και πεποιθήσεις του, αλλά απλός και ήρεμος
στις καθημερινές του συναναστροφές (Α. Τσακαλίδης, 1996). «Αγωνίστηκε για τη Παιδεία από
πολλά μετερίζια», όμως «Ποτέ – και σε περιόδους που κατείχε «υπεύθυνες θέσεις»- δεν ξέχασε πως είναι
δάσκαλος…», άλλωστε αυτός ήταν ο βασικός λόγος που υπήρξε πάντοτε αγαπητός στους εκπαιδευτικούς
(Φ. Χατζηδημητρίου, 1996, σ. 10).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Σοβιετική Ένωση, αποτελούσε μία χώρα η οποία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το
εκπαιδευτικό της σύστημα ώστε να επιλύσει τα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά της προβλήματα και να
οικοδομήσει το πολιτικό της σύστημα. Η άνοδος του καθεστώτος το 1917 είχε σαν αποτέλεσμα τον
επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας των φυλετικών ομάδων της Σοβιετικής επικράτειας. Οι Έλληνες της
Ένωσης Σοβιετικής Σοσιαλιστικώ Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ), οι οποίοι ορισμένοι είχαν την ελληνική και κάποιοι
άλλοι τη σοβιετική υπηκοότητα, ακολουθώντας τη διακήρυξη του Β.Ι. Λένιν για «Ελευθερία της μητρικής
γλώσσας», ίδρυσαν ελληνόφωνα σχολεία, προωθώντας μάλιστα την ποντιακή διάλεκτο, η οποία
ήταν κατανοητή και ομιλούταν από τους περισσότερους Έλληνες. Το 1937, ο Ι. Στάλιν, τερματίζει αυτή
την προσπάθεια απαγορεύοντας τα ελληνόφωνα σχολεία, επιδιώκοντας την σοβιετοποίηση των
περισσότερων φυλετικών ομάδων, αλλά και την «ισχυροποίηση» των συνόρων του Σοβιετικού κράτους
με την εκτόπιση πληθυσμών και την αντικατάσταση τους από τους «Σοβιετικούς» λαούς.
Η ιδέα του Σοβιετικού πολίτη, ήταν αυτή με την οποία η Ε.Σ.Σ.Δ. προσπάθησε και κατάφερε να
γαλουχήσει τους πολίτες της. Κάθε εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση, στη μετασταλινική εποχή
των Χρουτσώφ και Μπρέζνιεφ και στην περίοδο της «επανοικόδομησης» του Γκορμπατσώφ, στόχευε
στην παιδεία, αφού ενεργούσε ως καταλύτης στη σοβιετική ταυτότητα του πολίτη. Οι Έλληνες βέβαια δεν
ήταν δυνατόν να αποτελέσουν εξαίρεση στην πολιτική του σοβιετικού κράτους, η οποία είχε σαν στόχο
την αφομοίωση των πολλών και διαφορετικών λαών και εθνοτήτων και την ενσωμάτωση τους κάτω από
το σοβιετικό ιδεώδες.
Η εισήγηση διερευνά όψεις της εκπαίδευσης και της κοινωνίας των Ελλήνων της ΕΣΣΔ, σε μία
προσπάθεια να αναλυθεί η πορεία τους εντός του σοβιετικού κράτους. Αναλύεται η πρώτη περίοδος (19171937), η μετασταλινική και η περίοδος μέχρι και την διάλυση του σοβιετικού κράτους το 1991. Η εισήγηση
αποτελεί συμβολή στην επιστημονική συζήτηση και το διάλογο που έχει ξεκινήσει τόσο στην Ελλάδα όσο
και στις δημοκρατίες που προέκυψαν από τη διάλυση της ΕΣΣΔ, για την ιστορική πορεία των Ελλήνων του
σοβιετικού κράτους και ειδικότερα για την παιδεία τους, την εκπαίδευσή τους και τα προβλήματα που αυτή
αντιμετώπισε.

ABSTRACT
The Soviet Union, constituted a country which tried to use the educational system to
solves social, political, and economically problems and to builds the political system.
The rise of arrangement in 1917 had as result the redefinition of identity of racial teams of
Soviet territory.

The Greeks of USSR, that certain had Greek and certain other the Soviet citizenship, following
the statement of V. Lenin for «Freedom of maternal language», they founded Greek-speaking schools,
promoting in deed the pontiak dialect, which was comprehensible and speaks from most Greeks. In 1937,
I. Stalin, terminates the effort prohibiting the Greek-speaking schools, seeking the «sovietism» of most
racial teams, but also the «strengthening» of borders of Soviet state with the deportation of
populations and their replacement by more «Soviet» populations.
Each educational reform, after Stalin period, Hroytsof and Breznief and in
the
«reconstructing» of Gorbatsof, it aimed in the education, after it acted as catalyst in the Soviet national identity of citizen. Greek certain it was not possible they constitute exception in the policy of
Soviet state, who aimed at as the assimilation of different populations and their incorporation
under Soviet ideal.
The report investigates aspects of education and society of Greeks of USSR, trying
to analyzed their course inside the Soviet state. The report analyzed the first period (1917- 1937),
the period after Stalin and the period until the dissolution of Soviet state 1991. The proposal constitutes
contribution in the scientific discussion and the dialogue that it has begun in Greece and the democracies
that resulted from the dissolution of USSR, so much for the historical course of Greeks of Soviet
state, as long as for their education, their education and the problems that she faced.

1. Εισαγωγή
Ο ποντιακός Ελληνισμός συνδέθηκε με τη γη της βορειοανατολικής Μ. Ασίας από τον 8ο π.χ.
αιώνα. Η ίδρυση αποικιών από τις ελληνικές πόλεις-κράτη, έχουν σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή
διαμόρφωση τους σε σημαντικά εμπορικά κέντρα, δημιουργώντας ταυτόχρονα και μια δυναμική αγροτική
ενδοχώρα. Η ιστορική συνέχεια των Ελλήνων στην περιοχή τονίζεται από το γεγονός ότι η πόλη της
Κριμαίας, στην Αζοφική θάλασσα, ήταν ελληνική από τον 8ο π.χ. αιώνα μέχρι και τον 13ο μ.Χ. αιώνα,
όποτε καταλαμβάνεται από τους Τατάρους. Η παρουσία των Ελλήνων σε περιοχές κυρίως στη περιοχή
του Εύξεινου Πόντου ήταν συνεχής για πάνω από 2500 χρόνια. (Bruneau, 2000, 78)
Η Οκτωβριανή επανάσταση και η αρχή της σοβιετικής εποχής το 1917, βρίσκει τους Έλληνες του
Πόντου να αποτελούν μέρος του εθνολογικά πολυδιάστατου χώρου της Ε.Σ.Σ.Δ. Οι Πόντιοι (και οι
υπόλοιποι Έλληνες) εγκατεστημένοι σε συμπαγείς ομάδες αναπτύσσουν τις οικονομικές τους
δραστηριότητες σε τέτοιο βαθμό ώστε να εντοπίζονται σε όλη την αχανή ρωσική- σοβιετική επικράτεια.
Ο αριθμός τους το 1914 φτάνει τους 650.000 και συναντώνται σε 34 πόλεις, κυρίως στις παράλιες
περιφέρειες
του Εύξεινου Πόντου
(Σαρίκαμις, Καγισμάν, Καρς, Αρνταχάν,
Βατούμ, Τυφλίδα, Κουταΐδα, Πότι, Σοχούμ, Σότσι,
'Αντλερ, Τουαψέ, Νοβοροσσίσκι, Κρίμσκαγια, Απίνσκαγια, Αικατερινοντάρ, Ανάπα, Μαϋκώπ, Ροστόβ, Ταϊγάν, Βλαδικαυκάζ, Γρόζναν, Κερτς,
Θεοδοσία, Συμφερούπολη, Σεβαστούπολη, Γιάλτα, Χερσώνα, Οδησσό, Κίεβο, Χάρκοβο, Μόσχα,
Πετρούπολη). Σ' αυτές τις πόλεις συγκροτούνται συμπαγείς ελληνικές κοινότητες, με Ελληνικά σχολεία
και εκκλησίες.
Εκτός όμως από τις παραπάνω πόλεις, όπου συναντιέται μεγάλη και συγκροτημένη ελληνική
παρουσία, υπάρχει εγκατάσταση Ελλήνων και στις κυριότερες πόλεις της βόρειας και ανατολικής Ρωσίας,
στη Μαντζουρία και στη Σιβηρία. Ακόμα και στους περισσότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς
της ρώσικης επικράτειας, είναι έκδηλη η ποντιακή παρουσία καθώς και η προσπάθεια του να οργανωθεί
σε κοινότητες. Στην Οκτωβριανή Επανάσταση, οι Πόντιοι συμμετέχουν ενεργά (περίπτωση Πασσαλίδη),
επανάσταση η οποία έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να εξαλειφθεί η αστική τάξη από τη σοβιετική πλέον
κοινωνία.
Οι Έλληνες αστοί ακολουθούν τη μοίρα της υπόλοιπης τάξης τους, ενώ το μεγαλύτερο πλήθος
των Πόντιων που είναι αγρότες, προσμένουν να δουν τα αποτελέσματα της επανάστασης. Αν και αρχικά
η ανακατανομή της γης στον αγροτικό πληθυσμό τους δίνει την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, η επιλογή
της δημιουργίας κρατικών γαιοκτημάτων (κολχόζ), σε συνδυασμό με τον εμφύλιο πόλεμο, ρίχνουν το
λαό στην ανέχεια .Η ονομασία των ιδιωτικών γαιοκτημάτων σε «γαιοκτήματα με σοβιετική σημαία» δεν
απέφερε κανένα αποτέλεσμα αφού ουσιαστικά χειροτέρεψε την κατάσταση.
Το φθινόπωρο του 1920 για να εξομαλύνει η εκρηκτική κατάσταση, να αντιμετωπιστούν οι
παράνομες αγορές, να επιτευχθεί ο επισιτισμός του λαού και να δημιουργηθεί μια ουσιαστική παραγωγική
γραμμή, εφαρμόζεται το σχέδιο της «Νέας Οικονομικής Πολιτικής» (Ν.Ε.Π) Η Ν.Ε.Π. προσπάθησε να

εντάξει στην παραγωγή το σημαντικότερο τμήμα του σοβιετικού πληθυσμού, τους αγρότες, το 80% δηλαδή
του σοβιετικού πλέον λαού. Η αντικατάσταση της κατάσχεσης από τη φορολογία σε είδος, η θέσπιση
φορολογικών ελαφρύνσεων, η ελευθέρια της εμπορίας του πλεονάσματος καθώς και η έμφαση στην
ιδιωτική επιχείρηση και όχι στις οργανωμένες από το κράτος μορφές συλλογικής καλλιέργειας, είναι οι
βάσεις για τη δημιουργία της αγροτικής παραγωγικής γραμμής.
Η εποχή της εφαρμογής της Ν.Ε.Π. χαρακτηρίζεται ως η πιο ευημερούσα περίοδος για την
περιοχή στις πρώτες τέσσερις δεκαετίες του 20ου αιώνα, περίοδος η οποία βρίσκει του Έλληνες να
αναπτύσσονται οικονομικά και καταφέρνουν να γίνουν μέρος μιας νέας, οικονομικά εύρωστης ελίτ

2. Το ελληνικό σχολείο μετά την Οκτωβριανή επανάσταση.
Ο ηγέτης του νέου σοβιετικού κράτους ο Β. Ι. Λένιν, προσδοκώντας στην εξομάλυνση των
σχέσεων και την ειρηνική συνύπαρξη όλων των φυλών του εθνολογικού μωσαϊκού της Σοβιετικής
Ένωσης, στο έργο του «Το δικαίωμα των εθνών για αυτοδιάθεση», γράφει χαρακτηριστικά: «Το
δημοκρατικό κράτος πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωρίσει την πλέρια ελευθερία των διαφόρων γλωσσών
και να απορρίψει κάθε προνόμιο για μια απ' τις γλώσσες. Το δημοκρατικό κράτος δεν θα επιτρέψει να
καταπνίγεται καμιά εθνότητα από μια άλλη ή να μπαίνει σε κατώτερη μοίρα απ ' αυτήν, σε κανένα τομέα ή
κλάδο των κοινωνικών υποθέσεων. Η εκπαιδευτική πολιτική των εργατών όλων των χωρών είναι ενιαία:
Ελευθερία της Μητρικής Γλώσσας». (Φωτιάδης, 2003, 56).
Η διακήρυξη αυτή αποτέλεσε την αρχή για μια μεγάλη και επίπονη διαδικασία ίδρυσης,
κατοχύρωσης και στελέχωσης των σχολείων σε όλες τις περιοχές όπου υπήρχαν ελληνικές κοινότητες. Η
άποψη της σοβιετικής ηγεσίας ότι το σχολείο είναι το μέσο της δημιουργίας σοβιετικών πολιτών,
διαφαίνεται από την αρχή ενώ θα συνεχιστεί μέχρι και την λήξη της σοβιετικής περιόδου. Τα σχολεία
είναι ο φορέας της γνώσης έτσι ώστε να δημιουργηθούν όπως έλεγαν οι σοβιετικοί «νέου τύπου
πολίτες».Απαγορεύεται η διδαχή των θρησκευτικών, ενώ επιλέγονται δάσκαλοι με κριτήριο την απόλυτη
ιδεολογική τους ταύτιση με το καθεστώς. Τα σχολεία χρησιμοποιούνται για να πατάξουν κάθε είδους
αντιπολιτευτική και αντεπαναστατική κίνηση μέσω της επιμόρφωσης επάνω στη νέα τάξη πραγμάτων.
Είναι χαρακτηριστική η σημασία που έπαιζε η ιδεολογική καθοδήγηση αφού απαγορευόταν οι
συμμέτοχοι σε παιδιά και έφηβους, σε «πιονέρους» όπως χαρακτηρίζονταν, σε οποιαδήποτε θρησκευτική
τελετή ενώ κάτι τέτοιο τονίζεται από το γεγονός ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης, της
7ης ,υποχρεούνταν να γίνουν μέλη της Κομψομόλ, όπως ονομαζόταν η κομμουνιστική νεολαία, αν
επιθυμούσαν την περαιτέρω συνέχιση των σπουδών σε ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα.
Η δομή της ελληνικής εκπαίδευσης ήταν αντίστοιχη της σοβιετικής. Ο πρώτος κύκλος
υποχρεωτικής φοίτησης έγινε 7ετης. Τα σχολεία διακρίνονταν σε «αρχικά» με τέσσερις τάξεις, σε «μη
πλέρια» ή «μη συμπληρωμένα» με 7 τάξεις και σε «πλέρια» ή «μεσαία» με 10 τάξεις. Οι απόφοιτοι του μη
συμπληρωμένου σχολείου είχαν δικαίωμα έγγραφης στα τεχνικά σχολεία, τα «τέχνικουμ», ενώ οι
απόφοιτοι των μεσαίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα εννέα μαθήματα που διδάσκονταν στις
τέσσερις τάξεις του αρχικού σχολείου ήταν: μαθηματικά, μουσική, μητρική γλώσσα, φιλολογία,
φυσιογνωσία, γεωγραφία, κόπος, ζωγραφική και φυσική αγωγή .Επίσης υπήρχαν μαθήματα για το
σοβιετικό σύνταγμα και το στρατό.
Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ήταν η έλλειψη διδακτικού προσωπικού. Η ανάγκη για
δασκάλους καταρτισμένους στην διδαχή της ελληνικής γλώσσας ήταν τέτοια ώστε αναγκαστικά
εφαρμόστηκε η μέθοδος του διορισμού στη θέση του δάσκαλου ,ανθρώπων με γνώση ελληνικής γραφής
και ανάγνωσης, ενώ σε μικρό χρονικό διάστημα υιοθετήθηκε η διαδικασία επάνδρωσης των σχολείων
με δάσκαλους που είχαν επιμορφωθεί σε σεμινάρια διάρκειας μόλις τριών έως έξι μηνών.
Η λύση ήταν η ίδρυση Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Οι δάσκαλοι που έρχονταν από την
Ελλάδα, για να στελεχώσουν τα σχολεία όσο και αν τύγχαναν μεγάλης αναγνώρισης, λόγω των πολιτικών
τους πεποιθήσεων, δεν ήταν αρκετοί ώστε να καλύψουν ούτε ένα μικρό μέρος από τις υπάρχουσες θέσεις.
Η πρώτη ελληνική ακαδημία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1924 στο Κρασνοντάρ, στη
συνέχεια ακολούθησε η ίδρυση των ακαδημιών στην Μαριούπολη, στο Σοχούμι και στην Τσάλκα.
Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια στην ακαδημία της Μαριούπολης, όπου με το τριετές πρόγραμμα
φοίτησης, εκπαίδευε δάσκαλους για τα ελληνικά χωριά της Αζοφικής, οργάνωνε σεμινάρια για
τους Κομσομόλους, ενώ γίνονταν προσπάθειες για μετάφραση εγχειριδίων για τα ελληνικά σχολεία από
την ουκρανική γλώσσα.

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών διδασκαλιών ήταν η έλλειψη έμπειρων
παιδαγωγών. Οι επιλογές όλων γίνονταν κυρίως με βάση την υποταγή τους στο κόμμα- κράτος, αφού ο
σοβιετικός παρεμβατισμός ήταν τέτοιος σε βαθμό που η διδασκαλία δεν αφορά πλέον στην κατάρτιση
και τη γνώση, αλλά στην κομματοποίηση και στην υποταγή στα σοβιετικά ιδεώδη
Επίσης πρόβλημα ήταν η αδυναμία εξασφάλισης εγχειριδίων στους μαθητές .Το ελληνικό
κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει των αυξημένο αριθμό σχολικών βιβλίων, αλλά δυσκολεύεται
να μεταφέρει το υλικό λόγω απόστασης αλλά κυρίως λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων, που
προέκυψαν από τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας- ΕΣΣΔ. Ωστόσο ως λύση αποφασίστηκε να ανατεθεί σε
τοπικούς εκδοτικούς οίκους η έκδοση των εγχειριδίων. Ταυτόχρονα σε κάποιες περιοχές όπως αυτή
της Αμπχαζίας προωθήθηκε η διαδικασία κρατικοποίησης της εκπαίδευσης με ταυτόχρονη ένταξη όλων
των Ελλήνων δασκάλων των κοινοτικών σχολείων στον κρατικό προϋπολογισμό, η εξασφάλιση βιβλίων,
η οργάνωση μαθημάτων για την επιμόρφωση των δασκάλων και η προώθηση καθορισμένου αριθμού
Ελλήνων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα ακόμα κυρίαρχο πρόβλημα
αυτό της έλλειψης κτιριακών εγκαταστάσεων, λυνόταν με την άμεση συνεισφορά των Ποντίων, αφού στα
ελληνικά χώρια τα κτίρια είτε χτίζονταν με κοινοτικά κεφαλαία είτε με χρήματα που συγκεντρώνονταν
από κοινωφελής εκδήλωσης.

3. Το γλωσσικό πρόβλημα
Από το 1925 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1930, διεξάγεται μια μεγάλη σταυροφορία για τη
μόρφωση του Ελληνισμού. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των Ελλήνων της Ε.Σ.Σ.Δ., είναι η
έλλειψη δασκάλων και το γλωσσικό. Οι Έλληνες της Ε.Σ.Σ.Δ. μιλούν δύο ουσιαστικά διαλέκτους τα
ποντιακά και τα μαριουπολίτικα. Με τον όρο «Μαριουπολίτικη διάλεκτος» εννοούμε την κυριότερη από
τις συγγενείς ελληνικές διαλέκτους της νότιας Ουκρανίας, ενώ θεωρείται ως ένα από τα ισχυρότερα
ελληνικά ιδιώματα με πλήθος δανείων. Στη διάλεκτο της Μαριούπολης συναντούνται, άλλοτε ξεκάθαρα
και άλλοτε λιγότερο καθαρά στοιχεία ποντιακής. Ένα μικρό μέρος των Ελλήνων της Νότιας Ουκρανίας
είναι τατταρόφωνο, ενώ ένα μικρό μέρος των Ελλήνων του Καυκάσου είναι τουρκόφωνο ( χωριά
της Τσάλκας στη Γεωργία). Ένα πολύ μικρό μέρος του ελληνικού πληθυσμού της Ε.Σ.Σ.Δ. μιλά τη
δημοτική, και είναι εγκατεστημένο στην Κριμαία και στο Σοχούμι, στο Ροστόβ και την Τιφλίδα. Παρ' ότι
ο σοβιετικός ελληνισμός δεν είναι ομοιογενής γλωσσικά, εν τούτοις η μεγάλη του πλειοψηφία μιλά την
ποντιακή.
Το πρόβλημα της πολυγλωσσίας δημιούργησε μια μεγάλη σύγκρουση που διήρκεσε περισσότερο
από δώδεκα χρόνια. Οι περισσότεροι Έλληνες που ήταν αγρότες μιλούσαν τα ποντιακά, στις κατά τόπους
περιοχές ομιλούνταν η τουρκική γλώσσα, η τατταρική, η μαριουπόλιτικη διάλεκτο. Ουσιαστικά η
δημοτική γλώσσα παρέμενε μια γλώσσα ξένη. Ακόμα και στις ελληνικές παιδαγωγικές Ακαδημίες, όπου
η διδασκαλία γινόταν στη δημοτική, οι φοιτητές μεταξύ τους μιλούσαν την ποντιακή. Το γεγονός ότι,
σχεδόν μέχρι το 1926, η γλώσσα της ελληνικής εκπαίδευσης ήταν η καθαρεύουσα επέτεινε τη σύγχυση.
Αρχικά ο προβληματισμός εντοπίστηκε στο ζήτημα της αντικατάστασης της καθαρεύουσας από τη
δημοτική καθώς και της απλοποίησης του αλφάβητου. Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε στο θέμα της επιλογής
της μορφής, της ελληνικής γλώσσας και της αντικατάστασης της δημοτικής από την ποντιακή. Επίσης,
εξετάστηκε και το ζήτημα της χρήσης της μαριουπολίτικης διαλέκτου. Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε όταν
μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, που συμφωνούσε με την αντικατάσταση της καθαρεύουσας, αντέδρασε
στην εισαγωγή της ποντιακής στην εκπαίδευση. Για τη μελέτη του σύνθετου αυτού γλωσσικού ζητήματος
δημιουργήθηκε η Πανενωσιακή Κεντρική Επιτροπή του Νέου Αλφάβητου (ΠΚΝΑ), με μέλη Έλληνες
διανοούμενους και Ρώσους ελληνιστές. Η αρχική άποψη της επιτροπής, για την επίσημη γλώσσα της
ελληνικής εθνότητας της ΕΣΣΔ, ευνοούσε τη δημοτική. Επεσήμανε το γεγονός ότι η δημοτική
χρησιμοποιούνταν από περιορισμένο αριθμό Ελλήνων, αλλά τόνιζε ότι η ποντιακή αποτελούταν από
διάφορα ιδιώματα, παρουσιάζοντας με βάσει αυτές τις απόψεις, την ποντιακή ως διάλεκτο που
χαρακτηρίζεται από ασυνέχεια σε σχέση με την ενιαία χρήση και την ομοιομορφία της δημοτικής γλώσσας.
Στις 10 Μαΐου 1926 στην Πανενωσιακή Σύσκεψη των Ελλήνων διανοουμένων στη Μόσχα, η οποία
ονομάστηκε "Πανσυνδεσμιακή Σύσκεψη", αποφασίστηκε η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στη θέση
της καθαρεύουσας και η αντικατάσταση του εικοσιτετραγράμματου αλφάβητου από το εικοσιγράμματο.
Με την απόφαση αυτή: καταργήθηκαν οι δίφθογγοι, διατηρήθηκαν μόνο το "ι" και το "ο", στη θέση του
"ου" καθιερώθηκε το "υ", στη μικρογράμματη γραφή παρέμεινε μόνο το "ς", ενώ καταργήθηκε το "σ", τα
διπλά σύμφωνα γράφονταν αναλυτικά (δηλαδή το "ξ" ως "κς" και το "ψ" ως "πς") και καθιερωνόταν το

ενωτικό στις κτητικές αντωνυμίες. Η Σύσκεψη αποδέχτηκε την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής του
Νέου Αλφάβητου για την επισημοποίηση της δημοτικής γλώσσας και την αντικατάσταση της ιστορικής
ορθογραφίας από τη φωνητική. Όσον αφορά στον τονισμό των λέξεων, καταργήθηκε ο τόνος στις μονοσύλλαβες λέξεις και σε όσες τονίζονταν στη λήγουσα. Στην απόφαση της Σύσκεψης προτάθηκε η
αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού με την έκδοση βιβλίων στις τοπικές ελληνικές διαλέκτους. Αυτό που
αποτέλεσε καθοριστικής σημασίας στοιχείο, είναι ότι η επιτροπή επηρεάστηκε καθοριστικά από τις
απόψεις των διανοουμένων για τη φωνητική ορθογραφία. Με βάση αυτήν την άποψη επιβαλλόταν η
κατάργηση των θεωρούμενων περιττών στοιχείων, που επιβίωναν στο ελληνικό αλφάβητο από την
αρχαιότητα και την προσαρμογή του γραπτού λόγου στον προφορικό. Οι απόψεις αυτές είχαν ωριμάσει
στους διανοούμενους που κατοικούσαν κυρίως στη Γεωργία, ενώ πλήθος από βιβλία, θεατρικά, και
λογοτεχνικά είχαν ήδη εκδοθεί στη φωνητική γραφή. Η πρώτη περίοδος λοιπόν χαρακτηρίζεται από την
εφαρμογή της λενινιστικής εθνικής πολιτικής που προκάλεσε μια ουσιαστική άνοδο τόσο του εθνικού
πολιτισμού των Ποντίων του Καυκάσου όσο και υπόλοιπων Ελλήνων των άλλων περιοχών της Σοβιετικής
Ένωσης.
Η ανάπτυξη της ελληνικής εκπαίδευσης έγκειται στο γεγονός της συνεχούς αύξησης του αριθμού
των ελληνικών σχολείων καθώς και στην κατάρτιση εκπαιδευτικών για τα σχολεία της κατώτερης και της
μέσης εκπαίδευσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εξέλιξη των σχολείων στη Γεωργία. Ενώ το
1924 τα ελληνικά σχολεία όλης της Γεωργίας είναι 33, το 1927 μόνο στην Αμπχαζία φτάνουν τα 54,
αποτελώντας περίπου το 25% των σχολείων της περιοχής. Το 1938 στην δημοκρατία της Γεωργίας
λειτουργούσαν 140 ελληνικά σχολεία. Στα μέσα της δεκαετίας του 1920 στην Σοβιετική Δημοκρατία της
Ρωσίας λειτουργούν 60 ελληνικά σχολεία. Το ποσοστό των μορφωμένων Ελλήνων της Σοβιετικής Ρωσίας
ανέρχεται το 1926 στο 50%, από το οποίο το 60,4% αφορά τον ανδρικό πληθυσμό ενώ το 42,1% το
γυναικείο. Στην περίοδο 1923-1924 το ίδιο ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 32-35%.

4. Η σταλινική περίοδος
Η δημιουργία σημαντικού ελληνικού εκπαιδευτικού μηχανισμού, η ενότητα και η επικοινωνία
των ελλήνων της ΕΣΣΔ καθώς και η ανάπτυξη της πολιτιστικής δράσης υλοποίησε σε μεγάλο βαθμό το
αίτημα για σεβασμό της αυτοδιάθεσης τους. Η ιστορική και πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα που
εντοπίζεται σε συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς σε διάφορες περιοχές είχε σαν αποτέλεσμα την
ανακήρυξη της ελληνικής γλώσσας σε κύρια γλώσσα εκ παράλληλου με τη ρωσική και τη γλώσσα της
δημοκρατίας. Η περιοχή της Αμπχαζίας ήταν η πρώτη στην οποία θεσπίστηκε η χρήση της ελληνικής
γλώσσας σε έξι περιφέρειες της περιοχής κατέχοντας κυρίαρχο ρόλο αφού η ρωσική θεσπίστηκε σε πέντε,
η γεωργιανή σε τέσσερις και η αρμενική σε μια. Η απόφαση αυτή ήταν η αφορμή για τη δημιουργία
αναγνωρισμένων Εθνικών Περιοχών, εκεί όπου ο συμπαγής ελληνικός πληθυσμός αποτελούσε
την πλειοψηφία και έως το 1938 είχαν δημιουργηθεί τέσσερις αυτόνομες ελληνικές περιοχές στην ΕΣΣΔ
(νότια Ουκρανία, στο Ντονιετσκ και στη Μαριουπολη, Αικατερινοντάρ -Κρασνοντάρ).
Το κοινωνικό σύστημα της ΕΣΣΔ που εγκαθιδρύεται τη σταλινική περίοδο δεν αφήνει περιθώρια
στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών. Ο «ασιατικός τρόπος παραγωγής», δηλαδή η ανάδειξη της
κρατικής εξουσίας ως μοναδικό και υπέρτατο ιδιοκτήτη γης, η γραφειοκρατία, ο δεσποτισμός και η
κολεκτιβοποίηση δημιουργεί μια αφόρητη κατάσταση πείνας και ταυτόχρονων αιματηρών διωγμών με
θύματα τουλάχιστον 17 εκατομμύρια σοβιετικούς πολίτες. Οι Έλληνες που χάθηκαν αυτό το διάστημα
υπολογίζονται σε 47000 άτομα. (Χαραλαμπίδης- Φωτιάδης, 2004, 32) Στα μέσα του 1929 ο Στάλιν
επιταχύνει τους ρυθμούς της κολεκτιβοποιήσεις στέλνοντας χιλιάδες πράκτορες στη ρωσική ύπαιθρο για
να επιβάλουν στους αγρότες την πολιτική των κολχόζ. Ο διαχωρισμός της αγροτικής τάξης σε κουλάκους,
μεσαίους αγρότες και φτωχούς επιδεινώνει την κατάσταση και αυτό γιατί οι αναφερόμενοι ως
«προνομιούχοι» κουλάκοι είναι όσων η αγροτική περιουσία ανέρχεται σε μια αγελάδα και ένα χοίρο. Κάτι
τέτοιο δείχνει τον τεράστιο αριθμό αγροτών οι οποίοι ονομαζόμενοι ως κουλάκοι εκδιώχθηκαν,
βασανίστηκαν και θανατώθηκαν. Την υπάρχουσα κατάσταση έρχεται να επιδεινώσει το κύμα διωγμών
που εξαπολύεται το 1930 κατά της εκκλησίας καταπατώντας τις διακηρύξεις της Οκτωβριανής
Επανάστασης για ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας και περί ανεξιθρησκίας, και σύντομα
απαγορεύεται ρητά η εκδήλωση του θρησκευτικού συναισθήματος. (Fitzpatrick, 1999, 123)

5. Ταυτότητα και εκπαίδευση

Η ελληνική εθνότητα αποτέλεσε από την αρχή της Επανάστασης αναπόσπαστο τμήμα της νέας
σοβιετικής κοινωνίας. Παρά τις δυσκολίες εγκαθίδρυσης του νέου κοινωνικού μοντέλου του οποίου
μέτοχοι ήταν όλοι οι λαοί και κατ’ επέκταση και οι Έλληνες, παρατηρήθηκε σεβασμός του εθνικού
πολιτισμού ενώ ενισχύθηκαν οι τάσεις για αυτόνομη πολιτική και πολιτισμική έκφραση. Οι
απόψεις μεγαλορωσικού σωβινισμού που εμφανίζονται από το 1930 και μετά μέσα στο κόμμα προωθούν
μια στυγνή πολιτική με βάση την οποία τα έθνη πρέπει να συγχωνευτούν σε ένα ενιαίο σύνολο και οι
εθνικές τους γλώσσες να γίνουν μια εθνική γλώσσα. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Στάλιν ότι στις
παραμεθόριες περιοχές πρέπει να είναι εγκατεστημένοι οι γηγενείς πληθυσμοί των σοβιετικών
δημοκρατιών και όχι εκπρόσωποι των εθνών, που έχουν αυτοτελή κράτη στο εξωτερικό, πράγμα που
τους καθιστά αναξιόπιστους.
Οι μαζικές διώξεις εντείνονται στα τέλη του 1936 και κορυφώνονται το 1937 και 1938. Με
κριτήριο την εθνική ταυτότητα και με πρόσχημα ενίοτε την κομματική αφοσίωση εξαπολύονται
εκκαθαρίσεις εναντίον μικρών λαών του εθνολογικού μωσαϊκού της σοβιετικής ένωσης, τμήμα του οποίου
φυσικά είναι και οι Έλληνες. Οι διωγμοί για τους Έλληνες παίρνουν διαστάσεις γενοκτονίας. Χιλιάδες
Έλληνες εκτελούνται με την κατηγορία του «εχθρού του λαού». Ολόκληρη η ελληνική ηγεσία και
η πλειοψηφία των ενήλικων Ελλήνων συνελήφθη και εξοντώθηκε. Μεγαλύτερη βιαιότητα από το
καθεστώς εντοπίζεται στη νότια Ρωσία, ενώ πραγματοποιήθηκαν τέσσερα διαδοχικά κύματα μαζικών
διώξεων ( Οκτώβριος 1937, Φεβρουάριος και Ιούλιος 1938 και Φεβρουάριος του 1939). (Αγτζίδης, 1995,
45) Ταυτόχρονα απαγορεύεται η λειτουργία όλων των ελληνικών ιδρυμάτων και θεσμών με πρώτες τις
σχολικές μονάδες. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 1937 εκδόθηκε διαταγή με την οποία επιτρεπόταν η
σύλληψη ως όμηρων των συγγενών των κατηγορούμενων αλλά και η σύλληψη παιδιών έως 12 ετών και
την καταδίκη τους ακόμα και με τις βαρύτερες ποινές, με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της εξόντωσης
των παιδιών των «εχθρών του λαού». Τα παιδία που συλλαμβάνονταν αναγκάζονταν να αλλάξουν το
όνομα τους αρνούμενα τους κατάδικους γονείς τους. Η γενοκτονία συνεχίστηκε με την εκτέλεση χιλιάδων
Ελλήνων ή με την εξορία τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Σιβηρίας.
Τον Αύγουστο του 1938 έκλεισαν όλα τα ελληνικά σχολεία ενώ η διδασκαλία άρχισε να
γίνεται στη ρωσική γλώσσα και κάποιες φορές και στη γλώσσα της δημοκρατίας στην οποία ζούσαν. Η
προπαγανδιστική διδασκαλία εφαρμόζεται κατά γράμμα ενώ η σύνθεση των μαθητών είναι πολυεθνική
με σκοπό τον «εκσοβιετισμό» των νέων πολιτών. Αντίστοιχη κατάληξη είχαν και οι εκκλησίες οι οποίες
όσες δεν κατεδαφίστηκαν μετατράπηκαν σε κοινόβια, στάβλους, γυμναστήρια και αποθήκες. Οι διώξεις
έφτασαν σε τέτοιο βαθμό ώστε κινδύνευσε ο πλήρης αφανισμός του Ελληνισμού από τα εδάφη στα οποία
διέμενε επί 2.500 χρόνια. Άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής που συνδυάσθηκε με πιέσεις για
εγκατάλειψη της ΕΣΣΔ από τις αρχές ήταν η δημιουργία ενός πολύ μεγάλου μεταναστευτικού κινήματος
προς την Ελλάδα. (Μουρατίδου, 2001, 56)
Ένα νέο κύμα εκτοπίσεων των ελλήνων άρχισε με την έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
αφού ολόκληροι λαοί θεωρήθηκαν ύποπτοι για προδοσία. Όσοι επέζησαν εκδιώχθηκαν προς την ασιατική
Σοβιετική Ένωση στις περιοχές του Ουζμπεκιστάν, του Καζακστάν και στη Νότια Σιβηρία. Οι Έλληνες των
παραλίων περιοχών εκτοπίστηκαν προς την ενδοχώρα, και τις κατοικίες τους κατέλαβαν οι γηγενείς
πληθυσμοί των δημοκρατιών.

6. Η μετασταλινική εποχή
6.1. Η περίοδος Χρουτσώφ
Η περίοδος που ακολουθεί το θάνατο του Στάλιν, χαρακτηρίζεται από την έντονη διαμάχη για
τη διαδοχή. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας έφερε τον Ν. Χρουτσώφ στο προσκήνιο και στη θέση
του αρχηγίας του κράτους, μετά από τρεις δεκαετίες δικτατορικής διακυβέρνησης από τον Ι. Β. Στάλιν. Η
ανάγκη εύρεσης άμεσων λύσεων από το νέο ηγέτη, είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της αντιμετώπισης
των αγροτών από το κράτος. Παραχωρούνται προνόμια και προωθείται μία νέα οικονομική πολιτική με
βάση την οποία οι υπεραυξημένη φορολογία που κατέπνιγε τον αγροτικό πληθυσμό, καταργούνται. Οι
τιμές διάθεσης των προϊόντων των κολχόζ αυξάνονται με ευεργετικά αποτελέσματα στη ζωή των
αγροτών, αφού ήταν η πρώτη φορά μετά από αρκετές δεκαετίες όπου τα προϊόντα της αγροτικής
παραγωγής διατίθενταν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επωφεληθούν και οι αγρότες. Η πολιτική της
αρπαγής των αγροτικών προϊόντων από τον κρατικό μηχανισμό καταργείται ενώ γίνεται προσπάθεια για
την εφαρμογή ευνοϊκότερης οικονομικής πολιτικής. Για πρώτη φορά θίγεται δημόσια το θέμα των
εκτοπίσεων των εθνικών ομάδων. Ο ίδιος ο Χρουστσόφ στην εισήγηση του στο 20 ο Συνέδριο του

Κομμουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ, το 1956 αναφέρεται εκτεταμένα στους παράνομους μαζικούς
διωγμούς που είχε διατάξει ο Στάλιν και στα βασανιστήρια στα οποία είχαν υποβληθεί πολλοί
κρατούμενοι. Παρ' όλες τις απελευθερώσεις των κρατουμένων μετά το 1953, το Φεβρουάριο του 1956
βρίσκονται εκατομμύρια ακόμα πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
της σοβιετικής επικράτειας. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της εισήγησης είναι η μαζική αποφυλάκιση των
εξόριστων από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και η σταδιακή επανεγκαθίδρυση τους στις πατρίδες τους.
Αν και η αποσταλινοποίηση έφερε αλλαγές ωστόσο μεγάλος μέρος των Ελλήνων εξόριστων παρέμεινε
στην Κεντρική Ασία. Το δικαίωμα της ελεύθερης πολιτιστικής και πολιτισμικής έκφρασης συνεχίζει να
απαγορεύεται. Η άφιξη το 1949 των 15.000 πολιτικών προσφύγων στην Ε.Σ.Σ.Δ., (Charalambidis, 2004,
34), οι οποίοι εγκαθίστανται κυρίως στην πρωτεύουσα των Ουζμπεκιστάν, στην Τασκένδη, έχει
ευεργετικά αποτελέσματα για τους εξόριστους Πόντιους. Το πληθυσμιακό βάρος της ελληνικής διασποράς
αυξάνει, ενώ η σχετική ελευθερία που τους παραχωρεί η σοβιετική εξουσία, τους επιτρέπει να ανοίξουν
αρκετά ελληνικά σχολεία και να εκδώσουν εφημερίδες. Ωστόσο άλλη μια απαγόρευση έρχεται να
επισκιάσει ένα ευχάριστο γεγονός. Το προνόμιο της φοίτησης στα ελληνικά σχολεία της Τασκένδης δεν
μπορούν να το απολαύσουν οι εξόριστοι Πόντιοι, γιατί ο συντριπτικός όγκος του πληθυσμού κατοικεί στα
χωριά της περιφέρειας της Τασκένδης, και απαγορεύεται η μετεγκατάσταση τους στην πόλη.
6.2. Η περίοδος Μπρέζνιεφ
Το 1964 είναι η χρoνι;a που η εξουσία περνά στα χέρια του Λ. Μπρέζνιεφ. Οι προσπάθειες
ανανέωσης και εκδημοκρατισμού, είχαν σαν αποτέλεσμα οι συντηρητικότεροι υποστηρικτές του
σοβιετικού καθεστώτος, που βρίσκονταν στην Κεντρική επιτροπή του κομμουνιστικού κόμματος να
συσπειρωθούν εναντίον του Χρουτσώφ, με άμεσο αποτέλεσμα την αντικατάσταση του από
τον Μπρέζνιεφ.
Με τον Μπρέζνιεφ στην εξουσία, αρχίζει η περίοδος, η οποία θα ονομαστεί «περίοδος
στασιμότητας». Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής η οποία ακολουθώντας μια απόλυτη στάση απέναντι
στις αντίθετες από την εξουσία απόψεις, επιβάλλει ένα νέο ολοκληρωτισμό. Περιορίζονται οι ελευθερίες,
ενώ η διαφθορά και η στασιμότητα επικρατούν σε όλες σχεδόν τις πλευρές της κοινωνικοοικονομικής και
πολιτιστικής ζωής. Ταυτόχρονα επιχειρείται μια εκστρατεία σπίλωσης της προσωπικότητας του
Χρουστσόφ και το όνομα του εξαφανίζεται από τα βιβλία και την ιστορία. Ένα παράδειγμα που
αποδεικνύει το χαρακτήρα της δικτατορικής διακυβέρνησης που έφτασε σε σημείο να παραποιήσει την
ιστορία για να αποδείξει την ορθότητα της πολιτικής της. Ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει την αλαζονεία
του καθεστώτος είναι η δημιουργία έργων εντυπωσιασμού, παραμελώντας τους πολίτες και αγνοώντας
επιδεικτικά τις πραγματικές ανάγκες των σοβιετικών πολιτών.
Από τα μέσα όμως της δεκαετίας του 1970 αρχίζουν να εμφανίζονται συχνές οικονομικές κρίσεις
άμεσο αποτέλεσμα της πτώσης της παραγωγικότητας. Η γενίκευση της αδιαφορίας και της οικονομικής
αδυναμίας καθώς και η ουσιαστική έλλειψη τεχνολογικής υποδομής στη παραγωγή, επιδείνωσαν την
κατάσταση.
Το 1965 αρχίζει η αναχώρηση των εξόριστων Ποντίων για την Ελλάδα. Οι Έλληνες Πόντιοι,
εξαιτίας της πιεστικής κοινωνικής κατάστασης και της οικονομικής δυσκολίας αρχίζουν ένα νέο
περιορισμένο κύμα μετανάστευσης προς την μητέρα πατρίδα. Ενώ όμως έχοντας βιώσει τόσες κακουχίες
αλλά και την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά του ελληνικού κράτους για δεκαετίες,
βρίσκονται αντιμέτωποι με την αδιαφορία και κάποιες φορές και την εχθρότητα των ελληνικών αρχών.
Το 1972 το καθεστώς στα πλαίσια προώθησης μιας ευνοϊκότερης κοινωνικής πολιτικής προς τους
και εν μέρει αίρονται τα μέτρα της πλήρους απαγόρευσης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων
της Ε.Σ.Σ.Δ. Σε μια σειρά Δημοκρατίες της Υπερκαυκασίας αρχίζουν να επαναλειτουργούν ελληνικά
τμήματα στα θέατρα και στα μουσεία. Δεν επιτρέπεται όμως να ξαναρχίσει η διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες αντιμετωπίζονται, σε όλη την μπρεζνιεφική περίοδο, σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

7. Η εποχή της περεστρόικα και η κατάρρευση της ΕΣΣΔ
Το έτος 1985 αποτελεί ορόσημο στη σοβιετική ιστορία, επειδή στην εξουσία ανέρχεται ο
ηγέτης που έμελλε να θέσει το τέλος του 70χρονης κομμουνιστικής-σοβιετικής διακυβέρνησης του Μ.
Γκορμπατσόφ. Ο Γκορμπατσόφ είναι ο εμπνευστής της διαδικασίας ανασυγκρότησης της σοβιετικής
οικονομίας,
της
γνωστής
ως
περεστρόικα.
Η
ένταξη
των
πολιτών
στις

διαδικασίες αποσοβιετικοποίησης και διαφάνειας της εξουσίας και των αποφάσεων, μέσα από μια
πολιτική δημοκρατία, ορίζεται σαν στόχος της ανοικοδόμησης. (Γκορμπατσώφ, 1987, 67)
Τα δημοκρατικά δικαιώματα που παραχωρεί στην κοινωνία και η εξουσία βρίσκουν την
ιδεολογική τους κατοχύρωση στις απόψεις του Λένιν. Η ριζοσπαστική κριτική του Γκορμπατσόφ και οι
αναπόφευκτες παραχωρήσεις προς την κοινωνία, οδηγούν την Σοβιετική Ένωση σε μια νέα εποχή
ανατροπών και μεταρρυθμίσεων. Έτσι μπαίνει από την ηγεσία το ζήτημα της ριζικής μεταρρύθμισης του
πολιτικού συστήματος με αποτέλεσμα να συζητάτε ανοιχτά πια το ζήτημα του μετασχηματισμού του
συστήματος σε μια δημοκρατική κατεύθυνση. Αποκορύφωμα των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων είναι η
ελεύθερη εκλογή από τη βάση των αντιπροσώπων στο συνέδριο των Σoβιέτ. Το συνέδριο των Λαϊκών
Βουλευτών, το Μάιο του 1989, χαρακτηρίζεται από την ελευθερία έκφρασης της γνώμης, από τις πολιτικές
αντιπαραθέσεις και την οργάνωση για πρώτη φορά των πολιτικών τάσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση στις
28 Φεβρουαρίου 1990, το Ανώτατο Σοβιέτ εξαγγέλλει μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που βάζουν
ουσιαστικά τέρμα στις σταλινικές αλλαγές της κολλεχτιβοποίηοης. Ψηφίζει νόμο που προβλέπει ότι η γη
θα ανήκει στον αγρότη, θα μεταβιβάζεται και θα κληρονομείται.
Έτσι, μετά από 70 χρόνια καταναγκαστικής κολλεχτιβοποίησης και απαγόρευσης της μετακίνησης
των αγροτών από τα χωριά, η Ε.Σ.Σ.Δ. περνά σε μια νέα περίοδο και κάνει το αποφασιστικό βήμα προς
την επίλυση του προβλήματος της γης, προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος.
Στην ίδια κατεύθυνση των αλλαγών εντάσσεται και η εγκαθίδρυση της Προεδρικής Δημοκρατίας, αφού ο
πρόεδρος της ΕΣΣΔ, θα εκλέγεται πλέον από το Συνέδριο των λαϊκών βουλευτών. Ο νέος αυτός θεσμός
βάζει οριστικό τέρμα στο μονοκομματικό σύστημα και την απόλυτη κυριαρχία του Κομμουνιστικού
Κόμματος. Στην εκπαίδευση γίνεται προσπάθεια για ριζικές αλλαγές. Ως προβλήματα που θα
αναφερθούν και θα προσπαθήσουν να αντιμετωπιστούν, είναι ο συντηρητικός τρόπος διεύθυνσης
σχολείων και οι αυθαιρεσίες των επιθεωρητών. Ακόμα τίθενται στο στόχαστρο η ποιότητα της γνώσης,
η ανάπτυξη νεωτεριστικών ιδεών, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η εισαγωγή
υπολογιστών στα σχολεία, ο εκδημοκρατισμός της δημόσιας εκπαίδευσης με τη δημιουργία
συμβουλίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η οργάνωση συστήματος συνεχούς εκπαίδευσης, η
αυτοχρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είτε με δικές τους οικονομικές δραστηριότητες είτε
με συνεργασία τους με επιχειρήσεις.
Η νέα εποχή της περεστρόικα ,οικοδομεί ένα νέο σύστημα παιδείας, άμεσα συνδεδεμένο με την
κοινωνία και τους πολίτες. Η παιδεία παύει να είναι το μέσο χειραγώγησης των νέων πολιτών και
προωθούνται μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Οι Έλληνες
της χώρας επωφελούνται από τις αλλαγές και επανασυγκροτούν την ελληνική παιδεία.

8. Συμπερασματικά
Μετά τις μεγάλες αλλαγές στην ανατολική Ευρώπη και την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991, οι
Έλληνες των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών αναζητούν καταφύγιο στην Ελλάδα. Έτσι μετά από μία
μεγάλη περίοδο παραμονής στην πρώην Σοβιετική Ένωση, με προσφορά στην οικονομική, κοινωνική και
πολιτική ζωή, οι Έλληνες καταφεύγουν στην Ελλάδα, άλλοτε με τη θέλησή τους, άλλοτε αναγκαστικά
ως πρόσφυγες αφού διώκονται από την πλειονότητα. Οι Έλληνες που ήρθαν μετά το 1991 στην Ελλάδα
από την πρώην Σοβιετική Ένωση υπολογίζονται γύρω στις 150.000 και εξακολουθούν να έρχονται με
ρυθμούς όμως πολύ πιο αργούς πλέον. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Έλληνες από
την πρώην Σοβιετική Ένωση μετά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, ήταν η εύρεση εργασίας, η
γλώσσα, η αναζήτηση οικίας, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ο γλωσσικός, οικονομικός, κοινωνικός και
ο πολιτισμικός ρατσισμός, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ενσωμάτωση των παιδιών και των νέων, η
γραφειοκρατία, η κρατική μέριμνα, το εκπαιδευτικό σύστημα, η ποιότητα ζωής τους και το ζήτημα της
ελληνικότητάς τους. Την περίοδο που αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, οι εναπομείναντες Έλληνες στην
ΕΣΣΔ δίνουν μεγάλο μέρος στην ελληνική παιδεία. Ωστόσο η ελληνική εκπαίδευση συντηρείται με
δυσκολία χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού κράτους, συλλόγων και φορέων. Έτσι η η επόμενη
περίοδος είναι μία πρόκληση για την επιβίωση των ελληνικών γραμμάτων και θα αποδειχθεί εάν η
παιδεία των Ελλήνων της ΕΣΣΔ που άντεξε σε διωγμούς, θα αποτελέσει το έναυσμα αναγέννησης των
ελληνικών πληθυσμών που διαβιούν με μεγάλη δυσκολία σήμερα στις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Αθηνά-Ιουλία ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ
Επίκ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών
Ελένη ΚΑΡΑΤΖΙΑ-ΣΤΑΥΛΙΩΤΗ
Λέκτορας Παν/μίου Πατρών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αποτελούν συγκροτημένες προτάσεις που αναφέρονται στο
περιεχόμενο της αξιόλογης γνώσης, τον τρόπο οργάνωσής του, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τον
τρόπο αξιολόγησης της επίδοσής του μαθητή, και αξιοποιούνται ως βασική παράμετρος προώθησης της
ποιότητάς της εκπαιδευτικής πράξης. Ταυτόχρονα θεωρούνται ως αποτελεσματικό μέσο καλλιέργειας των
δεξιοτήτων, στάσεων, αξιών και συμπεριφορών των μαθητών που συνάδουν με την έννοια του
δημοκρατικού, συμμετοχικού και υπεύθυνου πολίτη.
Στην εργασία αυτή αξιοποιούνται η ιστορικο-συγκριτική μέθοδος και η μέθοδος ανάλυσης κειμένου
για τη διερεύνηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων σπουδών από το 1980 και μετά με ιδιαίτερη έμφαση
στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανάλυση εστιάζεται
στο θέμα της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή και τις διαχρονικές αλλαγές και προσαρμογές που
αυτό έχει υποστεί, πάντοτε σε ένα πλαίσιο συγκριτικής αντιπαράθεσης με το επιστημονικό αλλά και
κοινωνικό εθνικό και διεθνές συγκείμενο.

ABSTRACT
School curricula refer to the content of school knowledge, the way of its organization and the
suggested teaching and assessment methodologies and as such are often used towards the promotion of
the quality of education. Curricula are considered an effective mean towards the development of the
skills, attitudes, values and behaviors of the pupils that are in connection to the concept of a
democratic, cooperative and responsible citizen.
This article uses the historical – comparative method and text analysis to analyze citizenship
primary school curricula after 1980 with special emphasis on the issue of pupil assessment and the
possible transformations they went through. All above are investigated within the framework of the
relevant discourse in the national and international arena.

Εισαγωγικές σκέψεις
Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών μάθησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της
ποιότητας
της
παρεχομένης
εκπαίδευσης
(UNESCO,
1996, World Bank,
1996, EU,
1995, Lawton et al 2000). Προς αυτή την κατεύθυνση παρατηρείται πρόσφατα εστίαση σε πολιτικές στο
μικροεπίπεδο του σχολείου, όπου κατέχει σημαντική θέση η διαμόρφωση και υλοποίηση Αναλυτικών
Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) (EU, 2001, The Council of Europe, 2003). Στην περίπτωση αυτή τα ΑΠΣ
καλούνται να προωθήσουν τις δεξιότητες για αυτόνομη και διά βίου μάθηση, όπως επίσης και τις

απαραίτητες στάσεις, αξίες και δεξιότητες για την αποτελεσματική συμμετοχή σε θέματα «πολιτειότητας»
(citizenship) στην ιδιαίτερα απαιτητική σημερινή κοινωνία.
Η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται από κοινωνική ρευστότητα που οφείλεται, ανάμεσα σε άλλα,
στην μεγάλη «έκρηξη» στην επιστημονική γνώση και στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνίας. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά και με ποικίλους τρόπους
την κοινωνία σήμερα είναι οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης στην οικονομία, την κοινωνία και την
εκπαίδευση (Ματθαίου, 2002).
Με στόχο την αντιμετώπιση των νεοφανών αυτών προκλήσεων διάφορες κυβερνήσεις σχεδιάζουν
και εφαρμόζουν αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα κυρίως μέσα από σχετικά ΑΠΣ μέσα στα οποία
εκφράζουν και το όραμά τους για ένα διαρκώς βελτιούμενο μέλλον για τα άτομα και τις κοινωνίες
(Le Metais, 1999). Στα κείμενα των ΑΠΣ αναγνωρίζονται θέματα και έννοιες που διαμορφώνουν ένα
ρηματικό λόγο αναφερόμενο στα κυριότερα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών ΑΠΣ. Ως τέτοια
χαρακτηριστικά συνήθως εμφανίζονται: η σημαντικότητα της παροχής ενοποιημένης γνώσης, ο
περιορισμός της «απαρχαιωμένης» γνώσης και ο αποτελεσματικός τρόπος οργάνωσης, εισαγωγής και
κατάκτησης της αξιόλογης νέας γνώσης. Μια σημαντική παράμετρος καταλύτης στην όλη συζήτηση
αποτελεί η δυνατότητα εξεύρεσης των βέλτιστων τρόπων να συνδυαστούν το περιεχόμενο των ΑΠΣ με τις
προτεινόμενες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, τις μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή και
το οργανωσιακό πλαίσιο στο οποίο παρέχεται το κάθε ΑΠΣ ώστε τα επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι
στόχοι μάθησης και οι γενικότεροι σκοποί της εκπαίδευσης (Bourdieux, 1999, Jupp et al,
2001, The Council of Europe, 2003, EU 2001, Lawton et al. 2000).
Η σημασία του θέματος της δημιουργίας σύγχρονων ΑΠΣ αυξάνεται σε περιπτώσεις μαθημάτων
που παρουσιάζουν κατά καιρούς ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για
κοινωνικοπολιτικούς λόγους. Στο πλαίσιο αυτό η μελέτη στο πεδίο του μαθήματος της Κοινωνικής και
Πολιτικής Αγωγής (ΚΠΑ) αποκτά ιδιαίτερο επιστημονικό, πολιτικό και πρακτικό ενδιαφέρον. Ένδειξη του
αυξανόμενου αυτού ενδιαφέροντος είναι και είναι αρχικά τα διάφορα ονόματα με τα οποία το μάθημα
αυτό έχει κατά καιρούς εμφανιστεί. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα τις ξεκίνησε με το όνομα «Στοιχεία
Δημοκρατικού Πολιτεύματος», μετονομάστηκε «Αγωγή του Πολίτη» για να ισορροπήσει τα τελευταία
χρόνιασε στην ονομασία «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή». Οι διαφοροποιήσεις στην ονομασία του
μαθήματος της ΚΠΑ υποδηλώνουν και την ποικιλία των διακυμάνσεων που αναγνωρίζονται όσον αφορά
στους στόχους, στο περιεχόμενο και στην οργάνωση των επί μέρους στοιχείων που το αποτελούν. Το
ερευνητικό ενδιαφέρον για το πεδίο της ΚΠΑ οξύνεται επίσης όταν η διερεύνηση στο πεδίο αυτό εστιαστεί
στο θέμα της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή και της συσχέτισής της με τους στόχους του
μαθήματος και τους γενικότερους σκοπούς της εκπαίδευσης σε κάθε εποχή.
Στην εργασία αυτή αναλύονται κείμενα ΑΠΣ για την ΚΠΑ και κείμενα σχετικά με την αξιολόγηση
της επίδοσης του μαθητή που παρήχθησαν και ίσχυσαν στην Ελλάδα από το 1980 και μετά. Τα κείμενα
αυτά αντιμετωπίζονται ως κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται οι άποψη
επιστημόνων των οποίων η ενασχόληση βρίσκεται στο πεδίο της ανάλυσης εκπαιδευτικών πολιτικών
κειμένων που ισχυρίζονται ότι οι πολιτικές αντιπροσωπεύονται από κείμενα και ρητορικό λόγο. Οι
πολιτικές επηρεάζονται από ορισμένες ιδεολογίες και διαχέονται σε διαφορετικά πλαίσια και περιεχόμενα
των οποίων οι συγκεκριμένες παράμετροι «έχουν προσωρινά (και στρατηγικά) διαμορφωθεί από τον
κυρίαρχο ρηματικό λόγο» (Gale, 1999, σ.405).
Αναμένεται ότι η ανάλυση, όπως θα παρουσιαστεί και στην ενότητα που αναφέρεται στη
μεθοδολογία, θα αναδείξει ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά στις διαχρονικές αλλαγές και προσαρμογές
που έχουν εμφανιστεί στα ΑΠΣ της ΚΠΑ σε συνδυασμό με το θέμα της αξιολόγησης της επίδοσης του
μαθητή ιδιαίτερα σε ένα πλαίσιο συγκριτικής αντιπαράθεσης με το κοινωνικό τοπικό και διεθνές
συγκείμενο, τα οποία επηρεάζουν τη διαμόρφωση του κυρίαρχου ρηματικού λόγου.

Μεθοδολογία
Μέσα από την αποδοχή ότι τα ΑΠΣ αποτελούν κείμενα που εκφράζουν δημόσια εκπαιδευτική πολιτική, οι
σχετικές αναλύσεις αναμένεται να διαφωτίσουν τα ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγή και
εφαρμογή «εγχώριας» εκπαιδευτικής πολιτικής. Η διερεύνηση που γίνεται για τις ανάγκες αυτής της
μελέτης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και τις ιστορικές παραμέτρους που συντελούν
στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών ζητημάτων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ιστορικο– συγκριτικής
μεθοδολογίας (Kazamias, Zambeta, Karatzia, 2001).

Θεωρώντας ότι η διαμόρφωση μιας πολιτικής, εκτός των άλλων επηρεάζεται από τον
εκπαιδευτικό λόγο στα σχετικά επιστημονικά πεδία, στη μελέτη αυτή γίνεται αρχικά μια σύντομη
επισκόπηση των κυριοτέρων τάσεων στο χώρο των ΑΠΣ της ΚΠΑ με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της
αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή. Στόχος αυτής της επισκόπησης είναι η αναγνώριση του κυρίαρχου
ρηματικού λόγου σε κάθε περίπτωση (Bowe, Ball & Gold, 1992, p.20).
Στη συνέχεια εφαρμόζεται η ανάλυση κειμένου σε σχετικά κείμενα που έχουν παραχθεί από το 1980.
Συγκεκριμένα αναλύονται τα ΑΠΣ του 1982 για την ΚΠΑ και το αντίστοιχο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών και ΑΠΣ του 2003. Ειδικά για τη διασύνδεση του μαθήματος της ΚΠΑ με την
αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή αναζητούνται οι σχετικές αναφορές στο Νόμο πλαίσιο Ν. 1566/ 85
και σε άλλες σχετικές διατάξεις που ίσχυσαν μέχρι το 1995. Αναλύεται δε το κείμενο των Προεδρικών
Διαταγμάτων 8/ 95 και 121/ 95για την Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στα Δημοτικό Σχολείο, το
οποία ισχύουν έως και σήμερα.
Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής ο ρηματικός λόγος (discourse) θεωρείται ως «τρόπος με τον
οποίο αντιμετωπίζεται η πολιτική σε επίπεδο προφορικής συζήτησης και σε επίπεδο θεώρησης» (Ball,
1994b, Jarvis, 2000). Στη βάση αυτή μπορεί να υποστηριχθεί ότι στην περίπτωση της ανάλυσης κειμένων
που αφορούν ΑΠΣ καθώς και εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή, ο κυρίαρχος
ρηματικός λόγος θα μπορούσε να δεχθεί επιδράσεις από τις βασικές έννοιες και τάσεις στο πεδίο που
σχετίζεται με τη διαμόρφωση αποτελεσματικών ΑΠΣ με ιδιαίτερη έμφαση σε βέλτιστες πρακτικές
αξιολόγησης του μαθητή (Craft, 2001, Albot & Ryan, 1999, Bransford et al, 2001, The Council of Europe,
2003, EU, 2001).
Για τούτο καταβάλλεται προσπάθεια να απομονωθούν τα στοιχεία του ρηματικού λόγου γύρω
από τα σχετικά πεδία που θεωρούνται και «τεκμηριώνονται» ως ορθά - αληθή. Στη βάση αυτή
λαμβάνονται υπόψη οι σκέψεις του Foucault (1980) όταν αναφέρεται σε καθεστώτα αλήθειας
(regimes of truth) και ισχύος (power), τα οποία θεωρεί ότι διαμορφώνουν τη δική τους γενική πολιτική
ορθότητα (general policy of truth). Στις σχετικές αναλύσεις αποτελούν επίσης σημαντικά θέματα οι
μηχανισμοί και οι συνθήκες μέσα από τις οποίες μπορούν να αναγνωριστούν και να νομιμοποιηθούν «οι
ορθές» πολιτικές εκφράσεις καθώς και οι τεχνικές και διαδικασίες που τις καθιστούν έγκυρες. Τα
ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται ως «πρακτικές που διαμορφώνουν με συστηματικό τρόπο τα αντικείμενα
στα οποία αναφέρονται» (Foucault, 1987:77).
Κατά την ανάλυση συχνά έπρεπε να αποφασιστεί ποια από τα υπό μελέτη στοιχεία ήταν σημαντικά
για τη συγκεκριμένη διερεύνηση. Σε κάθε περίπτωση λαμβανόταν υπόψη η διάκριση που έκανε
ο Levinson (1983) σχετικά με την ανάλυση ρηματικού λόγου, την οποία θεωρεί ότι αποτελείται από
διαδοχικές προσπάθειες να επεκταθούν οι τεχνικές της επιτυχούς γλωσσολογίας πέραν από την ενότητα
της πρότασης, σε κείμενα.
Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης η ανάλυση πραγματοποιείται σε δυο επίπεδα
ανάλυσης:
α) Πρώτο επίπεδο ανάλυσης
Μελέτη και οργάνωση του περιεχομένου των βασικών κειμένων με βάση τα εξής αναλυτικά
εργαλεία:
i.
Στόχοι του μαθήματος και στόχοι της εκπαίδευσης
ii.
Στόχοι και αρχές της αξιολόγησης επίδοσης του μαθητή
iii.
Τεχνικές και τρόποι έκφρασης αξιολογικού αποτελέσματος.
β) Δεύτερο επίπεδο ανάλυσης
Διερεύνηση της ιδεολογίας που εκφράζεται στα διάφορα πλαίσια με αναφορά στις πρόσφατες
παιδαγωγικές τάσεις σε κάθε σχετικό πεδίο.
Ο στόχος της διερεύνησης είναι να:
i.
Επισημάνει τυχόν ασυνέχειες
ii.
Να μελετήσει τυχόν συσχετίσεις ανάμεσα στις ασυνέχειες και τη σχετική συζήτηση σε εθνικό
επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Η συγκριτική αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων των διαφόρων αναλύσεων παρουσιάζει
ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο για μελετητές της ιστορίας της εκπαίδευσης όσο και για μελετητές
του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης.

Ο επιστημονικός λόγος στο πεδίο των ΑΠΣ για την ΚΠΑ με ιδιαίτερη έμφαση στην
αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή.
α) Η εκπόνηση ΑΠΣ για το μάθημα της ΚΠΑ
Στον ελληνικό ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο εμφανίζεται ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης των κοινωνιών που
συνεπάγεται σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές στην κοινωνική και πολιτική ανασυγκρότηση των
ανθρώπινων κοινοτήτων και σηματοδοτεί μια αναγκαία και κρίσιμη αναπροσαρμογή των Κοινωνικών
Επιστημών στα νέα δεδομένα. Η κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα οδηγούν στην κορύφωση
του ενδιαφέροντος αναφορικά με τη διερεύνηση και τη βελτίωση της σχέσης της εκπαίδευσης με την
αγωγή του μέλλοντα πολίτη στη σύγχρονη κοινωνία. (π.χ. Ε.Ε., 1996, Council of Europe, 2003). Πιο
συγκεκριμένα
υπάρχουν
σχετικά
ερευνητικά
προγράμματα
(λ.χ. Children’s Identity and Citizenship in Europe, βλ. www.cise ), τα οποία διερευνούν τους
παράγοντες και τις διαδικασίες που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων
πολιτών με ηθικές και πολιτικές με στόχο τη δημοκρατία. Αυτές είναι οι αρχές που, όπως θα έλεγε ο
Αριστοτέλης, οδηγούν τα άτομα να γίνουν "πολιτικά όντα", δηλαδή να μετέχουν στα κοινά με ένα
αυτόνομο και κριτικό τρόπο.
Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται ότι ορισμένα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (περιεχόμενο
των σπουδών στην εκπαίδευση, διδακτική μεθοδολογία και γενικά η στρατηγική που χρησιμοποιείται στη
διαμόρφωση ΑΠΣ) αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική κοινότητα, ίσως διότι
θεωρούνται τα πλέον «εύκολα / επιδεχόμενα ανασχεδιασμό». Η ιστορία των μεταρρυθμίσεων στις
διάφορες χώρες δείχνει πως η έφεση των πολιτικών για εκπαιδευτική αλλαγή πολύ συχνά
αποκρυσταλλώνεται στην αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων παρά σε άλλες οποιεσδήποτε
διαρθρωτικές αλλαγές (Council of Europe, 2003)
Τα κυριότερα σύγχρονα ευρήματα και τάσεις που σχετίζονται με την διαμόρφωση αναλυτικών
προγραμμάτων για την ΚΠΑ αναφέρονται αρχικά στη μετατόπιση του παραδείγματος από την απλή
διαπραγμάτευση γνωστικών ενοτήτων που παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την
οργάνωση και λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών (όπως συχνά εκφράζονταν στο μάθημα που
ονομαζόταν «Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος»). Στη βάση αυτή κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει
ενσωμάτωση στο περιεχόμενο σπουδών για την ΚΠΑ και θεματικών με παγκόσμια, πανανθρώπινη
εμβέλεια και ενδιαφέρον (π.χ. ειρήνη, ανάπτυξη, μετανάστευση κλπ). Η πρακτική αυτή θεωρείται ότι
συντελεί στην προώθηση της κατανόησης ανάμεσα στα διάφορα έθνη και στην ανάπτυξη της αξίας της
πολιτικής αυτονομίας του κάθε ατόμου. Ταυτόχρονα τα θέματα των ΑΠΣ, τα οποία εστιάζονται στην
απόκτηση πληροφοριών για τα διάφορα εθνικά/ κρατικά ιδρύματα και θεσμούς κρίνονται χρήσιμα
εφόσον θεωρούνται ότι είναι δυνατόν να συντελέσουν στην κατανόηση της πολιτικής διεργασίας σε μία
δημοκρατία. Η θετική επίδραση του περιεχομένου αυτού ενδυναμώνει όταν η διδακτική μεθοδολογία που
εφαρμόζεται συνάδει με τη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στην δημοκρατική διοικητική
οργάνωση (Erickson, 1999).
Στο ίδιο πλαίσιο θεωρείται σημαντικό το περιεχόμενο σπουδών που ενσωματώνεται στα ΑΠΣ της ΚΠΑ
να οργανώνεται γύρω από έννοιες και θέματα «πολιτειακού περιεχομένου» ώστε να οδηγεί συστηματικά
στην κατανόηση των διαφορετικών διαστάσεων/ εκφάνσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιο
συγκεκριμένα τα «μηνύματα» για τον «συμμετοχικό πολίτη» είναι καλό να οργανώνονται σε συγκεκριμένα
περιεχόμενα που ενοποιούνται γύρω από άξονες- θέματα, όπως είναι η αγωγή για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας κλπ. Τα διδακτικά αποτελέσματα στην
περίπτωση αυτή είναι περισσότερα και πιο αποδοτικά παρά όταν παρουσιάζεται η έννοια του πολίτη μόνο
ως μια έννοια διεπιστημονική, δηλαδή ανάμεσα στις διάφορες «κλασσικές επιστήμες» (οικονομία,
πολιτική κλπ). Οι ειδικοί αυτοί άξονες ή θέματα χαρακτηρίζονται από τη διαθεματικότητα, τη διασύνδεση
δηλαδή της γνώσης και την αξιοποίησή της σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής και παρέχουν
περισσότερες
ευκαιρίες
εξεύρεσης
δραστηριοτήτων
που
συνδέονται
με
τη
δημιουργία αντίστοιχων πολιτικών στάσεων και πράξεων (π.χ. πράξεις που συνδέονται με την έννοια της
πολιτικής ευθύνης και την κατανόηση των πολιτικών δικαιωμάτων) (Π.Ι., ΔΕΠΠΣ, 2003).
Ιδιαίτερα όταν οι θεματικές με εξειδικευμένα περιεχόμενα συνδέονται με τη συμμετοχή σε ανάλογες
δραστηριότητες στο σχολείο, προωθούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη δημιουργία στάσεων
πολιτικής και θρησκευτικής ελευθερίας και πολιτισμικής κατανόησης και αποδοχής. Ούτως ή άλλως

υπάρχουν
πολλές
αναφορές
στη
σημασία
της
διαθεματικής
προσέγγισης
(Erickson,
1999, Council of Europe, 2003) στο πλαίσιο της οποίας προωθείται η ενεργός συνεργατική/ ομαδική
συμμετοχή των μαθητών στο επίπεδο όχι μόνο του σχολείου αλλά και της κοινότητας σε δραστηριότητες
με διδακτικές και «πολιτειακές» δυνατότητες, όπως: η συμμετοχή σε σχολικά συμβούλια, σε εξωσχολικές
δραστηριότητες, σε δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας, σε διερευνητικές δραστηριότητες.
Ο εκπαιδευτικός στην περίπτωση κυρίως των κοινωνικών επιστημών και της αγωγής του πολίτη
συχνά ενδείκνυται να είναι ο μεσολαβητής στην αυτόνομη μάθηση, η οποία αποκτάται με βιωματικές
εμπειρίες μέσα από την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε ανάλογες δραστηριότητες (Καρατζιά –
Σταυλιώτη, 2002). Μέσα από την αυτόνομη μάθηση αναπτύσσεται και η κριτική σκέψη των μαθητών και
η ικανότητά τους για την εύρεση, πρόσκτηση και δόμηση της γνώσης και των εννοιών. Ούτως ή άλλως η
κοινωνία της γνώσης και η πληθώρα και ταχύτητα της πληροφόρησης στη σύγχρονη εποχή απαιτούν από
τους μαθητές να γίνουν μικροί ενεργοί ερευνητές μέσα από ανάλογη μεθοδολογία. Εκπαιδευτικά
προγράμματα που προωθούν την αυτόνομη μάθηση είναι δυνατόν να εμπεριέχουν δραστηριότητες όπως
συζητήσεις, διδακτικά παιχνίδια, επισκέψεις, έρευνες κ.ά.
Η αποτελεσματική υλοποίηση του μαθήματος της ΚΠΑ και η προώθηση της έννοιας του δημοκρατικού
πολίτη εξαρτώνται από τη μορφή και φύση των σχέσεων ανάμεσα στις διάφορες ομάδες που εμπλέκονται
στην εκπαιδευτική διαδικασία στο επίπεδο του σχολείου (μαθητές, δάσκαλοι, διευθυντής, γονείς κλπ) και
δημιουργούν το κλίμα του σχολείου (όπως λ.χ. είναι η ανάπτυξη του ομαδικού συνεργατικού πνεύματος,
ο πολιτικός και πολιτισμικός πλουραλισμός κλπ). Στη βάση αυτή είναι σαφές ότι ο ρόλος του
εκπαιδευτικού (ο επαγγελματισμός του, η δημοκρατική και συμμετοχική διδακτική προσέγγισή του κλπ)
στη διδασκαλία της ΚΠΑ καθίσταται καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της μάθησης,
ιδιαίτερα όταν αυτός μπορεί να έχει στη διάθεσή του χρήσιμο και πλούσιο διδακτικό - μαθησιακό
υποστηρικτικό υλικό.
Τα ζητήματα που αφορούν τους βασικούς άξονες της αγωγής του πολίτη είναι καλό να διακατέχουν
και να διαχέονται σε όλο το πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου (across the curriculum), κάτι που
υποστηρίζει και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία ώστε
να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες και παράμετροι του κάθε σχολείου που είναι δυνατόν να
επηρεάσουν αισθητά τόσο την απόκτηση γνώσεων όσο και στάσεων από τους μαθητές. Ως τέτοιες
παράμετροι μπορούν να καταγραφούν : η εθνοτική σύσταση του μαθητικού πληθυσμού και ο βαθμός της
αυτονομίας του σχολείου σε σχέση με τις δραστηριότητες και τους στόχους που μπορεί να προωθήσει.
Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις (Χατζηγεωργίου, 2001) σε κάθε ΑΠΣ θα πρέπει να διερευνάται το
κατά πόσο επιτυγχάνονται οι σκοποί που τίθενται σε αυτό, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την αξιολόγηση
της επίδοσης του μαθητή και πιο συγκεκριμένα με: (α) την απόκτηση και κατανόηση των βασικών εννοιών
που υπάρχουν στο σχετικό περιεχόμενο (αναπαραγωγική διάσταση), (β) την προώθηση της ικανότητας
του μαθητή να χειρίζεται τις αποκτηθείς γνώσεις (κριτική και λειτουργική διάσταση), (γ) την καλλιέργεια
της γενικότερης ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί την επιστημονική μέθοδο στην αναζήτηση λύσεων
(δηλαδή κριτική και παραγωγική διάσταση). Ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της αξιολόγησης της επίδοσης
του μαθητή και τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα γίνεται στην επόμενη ενότητα.
β) Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή
Το ζήτημα της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή είχε πάντοτε απασχολήσει την παιδαγωγική σκέψη,
αλλά και τα άτομα που ασχολούνται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Οι διάφορες παράμετροι που
σχετίζονται με το θέμα αυτό, όπως είναι το ποιος είναι ή πρέπει να είναι ο στόχος της αξιολόγησης του
μαθητή, το τι αξιολογείται και το τι πρέπει να αξιολογείται, το ποιος αξιολογεί και το ποιος πρέπει να
αξιολογεί, το πότε και πόσο συχνά γίνεται ή πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση, το ποιος είναι ο ρόλος του
εκπαιδευτικού στη διαδικασία της αξιολόγησης και άλλες σχετικές παράμετροι έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς, τους μαθητές αλλά και ολόκληρη την
κοινωνία στην οποία εντάσσεται το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα.
Κατά τη δεκαετία του 1960 άρχισε να χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό το ψυχομετρικό μοντέλο
για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή μέσα από ειδικά διαμορφωμένα και σταθμισμένα τεστ
(Gipps, 1994 , Αλεξόπουλος, 1998). Οι περιορισμοί που έθεταν οι σχετικές μεθοδολογίες καθώς και το
σχετικά στενό πεδίο εφαρμογής τους σε σχέση με την ευρύτητα και ποικιλία των παραμέτρων που
εντάσσονται και διαμορφώνουν τη μαθησιακή διαδικασία οδήγησαν στην σταδιακή «μετατόπιση του
παραδείγματος» της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή (Gipps, 1994, Broadfoot, 1999) από το

ψυχομετρικό μοντέλο σε ένα ευρύτερο μοντέλο εκπαιδευτικής αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή Αυτή
η μετατόπιση οδήγησε σε αλλαγή της «κουλτούρας» που σχετιζόταν με τις δοκιμασίες και τις εξετάσεις
προς την κατεύθυνση της κουλτούρας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης που στοχεύει στην ενίσχυση και
προώθηση της μάθησης.
Η επισκόπηση των σχετικών ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία (Π.Ι.- Σολωμών, 1999, E.C.Euridice, 2004, ΠΙ, 2003) δείχνει ότι στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης έχουν αναπτυχθεί και
χρησιμοποιηθεί ποικιλία μορφών και τεχνικών αξιολόγησης όπως λ.χ. η αξιολόγηση με πορτοφόλιο –
φάκελο εργασιών του μαθητή (βλ. Πασιαρδής, 1998), οι εξετάσεις που αφορούν δεξιότητες πρακτικής
φύσης (όπως λ.χ. η δεξιότητα αναζήτησης πηγών πληροφόρησης, ικανότητας του μανθάνειν, της
πολιτειότητας κλπ (βλ. Λαμπρόπουλος, Σπινθουράκη, Καρατζιά, 1999 και Council of Europe, 2003. ), οι
προφορικές και γραπτές εξετάσεις «εκπαιδευτικού περιεχομένου», τα σταθμισμένα τεστ (Κωνσταντίνου,
2004, Αλεξόπουλος, 2002) κ..α Στη σχετική επισκόπηση αναγνωρίζεται επίσης η ύπαρξη αξιολόγησης
που στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια ή επίπεδα (standards) (Βλ. λ.χ. τις εθνικές εξετάσεις στην
Αγγλία – Karatzia – Stavlioti 1997, E.U.-Euridice, 2004, Jupp et al, 2001), καθώς και η διαμορφωτική
αξιολόγηση (Π.Ι., 2003, Κωνσταντίνου, 2004), η αξιολόγηση που αποσκοπεί στη διαπίστωση νορμών (π.χ.
οι διεθνείς δοκιμασίες TIMMS, IEA, PISA – βλ. και OECD, 2001), αλλά και η ανάπτυξη του πεδίου της
αξιολόγησης μέσω των ερευνητικών δεδομένων του πεδίου των νευροεπιστημών που ασχολούνται με
τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος «μαθαίνει» (Bransford et al, 2001). Στην τελευταία περίπτωση
αναγνωρίζονται οι τάσεις προς την ολιστική και διαθεματική προσέγγιση της μάθησης (Αλαχιώτης 2002,
Καρατζιά, 2002β) κλπ
Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή αποκτά ιδιαίτερη σημαντικότητα διότι μέσα από αυτήν η
εκπαίδευση καλείται να προωθήσει ποικιλία στόχων όπως είναι η ολιστική και πραγματολογική μάθηση
(βλ την προσπάθεια στις ΗΠΑ για τον καθορισμό εθνικών επιπέδων μάθησης – standards, Erickson, 1998)
και η παροχή πληροφοριών για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία στο πλαίσιο της
συμμετοχικότητας (π.χ. το συνέδριο της Ε.Ε. από την Ευρωπαϊκή Προεδρία στις Βρυξέλλες
“Participation of parents and students in education”, 2002). Επίσης δεν σταματούν να υπάρχουν οι
«παραδοσιακοί» ρόλοι της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή όπως είναι αυτοί της επιλογής, της
πιστοποίησης και της πρόσφατα ιδιαίτερα αναδεικνυόμενης λογοδοσίας (Πηγάκη 1998, Κασσωτάκης,
1998, Gipps, 1994, Broadfoot, 1999). Η ύπαρξη ποικιλίας τύπων και μορφών αξιολόγησης, αλλά και η
διαφοροποίηση των σκοπών που η εκπαίδευση πρέπει να προωθήσει στις σημερινές κοινωνίες που
δέχονται τις επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης, της πολυπολιτισμικότητας και της ραγδαίας ανάπτυξης
της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι οι πιο βασικές παράμετροι που οδήγησαν στην μετατόπιση και
διεύρυνση του παραδείγματος της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή.
Στις αναφορές, λοιπόν στο πεδίο της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή και ιδιαίτερα στο
χώρο της αναζήτησης της «καλύτερης μορφής αξιολόγησης», κυρίαρχο ρόλο έχει η αποσαφήνιση «του
σκοπού για τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση» (Gipps, 1994, 1999). Για παράδειγμα η αξιολόγηση που
γίνεται με στόχο την υποστήριξη της μάθησης είναι σαφώς διαφορετική από αυτήν που γίνεται για λόγους
συλλογής πληροφοριών, επιλογής ή λογοδοσίας.
Για λόγους μεθοδολογικού διαχωρισμού μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχουν δυο ακραίες και
σαφώς διαφοροποιημένες μορφές αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή στη βάση του τι αυτές
στοχεύουν:
1. Η αξιολόγηση που αναφέρεται στη διερεύνηση του βαθμού επίτευξης των εκπαιδευτικών
– διδακτικών στόχων.
2. Αυτή που αναφέρεται σε θέματα λογοδοσίας.
Ταυτόχρονα υπάρχουν μορφές αξιολόγησης που διεξάγονται για λόγους πιστοποίησης (λ.χ.
απολυτηρίου), οι οποίες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα λεπτομερείς όσον αφορά τα στοιχεία που αξιολογούν
και αξιόπιστες ώστε τα αποτελέσματα ανάμεσα στους μαθητές των διαφόρων σχολείων να είναι
συγκρίσιμα.
Οι πρακτικές που εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες βρίσκονται ανάμεσα στις δυο αυτές μορφές
και συνήθως γίνεται προσπάθεια συνδυασμού τους στην πράξη, κάτι που δεν είναι τόσο απλό και εύκολο.
Για παράδειγμα η χρήση των σταθμισμένων τεστ στις ΗΠΑ και στη Νέα Ζηλανδία ή των γραπτών εθνικών
εξετάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά το αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών, γεγονός από το οποίο προήλθε και η συζήτηση για το «ό,τι αξιολογείται αποκτά
σημασία εις βάρος του υπολοίπου προγράμματος και κυρίως των θεμάτων αισθητικής αγωγής, φυσικής
αγωγής κλπ». Επειδή δε οι περισσότερες από αυτές τις εξετάσεις γίνονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

για τούτο και οι περισσότερες έρευνες αφορούν σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης (βλ, Karatzia-Stavlioti,
1997, Thomas, 1990, EC- Eurydice, 2004).
Δεν είναι τυχαίο που στο Η.Β. υπάρχει πρόσφατα μια μετατόπιση του κέντρου βάρους των
εξετάσεων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (General Certificate of Secondary Education – GCSE) για να
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε ποικιλία δεξιοτήτων που καλλιεργούνται «οριζόντια» στο αναλυτικό
πρόγραμμα και έχουν άμεση εφαρμογή στη σημερινή κοινωνικής πραγματικότητα. Στις ΗΠΑ
σχετικές έρευνες (Erickson, 1999) έδειξαν τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει στη μάθηση η
αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή για θέματα λογοδοσίας ή πληροφόρησης – αποτύπωσης. Στις
περιπτώσεις αυτές οι κυβερνήσεις θέτουν συνήθως ως πλαίσιο αναφοράς τη διασύνδεση της
εκπαιδευτικής επίδοσης με την οικονομική ανάπτυξη και χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της
εκπαιδευτικής αξιολόγησης για την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων ανάλογων απαιτήσεων. Σε
ορισμένες δε περιπτώσεις χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς της αγοράς που προωθούν τον ανταγωνισμό
στο πλαίσιο του οποίου η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών χρησιμοποιείται ως «σήμα - σινιάλο»
προς την αγορά που μπορεί να βοηθήσει και στην άσκηση της γονεϊκής επιλογής (σχολείου για
παράδειγμα) και στην προώθηση του ανταγωνισμού ανάμεσα στα σχολεία (Burnstein, 1999, Jupp et al,
2001, Karatzia – Stavlioti, 1997, Dale, 2003).
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η συζήτηση εστιάζεται στη «διαβίου μάθηση για την Κοινωνία
της γνώσης» (E.Ε., 1996) που σήμερα τίθεται στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Λισσαβόνας και των λοιπών
μετέπειτα κυρίως εκδοθέντων σχετικών κειμένων. Στα κείμενα αυτά η Ε.Ε. καλείται να γίνει η πλέον
ανταγωνιστική κοινωνία, αλλά και η πλέον δημοκρατική. Η εκπόνηση των 16 Δεικτών Ποιότητας
(Έγγραφο 2264 8 Ε.Ε.) των εκπαιδευτικών συστημάτων από τη σχετική Ευρωπαϊκή επιτροπή
περιλαμβάνει ως δείκτες επίδοσης τους σχετικούς δείκτες για τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τις φυσικές
επιστήμες, τις ξένες γλώσσες, τις νέες τεχνολογίες, την ικανότητα του μανθάνειν και τη δημοκρατική
πολιτειότητα (citizenship) (Για σχετική ανάλυση βλ Dale, 2003, Field, 2000).
Το εκπαιδευτικό δίκτυο της Ε.Ε. Ευρυδίκη το 2002 ζήτησε από τα κράτη μέλη να υποβάλουν
εθνικές μονογραφίες σχετικά με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στην οποία εντασσόταν και η
αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή με ποικιλία δεικτών που αφορούσαν τη μάθηση, αλλά και άλλες
παραμέτρους της σχολικής εκπαίδευσης όπως είναι η σχολική διαρροή, η διαχείριση ανθρωπίνων και
χρηματικών πόρων κλπ (www.Eurydice.org). Η μονάδα αυτή της Ε.Ε. μελέτησε συγκριτικά τις εθνικές
μονογραφίες και προσπάθησε να καταλήξει σε συμπεράσματα ή/ και νόρμες. Ένα βασικό αποτέλεσμα της
διερεύνησης αυτής ήταν ότι τα εθνικά συστήματα αξιολόγησης (στη συγκεκριμένη περίπτωση και της
επίδοσης του μαθητή) η «κουλτούρα αξιολόγησης εμπλέκει δυο τύπων αξιολόγηση «την εσωτερική (που
συνδέεται με τη βελτίωση της μάθησης) και την εξωτερική (που συνδέεται με θέματα λογοδοσίας).
Το 2003 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έρευνα του Τμήματος
Ποιότητας της Εκπαίδευσης που παρουσίαζε συγκριτικά τα εξεταστικά συστήματα στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση χωρών τη Ευρώπης. Η ποικιλία των προσεγγίσεων του ζητήματος της αξιολόγησης της
επίδοσης του μαθητή που διαπιστώθηκε στη μελέτη αυτή εμπεριείχε και τις δυο μορφές αξιολόγησης της
επίδοσης του μαθητή, ενώ σε όλα τα επίσημα κείμενα αναγνωριζόταν η αναγκαιότητα βελτίωσης της
εκπαιδευτικής πράξης στο σύνολό της αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που αφορούσαν
την επίδοση του μαθητή. Ιδιαίτερες αναφορές υπάρχουν σε όλα τα μαθήματα και σε αυτά των κοινωνικών
επιστημών με ιδιαίτερη έμφαση στην ΚΠΑ.
Η πρόκληση για τους ερευνητές του πεδίου της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή είναι η
διερεύνηση και αποτύπωση του καλύτερου τρόπου που μπορεί να σχεδιαστεί η αξιολόγηση ώστε να
μπορεί να στοχεύει σε ζητήματα λογοδοσίας και ταυτόχρονα να παρέχει ποιοτικές πληροφορίες για την
επίδοση του μαθητή και να υποστηρίζει τη διδασκαλία και μάθηση. Επειδή, ιδιαίτερα σήμερα θα πρέπει
να ενισχυθούν οι δεξιότητες του κάθε μαθητή που σχετίζονται με την αξιοποίηση της γνώσης και την
καλλιέργεια της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, της λογικής και της ερμηνείας, θα πρέπει να βρεθούν
τρόποι που να αμβλύνουν τις ασυμμετρίες που εμφανίζονται ανάμεσα στο «υψηλό επίπεδο μάθησης»
όπως περιγράφεται στα πολιτικά κείμενα και περιβάλλεται με ζητήματα και μηχανισμούς λογοδοσίας και
«το χαμηλό επίπεδο μάθησης» που οι διάφορες έρευνες της σχολικής πρακτικής στην τάξη αποτυπώνουν.
(Craft, 2001, Fielding, 1997).
Πρέπει να υπογραμμιστεί στις έρευνες διαχρονικής και συγκριτικής μορφής με αυτό το
περιεχόμενο και ευρύτητα διεθνή κυρίως αλλά και ελληνική βιβλιογραφία συνήθως καταγράφονται μια
σειρά από αρχές που πρέπει να διέπουν την εφαρμογή της αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση της μάθησης
όπως αυτές προέκυψαν από μελέτες της παιδαγωγικής κυρίως πρακτικής στην τάξη (Gipps,

1999, Karatzia, Ματσαγγούρας, 2002, Κουτσελλίνη, 1997, Πηγιάκη, 1998, Τριλιανός, 1997, Καψάλης,
1998). Η πιο πάνω ανάλυση αναδεικνύει τον κυρίαρχο ρηματικό λόγο στο πεδίο της αξιολόγησης της
επίδοσης του μαθητή ο οποίος εστιάζεται σε ποικιλία αξιολογικών τεχνικών και πρακτικών και στοχεύει
πάντοτε στη βελτίωση της μάθηση και της επίδοσης του μαθητή, όπως αυτή η επίδοση αποσαφηνίζεται
στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και οι απαιτήσεις της δια βίου μάθησης.

Η ανάλυση των κειμένων
Τα ευρήματα της ανάλυσης των κειμένων οργανώνονται στη βάση των δυο επιπέδων ανάλυσης που
παρουσιάστηκαν. Στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης οργανώθηκε το περιεχόμενο των κειμένων σύμφωνα με
τα τρία αναλυτικά εργαλεία που έχουν ήδη αναφερθεί, για την εννοιολόγηση των οποίων αξιοποιήθηκαν
και τα ευρήματα της επισκόπησης των σχετικών ερευνητικών πεδίων που η παρουσίαση των οποίων
προηγήθηκε.
α) Πρώτο επίπεδο ανάλυσης
Όσον αφορά τους στόχους του μαθήματος και τους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης τα ευρήματα
στηρίζονται αρχικά στις αναλύσεις των δυο εκπονηθέντων κατά την υπό μελέτη χρονική περίοδο ΑΠΣ στο
πλαίσιο του ιστορικού κατά περίπτωση συγκείμενου. Στο ΑΠΣ του 1982 (Π.Δ. 583/1982 ) οι γενικοί στόχοι
του μαθήματος είναι:
να γνωρίσουν την οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής κοινωνίας και τις αξίες στις οποίες
στηρίζεται
να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί για το άτομο και το
σύνολο
να αναπτύξουν την κριτική σκέψη αναφορικά με τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
να καλλιεργήσουν την κοινωνική συνείδηση ώστε να συμμετέχουν υπεύθυνα και δημιουργικά
στη ζωή μιας δημοκρατικής κοινωνίας
να αποκτήσουν την απαραίτητη ευαισθησία απέναντι στην πανανθρώπινη κοινότητα.
Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε άλλα νομικά σχετικά κείμενα και κυρίως στο Σύνταγμα
αν και στο πλαίσιο των στόχων που θέτει αυτό λειτουργεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Βέβαια στην
εισαγωγή των αναλυτικών προγραμμάτων αναγράφονται οι γενικοί στόχοι του αναλυτικού προγράμματος
του Δημοτικού σχολείου, η προσεκτική μελέτη των οποίων παραπέμπει με άρρητο τρόπο στο Σύνταγμα
και προοιωνίζει το κείμενο του Ν. 1566/85 στο οποίο, όπως αναφέρεται πιο κάτω, οι στόχοι της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποσαφηνίζονται. Στα αναλυτικά προγράμματα αυτά δε γίνεται αναφορά στο
ζήτημα της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή, κάτι που φαίνεται ότι μέχρι τότε αντιμετωπιζόταν με
σχετικές εγκυκλίους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι στο Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 16,
§2) αναφέρεται σε σχέση με την Παιδεία: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει
σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής
και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
Ένα μέρος των παραπάνω ευρημάτων συνδέεται με τη μη ύπαρξη ενός εξειδικευμένου γενικού
θεσμικού πλαισίου για την υποχρεωτική εκπαίδευση, κάτι που έγινε αργότερα με τον Νόμο Πλαίσιο
1566/85. Ταυτόχρονα θα πρέπει ο κάθε μελετητής να έχει υπόψη ότι την εποχή του 1982 είχε αρχίσει η
σταθεροποίηση στη μεταπολιτευτική εποχή και να τίθενται τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή προοπτική της
χώρας.
Σύμφωνα, με τον Νόμο Πλαίσιο (άρθρο 1, §1) για τη «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ορίζεται ότι «Σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και
ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη
δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά». Ο σκοπός
αυτός εξειδικεύεται περαιτέρω για τη Δημοτική εκπαίδευση με επί μέρους στόχους που αναφέρονται στην
εθνική ταυτότητα, τη θρησκευτική συνείδηση, την αγάπη για την ελευθερία και την καλλιέργεια της
υπευθυνότητας και της δημιουργικότητας. Ιδιαίτερη σημασία για το μάθημα της ΚΠΑ έχει ο εξειδικευμένος
στόχος που υπάρχει στο Νόμο πλαίσιο (το σχολείο να βοηθά τους μαθητές) «να αναπτύσσουν

πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και, μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος, να
εθίζονται στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας».
Όσον αφορά στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, η σχετική συζήτηση εστιαζόταν στο κατά
πόσο η αριθμητική κλίμακα βαθμολογίας στο Δημοτικό Σχολείο ή τρίβαθμη με γράμματα Α, Β και Γ. Το
1980 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταργεί την αριθμητική κλίμακα βαθμολογία και την
αντικαθιστά με λεκτικούς χαρακτηρισμούς για να αποφευχθεί, σύμφωνα με τον τότε υφυπουργό Παιδείας
η αγωνία «ελέγχου» στα παιδιά και στους γονείς τους (Καψάλης, 1998). Η Ανώτατη Συνομοσπονδία
Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) καθώς και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) δεν συμφωνούν
με τις ρυθμίσεις αυτές με το επιχείρημα ότι η κατάργηση της βαθμολογίας είναι «αντιπαιδαγωγική». Όπως
τονίζεται από μελετητές της ιστορίας της εκπαίδευσης, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συνήθως για να
συγκαλύπτει την έλλειψη ισχυρών επιχειρημάτων (Μπουζάκης, 1986). Η τρίβαθμη κλίμακα καταργείται
το 1987 οπότε αρχίζει η συζήτηση από όλες τις κατευθύνσεις για την επαναφορά της αριθμητικής
βαθμολογίας στο Δημοτικό σχολείο. Για παράδειγμα στα πλαίσια του «εθνικού διαλόγου» για την Παιδεία
τέθηκε από τον τότε υπουργό Παιδείας θέμα επαναφοράς της αριθμητικής βαθμολογίας (Καψάλης, 1998).
Στο προεκλογικό της πρόγραμμα για την Παιδεία (1990) η Νέα Δημοκρατία διακήρυττε πως πιστεύει ότι
οι μαθητές όλων των βαθμίδων από την Ε΄ Δημοτικού μέχρι το Λύκειο πρέπει να εξετάζονται και να
βαθμολογούνται και ότι θα επανέφερε ην απόρριψη και τη στασιμότητα. Με την ανάληψη όμως της
εξουσίας το 1990 εφάρμοσε μόνο το πρώτο μέτρο με το Π.Δ. 462/ 1991 σύμφωνα με το οποίο:
α) Στις τάξεις Α’ και Β’ η αξιολόγηση γίνεται με λεκτικούς χαρακτηρισμούς: άριστα (Α), πολύ
καλά (Β), καλά (Γ) και σχεδόν καλά (Δ).
β) Στις τάξεις Γ’, Δ΄, Ε΄ και Στ’ η αξιολόγηση γίνεται τόσο με αριθμητικούς όσο και με λεκτικούς
χαρακτηρισμούς, άριστα (9-10), πολύ καλά (7-8), καλά (5-6) και σχεδόν καλά (1-4).
γ) Οι μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο προάγονται ακωλύτως Η επανάληψη της τάξης μπορεί να
γίνει μετά από διεξοδική συζήτηση του δασκάλου με τους γονείς, και, εάν κριθεί χρήσιμο, ύστερα από τη
γραπτή συναίνεση των γονέων (Καψάλης, 1998).
Με τα ΠΔ 8/ 95 και 121/95 το σύστημα αυτό της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή στο
Δημοτικό Σχολείο παγιώνεται με ορισμένες διαφοροποιήσεις, ως εξής:
α) Η βαθμολογική κλίμακα 1-10 ισχύει για τις τάξεις Ε΄ έως και Στ΄.
β) Στις τάξεις Γ΄-Δ΄ επαναφέρεται η αλφαβητική κλίμακα Α΄-Δ΄.
γ) Στις τάξεις Α΄-Β΄ καθιερώνεται η περιγραφική αξιολόγηση.
δ) Όσον αφορά στη στασιμότητα ισχύει το προηγούμενο καθεστώς.
Σύμφωνα με τα κείμενα των ΠΔ αυτών η περιγραφική αξιολόγηση υπάρχει για όλες τις τάξεις,
εφόσον στοιχεία αυτής της αξιολόγησης θα πρέπει να καταχωρούνται στη δεύτερη σελίδα του φύλλου
ημερήσιου ελέγχου. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αφορούν την πρόοδο του μαθητή, τις δεξιότητές του,
τη συμμετοχή του στο μάθημα και τη σχολική ζωή γενικότερα, καθώς και όποια πληροφορία ο δάσκαλος
κρίνει απαραίτητη για την πλήρη περιγραφή της εικόνας του μαθητή.
Ειδικά για τις πρώτες δυο τάξεις του Δημοτικού Σχολείου δεν χορηγείται έλεγχος προόδου αλλά
γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων με βάση την περιγραφική αξιολόγηση και τις ιδιαίτερες
παρατηρήσεις σχετικά με την επίδοση και τη γενικότερη συμπεριφορά του μαθητή. Στις υπόλοιπες τάξεις
γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων με βάση την περιγραφική αξιολόγηση και χορηγείται και ο
σχετικός έλεγχος προόδου.
Στις 15-11-96 το ΥΠΕΠΘ εκδίδει εγκύκλιο που ερμηνεύει τα Π.Δ. 8/ 95 και 121/ 95 σχετικά με την
αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και καθιερώνει το Παιδαγωγικό
Ημερολόγιο. Αυτό πρέπει να τηρείται από το δάσκαλό της τάξης και εκεί καταγράφονται αναλυτικά τα
στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή ειδική ομάδα εργασίας από
εκπροσώπους του ΥΠΕΠΘ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και της ΔΟΕ θα εξέδιδε σχετικές οδηγίες
(κάτι που δεν έγινε). Παρόλο που αυτή την περίοδο κατακλύζεται ο χώρος της εκπαίδευσης στο Δημοτικό
Σχολείο με προεδρικά διατάγματα και εγκυκλίους για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, η
επιφαινόμενα ορθή άποψη ότι το θέμα αυτό αποτελεί για το ΥΠΕΠΘ ζήτημα – κλειδί για τις εκπαιδευτικές
αλλαγές, δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τους μελετητές. Διότι σε μια τέτοια περίπτωση το ενδιαφέρον
αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση και όχι σε σωρεία προεδρικών διαταγμάτων
και ερμηνευτικών εγκυκλίων που, έστω και εάν περιλαμβάνουν στοιχεία νομιμοποιητικού παιδαγωγικού
λόγου δεν έχουν προωθηθεί σε όλες τους τις διαστάσεις στην εκπαιδευτική πράξη (Καρατζιά, 2002β).
Παραδειγματικά αναφέρεται ότι δεν έγινε συστηματική ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων για το
ζήτημα της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών και κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται,

ούτε καν ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τον παιδαγωγικό ρόλο της αξιολόγησης της επίδοσης των
μαθητών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η σύστασης του μαθητικού πληθυσμού στην Ελλάδα μεταβάλλεται
αισθητά (Καρατζιά & Ρουσσάκης, 2000).
Αρκετά χρόνια μετά το Π.Ι. εκπονεί το ΔΕΠΠΣ όπου παρατηρείται μια συνολική αντιμετώπιση των
αξόνων των ΑΠΣ. Κατά την ανάλυση του ΔΕΠΠΣ αναδεικνύονται οι σαφείς αναφορές σε όλα τα σχετικά
θεσμικά κείμενα της χώρας, ακόμα και σε αυτά που με έμμεσο τρόπο μπορούν να επηρεάσουν κυρίως τη
σύνταξη ΑΠΣ. Στο απόσπασμα που ακολουθεί από την εισαγωγή του ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ 303/ 13-3-03)
αναγνωρίζονται οι παρατηρήσεις αυτές, καθώς επίσης και οι πιθανές διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν
στο σχετικό πεδίο από την πλήρη ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε.
«Εκτός από τις προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις του Συντάγματος, ορισμένες άλλες προβάλλουν
συγγενείς προς την σχολική εκπαίδευση αξίες. Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 Α του Συντάγματος αναφέρει ότι
το δικαίωμα στην πληροφόρηση και το δικαίωμα της συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας
προστατεύονται από το κράτος. Επίσης, στα άρθρα 16 και 24 του Συντάγματος γίνεται αναφορά στην
ανάγκη προστασίας της τέχνης και των πολιτιστικών αγαθών και στο Ν. 2413/96 τίθεται το πλαίσιο
αντιμετώπισης διαπολιτισμικών ζητημάτων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας η οποία, τις τελευταίες
δεκαετίες δέχεται τις επιδράσεις της πολυπολιτισμικότητας. Επιπλέον, με το Ν. 2525/98 ορίζονται οι
κατευθυντήριοι άξονες ανάπτυξης του Ενιαίου Πλαισίου και των επιμέρους Προγραμμάτων Σπουδών και
με το Ν. 2817/00 προσδιορίζεται το πλαίσιο για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες (ΑΜΕΕΑ). Τέλος, με
την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδύεται ως αναγκαιότητα η καλλιέργεια της
συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη, με την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της
πολιτισμικής μας αυτογνωσίας.»
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο ΔΕΠΠΣ εμφανίζονται κοινοί σκοποί του μαθήματος της ΚΠΑ και
των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών στην εκπαίδευση και για τις δυο βαθμίδες, οι οποίοι
εξειδικεύονται ανάλογα. Στο σύντομο απόσπασμα που ακολουθεί συνοψίζονται οι σκοποί της ΚΠΑ και η
ανάγνωσή του βοηθά ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι θέσεις που θα υποστηριχθούν στην
επόμενη ενότητα:
«Ειδικότερα, το μάθημα της ΚΠΑ υποβοηθάει με ένα συνεκτικό και συστηματικό τρόπο τους μαθητές
να κατανοήσουν τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους ως πολιτών των σημερινών δημοκρατικών
κοινωνιών. Ταυτόχρονα, μαζί με άλλα μαθήματα και δρώμενα της σχολικής ζωής, συντελεί στο να
καταστούν οι μαθητές ικανοί να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες ερωτήσεις και τα
διλήμματα κοινωνικού και ηθικού περιεχομένου, που συχνά εμφανίζονται στην προσωπική και κοινωνική
ζωή τους.»
Ο τρόπος που παρουσιάζονται τόσο οι σκοποί, όσο και η οργάνωση των περιεχομένων των δυο
ΑΠΣ, του 1982 κι του 2003, είναι χαρακτηριστικός των διαφορετικών θεωρήσεων που επικρατούν σε κάθε
περίπτωση. Στα δυο παραρτήματα που ακολουθούν παρατίθενται δυο αποσπάσματα από το ΑΠΣ της
Ε’ τάξης του Δημοτικού σε ενότητα με παρόμοιο περιεχόμενο. Η σύγκριση τους αναδεικνύει περισσότερο
τις διαφορές ή ασυνέχειες που παρουσιάζονται διαχρονικά στο σχετικό πεδίο και αφορούν τόσο στο
περιεχόμενο του μαθήματος και την οργάνωσή του όσο και στις προτεινόμενες μεθοδολογίες. Σχολιασμός
των ευρημάτων αυτών γίνεται στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης.
Στο ΔΕΠΠΣ, στη βάση του οποίου συγγράφονται τα σχολικά εγχειρίδια για όλα τα μαθήματα
δημοτικού και γυμνασίου και εκπονείται πλούσιο ηλεκτρονικό και άλλο υποστηρικτικό υλικό, υπάρχει μια
γενική ενότητα αναφερόμενη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή όπου καταγράφονται με
λεπτομέρεια οι αρχές, οι σκοποί, οι τεχνικές και ο τρόπος έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσματος. Το
περιεχόμενο της ενότητας αυτής αποτελεί το γενικό πλαίσιο που προτείνεται για την αξιολόγηση στην
υποχρεωτική εκπαίδευση και εξειδικεύεται και σε κάθε επί μέρους μάθημα, όπως. Στο ΑΠΣ της ΚΠΑ,
απλώς υπερτονίζεται, εκτός των θεμάτων που θίγονται στις γενικές οδηγίες, και η αναγκαιότητα
εφαρμογής ποικιλίας τεχνικών αξιολόγησης, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα υπηρετούν τους σκοπούς
του μαθήματος και τους σκοπούς της μάθησης.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο παρουσιαστεί το απόσπασμα που αναφέρεται στις βασικές
αρχές της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή, ώστε να γίνουν εμφανείς οι παρατηρήσεις που
υπάρχουν στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης και αναφέρονται κυρίως στη μετατόπιση του
παραδείγματος προς αυτό που αναφέρθη στην επισκόπηση του σχετικού πεδίου ως «εκπαιδευτική
αξιολόγηση με στόχο την προώθηση της μάθησης».

«i) Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών είναι διαρκής και σκόπιμη λειτουργία, η οποία
ενσωματώνεται στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης.
ii) Η αξιολόγηση των μαθητών βασίζεται κυρίως στη εκτίμηση της επίδοσής τους με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία προκύπτουν από τους στόχους μάθησης, και όχι στη σύγκριση με τους
συμμαθητές τους.
iii) Η αξιολόγηση των μαθητών αφορά όχι μόνο τις αποκτηθείσες γνώσεις αλλά και την απόκτηση
δεξιοτήτων, καθώς και τη διαμόρφωση στάσεων, αξιών και συμπεριφορών.
iv) Η αξιολογική διαδικασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοπιστία,
αντικειμενικότητα και εγκυρότητα. Οι στόχοι και τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι σαφή και να
γνωστοποιούνται έγκαιρα στους μαθητές. Γίνονται γνωστά επίσης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,
τα οποία χρησιμοποιούνται προς όφελος των μαθητών.
v) Η αξιολόγηση των μαθητών αφορά τόσο την επίδοσή τους όσο και την πρόοδο που
επιτυγχάνουν σε σχέση με τις πρότερες επιδόσεις τους.
vi) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι ανάλογα με τους στόχους,
το περιεχόμενο και τη διδακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου. Οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει
να είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις μαθησιακές ανάγκες και τις εμπειρίες των μαθητών.
vii) Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και ο
ατομικός τρόπος και ρυθμός μάθησης. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως το στάδιο της
γλωσσικής ανάπτυξης των μαθητών, καθώς και οι ευκαιρίες που έχει κάθε παιδί για μάθηση στο
κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον.
viii) Οι μαθητές με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) αξιολογούνται με βάση τις γενικές αρχές της
αξιολόγησης.»
β) Δεύτερο επίπεδο ανάλυσης
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της ιδεολογίας που εκφράζεται στα διάφορα πλαίσια με αναφορά
στις πρόσφατες παιδαγωγικές τάσεις σε κάθε σχετικό πεδίο, μια αρχική διαπίστωση αφορά στις διαρκώς
αυξανόμενες συσχετίσεις ανάμεσα στο ρηματικό λόγο (και στις ασυνέχειές του) που εκφράζεται στα
σχετικά κείμενα με στοιχεία του κυρίαρχου επιστημονικού αλλά και πολιτικού λόγου σε εθνικό επίπεδο
αλλά και σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο Ε.Ε..
Τα σημαντικότερα από αυτά τα ευρήματα εστιάζονται στη διαπίστωση της μετατόπισης του
«παραδείγματος» που κυριαρχούσε στα πεδία της ΚΠΑ και της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή και
τη θεσμοθέτηση της στο ΔΕΠΠΣ και στο επί μέρους ΑΠΣ της ΚΠΑ (ΦΕΚ 303 &304 13/3/03). Όπως έχει
καταγραφεί στην προηγούμενη ενότητα, είναι σαφές ότι στο ΑΠΣ του 1982 κυριαρχεί το περιεχόμενο και
αναδεικνύεται το γνωσιολογικό στοιχείο που, με πλαίσιο αναφοράς – και μόνο για μεθοδολογικούς
λόγους- την κατηγοριοποίηση του Bloom et al, σχετίζεται με τα πρώτα επίπεδα του γνωστικού τομέα της
ανάπτυξης του μαθητή. Μια γενική παρατήρηση είναι ότι η ΚΠΑ τότε διατηρούσε πολλά από τα
χαρακτηριστικά του μαθήματος «Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος» και εμφάνιζε πολύ χαλαρή
σύνδεση του περιεχομένου με τη μεθοδολογία (διδασκαλίας και αξιολόγησης).
Βασική καμπή για την ελληνική εκπαίδευση υπήρξε η ψήφιση του Ν. 1566/85 όπου γίνονται
σαφείς αναφορές στην αναγκαιότητα να λαμβάνονται υπόψη τα σύγχρονα δεδομένα κατά την ανάπτυξη
των βασικών συντελεστών της επίτευξης των σκοπών της εκπαίδευσης, ένας από τους οποίους
συντελεστές είναι τα αναλυτικά προγράμματα. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, &3 «τα αναλυτικά
προγράμματα αποτελούν άρτιους οδηγούς του εκπαιδευτικού έργου (και)… καταρτίζονται …. σύμφωνα
με τις εξελίξεις στον τομέα των γνώσεων, τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο των επιστημών της
αγωγής.».
Κατά την περίοδο που ακολουθεί την εφαρμογή του Νόμου Πλαισίου αναπτύσσεται σε εθνικό
επίπεδο επιστημονικός λόγος που όλο και περισσότερο συνδυάζει τη διδασκαλία στο μάθημα της ΚΠΑ με
την αναγκαιότητα υποστήριξης της δημιουργίας υπεύθυνων δημοκρατικών και συμμετοχικών πολιτών
μέσα από μεθοδολογίες αυτόνομης αλλά και ομαδικής και συμμετοχικής μάθησης (βλ. Καρατζιά, 2002β).
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι ανάλογες μεθοδολογίες της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή.
Στα Προεδρικά Διατάγματα για την Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή / 95 αν και η «γλώσσα» που
χρησιμοποιείται στο κείμενο είναι κυρίως «τεχνικής – κανονιστικής μορφής» και αναφέρεται στους
τρόπους με τους οποίους θα γίνεται η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, αναγνωρίζεται η προσπάθεια μετατόπισης του παραδείγματος της αξιολόγησης, όπως αυτή

εφαρμοζόταν μέχρι τότε στο Δημοτικό κυρίως Σχολείο. Στο κείμενο αυτό συσχετίζεται η αξιολόγηση της
επίδοσης του μαθητή με την αποτελεσματικότητα της τάξης, του σχολείου και του εκπαιδευτικού
συστήματος στο σύνολό του. Ταυτόχρονα υπάρχουν αναφορές στην ύπαρξη διαφορετικών μορφών
αξιολόγησης που να στοχεύουν στην υποστήριξη όλων των μαθητών και στη συνεπακόλουθη
αναγκαιότητα ετοιμασίας τεστ «με βάση συγκεκριμένα κριτήρια» από τους εκπαιδευτικούς. Επίσης
εισάγεται η περιγραφική αξιολόγηση στις μικρές τάξεις και η αριθμητική έκφραση του αξιολογικού
αποτελέσματος στις δυο τελευταίες. Με τον Ν. 2413/96 για την «Παιδεία Ομογενών και τη Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση» συμπληρώνεται – σε θεσμικό βέβαια επίπεδο – η αναγκαιότητα υποστήριξης μέσα από όλες
τις σχολικές διαδικασίες όλων των μαθητών (Καρατζιά, Ρουσσάκης, 2000) ανεξάρτητα από την κοινωνική,
εθνοτική θρησκευτική ομάδα στην οποία ανήκουν. Τα κείμενα αυτά όμως, παρόλες τις πρωτοποριακές
ιδέες που εμπεριέχουν, στο σύνολό τους παρέμειναν στο επίπεδο του ρηματικού λόγου. Μόνο ορισμένες
διατάξεις καθαρά κανονιστικού χαρακτήρα έχουν εφαρμοστεί, όπως λ.χ. οι σχετικές του ΠΔ 1995 για την
έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος. Σε αντίθεση, για παράδειγμα με τις προτροπές για την
εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων και τεχνικών αξιολόγησης που κατά γενική παραδοχή εκπαιδευτικών
και ερευνητών δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη κυρίως λόγω έλλειψης κατάλληλης προετοιμασίας και
ετοιμότητας των εκπαιδευτικών, αλλά και ελλιπούς οργανωτικού και διοικητικού σχεδιασμού (Καψάλης,
1998, Καρατζιά, 2002α).
Σε επίπεδο Ε.Ε. υπήρξε τα τελευταία χρόνια έντονη δραστηριότητα στο πεδίο της εκπαίδευσης
που τυπικά αρχίζει από την έκδοση της Λευκής Βίβλου (1996) και κορυφώνεται με τη Διακήρυξη της
Λισσαβόνας και τη Συμφωνία για τους μελλοντικούς στόχους της Ε.Ε. (βλ. Ιστοσελίδα Δικτύου
«Ευριδίκη»), όπου δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία υπεύθυνων, δημοκρατικών και
συμμετοχικών πολιτών. Με τη Συνθήκη του Μαάστριχτ (1992) όλες οι χώρες μέλη αποδέχονται την
αναγκαιότητα προώθησης της ποιότητας στα εθνικά συστήματα γενικής εκπαίδευσης, κάτι που αποκτά
περισσότερο εξειδικευμένη μορφή με την Έκθεση για την ποιότητα των συστημάτων εκπαίδευσης –
Δεκαέξι δείκτες ποιότητας» που εκπονείται το 1999 από την σχετική Επιτροπή. Στην έκθεση αυτή
σημαντικός δείκτης ποιότητας για την έκδοσης των μαθητών είναι ανάμεσα στους σχετικούς δείκτες
επίδοσης «η ικανότητα της πολιτειότητας».
Μέσα από την ανάλυση του ΔΕΠΠΣ (2003) αρχικά αναγνωρίζεται ότι η «γλώσσα» του κειμένου
είναι κυρίως παιδαγωγική με πολιτική χροιά. Στο κείμενο αυτό υποστηρίζεται η εφαρμογή της
αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της σύγχρονης
Ελληνικής κοινωνίας που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής. Στην εισαγωγή του ΔΕΠΠΣ το θέμα της αξιολόγησης
της επίδοσης του μαθητή συνδέεται με τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης, τη βελτίωση της μάθησης
και την υποστήριξη των μαθητών στην Κοινωνία της Γνώσης. Υπάρχουν αναφορές στην αναγκαιότητα
εφαρμογής ποικιλίας μορφών αξιολόγησης (όπως λ.χ. η αυτοαξιολόγηση κλπ) και τεχνικών αξιολόγησης
(λ.χ. πορτοφόλιο, σχέδια εργασίας κλπ.) συνδέοντας πάντοτε την αξιολόγηση με την υποστήριξη της
μάθησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο ΔΕΠΠΣ υπάρχει εισήγηση για την εφαρμογή μόνο της
περιγραφικής αξιολόγησης, ιδιαίτερα στο Δημοτικό Σχολείο και γενικά της αξιολόγησης που θα βασίζεται
και στην παρατήρηση και θα έχει όλα τα θετικά χαρακτηριστικά της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Όπως
είναι σαφές τα στοιχεία αυτά διαμορφώνουν και τον κυρίαρχο λόγο στο σχετικό επιστημονικό πεδίο.
Περαιτέρω διερεύνηση της ιδεολογίας και της πρακτικής που διαγράφεται στο ΔΕΠΠΣ, οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι η ολοκληρωμένη αυτή πρόταση για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και το
συνακόλουθο εκπαιδευτικό υλικό χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία που έχει βάσεις στα ελληνικά
δεδομένα τις οποίες «μεταποιεί» σε παιδαγωγικό λόγο βασισμένο και στα ευρήματα πολλών επιστημών
και κυρίως της ψυχολογίας, ων παιδαγωγικών και της νευροεπιστήμης (Erickson, 1999, Moon & Murphy,
1999). Η πρωτοτυπία αυτή προβάλλεται κυρίως στην αρχή της διαθεματικής προσέγγισης που, σύμφωνα
με τα κείμενα που εκπονήθηκαν σε σχέση με το ΔΕΠΠΣ, μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ανατροπή του
υπάρχοντος συστήματος, του οποίου βασικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι εφαρμοζόμενες διδακτικές
μεθοδολογίες, μπορούν να βελτιωθούν ποιοτικά.
Η προώθηση για παράδειγμα της διαθεματικότητας μέσα από την αξιοποίηση των θεμελιωδών
διαθεματικών εννοιών αποτελεί βασικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό κυρίως στο μάθημα της ΚΠΑ, όπου
έχει γίνει αποδεκτό (βλ. παραπάνω) ότι είναι απαραίτητη η οργάνωση του περιεχομένου σε έννοιες και
ιδέες με διαχρονική και πανανθρώπινη εμβέλεια. Στα κείμενα αυτά το ζήτημα της αξιολόγησης της
επίδοσης θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βελτίωση της μάθησης, και αυτό αντικατοπτρίζεται και
στις οδηγίες προς τους συγγραφείς και τους εκπαιδευτικούς (βλ. Ιστοσελίδα Π.Ι.)

Συμπερασματικά Σχόλια
Με την ανάλυση που προηγήθηκε αναδείχθηκε η τάση που υπάρχει στο σημερινή Ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα για την υιοθέτηση παιδαγωγικών πρακτικών που να συνάδουν με το σημερινό κοινωνικό
συγκείμενο και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της προσωπικότητας των μαθητών, οι οποίοι καλούνται
να ζήσουν και να δημιουργήσουν στη σημερινή Κοινωνία της γνώσης. Η τάση αυτή που σε θεσμικό και
ιδεολογικό επίπεδο εκφράζεται στο ΔΕΠΠΣ, αναμένεται να επηρεάσει και την πολιτική πρακτική.
Ιδιαίτερα αναμένεται να επηρεάσει και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς όταν τα νέα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών αρχίσουν να εφαρμόζονται στα σχολεία της χώρας με τη σταδιακή εισαγωγή των
σχολικών εγχειριδίων και του λοιπού υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. Με την αναγκαία ενημέρωση
και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα γίνει δυνατόν να μορφοποιήσουν τη στάση τους και τις διδακτικές
στρατηγικές τους σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του μαθητή στο νέο πλαίσιο μάθησης που αναμένεται
να αναπτυχθεί στη σχολική πράξη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Απόσπασμα από το ΑΠΣ της ΚΠΑ του 1982
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- Τα παιδιά γνωρίζουν και κατανοούν τις
βασικές αρχές και αξίες της
δημοκρατίας πάνω στις οποίες
στηρίχτηκε, ίσαμε σήμερα η ελληνική
πολιτεία.
Διερευνούν τις διαδικασίες μέσα από τις
οποίες, υλοποιούνται, στο επίπεδο της
εξουσίας, οι αρχές και οι αξίες αυτές
στη σύγχρονη Ελλάδα.
-Γνωρίζουν τη δομή, την οργάνωση και τον
τρόπο λειτουργίας της πολιτείας στα
πλαίσια διακηρυγμένων και από το
σύνταγμα κατοχυρωμένων αρχών,
δικαιωμάτων των πολιτών και
υποχρεώσεων της πολιτείας.
Συνειδητοποιούν το ρόλο του πολίτη στην
υλοποίηση αυτών στα πλαίσια της ατομικής
και ομαδικής
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Α. Η εξέλιξη της δημοκρατίας στην
Ελλάδα
Αρχαία εποχή. Χριστιανικοί
χρόνοι.
Η τουρκοκρατούμενη Ελλάδα.
Οι επιδιώξεις της Ελληνικής
Επανάστασης.
Διαψεύσεις και κατακτήσεις.
Βασιλείς και δικτάτορες.
Κατάλυση της βασιλείας.
Σταθμοί στην εδραίωση της
δημοκρατίας.
Β. Αρχές της δημοκρατίας και
δημοκρατικοί θεσμοί
Κριτική διερεύνηση
αποσπασμάτων από το ισχύον
Σύνταγμα σχετικά με τη λαϊκή
κυριαρχία, ισοτιμία,
ανεξιθρησκία, λειτουργία
κομμάτων, διαίρεση εξουσιών,
ελευθερία σκέψης,
συνεταιρισμού.
Η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο.
Ο πρόεδρος της δημοκρατίας.
Εκλογές.
Προστασία της δημοκρατίας, η
λαϊκή ψήφος, ο στρατός, τα
σώματα ασφαλείας, η
δικαιοσύνη, η λαϊκή συμμετοχή
και ενεργοποίηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Απόσπασμα από το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ της ΚΠΑ του 2003
(Αυτά που βρίσκονται σε παρένθεση περιγράφονται στο κείμενο «Συμπληρωματικές οδηγίες για τους
συγγραφείς και τους εκπαιδευτικούς», βλ Ιστοσελίδα Π.Ι.)
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
«Η ελληνική
δημοκρατία»
(Αναγνωρίζουν τις
δομές της ελληνικής
δημοκρατίας, τα μέρη,
τους ρόλους, τους
κανόνες και τις
αλληλοσυσχετίσεις.
Κατανοούν την
«ενδυνάμωση» του
ατόμου μέσα στο
σύστημα της ελληνικής
δημοκρατίας και τη
συνδέουν με τις
έννοιες μονάδασύνολο, επικοινωνία,
πολιτισμός και
σύστημα.)

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Να κατανοήσουν τις έννοιες του
πολιτικού συστήματος, της
δημοκρατίας, της οργάνωσης
και την ύπαρξη κανόνων
(νόμων) σε οργανωμένα
συστήματα.

Διεξαγωγή εκλογών στην τάξη.
Οι μαθητές στην περίπτωση αυτή
εργάζονται συστηματικά για το
σχεδιασμό και την ολοκλήρωση
της δραστηριότητας των
εκλογών.
Στην καταμέτρηση των ψήφων
μπορεί να αξιοποιηθεί το
δεκαδικό σύστημα αρίθμησης,
μπορεί να υπάρξει επικοινωνία
προφορική και γραπτή η και
«μουσική επικοινωνία» κοκ.
(Ιστορία,
Λογοτεχνία, Μαθηματικά,
Αισθητική Αγωγή κλπ)

Να

ασκηθούν
στην
ορθή
επικοινωνία
και
στη
συστηματική οργάνωση της
ατομικής και συλλογικής
εργασίας.
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ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1947-1956
Δήμητρα ΚΑΥΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία, βασισμένη σε αρχειακό υλικό, αποτελεί μέρος ευρύτερης προσωπικής
μελέτης για την εμπορική σχολή Καλαμάτας. Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής αξιοποιήσαμε το βιβλίο
των παιδαγωγικών συνεδρίων της εν λόγω σχολής, οι οποίες στοιχειοθετούν αντικειμενική καταγραφή
των παιδαγωγικών και διδακτικών προσανατολισμών, στο πλαίσιο των γενικότερων παραδοχών για την
παιδαγωγία και τη μάθηση, όπως διαγράφηκαν στις αρχές του 20 ου αιώνα. Η ευθύνη του παιδαγωγικού
έργου και η μάθηση συνιστούν την ουσία των παιδαγωγικών συνεδρίων, όπως διαφάνηκε από το αρχειακό
υλικό. Ωστόσο, οι ανωτέρω άξονες αναφέρονται και σε επιμέρους πεδία, τα οποία συγκροτούν και το
κύριο μέρος της εργασίας και σχετίζονται με τις παιδαγωγικές αρχές και αντιλήψεις, την οργάνωση της
σχολικής ζωής, τη διδακτική μεθοδολογία και το διδακτικό «παράδειγμα», όπως αναπτύσσεται από τους
καθηγητές της σχολής.

ABSTRACT
The present study is based upon archival material and of a research project regarding the
commercial School in the city of Kalamata. For the purposes of this project the book of the ‘Pedagogical
Conferences’ of the above mentioned school was examined, which is an objective description of the
pedagogical and didactical orientations within the generally accept framework concerning learning and
pedagogy in the early 20th century. The responsibility for the pedagogy and learning was the essence of
the pedagogical conferences, as it became evident through the study of the archival material. However,
the above objectives refer to sub-areas as well, which are part of the main study and relate to: the
pedagogical principles and perceptions, the school life and the way it is organized, the
didactic methology and ‘paradigm’ as developed from the teachers of the school.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης ερευνητικής θεματικής που αφορά στην ιστορία της εκπαίδευσης σε
τοπικό επίπεδο, εντάξαμε το συγκεκριμένο θέμα με βασικό άξονα την οργάνωση και λειτουργία του
παιδαγωγικού περιβάλλοντος (Ματσαγγούρας, 2001, σ.171) και παραμέτρους μελέτης το ρόλο των
καθηγητών, τους κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών, τη σχολική ζωή, τον τρόπο του ‘’μανθάνειν’’.
Η αξιοποίηση του βιβλίου των παιδαγωγικών συνεδρίων της εμπορικής σχολής Καλαμάτας 19471956 οριοθέτησε τη χρονική περίοδο και ανέδειξε τους ερευνητικούς άξονες της εργασίας.
Στη βασική κατεύθυνση της μελέτης αναζητήσαμε τα σημεία σύγκλισης και εφαρμογής των
παιδαγωγικών και διδακτικών αρχών, που επικράτησαν στην εμπορική σχολή Καλαμάτας, με το πλαίσιο
των επικρατουσών αρχών από τις αρχές του 20ου αιώνα. Παράλληλα, εξετάσαμε την ιστορική συγκυρία
που βοήθησε στην πραγματοποίηση του εγχειρήματος για την εφαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης
στον ελληνικό χώρο και, ειδικότερα, στην Καλαμάτα.
Η λειτουργία της συγκεκριμένης σχολής συμπίπτει με την παρουσία του σχολείου εργασίας, το
οποίο αποτέλεσε τη βάση της παιδαγωγικής και διδακτικής σκέψης του 20ου αιώνα.
Οι W. Kilpatrick, H. Morrison, J. Dewey, Ed. Claparede, R. Dottrens, G. Kerschensteiner,
H. Gauding, O. Scheibner (Δανασσής-Αφεντάκης, 1992, σ. 97) θεμελιωτές του σχολείου εργασίας
συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου "Διδακτικού Παραδείγματος", στο πλαίσιο του οποίου η
γνώση οικοδομείται μέσα από διαδικασίες και στρατηγικές, που αναδεικνύουν το μαθητή ενεργό
παράγοντα της μαθησιακής διαδικασίας.

Αναζητώντας τους κοινούς τόπους των ερμηνευτικών σχημάτων που κατέθεσαν οι θεμελιωτές του
σχολείου εργασίας για την παιδαγωγία και τη μάθηση, καταγράφουμε τις κυρίαρχες θέσεις τους, οι οποίες
επικεντρώνονται στην καλλιέργεια της αυτενέργειας και της κρίσης, στη δημιουργία βιωμάτων, στον
προσανατολισμό στην επαγγελματική εργασία, στην ικανοποίηση των ατομικών ενδιαφερόντων των
μαθητών, στην εξατομίκευση της διδασκαλίας, στην αρχή της εργασίας στο σχολείο, στην ενδυνάμωση
του χαρακτήρα και της βούλησης, στην καλλιέργεια του ερευνητικού πνεύματος (Χατζηστεφανίδης,
1990, σσ. 131-137). Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας άρχισαν να διαχέονται
στον ελληνικό χώρο και να διαμορφώνουν σε νέες βάσεις την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Επί πλέον, την περίοδο αυτή, η σχολική εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο, διαμορφώνεται στο
πλαίσιο της συγκυρίας των γενικότερων μεταβολών της νεοελληνικής κοινωνίας, στο τέλος του
19ου αιώνα αρχές του 20ου, απόρροια των οικονομικών μεταβολών που σημειώθηκαν (Μπουζάκης, 2001,
σ. 59). Οι νέες συνθήκες ανέδειξαν την ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που να
ανταποκρίνεται στις νέες αντιλήψεις για την αποστολή του σχολείου και τη λειτουργικότητα των σχολικών
γνώσεων.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο τομέας της επαγγελματικής εκπαίδευσης συνιστά σημαντικό σταθμό
για την αναβάθμιση και διεύρυνση του εκπαιδευτικού μηχανισμού. Η σύσταση των εμπορικών σχολών
στις αρχές του 20ου αιώνα διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης, καθότι
αναδεικνύεται ως μια άλλη θεώρηση στην κατά παράδοση στατική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος.
Επί κυβερνήσεως Δ. Ράλλη και επί υπουργίας Θ. Φαρμακόπουλου κατατίθεται στις 18 Ιουλίου
1903 ο ιδρυτικός νόμος με αριθμό 2991 «Περί συστάσεως εμπορικών σχολών». Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι:
« Συνιστώνται δαπάναις του
Κράτους,
ων
η
έδρα
ορίζεται
δια
Β.
διατάγματος, εμπορικαί σχολαί, ανήκουσαι εις
την τάξιν των
εκπαιδευτηρίων
της
μέσης
εκπαιδεύσεως, σκοπούσαι την
δια
καταλλήλου
θεωρητικής
και
πρακτικής
διδασκαλίας προπαρασκευήν των
εις αυτάς φοιτώντων
εις
το εμπορικόν στάδιον. Διδάσκονται
εν αυταίς υποχρεωτικώς∙ α) τα θρησκευτικά, β) η ελληνική γλώσσα, γ) εκ των ξένων γλωσσών η γαλλική,
η αγγλική και η γερμανική, δ) εκ των μαθηματικών η αριθμητική, και ιδία η εμπορική, μετά των στοιχείων
της γεωμετρίας και της αλγέβρας, ε) στοιχεία φυσικής, χημείας και φυσικής ιστορίας, ζ) η γεωγραφία
(γενική και εμπορική), η) γενικαί γνώσεις του εμπορίου (εμποριολογία), η λογιστική (καταστιχογραφία και
εμπορική αλληλογραφία μετά πρακτικών ασκήσεων, θ) στοιχεία πολιτικής οικονομίας και στοιχεία του
εμπορικού δικαίου, ι) η καλλιγραφία και ια) η γυμναστική». (Αντωνίου, 1988, σ. 632 κ.ε.). Στον ιδρυτικό
αυτό νόμο ορίζεται ότι: «Αι εμπορικαί αύται σχολαί αποτελούνται εκ τεσσάρων τάξεων, εν εκάστη των
οποίων η διδασκαλία είναι μονοετής», (Άρθρο 2). Επίσης, στο άρθρο 3 ορίζεται ότι «εν τη πρώτη και
κατωτάτη
τάξει
των
σχολών
τούτων
κατατάσσονται,
μετά ευδόκιμον εισιτήριον δοκιμασίαν, μαθηταί φέροντες απολυτήριον ελληνικού
σχολείου
ή ενδεικτικόν της τρίτης τάξεως του Βαρβακείου Λυκείου».
Η νέα οπτική για την αποστολή του σχολείου και της εκπαίδευσης συνεχίζεται και αποτυπώνεται
σε σειρά μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, με τις οποίες επιχειρείται η προσαρμογή και η συμπόρευση του
σχολείου με τα νέα δεδομένα. Τα νομοσχέδια του 1913, του 1917 και του 1929, στοχεύοντας στην
υπέρβαση των στεγανών του μονοδιάστατου εκπαιδευτικού συστήματος, επεχείρησαν την καθιέρωση των
εκπαιδευτικών βαθμίδων, που θα ενίσχυαν την εκπαιδευτική και κοινωνική κινητικότητα, έτσι ώστε να
επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα του σχολείου και η ανάδειξη της κοινωνικής του λειτουργίας. Η
αντιμετώπιση του γλωσσικού ζητήματος, η λειτουργικότητα των νέων βιβλίων, η οργάνωση πρακτικού
περιεχομένου σπουδών, η υιοθέτηση των ρευμάτων της Νέας Αγωγής, εκφράζουν τις κατ’ εξοχήν βασικές
αντιλήψεις των μεταρρυθμιστών για την εκπαίδευση, προκειμένου το σχολείο να αποκτήσει τη
λειτουργική εκείνη διάσταση που επέβαλαν οι συνθήκες.
Η αρχή λειτουργίας της εμπορικής σχολής Καλαμάτας συμπίπτει με την οικονομική ανάπτυξη και
κοινωνική μετεξέλιξη της πόλης. Όπως φαίνεται από το αρχειακό υλικό που εναπόκειται στα Γ.Α.Κ.
Μεσσηνίας, η εν λόγω σχολή λειτούργησε από το 1908 έως το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Από το 1908
έως το 1961 λειτούργησε ως δημόσια εμπορική σχολή και από το 1961 έως το 1965 ως οικονομικό
γυμνάσιο, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην πόλη της Καλαμάτας.
Στην ερευνητική προσπάθεια για την πληρέστερη ανάπτυξη των πεδίων μελέτης που
αναδεικνύονται μέσα από τις παιδαγωγικές συνεδρίες, αξιοποιήσαμε τη σχετική βιβλιογραφία και
αναζητήσαμε τα δομικά στοιχεία της παιδαγωγικής σκέψης του 20ου αιώνα που υιοθετήθηκαν από την
εμπορική σχολή Καλαμάτας στο πλαίσιο της σχολικής αγωγής.

Κατά πρώτον, όσον αφορά στο ρόλο των καθηγητών, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι θέσεις
των
επιστημόνων
παιδαγωγών
συγκλίνουν
στην
άποψη
ότι
η εσωτερίκευση των
«θεσμικώς προγραμματισμένων» στοιχείων, κανόνων, στάσεων και παιδαγωγικών προσανατολισμών, σε
επίπεδο σχολικών πρακτικών, αναδεικνύει το ρόλο του εκπαιδευτικού, η εκπαιδευτική δραστηριότητα
και οι εν γένει ιδιότητες του οποίου συνιστούν παράλληλα με άλλους παράγοντες σημαντικά σημεία
αναφοράς για την εκπαίδευση του παιδαγωγούμενου. (Δανασσής-Αφεντάκης, 1992, σσ. 191 - 192).
Η όλη εισήγηση από τον καθηγητή Αθ. Πετράκη σχετικά με την αγωγή των μαθητών κάνει
ευδιάκριτη τη διασύνδεση της αγωγής με πλήθος παραγόντων που διαμορφώνουν το πλαίσιο του
παιδαγωγικού περιβάλλοντος της σχολής. Στην εισήγησή του τονίζει το ρόλο του καθηγητή στην εξέλιξη
του μαθητή. « …εκείνος…» τονίζει «ο οποίος θέλει να επιδράσει εις την φυσικήν εξέλιξιν του παιδιού
πρέπει να έχει διαρκώς, σαφώς προ οφθαλμών τον σκοπόν τούτον, ευθύς εξ’ αρχής πρέπει
να χαράξη την οδόν την οποίαν θα ακολουθεί σταθερώς προς επιτυχίαν αυτού. Όπως πας επιστήμων και
πας τεχνίτης ασφαλώς θα αποτύχει εις το έργον του, το οποίον αναλαμβάνει να εκτελέσει, εφ’ όσον δεν
έχει θέσει ευθύς εξ’ αρχής σκοπόν τινά το οποίον επιδιώκει να πραγματοποιήσει και εφ’ όσον δεν έχει
καθ’ όλην την διάρκειαν του έργου του, προ οφθαλμών τον σκοπόν τούτον, ούτως ασφαλώς
θα αποτύχη και ο εκπαιδευτικός όστις εργάζεται άνευ σκοπού και όστις καθ’ όλην τη διάρκεια του έργου
του δεν έχει προ οφθαλμών τον σκοπόν τούτον, δηλ. της αγωγής. Ανάγκη άρα απόλυτος να γνωρίζει ο
εκπαιδευτικός τον σκοπόν τον οποίον πρέπει να επιδιώκη (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε. 18, β. 16, 26 Σεπτεμβρίου 1955
– 1956).
Ειδικότερα, τονίζεται ο ρόλος του καθηγητή, στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού παραδείγματος,
ρόλος ο οποίος συνυφαίνεται με συγκεκριμένους κώδικες συμπεριφοράς και ορίζουν πρότυπα στάσης
αυτού με συγκεκριμένους κανόνες δράσης. «Πάντοτε πρέπει ημείς να γινόμεθα υπόδειγμα εις
τας μαθητάς και δια του παραδείγματός μας να επιζητούμεν την μόρφωσιν αυτών και την δημιουργίαν του
καλού χαρακτήρος, διότι ουδείς άλλος συντελεί εις ταύτα, ει μη μόνον ημείς, οι διδάσκοντες και
το οικογενειακόν των περιβάλλον. Μεγίστη σπουδαιότητα έχει, κυρίως το παράδειγμα του καθηγητού.
Γενικά το παράδειγμα έχει σπουδαίαν δύναμιν δια την αγωγήν, διότι τα παιδιά πολύ ευκόλως
παρακολουθούν εις τας πράξεις των το παράδειγμα των καθηγητών. Τούτο δε πρέπει να αποδοθεί πρώτον
εις την ορμήν προς μίμησιν, η οποία ωθεί τον μαθητήν να πράττη ό,τι βλέπει. […]. Τας πράξεις και
την συμπεριφοράν του καθηγητού αντιλαμβάνεται ο μαθητής δια των ιδίων αισθήσεων[…], εάν ο
καθηγητής είναι εις πάσας τας πράξεις του ακριβής και τακτικός, αποκτά και ο μαθητής
τας αρετάς ταύτας αυτομάτως. Δια τούτο ας προσέχωμεν κύριοι να είμεθα τακτικοί ως προς την έναρξη
και την λήξη του μαθήματος κατά την πρωίαν, τα διαλείμματα και την μεσημβρίαν» (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε. 18, β.
16, 26 Σεπτεμβρίου 1955 – 1956).
Για τη διαμόρφωση των στάσεων και των συμπεριφορών των μαθητών, την τήρηση ή μη των
κανόνων της σχολής προβάλλεται η συμπεριφορά και το παράδειγμα του καθηγητή, τόσο μέσα στο
σχολείο, όσο και έξω απ’ αυτό, σύμφωνα με τα θεσμικώς οριζόμενα. «Ο καθηγητής, δια του κύρους του,
δια της καλής του συμπεριφοράς, δια της καλής εμφανίσεώς του, δια του ευγενούς και μειλιχίου ύφους
του, δια της καλής προπαρασκευής του, εις την τάξιν του, δια της εγκαίρου αφίξεώς του εις
το σχολείον και εις την τάξιν, δια της κανονικής παρακολουθήσεώς του κατά τας εισόδους και εξόδους εις
την αίθουσαν, αποκτά τον σεβασμόν και την αγάπην των μαθητών του, όχι δια των απειλών και της βίας,
όχι δια ποινών, καθόσον ποινή πρέπει να είναι το έσχατον μέτρον. Όπως, κύριοι, ζητούμεν από
τον μαθητήν και την μαθήτριαν να έχει καλήν και αξιοπρεπή εμφάνισιν εντός και εκτός σχολείου, έτσι
πρέπει να έχωμεν και ημείς, όπως από τους μαθητάς ζητούμεν να προσέχουν τας συναναστροφάς των.
Έτσι και ημείς πρέπει να προσέχωμεν και τα άτομα που ερχόμεθα εις επαφήν και τα κέντρα εις τα
οποία συχνάζομεν» (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε. 18, β. 16, 26 Σεπτεμβρίου 1955 – 1956).
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι προωθείται και προβάλλεται ως εικόνα του εκπαιδευτικού εκείνη
που συνάδει με το ρόλο του παιδαγωγού, με κυρίαρχα στοιχεία αυτά που πιστοποιούν το εκπαιδευτικό
και παιδαγωγικό προφίλ και εντοπίζονται στα εξής: καλή συμπεριφορά, καλή εμφάνιση, ευγενές και
μειλίχιο ύφος, έγκαιρη άφιξή του στο σχολείο και στην τάξη, αποφυγή χαρτοπαιξίας, σεβασμός στις
εκδηλώσεις του σχολείου, αποφυγή παρουσίας στις ταβέρνες, συμμετοχή στην καθημερινή προσευχή.
Στο πλαίσιο αυτών των αρχών, διαμορφώνεται ένα πεδίο του σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο,
σε συνδυασμό με μία σειρά παιδονομικών μέτρων οικοδομεί τη σχολική συμπεριφορά, τη σχολική
πραγματικότητα, γενικότερα. Στις παιδαγωγικές συνεδρίες της σχολής καταγράφονται οι απόψεις των
καθηγητών για την επιλογή των παιδονομικών μέτρων και την επιρροή που μπορούν να

ασκήσουν. «Αι χειροδικίαι,
αι
ύβρεις
και
αι ειρωνίαι απαγορεύονται
ιδία
εις μαθητάς των μεγαλυτέρων τάξεων, άτινα χρησιμοποιούμενα υπό των διδασκόντων αποβαίνουν
πάντοτε εις βάρος αυτών, ενώ αντιθέτως, η κλίσις του κηδεμόνος των μαθητών των μη τηρούντων τους
σχετικούς κανονισμούς ή η παραπομπή αυτών εις το γραφείον του Διευθυντή, είναι τα μόνα ενδεικνυόμενα
μέσα, δι’ ων ο διδάσκων δεν χάνει ποτέ την αυτοκυριαρχία του, αλλά και την τάξιν διατηρεί…» (Γ.Α.Κ.,
Α.Β.Ε. 18, β. 16, 26 Σεπτεμβρίου 1955 – 1956).
Σε επίπεδο κανόνων λειτουργίας και συμπεριφοράς των μαθητών, στην παιδαγωγική συνεδρία
της 3ης Νοεμβρίου 1947, αναδεικνύονται οι βασικές θέσεις για την εσωτερική της λειτουργία. Στη συνεδρία
αυτή
αποφασίσθηκε: 1.Ότι
οι μαθηταί και μαθήτριαι απαγορεύεται
να
προσέρχονται
εις
την σχολήν ενωρίτερον των 10΄ προ της ενάρξεως του μαθήματο. 2.Ότι απαγορεύεται αυστηρώς εις
πάντα καθυστερήσαντα μαθητή να εισέρχεται εις την αίθουσαν διδασκαλίας μετά την είσοδον του
καθηγητού είς την τάξιν. 3.Ότι κατά την είσοδον των μαθητών εις τας τάξεις, θα εισέρχονται πρώτα
οι μαθηταί και
κατόπιν
αι μαθήτριαι.
4.
Ότι
μετά
την λήξιν εκάστου μαθήματος,
θα
εξέρχονται πρώται αι μαθήτριαι και κατόπιν οι μαθηταί. 5. Ότι κατά τα διαλείμματα, οι μεν μαθήτριαι θα
συγκεντρώνονται εις τον προσδιορισμένον δι’ αυτάς χώρον εις τον άνω όροφον, οι δε μαθηταί εις το
προαύλιο της Σχολής. 6. Ότι κατά τα διαλείμματα, θα παραμένουν εις εκάστην των τάξεων
δύο μαθήτριαι, επιμελούμεναι του αερισμού της αιθούσης και της ασφαλείας των σχολικών επίπλων και
βιβλίων
των
συμμαθητών
των.
7.
Ότι
αι μαθήτριαι αυταί θα
είναι υπεύθυναι δια
τυχόν προξενησόμενην βλάβην ή κλοπήν των ως άνω αντικειμένων, εάν δεν ήθελον καταδώσει τους
υπαιτίους. 8. Ότι οι μαθηταί υποχρεούνται εις τας αρχάς εκάστου τρίτου μηνός να κουρεύουν
την κόμην των με την ψιλήν μηχανήν. 9. Ότι πάσα προσγινομένην από μαθητών φθορά ή βλάβη εις
έπιπλα, σκεύη και όργανα της σχολής, βαρύνει τον προξενήσαντα ταύτην μαθητήν, οστις υποχρεούται εις
την ταχυτέραν τούτων επιδιώρθωσιν ή αντικατάστασιν. 10. Ότι οι μαθηταί υποχρεούνται να χαιρετώσι ου
μόνον τους καθηγητάς της σχολής, αλλά και κυρίως τον κ. Γ. Επιθεωρητήν ως και όλους τους γνωστούς
των καθηγητών του Γυμνασίου της πόλεως Καλαμάτας. 11.Ότι οι μαθηταί υποχρεούνται τόσο κατά
την είσοδον, όσον και κατά την έξοδόν των να ανέρχωνται και να κατέρχωνται την κλίμακαν άνευ
θορύβου. 12. Ότι οι μαθηταί υποχρεούνται τόσον κατά την είσοδον εις την σχολήν, όσον και κατά
την έξοδόν των,
όπως ώσιν ήσυχοι,
σεμνοί,
και
αξιοπρεπείς, απαγορευομένων αυστηρώς των
φωνασκιών, ασμάτων και κάθε απρεπείας. 13. Ότι οι μαθηταί και αι μαθήτριαι υποχρεούνται
όπως φέρωσιν οι μεν πρώτοι το πηλίκιόν των μετά του αριθμού μαθητολογίου των, αι δε δεύτεραι, το
σήμα της σχολής μετά της κεκανονισμένης ενδυμασίας. 14. Απαγορεύεται να περιφέρονται οι μαθηταί και
αι μαθήτριαι πέραν της 7½ ώρας κατά τους χειμερινούς μήνας και πέραν της 8 ης κατά
την εαρινήν περίοδον. 15. Ότι απαγορεύεται αυστηρότατα το κάπνισμα, η χαρτοπαιγνία και η είσοδος και
παραμονή των μαθητών εις καφενεία, οινοπωλεία, ζυθοπολεία και ζαχαροπλαστεία. 16. Ότι απαγορεύεται
η μετάβασις των μαθητών και μαθητριών της σχολής εις κινηματογράφους και λοιπά δημόσια θεάματα.
17. Επιτρέπεται εις τούτους μόνον καθ’ εκάστην Κυριακήν ή άλλην τινά ημέραν, όταν συνοδεύονται από
τον κηδεμόνα των και εφ’ όσον τα προβαίνοντα μέτρα δεν είναι επιλήψιμα. 18. Ότι πάσα απουσία μαθητών
θα ελέγχεται αυστηρώς από την Διεύθυνσιν της Σχολής του απουσίαζοντος αδικαιολογήτως μαθητού,
υποχρεωμένου
όπως προσέλθη μετά
του κηδεμόνος του.
19.
Ότι
οι
εκκλησιασμοί
και
αι εκδρομαί είναι δι΄άπαντας τους μαθητάς και μαθητρίας υποχρεωτικαί. 20. Ότι απαγορεύεται εις
τους μαθητάς και μαθητρίας η χρήσις ποδηλάτου χάριν παιδιάς. 21. Ότι δις της εβδομάδος θα
γίνεται επιθεώρησις καθαριότητος
υπό
των
καθηγητών
της
τάξεως
και
κατά
την ημέραν Δευτέραν και Πέμπτην εκ «των τυχόν ευρισκομένων μη καθαρών μαθητών» διαγράφεται εκ
της τάξεως . (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε. 18, β. 15, 3 Νοεμβρίου1947).
Η παιδαγωγία και η διδακτική πρακτική στην εμπορική σχολή Καλαμάτας ακολουθεί κανόνες, οι
οποίοι αντιπροσωπεύουν τις αρχές και τις αντιλήψεις του διδακτικού προσωπικού για το τι σημαίνει
μαθητής και ποιος ο ρόλος του. Από την ανάλυση περιεχομένου των ανωτέρω κανόνων προκύπτουν
σημαντικά στοιχεία σχετικά με τη θέση των κοριτσιών στο σχολικό θεσμό, για τη
μαθητική παραβατικότητα και για τον κώδικα συμπεριφοράς των μαθητών και των μαθητριών, τόσο μέσα
στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό.
Η διαφορετική κατανομή των καθηκόντων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών της σχολής στην
καθημερινή σχολική ζωή είναι δηλωτικό της προετοιμασίας για διαφοροποιημένους μελλοντικούς κατά
φύλο ρόλους. Η προτεραιότητα των κοριτσιών στις σχολικές αίθουσες, η υποχρέωσή τους για τον αερισμό
των αιθουσών και η παραμονή τους στον άνω όροφο της σχολής, δομούν το γυναικείο μαθητικό προφίλ
στη συγκεκριμένη περίοδο. Οι κανόνες αυτοί μεταφράζονται σε μία στερεοτυπική αντίληψη για το φύλο,

(Κακλαμανάκη, 1984, σσ. 69,94, Καλτσόγια-Τσουρναβίτη, 1997, σσ. 27-29) με βάση το οποίο οι
μαθήτριες καλούνται να υπηρετήσουν γυναικείους ρόλους και στο σχολικό περιβάλλον.
Οι υποχρεώσεις των μαθητών για τήρηση των κανόνων της σχολής δίνουν το περίγραμμα του
σχολικού περιβάλλοντος (Αντωνίου, 1988, σ.757). Από σειρά κανονιστικών αρχών αντλούμε πολύτιμες
πληροφορίες για την εμφάνιση των μαθητών και των μαθητριών. Οι μεν μαθητές ήταν υποχρεωμένοι
να «φέρουν επί της κεφαλής το καθιερωμένον μαθητικόν πηλίκιον, εντός, πλησίον, ή μακράν του
σχολείου με τα διακριτικά Ε.Κ. και τον αριθμόν του μαθητολογίου», «κόπτουν τα μαλλιά τους ανελλιπώς
με την χονδρήν μηχανήν κάθε 45 ημέρας», «φέρουν ενδύματα καθαρά εσωτερικά και εξωτερικά». Οι δε
μαθήτριες φέρουν:1. Μπλε ποδιά, μήκους, αι μεν των μεγάλων τάξεων 20 εκατοστά από τα γόνατα, αι δε
των μικρών 10 εκατοστών, με λευκόν γιακάν έτι νάυλον, στρογγυλόν και ζώνην εκ του υφάσματος της
ποδιάς, 2. Επί του αριστερού στήθους, το σήμα της Σχολής με τα διακριτικά της Σχολής (Ε.Κ.). 3,Φορούν
υποδήματα κλειστά και με τακούνι δερμάτινο πλακέ, 4. Η περιβολή των είναι απλή και απέριττος,5. Δε
φέρουν κοσμήματα, 6. Δεν χρησιμοποιούν αρώματα, ούτε καλλυντικά,7.Φέρουν χαρτοφύλακα, 8.
Χτενίζονται σεμνώς, δεν κόπτουν τα μαλλιά τους και δένουν αυτά δια λευκής κορδέλας και ρίπτουν
αυτά όπισθεν. (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε. 18, β. 16).
Επιπλέον, υπάρχουν κανόνες υποχρεωτικοί για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίοι
οριοθετούν και καθορίζουν τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά τους εκτός σχολείου. 1. Χαιρετούν
με σεβασμόν πρώτοι, δι’
αποκαλύψεως
(αι μαθήτριαι δια
κλήσεως
της
κεφαλής)
και προθύμως άπαντας τους εκπαιδευτικούς Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, τον Σεβασμιώτατον,
τον Νομάρχην, τον Δήμαρχον, τας πολιτικάς και στρατιωτικάς αρχάς του τόπου, […], 2. Δεν καπνίζουν,
δεν πίνουν οινοπνεύματα, δεν παίζουν τυχερά παιχνίδια, δεν βλασφημούν, δεν ασχημονούν,
3. Συμπεριφέρονται μεταξύ
των
και
προς
τους
άλλους
ευγενώς
και
κοσμίως, προβάλλοντες το καλόν παράδειγμα εις την κοινωνίαν, 4. Διατηρούν την καθαριότητα του
Σχολείου (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε. 18, β. 16).
Το τρίτο πεδίο μελέτης που σχετίζεται με τη σχολική ζωή, μας παραπέμπει στον εκπαιδευτικό
ρόλο του σχολείου, ο οποίος, ως χώρος θεσμικά οργανωμένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ασκεί αγωγή
(Γκότοβος, 1994, σ.165) και μέσα από πρακτικές που αναπτύσσονται εκτός σχολείου.
Στο σχολικό περιβάλλον η μάθηση οργανώνεται σε σειρά παραμέτρων, που σχετίζονται τόσο με
τη διδασκαλία, όσο και με εκδηλώσεις της σχολικής πρακτικής πέρα από τη διδασκαλία. «Η συμμετοχή
του μαθητή στις σχολικές πρακτικές δεν είναι ασφαλώς αυθαίρετη, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένες
παραδοχές και συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους ο μαθητής μαθαίνει να τηρεί και να αξιώνει την
τήρησή τους από τους άλλους» (Κωνσταντίνου, 2003, σ.59).
Στο πλαίσιο του παιδαγωγικού περιβάλλοντος, οι σχολικές εκδρομές ανέκαθεν αποτελούσαν
παράμετρο της σχολικής ζωής, περιοχή του άδηλου αναλυτικού προγράμματος. Συνιστούν οργανικό
μέρος της σχολικής πραγματικότητας, διευρύνουν τον ορίζοντα της διδακτικής πρακτικής και φέρνουν το
μαθητή κοντά στην κοινωνική ζωή. Εκτιμώντας τη σημασία τους, ο καθηγητής της εμπορικής σχολής
Καλαμάτας, Ν. Λυκουρέζος, σε εισήγησή του στο πλαίσιο των παιδαγωγικών συνεδρίων της σχολής,
τοποθετείται θετικά απέναντι στο ζήτημα και το εξετάζει από άποψη παιδαγωγική, κοινωνική,
επιστημονική και οικονομική, μια και οι εκδρομές, όπως υποστηρίζει, είναι φορέας επικοινωνίας μεταξύ
ατόμων και ομάδων, λαών και χωρών, ενώ, παράλληλα, αποτελούν το σπουδαιότερο κεφάλαιο του
«ενεργητικού τουρισμού». Υπογραμμίζοντας δε τη σημασία αυτών από παιδαγωγικής και διδακτικής
άποψης, υποστηρίζει ότι: «Εις όλα τα κράτη, εις τα οποία η αγωγή και η μόρφωσις των μαθητών κατά τα
τελευταία, ιδίως,
έτη, εστηρίχθη επί ασφαλεστέρων παιδαγωγικών και διδακτικών βάσεων,
αι εκδρομαί των σχολείων, αποτελούν οργανικόν και αναπόσπαστον μέρος του όλου σχολικού βίου. Δια
τούτο εις τα προγράμματα όχι μόνον των σχολείων των πεπολιτισμένων λαών, αλλά και των σχολείων της
πατρίδος μας, δι’ ειδικών διατάξεων έχει ορισθεί, όπως υποχρεωτικώς γίνωνται εκδρομαί υπό των
διαφόρων σχολείων. Εκ του ζήλου δε και της αγάπης των εκπαιδευτικών λειτουργών, αφ’ ενός προς
την μαθητιώσαν νεολαίαν και αφ’ ετέρου εκ της υπό των μαθητών καταλλήλου εκτιμήσεως τούτων,
εξαρτάται όπως αύται, προσηκόντως διοργανούμεναι, αποβούν εν εκ των απαραιτήτων μέσων ή
συντελεστών δια την ορθήν αγωγήν και μόρφωσιν των Ελληνοπαίδων…» (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε. 18, β. 16, 5
Νοεμβρίου 1956).
Οι ανωτέρω θέσεις μας οδηγούν σε μια σχηματική διατύπωση της οπτικής του θέματος, όσον
αφορά στη σημασία των εκδρομών στη διδακτική πρακτική. Οι θέσεις του Dewey για την αρχή του
ενδιαφέροντος, της παρατήρησης, της εμπειρικής δράσης και πράξης, του Kerschensteiner για τη

δημιουργία ισχυρών βιωμάτων, του Otto Scheibner και του Dottrens για τη σημασία της αυτενεργού
δράσης, συνιστούν τους βασικούς άξονες της διδακτικής πρακτικής που αναπτύχθηκε στην σχολή.
Παράλληλα, στο πλαίσιο λειτουργίας των εκδρομών ορίζεται ένας κώδικας υποχρεώσεων των
μαθητών, ο οποίος επεκτείνεται και σε τομείς μαθησιακού ενδιαφέροντος, αφού στις υποχρεώσεις των
μαθητών συμπεριλαμβάνεται «η συλλογή διαφόρων ορυκτών και κοχυλίων, η γραφή εκθέσεως με
θέμα σχετικόν με το επισκεφθέν μέρος, η κατασκευή χειροτεχνήματος και διάφορα άλλα» (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε.
18, β. 16, 5 Νοεμβρίου 1956).
Στη σχολική ζωή των μαθητευομένων της σχολής, περιλαμβάνεται ακόμη η συμμετοχή τους στις
εκδηλώσεις των εθνικών επετείων (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε. 18, β. 15, 23 Οκτωβρίου 1947) και ο εκκλησιασμός, ο
υποχρεωτικός χαρακτήρας του οποίου υπογραμμίζεται ιδιαίτερα στη συνεδρίαση της 19 ης Νοεμβρίου
1947. Ο σύλλογος των καθηγητών της σχολής όρισε ρητά την υποχρέωση των καθηγητών να συνοδεύουν
κάθε Κυριακή τους μαθητές, εκ περιτροπής, στην εκκλησία (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε. 18, β. 16, 19 Νοεμβρίου1947).
Ο τακτικός αυτός χαρακτήρας του εκκλησιασμού διατυπώνει τα αυξημένα καθήκοντα του διδακτικού
προσωπικού, αλλά και τις υποχρεώσεις των μαθητών απέναντι στο ζήτημα, σε βαθμό που η συμμετοχή
στον εκκλησιασμό όριζε και το επίπεδο διαγωγής τους. Έτσι, στους μαθητές που θα απουσίαζαν
«άνευ αποχρώντος λόγου δε θα ανετίθεντο καθήκοντα επιμελητού και ούτε άλλο μαθητικόν αξίωμα».
Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση οριζόταν ότι: 1. Ο εκκλησιασμός δι’ άπαντας τους μαθητάς της Σχολής
είναι υποχρεωτικός και έχει αποφασισθεί δια της υπ’ αρίθ. 13, παρ. 19 από 3-11-47 πράξεως του
Συλλόγου, 2. Ότι οι μαθηταί θα συνοδεύονται υποχρεωτικώς καθ’ εκάστην Κυριακήν υπό ενός Γυμναστού
και ενός άλλου Καθηγητού εκ περιτροπής οριζομένων και συμφώνως με την σειράν της τηρουμένης
ειδικής καταστάσεως, 3. Ότι οι μεταβαίνοντες εις τα χωρία των μαθηταί δέον επανερχόμενοι
προς δικαιολόγησιν της εκ του εκκλησιασμού απουσίας των να προσκομίσωσιν εις την Δ/νσιν της
Σχολής βεβαίωσιν του ιερέως του χωρίου των ότι εκκλησιάσθησαν (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε. 18, β. 16, 19
Νοεμβρίου1947).
Τέλος, ένα από τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τους καθηγητές της σχολής ήταν και η
μαθησιακή διαδικασία, η οποία ορίζεται και νοηματοδοτείται στο πλαίσιο του σχολικού θεσμού που
αναλαμβάνει να «διαθέσει» τη γνώση κατά τρόπο μεθοδολογικό και σύμφωνα με το αξίωμα της
επικοινωνίας εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου. (Κωνσταντίνου, 2003, σ.57).
Η σχηματοποιημένη διδακτική μεθοδολογία, η οποία είχε αποτελέσει δόγμα στα τέλη του
19ου αιώνα τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τη νεότερη διδακτική του σχολείου εργασίας. Τα βιώματα και
οι εμπειρίες του μαθητή αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διδακτική διαδικασία, ενώ αρχές της
σχολικής εργασίας συνιστούν, η αρχή της αυτενέργειας του μαθητή, η εποπτικότητα και
η παιδοκεντρικότητα της διδασκαλίας. (Ξωχέλης, 1994, σ. 65).
Ο προβληματισμός των καθηγητών της σχολής για τη διδακτική πρακτική των διδασκόμενων
μαθημάτων αποτέλεσε κυρίαρχο θέμα και στη συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου 1956. Θέμα της συνεδρίας
αυτής αποτέλεσε η επικοινωνία στην τάξη, με παραμέτρους αναφοράς τα διδακτικά παραδείγματα, τη
διδακτική συμπεριφορά των καθηγητών της σχολής και τις γενικότερες αντιλήψεις. Προβάλλονται οι
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας, οι αρχές του οποίου προωθούν και ενισχύουν
την παρατήρηση και την άσκηση των μαθητών. Πρωτίστως, προβάλλεται η αρχή της ανακάλυψης, κάτι
που για πολλούς παιδαγωγούς έχει αποτελέσει κυρίαρχο ζήτημα.
Στην εν λόγω συνεδρία, ο καθηγητής Ν. Λυκουρέζος, παρουσιάζει το διδακτικό «παράδειγμα»
που ακολουθεί στη διδασκαλία του, την οποία, όπως αναφέρει «υποστηρίζει» με την προετοιμασία των
μαθητών για το νέο γνωστικό αντικείμενο, τον επιμερισμό της ύλης σε ενότητες, το μαιευτικό τρόπο
διδασκαλίας, την επέκταση του μαθήματος με κατασκευές, τη χρήση εποπτικού υλικού, τις επιτόπιες
επισκέψεις
«Εγώ φρονώ ότι η προσήκουσα μέθοδος διδασκαλίας δια το μάθημα της οικονομικής ιστορίας είναι
η διαλεκτική μέθοδος ή διάλογος. Εφαρμόζω αυτήν εις την διδασκαλίαν μου, με εφαρμογήν όμως κατ’
αυτήν αναλόγως και των τριών γενικών αρχών της διδακτικής οίτινες: Η κατά την διδασκαλίαν εφαρμογή
του αξιώματος της εποπτείας, εφαρμογή του αξιώματος της αυτενέργειας, εφαρμογή του αξιώματος της
εργασίας και τούτο διότι την μεν πρώτην αρχήν επιβάλλει η διδακτική με το αξίωμα «δίδασκε εποπτικώς»,
την δε δευτέραν ομοίως με σκοπό να προκαλέση την αυτενέργεια των μαθητών και η
συνειδητή χρήσις σωματικών και πνευματικών δυνάμεων αυτών...» (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε. 18, β. 16, 26
Ιανουαρίου 1956).
Επέκταση των ανωτέρω αρχών και ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας αποτέλεσε η άσκηση των μαθητών
«εις το καλλιγραφείν» (Αντωνίου 1988, σ. 74). Διατυπώσεις και επιχειρηματολογίες περί του θέματος

ανέδειξαν την ανάγκη ενδιαφέροντος που θα πρέπει να επιδείξουν οι καθηγητές της σχολής, καθότι,
όπως υποστήριξε στην εισήγησή του ο Ν. Λυκουρέζος, η καλλιγραφία αποτελεί «κάτοπτρον» της αγωγής.
Η καλαισθητική ανάπτυξη της ατονικής γραφής των μαθητών έτυχε της ανάλογης προσοχής από τους
καθηγητές της σχολής, ενώ, παράλληλα, εξετάσθηκε η πορεία για την επίτευξη της
ανωτέρω σκοποθεσίας. Ο Ν. Λυκουρέζος τόνισε, ότι όλοι οι καθηγητές μπορούν να συμβάλουν στην
κατεύθυνση αυτή, «…οίτινες δέον να παρακολουθώσιν επισταμένως και να ελέγχωσιν μετά προσοχής τας
διδομένας εκάστοτε εις τους μαθητάς εργασίας προς ευσυνείδητον και αρμονικόν τούτων εθισμόν εις
το καλλιγραφείν, το οποίον αποτελεί, κατά την αισθητικήν εκδήλωσιν του καλλιτεχνικού των
συναισθήματος, του οποίου η επιτυχία είναι έργον αποκλειστικώς του σχολείου». Με την άποψη αυτή
τάσσεται και ο καθηγητής Σταθόπουλος, ο οποίος υποστηρίζει ότι η καλλιγραφία αναπτύσσει χαρακτήρες
αγαθούς και πειθαρχημένους, ενώ δεν παρέλειψε να την τοποθετήσει σε περίοπτη θέση, αφού την
παρομοίωσε με «είδος θρησκείας» (Γ.Α.Κ., Α.Β.Ε. 18, β. 16, 26 Ιανουαρίου 1956).
Όπως διαφαίνεται από τις εν λόγω συνεδρίες, είναι άμεσες οι επιδράσεις του σχολείου εργασίας
στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού και μαθησιακού περιβάλλοντος της εμπορικής σχολής Καλαμάτας. Η
αρχή της εμπειρικής δράσης και πράξης, η αρχή της αυτενέργειας, η καλλιέργεια ερευνητικού
πνεύματος, η άσκηση στην παρατήρηση, θεμελιώδεις αρχές του σχολείου εργασίας, αναδεικνύονται σε
οργανωτικό πρότυπο των διδακτικών πρακτικών που αναπτύχθηκαν στη σχολή.
Οι παιδαγωγικές και διδακτικές κατευθύνσεις, όπως καταγράφονται στις συνεδρίες της σχολής,
αποτελούν ασφαλώς αντιλήψεις μιας άλλης εποχής. Πολλές, ωστόσο, από αυτές παραμένουν επίκαιρες,
παρά το γεγονός ότι αναπτύσσονται και λειτουργούν στη βάση διαφορετικών κοινωνικών και
εκπαιδευτικών πραγματικοτήτων.
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Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ (1837-1864)
Παναγιώτης Γ. ΚΙΜΟΥΡΤΖΗΣ
Διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου Παν/μίου Αθηνών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Δύση, ως πρότυπο και ως πραγματικότητα, παρίστατο σε όλη την διαδικασία συγκρότησης του
Ελληνικού, αλλά και όλων των βαλκανικών κρατών. Παρότι η έννοια έπαιρνε θετικό (κυρίως) και αρνητικό
περιεχόμενο, διατηρούσε ακέραιη την επιτελεστική της λειτουργία, δημιουργώντας ένα εξέχον πρότυπο
μίμησης.
Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών αποκτούν σημαίνουσα θέση ανάμεσα στους
πνευματικούς αρχηγέτες του νεοϊδρυθέντος ελληνικού κράτους και επηρεάζουν την συγκρότηση ενός νέου
πεδίου διανόησης αλλά και συμπεριφοράς. Ιδιαίτερα, μέσα από τους λόγους που εκφωνούν, αλλά και από
τα επιστημονικά κείμενα που τυπώνουν, έχουν την ευκαιρία να απευθύνονται, σε ένα ευρύ ακροατήριο και
να «αναπαράγουν» καθώς και να «δημιουργούν» εκ του μηδενός έννοιες, ιδεολογίες και συμπεριφορές με
πολιτικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό, πρωτίστως, αντίκτυπο.
Μέσα από τον Λόγο των καθηγητών προβάλλει έντονα το στοιχείο του θαυμασμού της Δύσης.
Όμως όλες οι αναφορές αυτές έχουν στην ρίζα τους την επιστήμη. Ακόμη και όπου προσπαθούν να
περιγράψουν άλλους τομείς της κοινωνικής πραγματικότητας, τελικώς συνδυάζουν τον θαυμασμό αυτόν
με τον θαυμασμό για τα επιστημονικά επιτεύγματα της Δύσης, στα οποία ιδίως αποδίδουν και όλα τα άλλα
"επιτεύγματα". Ακριβώς αυτόν τον λόγο έρχεται να αναλύσει/εξετάσει η ανακοίνωση.

SUMMARY
During the overall process of the formation of the Greek state –as well as the Balkan ones- the
West has been present as an exemplar and as reality. Even though West was a concept which had gained
a positive (mainly), in addition to a negative content, it fully preserved its executive powers, creating
an outstanding example for imitation.
Professors held an influential position among intellectual leaders of the newly
established Greek State. They influenced the formation of a new intellectual field, as well as a certain
behavioural style. Particularly, owing to their speeches, and their scientific essays, they had the
opportunity to address a broad audience and to reproduce and create new concepts, ideologies, and
manners, with a political, educational and, mainly, cultural impact.
The admiration of the West runs throughout professors’ speeches. Still, all these references
draw from science itself. Even, when making effort to describe other fields of social conditions, in the
end they associate this appreciation with a high regard for scientific accomplishments in the West. They
attribute to these accomplishments all other achievements. This is the kind of speaking which is
explored in the following article.
Ξεκινώντας την εισήγησή μου –και καθώς θα μιλήσω περί επιστήμης- θα ήθελα να φανώ συνεπής
προς ένα από τα προαπαιτούμενα της έρευνας, που το έθεσε με έμφαση η ποππεριανή σχολή: την ανάγκη
να εκθέσω με σαφήνεια το πρόβλημά μου και να ορίσω τους δρόμους που ακολουθώ για την επίλυσή του.
Το πρόβλημά μου λοιπόν συνοψίζεται ως ακολούθως: έως σήμερα ακόμη, η συζήτηση για το
«what is this thing called Science?» (Chalmers, A.F., 1978) διαρκεί και εμπλουτίζεται από νέες
θεωρητικές, προσεγγίσεις και πολλαπλασιαζόμενες εφαρμογές τους σε πληθώρα θεμάτων και ιστορικών
περιόδων ˙ η ελληνική επιστήμη, απέκτησε θεσμικές διαστάσεις από την ίδρυση του ελληνικού κράτους
και κατόπιν ˙ στην συνάντηση των δύο αυτών παρατηρήσεων ανακύπτει το κεντρικό μου ερώτημα: τι

είναι αυτό που θεωρούσαν επιστήμη οι έλληνες της περιόδου 1830-1860; [1] Ασφαλώς, όπως συμβαίνει
με όλα τα παρόμοια ερωτήματα, για να το απαντήσουμε θα πρέπει να διακρίνουμε ποιες ομάδες από την
κοινωνία διαμορφώνουν και εκφράζουν άποψη για την επιστήμη, πόσο και πως οι απόψεις αυτές
διαχέονται στο κοινωνικό σύνολο, πως ανατροφοδοτείται το ερώτημα αυτό από τις
διάφορες αλληλοδιαδράσεις. Κωδικοποιημένα τα παραπάνω: ποιες είναι οι τεχνολογίες επικοινωνίας και
αναπαράστασης που σχετίζονται με την επιστήμη. Πρόκειται για πολύ δουλειά, για να χωρέσει στον χρόνο
μιας ανακοίνωσης. Επομένως, η σημερινή μου παρουσίαση θα περιοριστεί σε πτυχές αυτού του κεντρικού
ερωτήματος.
Έτσι, στο πρώτο μέρος θα αναφέρω λίγα πράγματα για το τι θεωρείται επιστήμη κατά τις αρχές
του 19ου αιώνα, εκεί όπου αυτή διεξάγεται ως οργανωμένη δραστηριότητα, δηλαδή στους επιστημονικούς
θεσμούς της Δύσης. [2] Και αμέσως μετά, θα δω εάν οι έλληνες λόγιοι της περιόδου που εξετάζω: α.
απασχολούνται σε μία προσπάθεια να ορίσουν την επιστήμη, β. μέσα από ποιες πολιτισμικές διεργασίες,
μεταφέρουν/προσαρμόζουν/αναπλάθουν τις επιστημονικές δραστηριότητες από την Δύση,
δημιουργώντας έτσι μέσα από επιμέρους οικειοποιήσεις, την ελληνική εκδοχή της επιστημονικής ζωής.
Βασική πηγή για την διερεύνησή μου, είναι οι Λόγοι που εκφωνήθηκαν στο Πανεπιστήμιο κατά την περίοδο
αυτήν. Από τους Λόγους, προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς χρησιμοποιείται ο όρος
επιστήμη, άρα πως εισάγεται, πως διαχέεται και εγκοινωνίζεται. Όχι όμως μόνον ο όρος επιστήμη, αλλά
και οι άμεσα σχετικοί με αυτόν, ιδίως οι όροι επιστήμονας και καθηγητής.
Στο δεύτερο μέρος, δίνω έμφαση στην εικόνα που απορρέει από την μελέτη των Λόγων των
πανεπιστημιακών καθηγητών. Την εικόνα αυτή έχω ήδη συνοψίσει στον τίτλο της ανακοίνωσής μου.
Πρόκειται για «τον θαυμασμό της επιστημονικής Δύσης». Δεν πρόκειται όμως για θαυμασμό που
καλλιεργούν μόνον οι έλληνες λόγιοι, εκκινώντας αποκλειστικώς από ιδιοτελείς κοινωνικές στρατηγικές.
Πρόκειται για θαυμασμό ο οποίος έχει και πολιτική χρησιμότητα, γι΄ αυτό και συναντάται και στον
πολιτικό λόγο της εποχής. Από εδώ εκκινούν κάποιες τελικές επισημάνσεις, για την σχέση πολιτικής και
επιστήμης: τις διασυνδέσεις και τις αλλητροφοδοτήσεις τους, ακριβώς μέσα από το σχήμα «θαυμασμός
της επιστημονικής Δύσης».

«Η επιστήμη μεχρισού έφθασεν εις τον σημερινόν της κολοφώνα»

[3]

Μέρος πρώτο λοιπόν, η επιστήμη στις αρχές του 19ου αιώνα. Καθ΄ όλο το διάστημα από τον
18 έως τις αρχές του 19ου αι. η επιστήμη έχει δύο διαστάσεις, αλληλεξαρτημένες και επικαλυπτόμενες.
Η μία διάσταση είναι μακραίωνη και σχετίζεται με την αναζήτηση της ουσίας των πραγμάτων ˙ η δεύτερη
επίσης είναι μακραίωνη, αλλά η αναλογία της συμμετοχής της στην επιστημονική δραστηριότητα, βαίνει
αυξανόμενη: πρόκειται για την πρακτική πλευρά της επιστήμης, για την παραγωγή γνώσης χρήσιμης σε
εφαρμογές (μηχανικές και κοινωνικές). Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αξιόπιστη γνώση, αυτή δηλαδή
που κατόπιν δοκιμασιών στην μεθοδολογική βάσανο κάθε επιμέρους επιστήμης αναγόταν σε επιστημονική
γνώση, εξεταζόταν στο πλαίσιο της αντικειμενιστικής φιλοσοφίας της επιστήμης (Woolgar, 2003: 11).
Αυτό σημαίνει ότι αρμόδια για την επικύρωση του "επιστημονικού" χαρακτήρα μιας θέσης, ήταν η
φιλοσοφία. [4] Και η επικύρωση αυτή προσέδιδε στο διανοητικό έργο την πιστοποίηση, ότι μπορεί να
πάρει θέση στο σώμα της ορθά συγκροτημένης γνώσης, να ενταχθεί στην μεγάλη βίβλο της ανθρώπινης
σοφίας, να ανακηρυχθεί δηλαδή σε Επιστήμη. Πρόκειται για μία ενιαία βίβλο [5], στην οποία σελίδες,
κυρίως, προστίθενται ˙ και, πάντως, εκείνες οι οποίες αφαιρούνται, ποτέ δεν είναι περισσότερες από
εκείνες οι οποίες προστίθενται. Η προσπάθεια του ανθρώπου να πλησιάσει την τελείωσή του, δυνατότητα
εντελώς εξαρτημένη από την θεία Πρόνοια, βρίσκεται σε ομαλή εξέλιξη και μέριμνα κάθε γενιάς είναι να
συμβάλλει σε αυτήν ˙ [6] αλλά και κινητήρια δύναμη κάθε κοινωνίας προς την υλοποίηση έργου τόσο
δύσκολου, όσο αυτό, είναι η αισιοδοξία που απορρέει από τον μακρύ δρόμο που διανύθηκε και από την
πίστη ότι το έργο κορυφώνεται. «Σπουδαίο πράγμα η επιστήμη όταν δεν της περνάει από το μυαλό να τα
βάλει με τη θρησκεία!» ˙ αυτά τα λόγια βάζει στον «Γατόπαρδό» του ο di Lampedusa να απευθύνει ο
Βασιλιάς Φερδινάρδος στον Πρίγκιπα Φαμπρίτσιο, στα τέλη της δεκαετίας του 1850, κατά την εποχή
δηλαδή που εξετάζουμε εδώ. [7] Και στο σημείο αυτό, απλώς να υπενθυμίσω ότι ο όρος science, με
καταγωγή από το λατινικό scientia, σήμαινε την γνώση - την σοφία.
Στην συνέχεια, η επιστήμη ελκύει το ενδιαφέρον των σχηματιζόμενων κοινωνικών επιστημών
(ιδίως ιστορίας και κοινωνιολογίας) και αρχίζει να υπόκειται στις κύριες θεωρητικές τους αντιλήψεις,
ο

θετικισμό και ιστορικισμό. [8] Όμως αυτά συμβαίνουν σταδιακά από τα τέλη του διαστήματος που
εξετάζουμε και παίρνουν έντονες διαστάσεις κατά τα τέλη του 19ου αι. Επομένως, για ότι μας αφορά εδώ,
κρατούμε ότι η φιλοσοφία ελέγχει και καθορίζει τι είναι επιστήμη. Αλλά ακόμη, ότι μία αρχόμενη τάση να
θεωρείται η επιστήμη μία θριαμβευτική παρέλαση, στην οποία παίρνουν μέρος διαπρεπείς άνθρωποι –οι
επιστήμονες (scientists: όρος που δημιουργείται στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αι.)- οι οποίοι
υπερέβησαν τα όρια της εποχής τους και έφθασαν στην κατάκτηση της Αλήθειας, ήδη αρχίζει να
φαίνεται.
Ερχόμαστε τώρα στην Ελλάδα του 1837, στην Ελλάδα του νεοϊδρυμένου Πανεπιστημίου. Εδώ η
λέξη επιστήμη χρησιμοποιείται ευθύς εξαρχής. Το Πανεπιστήμιο ορίζεται ως εκπαιδευτήριο, αλλά και ως
"επιστημονικόν καθίδρυμα". Αμέσως χρησιμοποιείται και ο όρος επιστήμονας. Παραλλήλως, για τις
ανάγκες του νέου θεσμού, πλάθονται και οι όροι που θα χρησιμοποιηθούν για να κωδικοποιήσουν και
να συμβολοποιήσουν την λειτουργία του: καθηγητής, υφηγητής, Πρύτανης, Κοσμήτορας και τα σχετικά
(Δερτιλής, 1999: 35-36 & Βαμπάς, 1885: 54).
Η συζήτηση για το τι είναι επιστήμη δεν ξεκινάει τώρα. Προϋπάρχει. Ωστόσο, κατά την περίοδο
που εξετάζουμε δεν φαίνεται να διαρκεί. Δείχνει, για τους πρώτους επιστήμονες στο ελληνικό κράτος,
θέμα διευκρινισμένο. Δεν τίθεται σε επαναδιαπραγμάτευση. Όποτε επιχειρούν να δώσουν το στίγμα της
επιστήμης, απλώς περιγράφουν όσα παραπάνω είπαμε ότι συνέχουν την εποχή τους για μία αξιολόγηση
του επιστημονικού έργου. Κατά τα άλλα: πρώτον, απασχολούνται με την παρακολούθηση των διεθνών
εξελίξεων στην δική του επιστήμη ο καθένας, χωρίς να επαναδιαπραγματεύονται την φύση των
επιστημών συνολικά. Το θέμα αυτό εξαντλείται στην εξής διαδικασία, που για τα χρόνια εκείνα, θεωρείται
απολύτως παραδεκτή: ότι είναι επιστημονικό θα το αναγνωρίσει η φιλοσοφία και ότι αναγνωρίζει η
φιλοσοφία είναι η ασφαλής πυξίδα της επιστημονικής δράσης. Επομένως, εάν κάτι έχει σημασία, είναι η
αλληλουχία των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων, στο πλαίσιο καθενός επιστημονικού κλάδου. Αυτό
και κάνουν. Συντάσσουν οδηγούς για την ομαλή οδό που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, προκειμένου
να κατακτήσει την γνώση στον επιστημονικό του τομέα (Λάππας, 1997: 150-161 & Χρήστου, 1994) ˙ και
συνακόλουθα να θεωρηθεί έτοιμος για αυτόνομη επιστημονική δράση. Ακόμη, εντάσσουν στο πρόγραμμα
των μαθημάτων τους την Εγκυκλοπαίδεια των τεσσάρων επιστημονικών κλάδων που αντιστοιχίζονται με
τις Σχολές του Πανεπιστημίου. Κατά ένα μέρος, γιατί αποτελεί τρόπο για να επιτύχουν μεταξύ τους μία
θεσμική συνεννόηση ˙ και κατά ένα άλλο μέρος, επειδή έτσι ανταποκρίνονται σε μία καίρια θεσμική
ανάγκη: να πληροφορήσουν τους απορημένους φοιτητές τους, για το πώς πρέπει να οργανώσουν το
πρόγραμμα των τετραετών σπουδών τους. [9]
Περίπου έτσι έχουν τα πράγματα. Όμως εδώ εκτός από την περιγραφή, χρειαζόμαστε και αίτια.
Γιατί οι έλληνες επιστήμονες οδηγούνται σε αυτήν την συμπεριφορά; Από τα πολλαπλά αίτια, εδώ θα
προσπαθήσω να περιγράψω ένα, νομίζω κεντρικό. Το Πανεπιστήμιο και η επιστημονική ζωή που
δημιουργεί γύρω του, βασίζονται σε ένα θεσμικό πλαίσιο που έχει τρεις στοχεύσεις: να δημιουργήσει
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα ˙ να συμβάλλει στην κρατική συγκρότηση πρακτικά και ιδεολογικά, με την
«κατασκευή» κατάλληλων υπαλλήλων, που υπηρετούν –και όπου είναι δυνατόν επεκτείνουν προς τις
επιθυμητές κατευθύνσεις- τις κρατικές στοχεύσεις˙ να παραγάγει επιστημονικό αποτέλεσμα. Από τις
στοχεύσεις αυτές, οι δύο πρώτες χρειάζεται να υλοποιηθούν άμεσα. Η τρίτη μπορεί και να καθυστερήσει.
Και αυτό διότι η νέα ελληνική επιστήμη έχει να αντιμετωπίσει δύο φόβητρα: το ένα είναι η αρχαιοελληνική
της καταγωγή και το δεύτερο τα νεότερα και σύγχρονα δυτικά επιτεύγματα. Διπλά υποδεέστερη και
καθυστερημένη λοιπόν, θα πρέπει να αναπτυχθεί σταδιακά προκειμένου να φανούν οι καρποί της,
διαδικασία που χρειάζεται υπομονή. Υπομονή που πρέπει να επιδειχθεί τόσο από τους ίδιους τους
επιστήμονες, όσο και από την κοινωνία. Η παραπομπή αυτή στο μέλλον, δημιουργεί τα πρώτα περιθώρια
για ολιγωρίες στην επιστημονική δράση. Και ενώ το Πανεπιστήμιο, για να γίνει κοινωνικά αποδεκτό και
να ιδρυθεί, προβλήθηκε ως επιστημονικό κέντρο που θα καλοσυστήνει την χώρα στο εξωτερικό, ένα είδος
δηλαδή άτυπου αλλά ισχυρότατου θεσμικού διπλωματικού αντιπροσώπου, εντούτοις όταν λειτούργησε,
αυτή η διάστασή του παραγκωνίστηκε. Δεν έπαψε βεβαίως να γίνεται επίκληση του επιχειρήματος αυτού,
αλλά και δεν ασκούνταν έντονες πιέσεις στο Πανεπιστήμιο προς την κατεύθυνση αυτήν. [10] Ενίοτε, ένας
επικριτικός λόγος ερχόταν να εμφανίσει το μικρό επιστημονικό αποτέλεσμα που παρήγε το πανεπιστήμιο.
Διατυπωνόταν τόσο από τους πολιτικούς, όσο και στον τύπο. Ωστόσο, η επίκριση είχε συνήθως πολιτικά
ελατήρια και αρθρωνόταν με βάση επιμέρους παρατηρήσεις και παραδείγματα που εντέλει γενικεύονταν.
Επρόκειτο για επικρίσεις που σε συγκυριακή βάση δημιουργούσαν πολιτικό αντίκτυπο ˙ και σε

μακροχρόνια βάση υπέσκαπταν το κύρος του Πανεπιστημίου, όμως όχι σε συναγωνίσιμο βαθμό με το
κύρος που αντλούσε ο θεσμός από την ισχυρότατη (αν και όχι αποκλειστική) πιστοποιητική αρμοδιότητά
του. Δηλαδή κύρος, που δεν το αντλούσε από το επιστημονικό του έργο, προκειμένου να ενισχύσει και
να επεκτείνει τις άλλες εκφάνσεις του, αλλά ακριβώς το αντίστροφο: όριζε τα επιστημονικά του
αποτελέσματα, στην βάση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής του λειτουργίας.
Από την πλευρά τους οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, μέσα στον αθηναϊκό τους κοινωνικό
περίγυρο, επικοινωνούσαν και αναγνωρίζονταν ευκολότερα ως καθηγητές, παρά ως επιστήμονες. Τα
αδιαίρετα αυτά στοιχεία που δημιουργούσαν την ενιαία ταυτότητα του επαγγελματία λόγιου στα
πανεπιστήμια του εξωτερικού, [11] στην Ελλάδα επίσης γίνονταν παραδεκτά. Όμως ένα προβάδισμα
δινόταν
στην
διδασκαλία. [12] Το
κριτήριο
αυτό,
δεν
ξέρουμε
εάν
υπερτερούσε
στις αλληλοαξιολογήσεις μεταξύ των καθηγητών. Ίσως αυτό να συνέβαινε εντονότερα, από όσο
μαρτυρούν οι πηγές που έχουμε διαθέσιμες. Ωστόσο, η μικρή επιστημονική ζωή του κράτους,
δημιουργούσε ασφυκτικά πλαίσια για τις φιλοδοξίες των καθηγητών. Και καθώς η διατήρηση επαφών
και συνεργασιών με την υπόλοιπη Ευρώπη ήταν δύσκολη (λόγω γεωγραφικής απόστασης, για λόγους
οικονομικούς), διαμορφωνόταν σε καθέναν από τους καθηγητές αγωνία για την επιστημονική του
καταξίωση. Άλλα περιθώρια επιστημονικής καταξίωσης στην Ελλάδα δεν είχαν, αφού ήδη κατείχαν τον
υπέρτατο επιστημονικό τίτλο του Καθηγητή ˙ απέμενε λοιπόν, η κοινωνική καταξίωση. Αυτή οπωσδήποτε
θα μπορούσε να προέλθει από αναγνώριση του διδακτικού έργου και από την συμμετοχή στα μεγάλα
πολιτικά και δημόσια ζητήματα. Τα συμπτώματα αυτά, φαίνονται και στον Τύπο της εποχής, που
προκειμένου να επαινέσει φίλιους καθηγητές, τους αποκαλεί δεινούς ρήτορες, αγαπητούς στην νεολαία
και σπανιότερα πολυγραφότατους και επιστημονικά διαπρεπείς.
Συνοψίζω, σημειώνοντας ότι οι πρώτοι καθηγητές του Πανεπιστημίου, όπως όλοι όταν
εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο πεδίο της μάθησης, χρειαζόταν να διαθέτουν σε συγκερασμό τα
τρία κυριαρχικά κίνητρα της επιστημονικής πράξης: την ανάγκη, την φιλοδοξία και την περιέργεια.
Πρόκειται για τα τρία στοιχεία, των οποίων γίνεται συχνότατη επίκληση από τον 16 ο έως τον 19ο αιώνα
και τα οποία τόσο διεισδυτικά απογράφονται σε ορισμένες σελίδες του ωραιότατου πανεπιστημιακού
μυθιστορήματος του 1960, το The Sot-Weed Factor, του John Barth. [13] Στην ανάγκη λοιπόν και στην
φιλοδοξία, οι πρώτοι καθηγητές διέπρεψαν. Αλλά υστέρησαν στην περιέργεια, στο στοιχείο δηλαδή που
ωθεί προς το επιστημονικό έργο.

Ο θαυμασμός της ευρωπαϊκής επιστήμης
Ο Κ.Θ.Δημαράς παρακολουθεί την σημασιολογική πορεία της λέξης Ευρώπη, για το διάστημα από
το 15ο αι. και, σταδιακά, έως τα τέλη του 18ου και τον αρχόμενο 19ο αι. [14] Σημειώνει ότι για όλο το
εξεταζόμενο διάστημα η παρουσία της λέξης είναι έντονη, όμως είναι κατά τον αιώνα του διαφωτισμού
που παρατηρούνται τα δύο ακόλουθα φαινόμενα: διεύρυνση στην χρήση του όρου και σαφής υπερίσχυση
της χρήσης του υπό όρους θαυμασμού. Και τονίζει ότι για να φανούν καθαρά τα δύο αυτά αποτελέσματα
χρειάστηκε η γνωριμία των Ελλήνων με την δυτική Ευρώπη "να γίνει πιο στενή, και η θρησκευτική
συνείδηση λιγότερο μισάλληλη" (Δημαράς, Κ.Θ., 1952: 8-9). Τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια είναι η
περίοδος που γίνεται έντονα η αντιδιαστολή ανάμεσα στο "τώρα" που συνοδοιπορούμε με την Δύση και
το "πριν", οπότε "ήτο σπανιωτάτη η εις τα πανδιδακτήρια επιφοίτησις και ότ΄ εχωριζόμεθα διά Σινικών
σχεδόν τειχών από της Δυτικής Ευρώπης" (Αργυρόπουλος, Π., 1850: 30-31). Είναι η περίοδος που η χρήση
της λέξης Ευρώπη συνδυάζεται ολοένα και συχνότερα με επίθετα που προτάσσονται για να της
προσδώσουν θετικό περιεχόμενο (σοφή, πεφωτισμένη, πολιτισμένη) έως ότου επαναληφθούν τόσο πολύ,
ώστε και όταν -σπανίως- παραλείπονται, να είναι ωσάν να έχουν γραφεί/ακουσθεί.
Θαυμασμός της Ευρώπης· μάλιστα, με διαρκή παλινδρόμηση από την χρήση λέξεων που
υπερβαίνουν τους γεωγραφικούς προσδιορισμούς και γενικεύουν (Δύση, πεφωτισμένοι λαοί), στην χρήση
φράσεων που είναι περιγραφικότερες, αναλυτικότερες και κατονομάζουν γεωγραφικές περιοχές και
χώρες. [15]
Η παλινδρόμηση αυτή παρότι δεν διακόπτεται σε όλο το διάστημα που εξετάζουμε εδώ, εμφανίζει
μία μεγέθυνση του δεύτερου σκέλους της, όσο οι γνώσεις για τους "αλλογενείς Ευρωπαίους" -όπως τους
ονομάζει ο Κοραής αντιδιασταλτικά με τους Έλληνες- αυξάνονται και διαχέονται ευρύτερα. Και οι γνώσεις

αυτές αυξάνονται και διαχέονται, σε ευθεία αναλογία με την αύξηση της επίδοσης σε επιστημονικά έργα
και την σύσταση εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεσμών. Μία παρατήρηση εδώ: "ευθεία αναλογία" και
"αύξηση της επίδοσης" δεν σημαίνουν ποιοτική αποτίμηση της ελληνικής επιστήμης των οθωνικών
χρόνων, ερευνητικό ζήτημα που προϋποθέτει εξολοκλήρου διαφορετική διερεύνηση, όπως ήδη είδαμε ·
σημαίνουν αισθητή αύξηση των προσώπων και των υλικών δυνάμεων που διατίθενται στην επιστημονική
κατεύθυνση.
Σημειώσαμε προηγουμένως την σύνδεση του θαυμασμού της Ευρώπης, με την "ελληνική" εξέλιξη
των γνώσεων και των επιστημών. Όμως η σύνδεση αυτή είναι εκτενέστερη. Ο θαυμασμός της Ευρώπης,
έχει κύριους εκφραστές τους μορφωμένους Έλληνες [16] · και μεταξύ αυτών, προεξάρχουν οι
επιφορτισμένοι θεσμικά με επιστημονικό έργο. Προεξάρχουν, επειδή ο Λόγος τους έχει ευρύ ακροατήριο,
σε μέγεθος, σε κοινωνικό πλάτος και σε χρονική έκταση. Σε μέγεθος, επειδή ο ρόλος του επιστήμονα και,
ακόμη ειδικότερα του Καθηγητή, συνδέεται στην ελληνική κοινωνία με το ειδικό βάρος και το κύροςεγκυρότητα λόγου, που έχει στην ευρωπαϊκή του εκδοχή. Σε κοινωνικό πλάτος, επειδή η ελληνική
επιστήμη που αποκτά κρατική/θεσμική υπόσταση δεν έχει έντονα ελιτίστικα χαρακτηριστικά, ούτε ως
προς την σύνθεσή της, ούτε ως προς το πλαίσιο αναφοράς της. Τέλος, σε χρονική έκταση, επειδή έχει
προνομιακή πρόσβαση στις νεότερες γενιές, είτε άμεση μέσω των φοιτητών και των νεαρών επιστημόνων,
είτε έμμεση μέσω της "κατάβασης" της γνώσης και των ιδεολογημάτων στις χαμηλότερες εκπαιδευτικές
βαθμίδες και επομένως σε ακόμη νεότερες ηλικίες.
Άλλη μία όψη που συνδέει την γνώση και την επιστήμη με τον θαυμασμό της Ευρώπης είναι η
ακόλουθη. Συγκεντρώνουμε και παρατηρούμε πολλά από τα επίθετα τα οποία προτάσσονται της λέξης
Ευρώπη και επομένως προσδιορίζουν τον "θαυμασμό"· απομονώνουμε τα συνηθέστερα από αυτά και
προσπαθούμε να φανταστούμε, εάν αποδίδονταν σε ένα άτομο, μέσα στα συμφραζόμενα της εποχής
εκείνης, ποια θα ήταν η πιθανότερη "ταυτότητα" αυτού του ατόμου· παρότι εδώ χρειάζεται έγκυρη και
σύνθετη λεξομετρική μελέτη, παρότι δηλαδή δεν αρκεί η απλή στατιστική προσέγγιση, μπορούμε ωστόσο
να πούμε ότι αυτή αποδίδει την σύνδεση της Ευρώπης με την εικόνα ενός επιστήμονα. Πράγματι, η
Ευρώπη είναι αξία θαυμασμού και ο θαυμασμός αυτός επιμερίζεται σε όλα τα συστατικά στοιχεία των
δυτικών κοινωνιών (με την ηθική τους να αποτελεί μία εμφανή εξαίρεση, ζήτημα που σχετίζεται με τις
θρησκευτικές πίστεις, αλλά και ξεφεύγει από τα όρια της διαπραγμάτευσης που γίνεται εδώ)· όμως αιχμή
του θαυμασμού είναι η ευρωπαϊκή επιστήμη. Από την ευρωπαϊκή επιστήμη θεωρείται ότι πηγάζουν όλα
τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά "αγαθά", τα οποία είναι άξια εμβριθούς παρατήρησης, μελέτης και
προσαρμοστικής μεταφοράς στα καθ΄ ημάς. Και είναι απαραίτητο να σημειωθεί, ότι δεν είναι μόνον ο
λόγος των ελλήνων επιστημόνων που θέτει αυτό το πρόταγμα. Είναι ο Λόγος περί Δύσεως εν γένει. Γιατί
βεβαίως όλων των ομάδων οι θαυμαστικές αναφορές στην Δύση έχουν και ένα πλαίσιο που συγκρίνει το
πεδίο προέλευσης του ομιλούντος/γράφοντος με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πεδίο. Έτσι οι αναφορές των
πολιτικών γίνονται στην ευημερούσα, στην ευνομούμενη, στην ευδαίμονα Ευρώπη, απογράφοντας τις
οικονομικές της δυνάμεις, τις οργανωμένες της πολιτείες, την συνολικότερη "ευτυχία" στους κόλπους της.
Των δικαστικών γίνονται στους "νόμους της ελευθέρας Γαλλίας" και στους "νόμους της σοφής Γερμανίας"
(Ράλλης, Γ.Α., 1846: 5). Των ιατρών στην αναλογία θανάτου-πολιτισμού (Κωστής, Ν., 1853: 45,
"κατά λόγον του αυξάνοντος πολιτισμού ελαττούται και ο θάνατος"). Των εμπόρων στον θαυμασμό της
εμπορικής ακμής και δύναμης (Πετροκόκκινος, 1833: 29, "χωρίς το μέγα εμπόριόν της εμπορούσε ποτέ
να φθάση η Αγγλία εις τόσην ευτυχίαν, και εις τόσην μεγάλην δύναμιν, όσους ευτυχείς πολέμους και
αν έκαμνε;"). Όμως όλες οι αναφορές αυτές έχουν στην ρίζα τους την επιστήμη. Και όπου προσπαθούν
να περιγράψουν άλλους τομείς της κοινωνικής πραγματικότητας, τελικώς συνδυάζουν τον θαυμασμό
αυτόν με τον θαυμασμό για τα επιστημονικά επιτεύγματα της Δύσης, στα οποία ιδίως αποδίδονται και όλα
τα άλλα "επιτεύγματα".
Καταλήγω με ένα παράθεμα, μία παρατήρηση και ένα ειδικότερο ερώτημα, που μας βοηθούν να
προσεγγίσουμε και το θέμα της σχέσης επιστήμης και πολιτικής. Πρώτα το παράθεμα: γράφει στα 1846
(σ. 7), ο Θ.Μανούσης ότι "πλην δεν πρέπει να παραβλέψωμεν ότι των Πανεπιστημίων
η σύστασις σκοπόν πρώτιστον και άμεσον έχει τον πολιτικόν μάλλον ή τον καθαρώς επιστημονικόν".
Και έρχομαι στην παρατήρηση. Συχνότατα, κατά την τριακονταετία που εξετάζω εδώ, εμφανίζεται
στα κείμενα η λέξη αλήθεια, εκεί που κανονικά θα είχε θέση η λέξη Επιστήμη. Παραλλήλως, εντοπίζεται
ένας σταθερός συσχετισμός ανάμεσα στις λέξεις επιστήμη-αλήθεια-δύναμη. Η αναφορά στο τρίπτυχο αυτό
γίνεται τόσο συχνά, που όταν ακούγεται κάποια από τις λέξεις αυτές, δημιουργείται έντονος συνειρμός
και με τις δύο άλλες. Η δύναμη, ως ευθεία συνεπαγωγή της επιστήμης και της αλήθειας που φέρει αυτή

μέσα της, δημιουργεί όρους υπεροχής. Αυτό είναι τελικώς και το ζητούμενο σε μία εποχή αρχόμενων και
αυξανόμενων εθνοκεντρικών ιδεολογιών: η υπεροχή. Η υπεροχή που ειδικώς στην περίπτωση της
Ελλάδας γίνεται έντονη υπεροχή. Από πού προκύπτει η ένταση της υπεροχής; Μα φυσικά από το γεγονός
ότι η σύγχρονη ελληνική επιστήμη, δεν μπορεί παρά να γίνει, εφόσον αναπτυχθεί καταλλήλως, υπέρτερη
από την ευρωπαϊκή, επειδή κατάγεται από την υπέρτατη επιστημονική παράδοση του παρελθόντος, την
αρχαία ελληνική.
Τέλος, ας θέσουμε και το ειδικότερο ερώτημα: τι περιμένουν οι πολιτικοί από την ανάπτυξη της
επιστήμης; Όπως είπαμε, είναι πεπεισμένοι ότι από την επιστήμη απορρέουν μόνο θετικά αποτελέσματα.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με την κυριαρχία του ιδεολογήματος αυτού σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες της
εποχής, ιδίως καθώς η αύξηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων τροφοδοτεί τις οικονομικές
δραστηριότητες ˙ διαδικασία, η οποία στην πλειονότητα των κοινωνιών της εποχής γίνεται αντιληπτή ως
οικονομική «πρόοδος». [17] Πρόκειται για ιδεολόγημα που διαρθρώνεται κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης
των προσεγγίσεων για το επιστημονικό φαινόμενο. Προσεγγίσεων, που όπως είπαμε, είναι θετικιστικές
και ευθύγραμμες. Προσεγγίσεων που αποδέχονται ότι η επιστήμη προχωρά σταθερά προς την ανακάλυψη
«αληθειών» οι οποίες σωρευτικά θα δημιουργήσουν την μία, μεγάλη, ενιαία ΑΛΗΘΕΙΑ. Ιδεολόγημα, το
οποίο δεν ενοχλεί τους πολιτικούς, καθώς ακόμα, εκάστοτε, η ώρα που η επιστήμη θα έφθανε προς αυτό
το ιδεατό και ιδανικό «τέλος», πλησίαζε βεβαίως, αλλά όχι τόσο σύντομα και άρα τόσο απειλητικά.
Ιδεολόγημα, το οποίο δεν περιόριζε τους πολιτικούς στους σχεδιασμούς τους και στην επένδυση των
σχεδιασμών τους αυτών με άλλα ιδεολογικά στοιχεία, καθώς, κατά τον δρόμο προς την μία και μοναδική
αλήθεια, υπήρχε το χρονικό περιθώριο για να «λάμψουν» οι αλήθειες που εκείνοι πίστευαν.
Επομένως, η διαπάλη των πολιτικών ιδεών, έχει στοιχεία από την επιστημονική διαπάλη. Το
ερώτημα ποια διαπάλη τροφοδοτεί εντονότερα με τα στοιχεία της την άλλη είναι πολύ σημαντικό.
Πιθανότατα ποικίλει στον χώρο και στον χρόνο. Όμως κατά την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε,
θεωρώ ότι προκειμένου για την Ελλάδα, η πολιτική διαπάλη δίνει σε μεγαλύτερο βαθμό στοιχεία της στην
επιστημονική.
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[1]

επί

Είναι προφανές, ότι η κύρια συζήτηση για την επιστήμη, την επιστημονική πολιτική και την
επιστημονική εκπαίδευση, διεξάγεται εντός του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε κάθε κείμενο σχεδόν που

εκφωνείται ή γράφεται για πανεπιστημιακή χρήση, υπάρχουν αναφορές στην επιστήμη εν συνόλω, είτε
σε κάποιον επιστημονικό κλάδο και την ιστορία του. Όμως, εάν θέλαμε να ξεχωρίσουμε κάποια κείμενα,
αυτά –για λόγους που ευκόλως προκύπτουν από τους ίδιους τους τίτλους τους- θα ήταν τα ακόλουθα:
([Μανούσης, Θ.], 1845), (Ρουσόπουλος, Αθ., 1857), (Κοτζιάς, Ν., 1858), (Φρεαρίτης, Κ., 1863).
[2]
Δεν δηλώνω εδώ μία παραδοχή ότι η επιστημονική δραστηριότητα υποχρεωτικώς συναντάται εντός
των επιστημονικών θεσμών. Εξετάζω όμως αυτήν την εκδοχή, γιατί αυτή είναι συγκρίσιμη με την
ελληνική κατάσταση.
[3]
(Ρουσόπουλος, Αθ., 1857: 6)
[4]
(Μανούσης, Θ., 1845: 2-3). «Η καθολικωτέρα μεταξύ των γενικών επιστημών είναι η Φιλοσοφία, η
επιστήμη των όρων και νόμων της ανθρωπίνης γνώσεως και της ουσίας και των ανωτάτων
λόγων παντός όντος θείου, και φυσικού και του ανθρωπίνου πνεύματος,
επιστήμη εκτείνουσα την καθολικήν αυτής επιρροήν επί άπαντος του κύκλου των ανθρωπίνων γνώσεων
και κατά το είδος και κατά την ύλην αυτών. Αλλ΄ οποία τις κατά την έκτασιν και την ουσίαν η
επιρροή αύτη μέλλει να είναι εις τι ωρισμένον έθνος και εις ωρισμένον τινα χρόνον τούτο κρέμαται εκ
της ενδελεχείας της προς φιλοσοφικάς ερεύνας εκάστου αυτών διαθέσεως και εκ του
τρόπου καθ΄ ον σπουδάζουσι να ακολουθήσωσι την διάθεσιν ταύτην».
[5]
(Μανούσης, Θ., 1845: 2). «Η ακροτάτη της ημετέρας γνώσεως ακμή συνίσταται εις το
να κατανοήσωμεν πανταχού τα μερικά εις την προς τα καθόλου αυτών σχέσιν, τα μέρη κατά την
προς άλληλα αμοιβαίαν αυτών συνάφειαν, κατά την οργανικήν αυτών μετά του όλου ενότητα και
να γνωρίσωμεν διά τούτου την αληθή και πλήρη αυτών έννοιαν και αξίαν».
[6]
(Ρουσόπουλος, Αθ., 1857: 13). «Δεν αμφιβάλλομεν πλέον, ότι η επιστήμη, ή, όπερ ταυτόν, ο ορθός
λόγος, όστις μας κατέστησεν ικανούς να καταδαμάσωμεν όλην την φύσιν και να
την καταστήσωμεν όργανον της θελήσεώς μας, δεν αμφιβάλλομεν, λέγω, ότι, του χρόνου προϊόντος,
βοηθουμένη υπό της θείας προνοίας, θα εύρη μέσα να υπερνικήση τα εμπόδια, άπερ τα όργανα
του Αρημάν εμβάλλουσιν αυτή, και να πραγματοποιήση τον προορισμόν της, ήτοι να βελτιώση την
ανθρωπότητα».
[7]
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe, Ο Γατόπαρδος, Bell, Αθήνα 1999, σ. 30.
[8]
Περίπου την δεκαετία του 1930, οπότε αρχίζουν οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της επιστημονικής
δραστηριότητας.
[9]
Εκτός της φοίτησης στην Φιλοσοφική που διαρκούσε τρία χρόνια. Αμφότερα όμως δεν ίσχυσαν, διότι
συνολικά οι φοιτητές φοιτούσαν έως την λήψη του πτυχίου τους περισσότερα χρόνια.
[10]
(Κωστής, Ν. 1841: 2-4). «[Το Πανεπιστήμιο] έλκον προς ημάς του επιστημονικού κόσμου τα
βλέμματα, ως λαμπρός πυρσός της Ελληνικής ευμαθείας και ευφυϊας αιρόμενος εν τω μέσω
του καλύπτοντος τας γείτονας χώρας σκότους, αποκαθιστά φίλους της Ελλάδος τους απανταχού φίλους
του πολιτισμού και της επιστήμης».
[11]
Στα πανεπιστήμια της Δύσης, κατά την μετάβαση από τον 18ο στον 19ο αι., διδασκαλία, συγγραφή
και διατύπωση νέων επιστημονικών θέσεων (ό,τι μετέπειτα ονομάστηκε έρευνα), θεωρούνται –
αξεδιάλυτα- τα καθήκοντα ενός καθηγητή. Απόψεις για την αναλογία χρόνου, τον οποίο πρέπει να
διαθέτουν οι καθηγητές, σε καθένα από αυτά τα “καθήκοντα”, διατυπώνονταν αρκετές και
διαφορετικές. Πάντως, εντός των πανεπιστημίων, κυριαρχούσε η θέση ότι οι διαπρεπέστεροι καθηγητές
συγγράφουν, ενώ οι νεότεροι, είτε λιγότερο ικανοί, διδάσκουν. Και η διάκριση αυτή δεν ήταν μόνον
ένας ιεραρχικός κώδικας. Συνιστούσε επίσης και τρόπο επιστημονικής αξιολόγησης, αφού καθένας
κρινόταν, κατά κύριο λόγο, με βάση την δραστηριότητα που του ανατίθετο. Αλλά συνιστούσε επίσης και
αιτία ενδο-πανεπιστημιακών τριβών και ποικίλων αλληλοαξιολογήσεων μεταξύ των καθηγητών
(Vandermeersch, 1996: 214-218), (Turner, 1974: 515-529).
[12]
Για την εκτεταμένη ταύτιση του επιστημονικού και του εκπαιδευτικού ρόλου στην Ελλάδα του
19ου αιώνα, χρήσιμες παρατηρήσεις και σχόλια στο (Κρητικός, 1997: 57-58).
[13]
Για τα τέλη του 17ου αιώνα, παραπέμπω στις εξαίσιες σελίδες 15-37, της ελληνικής
έκδοσης: Barth, John, Ο βλακοχορτοφάγος, Μετάφραση – Σχόλια – Πρόλογος: Αλέξης Πανσέληνος,
Πόλις, Αθήνα 1999.
[14]
Για μία πολυδιάστατη προσέγγιση των ερωτημάτων που τίθενται γύρω από τους όρους Ευρώπη και
Ευρωπαίοι, αναφορικά με τον 19ο αι. (Αρβελέρ – Aymard, 2003: 207-352).
[15]
(Αργυρόπουλος, Π., 1850: 22). "Ποία εποχή τω όντι, ποίος τόπος, ποίον έθνος δεν συνεισέφερε
κανένα των κριτικών τούτων και πολυτίμων ανδρών. Το Βυζάντιον, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η
Ιταλία και η Γερμανία, η προ της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως εποχή, η σύγχρονος σχεδόν εν τη

Δύσει αναγέννησις των γραμμάτων, ο δέκατος έκτος μέχρι του δεκάτου ενάτου
αιώνος, όλαι αι εποχαί αύται και άπαντα ταύτα τα έθνη εγέννησαν κριτικούς
φιλολόγους αξίους της αϊδίου ευγνωμοσύνης της Ελλάδος, διότι υπέρ αυτής ιδίως ειργάσθησαν,
διότι ανεύρον, εκαθάρισαν και ανέδειξαν της πατρώας περιουσίας τα κτήματα, τα οποία αυτή,
ευρισκομένη εις της δουλείας την ανηλικιότητα, μόλις εγνώρισε και μόλις αντεποιήθη".
[16]
Για μία ειδική πτυχή, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατά την ίδρυσή του
(Κιμουρτζής, 2003).
[17]
Για μία εκτεταμένη περιγραφή του μετασχηματισμού της οικονομίας κατά την περίοδο που
εξετάζουμε και την αποτίμησή του ως προόδου (την άποψη δηλαδή ότι προσέφερε πολύ περισσότερα
πλεονεκτήματα παρά μειονεκτήματα): (Pollard, 2003: 273-274).

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΤΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ
Άννα ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ
Διδάσκουσα Ε.Α.Π.
Ερευνήτρια: Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών
Παναγιώτης ΚΙΜΟΥΡΤΖΗΣ
Διευθυντής Ιστορικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας η οποία μελετά την Συμβολική
Εξουσία των Δημοσίων Τελετών κατά την Οθωνική περίοδο. Εδώ θα μας απασχολήσουν ειδικότερα, οι
Τελετές του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την εν λόγω περίοδο. Οι επέτειοι της ίδρυσης του Πανεπιστημίου,
οι ορκωμοσίες των καθηγητών, η καθιέρωση της εορτής των Τριών Ιεραρχών και η εθνική επέτειος της
25ης Μαρτίου θα εξετασθούν τόσο ως διαμεσολαβημένα πεδία πολιτικής, εκπαιδευτικής και πολιτισμικής
εξουσίας, όσο και ως αυτόνομες τελετουργίες ενός κεντρικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του νεοσύστατου
ελληνικού βασιλείου, ικανές να παράγουν νοήματα και να θεσμοθετούν.

SUMMARY
This paper is part of a broader research plan, which studies the Symbolic Power of Public
Ceremonies during King Otto’s regime. The paper deals in particular with the University of Athens’
ceremonies during the period under discussion. The annual ceremony of the University’s foundation,
professors’ oaths, the establishment of the Three Prelates’ day and the national day of Independence
(25th of March), will be analyzed as fields of political, educational and cultural power and, at the same
time, as autonomous rituals of the most important institution of the newly founded Greek kingdom,
strong and sufficient by themselves to produce social concepts and to institute customs or even laws.

Ποιες θα ορίζαμε ως Δημόσιες Τελετές του Πανεπιστημίου; Και ποια κριτήρια θα εφαρμόζαμε για
να τις κατηγοριοποιήσουμε, ώστε να τις αναλύσουμε; Στην μέχρι τώρα μελέτη μας, μας φαίνεται
πρόσφορη η έννοια «τελετή εγκατάστασης» που χρησιμοποίησε ο P.Bourdieu για να ονομάσει και να
αναλύσει ένα σημαντικότατο κοινωνικό φαινόμενο: τον τρόπο με τον οποίο πράξεις «κοινωνικής
μαγείας», τόσο διαφορετικές όσο η περιτομή, η απονομή βαθμών ή τίτλων, η ανακήρυξη του ιππότη, η
επιβολή μιας προσωπικής βούλας, μπορούν να επιτύχουν την επικύρωση, την καθιέρωση, τον
καθαγιασμό τους. Με ποιο τρόπο, δηλαδή, οι τελετές αυτές έχουν την δύναμη να επενεργούν στο
πραγματικό, επενεργώντας στην παράσταση του πραγματικού.
Και με τα λόγια του ίδιου του P.Bourdieu «΄Οταν μιλάμε για τελετή εγκατάστασης, υποδηλώνουμε
ότι κάθε τελετή επιδιώκει να καθιερώσει ή να νομιμοποιήσει ένα αυθαίρετο όριο, δηλαδή να μας κάνει να
το παραγνωρίσουμε ως αυθαίρετο και να το αναγνωρίσουμε ως νόμιμο, φυσικό ˙ ή πράγμα που καταλήγει
στο ίδιο, να διενεργήσει πανηγυρικά, δηλαδή με τρόπο θεμιτό και έκ-τακτο, έξω από τα συνηθισμένα,
μια παραβίαση των συστατικών ορίων της κοινωνικής τάξης και της νοητικής τάξης, τα οποία η ίδια
πρέπει πάση θυσία να διαφυλάξει... . Σηματοδοτώντας πανηγυρικά τη διάβαση μιας γραμμής που
εγκαθιδρύει μια θεμελιακή διαίρεση της κοινωνικής τάξης, η τελετή τραβάει την προσοχή του παρατηρητή

προς τη διάβαση (οπότε και η έκφραση διαβατήρια τελετή), ενώ το σημαντικό είναι η γραμμή» (Bourdieu,
1999: 170).
Ας δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα μιας εναρκτήριας πράξης, την ορκωμοσία των καθηγητών του
Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την διάρκεια της τελετής των εγκαινίων.
Ποια είναι εδώ η διάβαση και ποια η γραμμή για την οποία μιλάει ο Bourdieu; Ένα πριν και μετά,
βεβαίως, του ίδιου του υποκειμένου, του καθηγητή σε αυτή την περίπτωση που ενώ ήταν άνθρωπος των
γραμμάτων, γενικά, τώρα γίνεται και επαγγελματίας καθηγητής. Διαβαίνει το κατώφλι των καθηγητών.
Κάτι άλλο όμως σημαντικότερο είναι η γραμμή ανάμεσα στο σύνολο των καθηγητών και σε όσους δεν θα
γίνουν ποτέ καθηγητές. Το μείζον, επομένως, αποτέλεσμα της τελετής είναι ακριβώς εκείνο που συνήθως
περνάει απαρατήρητο: το «κρυφό» σύνολο των καθηγητών σε σχέση με το οποίο προσδιορίζεται η
«εγκατεστημένη ομάδα». Η τελετή καθιερώνει την διαφορά, την εγκαθιστά, την θεσμίζει και την κάνει
υπαρκτή ως κοινωνική διαφορά που την αναγνωρίζουν το υποκείμενο και όλοι οι άλλοι. Στο σημείο αυτό,
θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς αν είναι αποτελεσματική μια τέτοια διαδικασία και αν πράγματι ο
όρκος κάνει τους καθηγητές, καθηγητές! Αν, με άλλα λόγια, αυτό το συμβολικό πραξικόπημα εδράζεται
στην πραγματικότητα. Όπως όμως μας έχει δείξει ο Μαρξ ο κληρονόμος που σέβεται τον εαυτό του
θα συμπεριφερθεί ως κληρονόμος και θα κληρονομηθεί από την κληρονομιά του. Το σώμα των
καθηγητών το οποίο ορκίστηκε στις 3 Μαϊου 1837 μπροστά σε θεό, βασιλιά και ανθρώπους, ήταν
υποχρεωμένο να συμμορφωθεί προς την παράσταση του καθηγητή που διενεργούσε η τελετή των
εγκαινίων.
Εάν στο παράδειγμά μας εντοπίσαμε την γραμμή που χαράσσεται μέσα από το τελετουργικό της
«διάβασης», οφείλουμε να αναρωτηθούμε εάν η εξουσία που την χαράσσει, την χαράσσει: α. έντονα, β.
όσο έντονα για την υπόλοιπη κοινωνία, το ίδιο έντονα και ως προς τον εαυτό της, γ. μόνιμα.
Διαφωτιστικός ως προς τα ερωτήματα αυτά, είναι ο όρκος που δίνουν οι πρώτοι καθηγητές.
Επειδή πρόκειται για κείμενο μικρό, αλλά και ελάχιστα μελετημένο, αξίζει –νομίζουμε- πριν το
σχολιάσουμε, να το διαβάσουμε:
“ Ορκίζομαι να φυλάξω πίστιν εις τον Βασιλέα και
υπακοήν εις τους νόμους του Βασιλείου της Ελλάδος, να εκπληρώ με ζήλον, προθυμίαν και ευσυνειδησίαν όλα τα καθήκοντα του επαγγέλματός μου
αποβλέπων μόνον εις το κοινόν καλόν, χωρίς καμμίαν εκ πλαγίου σκέψιν. Ορκίζομαι δε περιπλέον
ότι ούτε είμαι ούτε θέλω είσθαι μέλος μυστικής
αγνώστου εις την Κυβέρνησιν εταιρίας.[”]
Ο όρκος είναι ένα τυπικό κείμενο, το οποίο καθόλου δεν προβάλλει τον σύνθετο ρόλο που
αναμενόταν να διαδραματίσει ο θεσμός. Ίσως μάλιστα, ακριβώς επειδή θα ήταν σύνθετος ο ρόλος του
Πανεπιστημίου, προτιμήθηκε το κείμενο να μην γίνει μακρύ με σχόλια που θα χρειάζονταν πίσω τους
διευκρινιστικές παρατηρήσεις.
Είναι ένας όρκος "δημοσιοϋπαλληλικός". Όχι επειδή απαιτεί πίστη στον βασιλιά και υπακοή
στους νόμους˙ ούτε επειδή ζητάει "κοινές" συμπεριφορές: ζήλο, προθυμία, ευσυνειδησία˙ κυρίως
επειδή, τελείως αναντίστοιχα προς την φιλολογία της εποχής, καθορίζει τα καθηγητικά καθήκοντα ως
επαγγελματικά. Ξενίζει η επιλογή της λέξης επάγγελμα μέσα στο κείμενο, εφόσον ληφθούν υπόψη όσα
ηχηρά περιλήφθηκαν στο ίδιο το ιδρυτικό Βασιλικό Διάταγμα, τόσο για το Πανεπιστήμιο, όσο και για τους
καθηγητές του. Διαφαίνεται από την λέξη αυτήν, μία προσπάθεια να δειχθεί προς τους καθηγητές, ότι
όλα όσα δηλωτικά του κύρους τους γράφονται και λέγονται, είναι παραδεκτά, αλλά προσκρούουν σε ένα
άνω φράγμα, το οποίο ορίζουν ο βασιλιάς και το κράτος. Επίσης ο όρος, στεγνός, κυριολεκτικός,
θεσμικός/κρατικός, έχει το προτέρημα ότι τρέφει τον ζήλο ενώ συγχρόνως λειτουργεί και ως
προειδοποίηση κινδύνου. Οι καθηγητές εύκολα θα καταλάβαιναν ότι για να μην λογίζεται η καθηγεσία
ως απλό επάγγελμα, έπρεπε αυτό να πιστοποιηθεί εμπράκτως˙ αλλά επιπλέον θα καταλάβαιναν ότι
υπήρχε κίνδυνος, εάν λειτουργούσαν νωθρά ως προς την νέα τους ιδιότητα, να εκπέσουν στην κοινωνική
αντίληψη και να θεωρηθούν τυπικοί επαγγελματίες.

Η βαυαρική πείρα και στιβαρότητα στην διοίκηση, μεταφερόταν κατά μεγάλο μέρος στο
νεοσύστατο ελληνικό κράτος.[1] Αλλά και οι έλληνες κρατικοί υπάλληλοι, έχουμε από πολλές αφορμές
την ευκαιρία να πειθόμαστε, ότι έγραφαν με σημασίες και σκόπιμες/πολύσημες ασάφειες˙ πάντως, δεν
έγραφαν καθόλου διεκπεραιωτικά.
Εκπέμπει το κείμενο τις φοβίες της βασιλικής εξουσίας, για την ιδεολογική –ενδεχομένως
ανατρεπτική- ισχύ των καθηγητών; Εκ πρώτης όψεως έτσι φαίνεται: εκτός από την προειδοποίηση ότι
απαγορεύεται να είναι μέλη άγνωστης μυστικής εταιρίας, οι καθηγητές ελέγχονται έως τον βαθμό να μην
κάνουν καμία "εκ πλαγίου σκέψιν". Παραλλήλως όμως, χρειάζεται να σκεφτούμε ότι η βασιλική εξουσία
δεν επιτρέπει στον εαυτό της να φοβάται τόσο πρόδηλα. Μία ικανοποιητική απάντηση/σύνθεση, μας
προσφέρει η Ευρώπη του φωτισμένου δεσποτισμού: φοβίες, ενδεδυμένες τον μανδύα της κυβερνητικής
σοφίας και πρόνοιας.
Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο στοιχείο των Τελετών, στους Λόγους. Λόγοι, στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, εκφωνήθηκαν πολλοί. Έχουμε επομένως, ένα προνομιακό πεδίο μελέτης. Οι Λόγοι που
αναλύονται στην παρούσα εργασία είναι οι Πανηγυρικοί από το 1837, έτος ιδρύσεως του Οθώνειου
Πανεπιστημίου, μέχρι το 1862, έτος έξωσης του Όθωνα και μετονομασίας του Πανεπιστημίου σε Εθνικόν.
Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών αποκτούν σημαίνουσα θέση ανάμεσα στους
πνευματικούς αρχηγέτες του νεοϊδρυθέντος ελληνικού κράτους και επηρεάζουν την συγκρότηση ενός
νέου πεδίου διανόησης αλλά και συμπεριφοράς. Ιδιαίτερα, μέσα από τους Πρυτανικούς και άλλους λόγους
– εναρκτήριους, απολογιστικούς και εορταστικούς - οι καθηγητές έχουν την ευκαιρία να απευθύνονται,
συχνά, σε ένα ευρύ ακροατήριο και να «αναπαράγουν» καθώς και να «δημιουργούν» εκ του μηδενός
έννοιες, ιδεολογίες και συμπεριφορές με πολιτικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό, πρωτίστως, αντίκτυπο.
Δεν είναι, όμως, «ελεύθεροι» να εκφραστούν κατά βούληση. Ενταγμένοι σε έναν κοινωνικό και συμβολικό
περιβάλλον «αναπαράγονται» και «δημιουργούνται» και οι ίδιοι από ιδεολογικά, πολιτικά, επιστημονικά
ή αισθητικά προτάγματα. Τελικώς, με τους Λόγους τους οι καθηγητές αναφέρονται σε τρεις
διαφορετικούς χρόνους: στο παρελθόν, το οποίο ανακαλούν και του δίνουν μορφή συμπυκνωμένης και
επίσημης μνήμης· στο παρόν, προσπαθώντας να δημιουργήσουν νέα γνώση· στο μέλλον, θεωρώντας ότι
η γνώση που δημιουργούν θα διαχυθεί, θα διεκδικήσει "αντικειμενικότητα" και, τελικώς, θα διαμορφώσει
στοιχεία ταυτότητας. Νομίζουμε ότι με τις επισημάνσεις αυτές είναι φανερό ότι διαχωρίζουμε τον έλεγχο
της αυθεντικότητας των πηγών μας, από τις μαρτυρίες που περιέχουν και από τις πολλαπλές κρυμμένες
λειτουργίες που επιτέλεσαν· και θεωρώντας τα δύο πρώτα επίπεδα δεδομένα, προβαίνουμε σε εργασία
πάνω στο τρίτο.
Συχνά, οι Πανηγυρικοί και οι διάφοροι Πρυτανικοί λόγοι, έχουν χαρακτηρισθεί ως ρητορικές
επιδείξεις που συνήθως αποκρύπτουν –εκούσια ή ακούσια- την πραγματικότητα. Εδώ, μας ενδιαφέρει να
προσδιορίσουμε την λειτουργία τους και την συμβολική τους δύναμη ως ιδιαίτερων τελετών θέσπισης,
καθιέρωσης και νομιμοποίησης συγκεκριμένων ιδεολογιών, μακροπρόθεσμης πολιτικής γραμμής με
πολιτικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό αντίκτυπο για την νεοελληνική κοινωνία. Και μάλιστα με όχημα
την γλώσσα, τον λόγο, όχι ως αυτόνομο και κλειστό κύκλωμα, αλλά σε σχέση με ένα κοινό στο οποίο, εν
μέρει, όφειλε την ύπαρξή της και τις πλέον ειδοποιούς ιδιότητές της. Με άλλα λόγια, οι Πρυτανικοί λόγοι
θα αναλυθούν ως μία συμβολική εξουσία η οποία μπορεί να καταστεί μια εξουσία συγκρότησης ακόμη και
με την πολιτική έννοια.
Οι επετειακές τελετές της ιδρύσεως του Οθώνειου Πανεπιστημίου σχεδιάστηκαν ώστε να
εορτάζονται την ημέρα των βασιλικών γενεθλίων (20 Μαϊου π.η.).[2] Η τακτική αυτή, χρησιμοποιήθηκε
στο εξής και σε άλλες εκδηλώσεις, προκειμένου να ταυτιστεί το Στέμμα με τις έννοιες της επιείκειας και
της πολιτικής ικανότητας (Petropulos, 1985: 202). Όπως, άλλωστε και όλες οι τελετές, (Ozouf, 1988
– Κουλούρη, 1995 - Λεονταρίτης, 1998 - Μαργαρίτης, 1989 - Εξερτζόγλου, 2001 – Γαζή, 2004), ήταν
πράξεις επικοινωνίας, όμως ιδιάζοντος τύπου: γνωστοποιούσαν, κατά κάποιο τρόπο, στους Έλληνες
στοιχεία της ταυτότητάς τους (γλώσσα, θρησκεία, Παιδεία) και ταυτόχρονα τους επέβαλαν τα στοιχεία
αυτά. Και η επιβολή αυτή (των στοιχείων που θα αναλύσουμε στο εξής), εδραζόταν στην πίστη των
ομάδων που συνήθως συνέρεαν σε πανηγυρικές εκδηλώσεις, στα στοιχεία αυτά, δηλαδή, στις κοινωνικά
κατεργασμένες διαθέσεις τους να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν τμήματα ή το σύνολο των στοιχείων
αυτών. Εντάσσονταν δηλαδή και ενδυνάμωναν ένα "κύμα μνήμης", για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση
του J.Revel (Revel, 2003).

Ο Κ.Θ.Δημαράς, αναφερόμενος στο σύντομο αλλά σημαντικότατο «λογίδριον» (σύμφωνα με την
ορολογία της εποχής) του πρώτου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κ.Δ.Σχινά, υπογραμμίζει ότι
«άνοιξε ολάκαιρο το ριπίδι των ιδεολογημάτων όσα εφιλοδόξησαν τότε να προοιωνισθούν –ή να
προετοιμάσουν – την μοίρα του μεταγενέστερου ελληνισμού» (Δημαράς, Κ.Θ., 1987: 43). Και εμείς θα
προσθέταμε, ότι τα ιδεολογήματα αυτά περνούν άνετα μέσα στις ομιλίες διότι δεν παρουσιάζονται ως
θέματα υπό συζήτηση, αλλά ως καθιερωμένες έννοιες, που δεν πρόκειται να σκανδαλίσουν κανέναν,
αφού είναι κοινά αποδεκτές.
Με άλλα λόγια, οι συγκεκριμένοι καθηγητές του Πανεπιστημίου, μεταμορφώνονταν σε
εκπροσώπους λόγου, εφοδιασμένοι με την πλήρη εξουσία να μιλούν και να ενεργούν στο όνομα του
σώματος των Καθηγητών που μόλις συγκροτούνταν υπό τον, υψηλής αξίας, συμβολισμό, που τους
προσέδιδε το Στέμμα· συνέβαλαν, δε, στην διάπλαση της δομής του νεοελληνικού κράτους και μάλιστα
τόσο βαθύτερα όσο ευρύτερα αναγνωρισμένη ήταν η συμβολική εξουσία τους, δηλαδή έγκυρη. Και
παραλλήλως κατασκεύαζαν την εθνική ιστορία του κράτους, που ρόλος της ήταν "να υπακούει στους
κανόνες της ιστορίας και συγχρόνως να τροφοδοτεί μία εθνική πολιτική αστικής συνείδησης, δηλαδή να
παράγει στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους λόγους και όχι μόνο για
την γνώση" (Revel, 2003).
Θα δούμε αναλυτικότερα τώρα, ποιος ακριβώς είναι ο καθηγητής που ανεβαίνει στο βήμα για να
εκφωνήσει έναν τέτοιο Επετειακό Λόγο· με ποια κριτήρια επιλέχθηκε και με τι διάθεση αναλαμβάνει το
καθήκον αυτό. Θα δούμε επίσης, τι του έχει ανατεθεί να κάνει με τον Λόγο αυτόν, σε δύο επίπεδα: τι του
έχει ανατεθεί να κάνει εκείνη την στιγμή και τι ιστορικό βάρος παρακολουθεί την ανάβασή του στο βήμα.
Τέλος, θα διερωτηθούμε τι αναμένεται από το ακροατήριο του συγκεκριμένου Καθηγητή να ακούσει. Και
επειδή οι απαντήσεις γίνονται σχηματικές εάν τις συνδέσουμε με καθένα από τα ερωτήματα, τις
ενοποιούμε.
Στο διάστημα από την έκδοση του Β.Διατάγματος με το οποίο εντέλεται η καθιέρωση ετήσιου
εορτασμού για την ίδρυση του Πανεπιστημίου και η σύνδεσή του με τα γενέθλια του Όθωνος, έως την
διακοπή της θεσμοθέτησης αυτής, εκφωνούνται 19 επετειακοί λόγοι. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
ορίζει κάθε φορά εγκαίρως, δύο-τρεις μήνες νωρίτερα, τον ομιλητή. Υπάρχει μία έκδηλη φροντίδα να
αναλάβουν το έργο Καθηγητές από όλες τις Σχολές. Και μάλιστα κατά τρόπο που πλησιάζει στην κυκλική
ανάθεση ανάμεσα στις τέσσερις Σχολές, εάν αφήσουμε στην άκρη την πρώτη τριετία, οπότε και ανατίθεται
η υποχρέωση αποκλειστικώς σε Καθηγητές της Φιλοσοφικής σχολής.[3] Η τελική εικόνα που παράγεται
από την εξέταση των 19 Λόγων είναι ότι τους εκφώνησαν 4 φορές θεολόγοι, 5 φορές νομικοί, 4 φορές
ιατροί και 6 φορές φιλόλογοι και φιλόσοφοι Καθηγητές. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι για την Σύγκλητο
που αναθέτει την εκφώνηση του Λόγου, δεν λαμβάνεται υπόψη η αριθμητική σύνθεση κάθε Σχολής και
έτσι, ακόμη και η ολιγομελέστατη Θεολογική αναλαμβάνει 4 φορές το καθήκον αυτό· άλλο ζήτημα είναι
ότι για να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της αυτήν, ο Κ.Κοντογόνης εκφωνεί τρεις
φορές επετειακό λόγο (τον άλλον ο Π.Ρομπότης), την ίδια στιγμή που των άλλων σχολών τις αναθέσεις
τις μοιράζονται διαφορετικοί Καθηγητές κάθε φορά. Επομένως, το γεγονός ότι οι Λόγοι τελικώς
εκφωνούνται από 17 διαφορετικά άτομα, ενισχύει την αξία του δείγματος που επιλέγουμε να εξετάσουμε
και περιορίζει κάπως το ελάττωμά του, ότι δηλαδή αποτελείται από όμοιας κατηγορίας Λόγους (παρότι
αξιοποιούνται σποραδικώς, λόγοι και άλλων κατηγοριών: Πρυτανικοί, ανάληψης πρυτανικών
καθηκόντων, τριών ιεραρχών).
Για τέτοια επίσημη περίσταση, η οποία μάλιστα αφορά και στον Βασιλιά, η επιλογή γίνεται
πάντοτε από τους καθηγητές που είναι καλά εδραιωμένοι στις καθηγητικές τους θέσεις: έχουν διοριστεί
στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον μία τετραετία νωρίτερα, αποτελούν δηλαδή ήδη σημαντικούς και
αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του θεσμού.[4]
Δύο τελευταίες, σημαντικότατες, όμως, επισημάνσεις. Η πρώτη: οι 17 Καθηγητές είναι στην
πλειονότητά τους προσκείμενοι στο Στέμμα· όχι μόνον υπό γενική έννοια, δηλαδή υποστηρικτές του
βασιλικού θεσμού, που είναι σχεδόν όλοι οι καθηγητές, αλλά συχνά και με ειδικές σχέσεις με την Αυλή·
σχέσεις που συχνά τους επέτρεψαν να έχουν εκτεταμένη παρουσία στην δημόσια ζωή, μέσα από άλλες
κρατικές θέσεις (χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις: Φ.Ιωάννου, Γ.Πρινάρης, Ν.Κωστής). Η δεύτερη
επισήμανση: τα θέματα των Λόγων αυτών, έχουν έναν κυρίαρχο άξονα. Αυτός είναι η αρχαία Ελλάδα.
Ακόμη και όταν ο Λόγος δεν είναι από το θέμα του στραμμένος στην κατεύθυνση αυτήν (ενδεικτικώς και
σε χρονολογική έκταση που καλύπτει όλη την εξεταζόμενη: Βάμβας 1844- "Περί προόδου και πτώσεως
της Αρχαίας Ελλάδος", Κουμανούδης 1853- "Περί της πολιτικής ενότητος των Ελλήνων", Ι.Α.Σούτσος 1858

– "Περί Πολιτείας Αθηναίων") περιέχει εκτενή αναφορά σε επιμέρους ζητήματα που η προσέγγισή τους
γίνεται σε βάθος χρόνου τέτοιο, ώστε η αρχαία Ελλάδα να εμφανίζεται πάντοτε και έντονα. Και όπου
εμφανίζεται η αρχαία Ελλάδα οι αναφορές και οι συγκρίσεις με τα μεταγενέστερα, περιέχουν συχνά την
Ευρώπη, την Δύση.
Από τις πρώτες φράσεις των Λόγων αυτών, οι οποίοι συχνά αναφέρουν ότι στην
δημοσιευμένη τους μορφή αποτελούν ανεπεξέργαστη τύπωση του εκφωνηθέντος, προκύπτει ότι με
μεγάλη επιθυμία αναλαμβάνουν οι Καθηγητές την υποχρέωση αυτήν. Επιθυμία από την μία πλευρά· αλλά
και αρκετή συστολή, που δείχνει ότι αν και είχαν πρόθυμη διάθεση, στο άκουσμα της ανάθεσης ένοιωσαν
χρέος και μεγάλη ευθύνη· και ότι, επομένως, ανέλαβαν μεν το καθήκον αλλά το διεκπεραίωσαν με πολλές
αναστολές, δυσκολίες και αμφιβολίες για τις δυνάμεις τους. Εάν αφαιρέσουμε ότι κατά ένα μέρος έτσι
ήταν και έτσι παραμένει η επιστημονική δουλειά, και κατά ένα άλλο τον ακκισμό του επιστήμονος την
στιγμή που έρχεται σε άμεση επαφή με την δημόσια σφαίρα, παραμένει η απορία: πόση αλήθεια απομένει
στις προεισαγωγικές αυτές διατυπώσεις; Απομένει, αρκετή. Μας την υποδεικνύουν:
το ίδιο το τελετουργικό βάρος που φέρει ο εορτασμός, όπως είναι καθορισμένος
η επιβάρυνση του τελετουργικού από την σταθερή επανάληψή του, που του προσδίδει χρονιά με
την χρονιά, ακόμη μεγαλύτερη αξία· πρόκειται άλλωστε για παράγοντα που αναγκάζει τον
εκάστοτε νέο ομιλητή να λάβει υπόψη τους προηγούμενους, αλλά και να
διαφοροποιηθεί απ΄ αυτούς
§ η σύνθεση του ακροατηρίου, που αποτελείται μεν από την πανεπιστημιακή "κοινότητα" με την
οποία ο ομιλητής είναι εξοικειωμένος ("των καθηγητών τον αξιότιμον σύλλογον και την φιλομαθή
νεότητα"), αλλά περιλαμβάνει και όλους τους λοιπούς ακροατές (πολλούς επισήμους, αλλά και
τους "ζηλωτάς των γραμμάτων πολίτας").[5] Αποτέλεσμα, η οικειότητα να διαθλάται μέσα στην
επισημότητα και την αναφορά στο ευρύ, άγνωστο ακροατήριο. Και τελικώς, ο Λόγος να
συντίθεται έτσι, ώστε να αναφέρεται σε ακροατήριο ανάμεικτο: οικείο και ανοίκειο, πολλών
μορφωτικών επιπέδων, πολλών κοινωνικών προελεύσεων, επίσημο και συγκυριακό.
η αναφορά στον Τύπο για την εκδήλωση και ο ολιγόλογος, αλλά ενίοτε υπεραρκετός για να
διαμορφώσει εντυπώσεις (επιστημονικές, κοινωνικές, πολιτικές) σχολιασμός του Λόγου. Το
έθιμο, τέλος, της δημοσίευσης του Λόγου, που ανταποκρίνεται στην επιθυμία του Κράτους να
δημιουργήσει την εθνική κληρονομιά, να κατασκευάσει "το αρχείο του αύριο", να μνημειώσει έναν
επιλεγμένο Λόγο.[6] Έθιμο, που έδινε στα δημοσιευμένα φυλλάδια των πανεπιστημιακών τελετών
και έναν ακόμη επιτελεστικό σκοπό: να λειτουργήσουν σε ρόλο πρεσβευτικό, καθώς
αποστέλλονταν στα πανεπιστήμια του εξωτερικού για λόγους εθιμοτυπίας · βέβαια ένας
αντίλογος εδώ είναι ότι είχε σταματήσει η αρχική πρόθεση κάποιοι από τους Λόγους του
Πανεπιστημίου να τυπώνονται σε δύο και τρεις γλώσσες, ώστε να χρησιμεύουν γι΄ αυτόν ακριβώς
τον σκοπό. Όμως ακόμη και μόνον στα ελληνικά, ενίοτε επιτελούσαν αυτήν την λειτουργία · και
έτσι,
η
αγωνία
του
ομιλητή
για
την
κρίση
του
απόμακρου
στον
γεωγραφικό χάρτη αρχαιοελληνιστή συναδέλφου, σύγχρονου ή πολύ κατοπινού, θα πρέπει να
ήταν άλλη μία βάσανος.
Συμπερασματικά, οι Δημόσιες Τελετές του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την οθωνική περίοδο,
αποτελούν ένα προνομιακό πεδίο για να αναλυθεί ένας κεντρικός θεσμός εν τω γεννάσθαι και μάλιστα,
των στοιχείων του εκείνων που θα μας οδηγήσουν στην μελέτη της «θεσμοποίησης της μοναρχικής
εξουσίας», για να χρησιμοποιήσουμε μία επιτυχημένη έννοια από την εργασία του Κ.Κωστή για την
διαμόρφωση του ελληνικού κράτους, The formation of the State in Greece, 1830-1919, στο συλλογικό
έργο Disrupting and Reshaping. Early stages of nation-building in the Balkans. Με άλλα λόγια, οι
Τελετές αυτές, επειδή αποτελούν συμβάντα δημόσιου χαρακτήρα μέσα στα οποία εκδιπλώνεται η σχέση
της εξουσίας με την κοινωνία που την περιβάλλει, διευρύνουν την προβληματική μας από την μελέτη των
θεσμών (ως δεδομένων και εν πολλοίς γνωστών) στις διαδικασίες μέσω των οποίων η πολιτική εξουσία
θεσμοποιήθηκε και κατέληξε να γίνει ο θεσμός που γνωρίζουμε.
Οι ερμηνείες για την άσκηση της μοναρχικής εξουσίας, έως σήμερα, έχουν χρησιμοποιήσει τα
γνωστά σχήματα της μεταφοράς προτύπων είτε/και της προσαρμογής των προτύπων αυτών στα
χαρακτηριστικά και τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Βασική μεθοδολογική παραδοχή μας, είναι ότι
δεν συνέβη απολύτως ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ούτε δηλαδή αυτούσια μεταφορά, ούτε αυτόματη
προσαρμογή (Κιμουρτζής, 2003) ˙ και πως θα ήταν δυνατόν άλλωστε, προκειμένου για κοινωνικές

διεργασίες να συμβεί κάτι αυτόματα ή αυτούσια, όπως θέλει ο παραδοσιακός ιστοριογραφικός μας λόγος,
ο οποίος όμως ενίοτε επιβιώνει και έως τις ημέρες μας. Ορίσαμε την μεθοδολογική μας παραδοχή κατά
τρόπο αποφατικό: τι δεν δεχόμαστε. Τι δεχόμαστε τότε; Δεχόμαστε ότι οι θεσμοποιήσεις στο νέο κράτος,
γίνονταν μέσα από σύνθετες διαδικασίες εξοικείωσης με τα παραδείγματα που προέρχονταν από τις έξω
κοινωνίες και επάλληλες πολιτισμικές διεργασίες για την διαμόρφωσή τους ώστε να λάβουν ελληνική
υπόσταση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
[Λόγοι εκφωνηθέντες εν
τω ελληνικώ Πανεπιστημίω κατά
την επέτειον της
καθιδρύσεως
αυτού εορτήν της 20 Μαϊου 1842 έως 1861]:
Βενθύλος, Ι (1842), Βάμβας, Ν. (1844), Ιωάννου, Φ. (1845), Ράλλης, Γ.Α. (1846), Κωστής, Ν.
(1847), Κοντογόνης, Κ. (1848), Αργυρόπουλος, Π. (1850), Πρινάρης, Γ. (1851), Κουμανούδης, Στ.
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[1]

Αυτή η βαυαρική πείρα και στιβαρότητα, δεν ισοδυναμεί με προσπάθεια εγκαθίδρυσης επείσακτων
"βαυαρικών" διοικητικών ρυθμίσεων, όπως πολλές φορές σημειώνεται στις γενικές εργασίες για την
οθωνική εποχή. Πρόκειται για εμπειρία και στιβαρότητα σφυρηλατημένες από τον ανταγωνισμό ή/και την
συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών: "Η διαίρεσις [σε νομούς και επαρχίες] εγένετο κατά τας από
Γαλλίας (τω 1790 γενομένας διαιρέσεις και οργανώσεις των departements, districts και communes) εις
την Βαυαρίαν και άλλα γερμανικά κράτη εισαχθείσας διαιρέσεις", (Γεραγάς, 1948: 61). Παρά τις
σποραδικές –και πάλι όμως γενικότατες- επισημάνσεις, όπως η προηγούμενη, πολλά θέματα της
διοικητικής οργάνωσης στις απαρχές του κράτους και των "προτύπων" από τα οποία επηρεάστηκαν,
παραμένουν ανεξέταστα. Σχετικώς: (Μακρυδημήτρης, 2002), (Παππά, 2002).
[2]
Δηλοποίησης. Περί μεταθέσεως της προς σύστασιν του Πανεπιστημείου τελουμένης μνήμης, από τας 3
εις την 20 Μαϊου. Το κείμενο της Δηλοποίησης (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 19: 22 Μαϊου 1838):
"Η επί των Εκκλησιαστικών Γραμματεία της Επικρατείας
Δηλοποιεί, ότι
Κατά πρότασιν της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Γραμματείας της Επικρατείας εγκρίνομεν να καθιερωθή εις το εξής η μνήμη της συστάσεως
του Πανεπιστημείου, μεταφερομένης της εορτής ταύτης από της 3 εις την 20 Μαϊου.
Χάρις δε τούτου θέλει γίνεσθαι εις το Πανεπιστημείον αυτό αρμόδιος τελετή παρά
του αρχιερέως, παρόντων του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματέως,
του Διοικητού, του Δημάρχου και όλου του συλλόγου των διδασκάλων και μαθητών.
Εν Αθήναις, την 29 Απριλίου (11 Μαϊου) 1838.
Ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεύς της Επικρατείας
Γ.Γλαράκης ".
[3]
Η κυκλική ανάθεση την οποία εντοπίζουμε αποκρύπτει βέβαια ένα θέμα: ότι κανένας από τους
Καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής που διδάσκουν στο Φυσικομαθηματικό Τμήμα της, δεν κλήθηκε να
εκφωνήσει επετειακό λόγο.
[4]
Μοναδική εξαίρεση ο Π.Ρομπότης της Θεολογικής ο οποίος, όταν του ανατίθεται ο Λόγος του 1860,
έχει, ασυμπλήρωτα ακόμη, δύο χρόνια παρουσίας στο Πανεπιστήμιο. Αλλά όπως είπαμε, για την
Θεολογική Σχολή είχε ήδη μιλήσει τρεις φορές ο Κ.Κοντογόνης. Και με την πρώτη διαθεσιμότητα
χρειαζόταν αυτή η μονοτονία να διακοπεί, διότι εξέθετε το Υπουργείο Παιδείας, καθώς αναδείκνυε την
ισχνή καθηγητική σύνθεση της Θεολογικής Σχολής, την οποία σχολίαζαν συνεχώς όσοι αναφέρονταν στις
ελλείψεις του Πανεπιστημίου.
[5]
Από παρόμοιες διατυπώσεις που περιέχουν οι Λόγοι, χρησιμοποιώ τις εκφράσεις
του Κ.Κοντογόνη (1848: 1).
[6]
Βρισκόμαστε ακόμη στην εποχή που το κράτος διαχειρίζεται με συγκριτική –ως προς τις επόμενες
εποχές- ευκολία την διαμόρφωση της εθνικής κληρονομιάς. Αντίθετα, κατά τον 20ο αιώνα, όπως
επισημαίνει ο Fr.Hartog (2003) που διαπραγματεύεται το θέμα "κληρονομιά – μνήμη – ταυτότητα ": "από

την στιγμή που η κληρονομιά γίνεται όλο και πιο σημαντική, η έννοια, η κατηγορία του ιστορικού μνημείου
τίθεται όλο και περισσότερο σε αμφιβολία".

ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΣ – ΘΡΗΣΚΕΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1935-1937
Αναστάσιος ΚΟΝΤΑΚΟΣ
Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αναστάσιος ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
Υπ. Διδ. Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α. Στοχοθεσία έρευνας και μεθοδολογία
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να ανιχνεύσει τη σχέση και την αλληλόδραση της εκπαίδευσης
και της εκκλησίας με τον «αλυτρωτισμό», αξιοποιώντας το παράδειγμα της Καλύμνου κατά τη χρονική
περίοδο που εκτείνεται από το 1935 ως το 1937. Το σχολείο, πρωτίστως σε κρίσιμες εθνικές περιόδους,
όπως είναι η εξεταζόμενη της Ιταλοκρατίας, αποτελεί βασική συνιστώσα της ελληνικής ταυτότητας
επιχειρώντας να προβάλει τη συνέχεια του ελληνισμού από την αρχαιότητα ως σήμερα. Μέσω της
ανάδειξης της κοινής εθνικής υπαγωγής, το σχολείο εξασφαλίζει τη συγκρότηση, την εδραίωση και την
αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας. Πολύτιμος αρωγός σε αυτήν του την προσπάθεια υπήρξε η
Εκκλησία και το βαθιά ριζωμένο στη συνείδηση του λαού ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα.
Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι αυτή της ιστορικής έρευνας. Προχωρήσαμε στη διερεύνηση και
την αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, αποδελτιώνοντας μέρος της σχετικής
βιβλιογραφίας και διεξάγοντας έρευνα σε αρχειακό υλικό. Επιπρόσθετα, αντλήσαμε πολύτιμες
πληροφορίες από το προφορικό αρχείο που συγκροτήσαμε για τη συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο, πρέπει
να αναφέρουμε πως οι δυσχέρειες ήταν πολλές, τόσο στη μελέτη του αρχειακού υλικού, σημαντικό τμήμα
του οποίου, δυστυχώς, έχει συληθεί ή καταστραφεί, όσο και στη διεξαγωγή των προφορικών
συνεντεύξεων, λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης από τα γεγονότα και της προχωρημένης ηλικίας
των υποκειμένων και της προσωπικής εμπλοκής τους.
Ο ερευνητής της ιστορίας, και ιδίως της ιστορίας της εκπαίδευσης, οφείλει να είναι ιδιαίτερα
επιφυλακτικός ως προς τις κρίσεις του κατά την εξέταση των γεγονότων. Σύμφωνα και με τον Χάιντεγκερ,
η ιστορία είναι όχι απλώς μια προβολή από τον άνθρωπο του παρόντος στο παρελθόν, αλλά μια προβολή
του πιο φαντασιακού κομματιού του παρόντος, η προβολή στο παρελθόν του μέλλοντος που έχει επιλέξει,
μια ιστορία - επινόηση, μια ιστορία - επιθυμία προς τα πίσω ( Ζακ Λε Γκοφ 1998, 159) Ο ιστορικός οφείλει
να θεμελιώνει και να υποστηρίζει την αλήθεια ή τουλάχιστον αυτήν που νομίζει για αλήθεια. Όμως, μπορεί
να είναι εντελώς αντικειμενικός, όταν προσπαθεί να εκτιμήσει την σπουδαιότητα των γεγονότων και να
εντοπίσει τις αιτιακές σχέσεις; Μάλλον όχι, ιδίως όταν αναφέρεται σε περιόδους, οι οποίες είναι
φορτισμένες συναισθηματικά, ψυχολογικά και ιδεολογικά, όπως είναι αυτή της Ιταλοκρατίας στα
Δωδεκάνησα. Η αντικειμενικότητα είναι πολύ φιλόδοξη σκόπευση και κατασκευάζεται σιγά - σιγά, δια
μέσου των ασταμάτητων αναθεωρήσεων της ιστορικής έρευνας, των επίπονων διαδοχικών διορθώσεων,
της συσσώρευσης των επιμέρους αληθειών (Ζακ Λε Γκοφ 1998, 163-164). Με ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή
θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση και ανάλυση των γεγονότων.

Β. Το ιστορικοκοινωνικό συγκείμενο
Κανένα αντικείμενο ιστορικού ενδιαφέροντος και παρατήρησης δεν μπορεί να εξεταστεί απομονωμένα.
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο, προτού εισέλθουμε στο κύριο μέρος της εργασίας, να εξετάσουμε εν
συντομία την περιρρέουσα ατμόσφαιρα εκείνης της περιόδου.
Τα Δωδεκάνησα βρίσκονταν υπό ιταλική διοίκηση ήδη από το 1912. Ωστόσο, μετά την υπογραφή της
συνθήκης της Λωζάννης στις 24 Ιουλίου 1923, κατά την οποία η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας από
κάθε δικαίωμα και τίτλο στα Δωδεκάνησα, η ιταλική πολιτική απέναντι στους Δωδεκανησίους
θα σκληρύνει ιδιαίτερα. Την 6η Αυγούστου 1924 η Ιταλία, με το βασιλικό διάταγμα αριθμ. 1354

(Φραγκόπουλος 1958, 53), προχώρησε στην προσάρτηση της Δωδεκανήσου νομικώς, η οποία λαμβάνει
το όνομα «Νήσοι Αιγαίου» και προσαρτάται ως «Κτήση» (Possedimento) και όχι ως «Αποικία» (Colonia),
γιατί στη Δωδεκάνησο υπήρχε υψηλό πολιτιστικό επίπεδο κι η ιταλική κυβέρνηση δεν ήθελε να την
εξομοιώσει με τη Λιβύη ή την ανατολική Αφρική. Επιπλέον, τα νησιά, αντί να υπαχθούν στο Υπουργείο
Αποικιών,
πέρασαν
στην
άμεση
δικαιοδοσία
του
Υπουργείου
Εξωτερικών,
του
οποίου προϊστατο ο Μουσολίνι. Αυτή η ρύθμιση καταδεικνύει τον ξεχωριστό ρόλο των νησιών στην
άσκηση της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής.
Οι Ιταλοί πλέον προχωρούν σε συστηματική προσπάθεια για τον εξιταλισμό των Νήσων, πλήττοντας
τους δύο βασικούς πυλώνες της ελληνικής ταυτότητας, την Εκκλησία και την Εκπαίδευση. Από το
1924 αποπειράθηκαν να δημιουργήσουν αυτοκέφαλη δωδεκανησιακή Εκκλησία, ωστόσο η προσπάθειά
τους διεκόπη προσωρινά το 1929, λόγω του αιτήματος του Πατριάρχη Φωτίου για τη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος
στο
δωδεκανησιακό
λαό.
Όσον
αφορά
στην
εκπαίδευση,
ο
κυβερνήτης Mario Lago επέβαλε το 1926 τον περίφημο «Σχολικό Κανονισμό» με τον οποίο, εκτός των
άλλων, απομακρύνονται οι εκκλησιαστικές αρχές από το διοικητικό και διδακτικό έργο των σχολείων και
εισάγεται η υποχρεωτική διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας ήδη από το δημοτικό. Οι Δωδεκανήσιοι
αντέδρασαν έντονα στο κυβερνητικό διάταγμα, με προεξάρχουσα την Κάλυμνο, η οποία είχε μακρά
παράδοση στο χώρο των Γραμμάτων και απέρριψε με γενικές συνελεύσεις του λαού την αλλαγή στο
σχολικό καθεστώς. Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθούν μαζικές συλλήψεις και να εξοριστούν αρκετοί
από τους άρχοντες του τόπου. Η αντίσταση όμως των Καλυμνίων θα κορυφωθεί μερικά χρόνια αργότερα,
όταν θα επανέλθει το θέμα του Αυτοκέφαλου της Δωδεκανησιακής Εκκλησίας. Τον Ιούνιο του 1934 οι
μητροπολίτες Ρόδου Απόστολος, Καλύμνου - Λέρου Απόστολος και Κάσου – Καρπάθου Γερμανός και οι
δύο αρχιμανδρίτες ( ο γενικός επίτροπος και ο πρόεδρος της επιτροπής της μονής Πάτμου) υπέβαλαν
υπόμνημα στο Πατριαρχείο ζητώντας την άμεση αναγνώριση του Αυτοκέφαλου ως του μόνου τρόπου
απόκρουσης των κίνδυνων που αντιμετώπιζε η Εκκλησία από τους Ιταλούς (Φεσόπουλος 1935, 29). Όταν
το Πατριαρχείο απέρριψε το αίτημά τους και με αφορμή την απαγόρευση από την ιταλική κυβέρνηση της
άμεσης αλληλογραφίας μαζί του, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και αποσύρθηκαν στον Πανορμίτη της
Σύμης. Σ’ όλα τα νησιά της Δωδεκάνησου η ιταλική κυβέρνηση ζήτησε από τους πιστούς να
τηλεγραφήσουν στους μητροπολίτες, ζητώντας τους να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Πάρα ταύτα, η
υπόδειξη τους δεν έγινε αποδεκτή από όλα τα νησιά. Ιδίως στην Κάλυμνο, το έγγραφο υπεγράφη μόνον
από το δήμαρχο και δύο συμβούλους, σύμφωνα με την έκθεση της ιταλικής κυβέρνησης της 8 / 9 / 1935
(Φραγκόπουλος 1995, 194). Εν συνεχεία, με παρέμβαση της ιταλικής Διοίκησης, η οποία ήρε την
απαγόρευση της αλληλογραφίας, οι μητροπολίτες απέσυραν τις παραιτήσεις τους και επέστρεψαν στις
έδρες τους.
Στην Κάλυμνο η επιστροφή του μητροπολίτη Αποστόλου έγινε δεκτή με καχυποψία από το λαό και από
την «Εθνική Ένωση Καλύμνου», μια ομάδα Καλυμνίων που είχε συσταθεί με στόχο την ενίσχυση του
εθνικού φρονήματος και τη διατήρηση άσβεστου του πόθου για ένωση με τη «μητέρα – Ελλάδα». Κατόπιν
συνεννοήσεως με την εθνική αυτή οργάνωση, όλοι οι ιερείς της Καλύμνου συγκεντρώθηκαν μυστικά
στον ιερό ναό της Υπαπαντής και ορκίστηκαν πάνω στην Αγία Τράπεζα να αποκηρύξουν τον μητροπολίτη
Απόστολο και να μείνουν αλληλέγγυοι μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα τους και την απόσυρση της ιδέας
του Αυτοκέφαλου.
Στις αρχές του Νοέμβρη 1934 ο μητροπολίτης, μη αντέχοντας το εχθρικό κλίμα, αναχώρησε για
τη Λέρο και διόρισε αρχιερατικό επίσκοπο Καλύμνου το μοναχό Επιφάνιο Καλογιάννη, της μονής του
Θεολόγου της Πάτμου, ο οποίος, ωστόσο, δεν έγινε ποτέ αποδεκτός στη συνείδηση του λαού. Έτσι,
φτάνουμε στο 1935.

Γ. Τα γεγονότα του 1935
Την ημέρα της λειτουργίας του Αγίου Αντωνίου, τον Ιανουάριο του 1935, οι καραμπινιέροι ( Ιταλοί
χωροφύλακες) ζήτησαν να συλλάβουν τον ιερέα Μιχάλη Τσουγκράνη, ο οποίος ήταν το σύμβολο
της εθνικοθρησκευτικής αντίστασης για τους κατοίκους της Χώρας, εντός του ναού της
Παναγίας Κεχαριτωμένης. Ο παπά-Τσουγκράνης (1862 – 1942) συγκέντρωνε στο πρόσωπό του δύο
ιδιότητες. Ήταν και δάσκαλος και ιερέας. Μάλιστα ο Mario Lago τον είχε χαρακτηρίσει «Παπαφλέσσα της
Καλύμνου» και ως τέτοιο τον κυνήγησαν, για να τον εξοντώσουν. Ο υιός του παπά-Τσουγκράνη,
Ηλίας Τσουγκράνης, πολιτικός αναλυτής θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος εργάστηκε στα
Ηνωμένα Έθνη και στη «Φωνή της Αμερικής» ως ραδιοσχολιαστής, μας προσέφερε πολύτιμες μαρτυρίες.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Ηλία Τσουγκράνη, ο πατέρας του έφυγε ρακένδυτος μαζί με τη γυναίκα του
από το Βαθύ της Καλύμνου, κυνηγημένος από τους Ιταλούς. Μετά από μια σύντομη στάση στο νησάκι
της Ψερίμου πέρασε απέναντι στη Μικρά Ασία με βάρκα με κουπιά. Το όνομα του βαρκάρη ήταν
Λουκάς Λουκάκης. Εκεί τους συνάντησε ο Έλληνας πρόξενος Δημήτριος Παππάς, ο οποίος τους
προσέφερε χρήματα και ρούχα. Ενώ όμως ο παπα-Τσουγκράνης ήθελε να μεταβεί στην
Κωνσταντινούπολη και στο Πατριαρχείο, για να δώσει αναφορά για τα συμβάντα, ο πρόξενος του
υπέδειξε να πάει στην Αθήνα, προφανώς για να μη φέρει τον Πατριάρχη σε δυσχερή θέση. Η μετάβαση
του προξένου στη Μικρά Ασία, η παροχή βοήθειας και η καθοδήγηση καταμαρτυρεί την προσπάθεια της
Ελλάδας να συνδράμει τους Έλληνες αγωνιστές, μέσω του Προξενείου.
Ο ιερέας Μιχάλης Τσουγκράνης αναχώρησε με το πλοίο της γραμμής μαζί με τη γυναίκα του και έφθασε
στον Πειραιά, όπου τον υποδέχθηκε θερμά η Δωδεκανησιακή Παροικία. Μάλιστα, σύμφωνα με την
αφήγηση του γιου του, ο οποίος ευρισκόμενος στην Αθήνα για σπουδές είχε κατεβεί για την υποδοχή του,
στον Πειραιά βρέθηκε και ο Β. Μόστρας, διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών και υπεύθυνος για τα
θέματα της Δωδεκανήσου. Εκείνος τον οδήγησε στο Υπουργείο Εξωτερικών για κατάθεση. Έκτοτε, ο
ηρωικός παπάς και δάσκαλος ξεκίνησε τον αγώνα του για την ενημέρωση της ελληνικής κοινής γνώμης
πάνω στα δραματικά γεγονότα της Καλύμνου.
Εν τω μεταξύ, στην Κάλυμνο μετά τις ραγδαίες εξελίξεις, οι ιερείς, σε συνεννόηση με την «Εθνική
Ένωση Καλύμνου», αποφάσισαν να κλείσουν τις εκκλησίες. Οι ιεροτελεστίες πλέον γίνονταν κρυφά στα
σπίτια των πιστών. Αν και το Πατριαρχείο, μόλις πληροφορήθηκε την κατάσταση, έστειλε επιστολή
ζητώντας να επικρατήσει γαλήνη και να μη στρέφεται ο λαός εναντίον του Αποστόλου, η επιστολή αυτή
θεωρήθηκε πλαστή και δεν προκάλεσε καμία μεταβολή στη στάση των Καλυμνίων. Μέσα σε αυτό το
έκρυθμο κλίμα, ο μητροπολίτης Απόστολος έδωσε εντολή στο μοναχό Καλογιάννη και στον
ιερέα Θέμελη Τσαγκάρη να ανοίξουν την εκκλησία του Χριστού στις 5 Απριλίου του 1935. Μία μέρα πριν,
στις 4 Απριλίου, με τη συνεργασία του αρχιερατικού επισκόπου και του ιταλού διοικητή, εστάλη
πρόσκληση στους δασκάλους να μεταβούν με τους μαθητές στην εκκλησία για τους Χαιρετισμούς της
Θεοτόκου. Οι δάσκαλοι έδωσαν αρνητική απάντηση, στάση που προκάλεσε τη σύλληψη τους δύο μέρες
αργότερα (Φεσόπουλος 1935, 32-33).
Το βράδυ της 5ης Απριλίου 1935 η διοίκηση της «Εθνικής Ένωσης Καλύμνου» συνήλθε μυστικά στο σπίτι
του Αντώνη Ψαρομπά και αποφάσισε την ένταση του αγώνα κατά του μητροπολίτη και της ιταλικής
διοίκησης. Η σύσκεψη αποφάσισε να δοθεί εντολή στους γονείς να πουν στα παιδιά τους να
εγκαταλείψουν τα σχολεία, για να μη οδηγηθούν με τη βία στην εκκλησία. Τότε ο Γιώργης Μάγκος, ένα
από τα ιδρυτικά μέλη της «Εθνικής Ένωσης Καλύμνου», έγραψε και κυκλοφόρησε τις ακόλουθες
προκηρύξεις (Φραγκόπουλος 1995, 202-203) :
«ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Η
Θρησκεία
μας
κινδυνεύει
και πάλιν. Πάλιν η
Θρησκεία
μας
ευρίσκεται
εις
την τελευταίαν της αναπνοήν. Διότι την ώθησαν χείρες προδοτών σκοτεινών εκπροσώπων, οι οποίοι
έκαμαν τη Θρησκεία μας παίγνιον της αναισχύντου τοπικής ιταλικής πολιτικής. Ημείς, ένδοξοι Καλύμνιοι,
γνήσιοι απόγονοι των ενδόξων προγόνων μας, γνήσια τέκνα του Διάκου, του Κολοκοτρώνη, του Μιαούλη
και του Κανάρη οφείλομεν να ορμήσωμεν διά να θάψωμεν τα άτιμα σχέδιά των.
Δεν πρέπει να φοβώμεθα από τας ψευδείς διαδόσεις των διότι υπεράνω ημών υπάρχει
μία ανωτέρα δύναμις. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, η φοβερά σπάθη της οποίας θα εξολοθρεύση τους εχθρούς της.
ΖΗΤΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΖΗΤΩ Η ΚΑΛΥΜΝΟΣ».
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Όλοι οι μαθηταί του Γυμνασίου μας , έχοντες συναίσθησιν του πόνου ο οποίος σφίγγει την καρδίαν, εις
τον οποίον η Κυβέρνησις έρριψεν ημάς και τον αγαπητόν ορθόδοξον πληθυσμόν, θέτουσα χείρα αναιδώς
επί
της
Θρησκείας
μας,
πράγμα
το
οποίον
κανένας
ποτέ
γραπτός
νόμος
δεν επέτρεψεν, αποφασίσαμεν από κοινού να μη δεχθώμεν ποτέ να συνεχίσωμεν τα μαθήματά μας
μέχρις ότου θα συνεχισθή αυτή η κατάστασις, αξία πένθους, και τούτο διά να πενθώμεν την πίστιν μας,
η οποία εκτυπήθη από τα λακτίσματα μερικών.
Οποιοδήποτε μέτρον βίας και αν θελήση να λάβη κατά των μαθητών η σκληρά Κυβέρνησις και με
οποιαδήποτε αγρίαν μορφήν και αν ζητήση να κτυπήση με το χέρι της, τίποτε δεν θα κατορθώση να
μας κάμη να παραδεχθώμεν εκείνο που προστάζουν οι πλάνοι της θρησκείας, δεδομένου

ότι είμεθα διατεθειμένοι
να υποφέρωμεν τα πάνδεινα χάριν
της,
έχοντες
ως ιδανικόν να διατηρήσωμεν εν δόξη τη Θρησκείαν μας, την οποίαν εκληρονομήσαμεν από τους
ενδόξους προγόνους μας.
Έσο, λοιπόν, βέβαιος αγαπητέ και ένδοξε πληθυσμέ της Καλύμνου, ότι μέχρις ότου δεν υπάρχει Θρησκεία
δεν
θα υπάρχη ούτε Γυμνάσιον.
Ας υποφέρωμεν τώρα
οιανδήποτε καταπίεσιν και
οι
αληθινοί προστάται και υπερασπισταί μας ας εκδικηθούν τα δεινά μας.
Κάλυμνος 6 Απριλίου 1935».
Τα προαναφερθέντα καθιστούν πασιφανή τη στενή σχέση αλληλεπίδρασης εκκλησίας και εκπαίδευσης
στην προσπάθεια για εθνική απελευθέρωση. Σχολείο και Εκκλησία εντάσσονται στον αγώνα για την
λευτεριά. Είναι σαφές πως οι Καλύμνιοι θεώρησαν το Αυτοκέφαλο κατάφωρη παραβίαση των
δικαιωμάτων τους και ολοφάνερη απόπειρα για την απεθνικοποίησή τους.
Τα γεγονότα πήραν δραματική τροπή. Σημειώνονται σφοδρές συγκρούσεις του λαού και κυρίως των
γυναικών με τους «καραμπινιέρι». Ο άμαχος πληθυσμός βάλλει με πέτρες κατά των στρατιωτών, οι οποίοι
ζήτησαν και έλαβαν ενισχύσεις, για να αντιμετωπίσουν το «μαινόμενο πλήθος». Στις συμπλοκές που
σημειώθηκαν στις 6 Απριλίου σκοτώθηκε ένας νεαρός βοσκός, ο Μανώλης Καζώνης, γεγονός που
συγκλόνισε το μαχόμενο λαό. Η ιταλική Διοίκηση κήρυξε την κατάσταση «δημοσίου κινδύνου» και
επέβαλε στρατιωτικό νόμο. Τις πρώτες ώρες της 7ης Απριλίου 1935 συλλαμβάνεται πλήθος κόσμου
(πβ. Φραγκόπουλος 1995, 205) και κυρίως ιερείς και εκπαιδευτικοί. Μάλιστα, ο διοικητής της
Καλύμνου De Bisogno στην αναφορά του προς την Κυβέρνηση των Ιταλικών Νήσων του Αιγαίου αναφέρει
: «Η συμμετοχή των δασκάλων των σχολείων στη στάση ήταν καταφανής με την επέμβαση
στην πλατείαν διαφόρων δασκαλισσών και με το άδειασμα από τους μαθητές των σχολείων, που το
υποκίνησαν οι ίδιοι οι δάσκαλοι, οι νόμισαν πως θα σώσουν την οικονομικήν τους θέση με
την εξεζητημένην παρουσίαν τους κατά τις απουσίες των μαθητών» (Φραγκόπουλος 1995, 206-207).
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και πολλά μέλη της «Εθνικής Ένωσης Καλύμνου» όπως ο
Γιώργης Μάγκος, ο Αντώνης Καλογιάννης, ο Αντώνης Ψαρομπάς, ο Αντώνης Ζερβός κ.α. Από
τους συλληφθέντες εκπαιδευτικούς ενδεικτικά αναφέρουμε το Μιχάλη Σκαρδάση, ο οποίος είχε υποστεί
διώξεις και το 1926 για την απείθειά του στην εφαρμογή του Σχολικού Κανονισμού και, σύμφωνα με τη
μαρτυρία της κόρης του Μαρίας Σκαρδάση, είχε επαφές με την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και
την Καλοτίνα Κουσκούτη διδασκάλισσα, ετών 53, η οποία, αν και προστάτης οικογένειας, παρέμεινε
εννέα μήνες στη φυλακή. Οι Ιταλοί μεταφέρουν τους φυλακισμένους στην Κω και στη Ρόδο και αρχίζουν
τις δίκες τους κατά κλιμάκια από τις 12 του Απρίλη μέχρι τις 4 Ιουνίου του 1935. Εύλογα εξάγεται το
συμπέρασμα πως οι δίκες-παρωδία είχαν ως στόχο την επιβολή της πολιτικής βούλησης του φασιστικού
καθεστώτος. Περίπου 69 Καλύμνιοι καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε ποινές φυλακίσεως από ένα
ως εξίμισι χρόνια.

Δ. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του de Vecchi.
Παρά τις σκληρές διώξεις ο καλυμνιακός λαός δεν πτοείται. Οι εκκλησίες παραμένουν κλειστές και οι
λειτουργίες τελούνται σε σπίτια. Έτσι, φθάνουμε στο 1936, οπότε και επισκέπτεται τα Δωδεκάνησα
ο Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon ως Υπουργός της Παιδείας και μέλος της Τετρανδρίας του
φασισμού, η οποία πρωτοστάτησε με την περίφημη «Πορεία της Ρώμης» στην άνοδο του Μουσολίνι στην
εξουσία το 1922. O Lago του επεφύλαξε μεγάλη υποδοχή, ωστόσο o de Vecchi δεν έμεινε
ικανοποιημένος και έκανε δριμύτατες παρατηρήσεις στο Lago, επειδή ο λαός μιλούσε ακόμη ελληνικά,
μετά από τόσα χρόνια ιταλικής κατοχής. O de Vecchi γύρισε στην Ιταλία και σε λίγο επέστρεψε στα
Δωδεκάνησα αναλαμβάνοντας ως Γενικός Διοικητής με Βασιλικό Διάταγμα στις 22 Νοεμβρίου 1936. Ο
αθηναϊκός τύπος αναφέρθηκε με κολακευτικά σχόλια στο διορισμό του de Vecchi χαρακτηρίζοντας τον
μεγάλο πολιτικό και φιλέλληνα (Παπαχριστοδούλου 1994, 568). Εν τούτοις, σύντομα ο νέος Διοικητής θα
δείξει το αληθινό του πρόσωπο. Κατά τη γνώμη του de Vecchi, αφού η ορθόδοξη Εκκλησία έχει
απογυμνωθεί από κάθε δικαιοδοσία στην εκπαίδευση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, το Αυτοκέφαλο δεν
είχε νόημα. Επομένως, θέλησε να το κλείσει, για να μην αποτελεί πηγή άσκοπων προστριβών και
αναταραχής. Αυτή η επιθυμία της ιταλικής Διοίκησης ουσιαστικά έθεσε τέρμα στη διεκδίκηση του
Αυτοκέφαλου. Οι εξελίξεις στο εκκρεμές εκκλησιαστικό ζήτημα της Καλύμνου ήταν ραγδαίες. Το πρωί
της 2ας του Μάη του 1937 έφθασε στο νησί τηλεγράφημα από τον Πατριάρχη Βενιαμίν με το οποίο

γνωστοποιούνταν στους ιερείς και τους προύχοντες του τόπου ότι «η Κάλυμνος απεσπάσθη της
Μητροπόλεως Λέρου και προσηρτήθη στην Μητρόπολιν Κώου» (Φραγκόπουλος 1995, 217). Ο λαός της
Καλύμνου πανηγύρισε την πολυπόθητη απομάκρυνση του μητροπολίτη Αποστόλου, στην οποία έβλεπαν
την οριστική ήττα του Αυτοκέφαλου.
Η ιταλική Διοίκηση έχοντας αποτύχει στο θρησκευτικό ζήτημα, έστρεψε την προσοχή της, για άλλη μια
φορά στην παιδεία, στην προσπάθειά της να πλήξει το εθνικό φρόνημα των Δωδεκανησίων. Ο Σχολικός
Κανονισμός του 1926 δε θεωρήθηκε επαρκής για τη διάδοση της ιταλικής γλώσσας και του πολιτισμού
από το de Vecchi. Έτσι, με το κυβερνητικό διάταγμα υπ’ αρ. 149 της 21 / 7 / 1937 :
Επιβάλλεται η χωρίς εξαιρέσεις εξομοίωση των κοινοτικών (ελληνικών) σχολείων με τα ιταλικά.
Η ελληνική γλώσσα (lingua locale) γίνεται μάθημα προαιρετικό και διδάσκεται τρία ημίωρα την
εβδομάδα χωρίς βιβλία ως την τρίτη τάξη του πενταετούς δημοτικού σχολείου, μετά έπρεπε να
ξεχαστεί. Μάλιστα, ο βαθμός επίδοσης στα Ελληνικά δε συνυπολογίζεται κατά την εξαγωγή των
αποτελεσμάτων.
Ο κυβερνήτης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, επικαλούμενος πειθαρχικούς, διδακτικούς
ή πολιτικούς λόγους, έχει το δικαίωμα να διατάξει το κλείσιμο των λεγόμενων «ιδιωτικών
σχολείων».
Εισάγεται ένα καινούργιο μάθημα, η φασιστική αγωγή (cultura fascista) από την πρώτη
δημοτικού, δύο ώρες την εβδομάδα, για να εξυπηρετήσει τα σχέδια της ιταλικής προπαγάνδας.
Οι δάσκαλοι υποχρεώνονται να μιλούν και να διδάσκουν στα ιταλικά, διαφορετικά απολύονταν.
Τα γυμνάσια των νησιών Κω, Σύμης και Καλύμνου θα λειτουργούσαν ως κατώτερα ιταλικά.
Στην Κάλυμνο το «Νικηφόρειο Γυμνάσιο» μετατρέπεται σε «Gimnasio Ovidio» και τα δημοτικά σχολεία
σε «Scuole Elementari». Το Παρθεναγωγείο είχε την επιγραφή «Principessa Maria Pia». Οι Έλληνες
δάσκαλοι που δε δέχονταν να διδάξουν τα Ιταλικά απολύονταν και έφευγαν στο ελληνικό κράτος. Η
έξοδος των εκπαιδευτικών αλλά και γενικότερα του πληθυσμού θα ήταν μαζική, αν δεν υπήρχε το
Ελληνικό Προξενείο, το οποίο προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αποτρέψει τη φυγή τους, έχοντας εντολές
να μην υπογράφει διαβατήρια για την Ελλάδα. Μολονότι φυλασσόταν στενά από τους Ιταλούς και η
πρόσβαση σε αυτό ήταν εξαιρετικά δυσχερής, το Προξενείο δεν έπαψε στιγμή να συνδράμει, με όποιο
μέσο διέθετε , τους Έλληνες εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να μην υποκύψουν στα σχέδια του
κατακτητή. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία της Καλύμνιας δασκάλας Καλλιόπης Μανιά, για την
προτροπή του προξένου Δημητρίου Παππά, ο οποίος της είχε πει : « Όταν χάνουμε τα υγιή στοιχεία στην
εκπαίδευση, τι θα γίνει; Κρατηθείτε όσο μπορείτε, μην αφήνετε τις θέσεις σας να τις παίρνουν Ιταλοί
δάσκαλοι. Η ζημιά είναι δικιά μας, μην τους αφήνετε τα παιδιά στα χέρια τους. Έχουμε ευθύνη».
Πράγματι, πολλοί δάσκαλοι παρέμειναν στα νησιά προσπαθώντας με κάθε τρόπο να διατηρήσουν την
ελληνική γλώσσα. Ο πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Δωδεκανησιακής Επιτροπής, Μιχάλης Βολονάκης σε
επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας στις 22 / 10 / 1945 αναφέρει : «…ευθαρσείς
διδάσκαλοι, βοηθούντες ευτόλμους ωσαύτως
φιλοπάτριδας
γονείς,
κρυφά
και
κατά νυκτερινάς ώρας, εδίδασκον την εθνικήν ημών γλώσσαν εις τους ελληνόπαιδας της Δωδεκανήσου
και ανήπτον άσβεστον εις τας καρδίας αυτών την προς την πατρίδα και την ορθοδοξία αγάπην, θέτοντες
ούτως εις πλήρη ενέργειαν ανά τας μαρτυρικάς νήσους το κρυφό σκολειό» (Υπουργείο Εξωτερικών 1996,
181).
Στην Κάλυμνο, σύμφωνα με πολλές προφορικές μαρτυρίες, παραδίδονταν μαθήματα ελληνικής
γλώσσας κατ’ οίκον, από αρκετούς εκπαιδευτικούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μαρτυρία της ηγουμένης
Αγνής, της μονής του Ρότσου, ότι η δασκάλα Καλλιόπη Κωλέττη παρέδιδε κρυφά μαθήματα στην ίδια
μέχρι και την Τετάρτη τάξη του δημοτικού. Επίσης, η Θεμελίνα Καπελλά, λαογράφος και εκπαιδευτικός
και ο Νικόλαος Κουλιανός, εκπαιδευτικός, αναφέρουν τα ονόματα των Γιάννη Ζερβού, Γιάννη και
Μιχάλη Σκαρδάση, Καλλιόπης Μανιά, ότι παρέδιδαν μαθήματα Ελληνικών σε σπίτια. Η αναφορά αυτή,
ασφαλώς είναι ενδεικτική και δεν εξαντλεί τον κατάλογο των εκπαιδευτικών που με μεγάλο κίνδυνο
προσπαθούσαν να μην αφήσουν την ελληνική γλώσσα να σβήσει.
Οι Ιταλοί, μη μένοντας ικανοποιημένοι, προχώρησαν σε νέες διώξεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
η ανταπόκριση από την Κάλυμνο του αγωνιστικού μηνιαίου δελτίου της δωδεκανησιακής νεολαίας
Αμερικής «Δωδεκανήσιος», που εκδιδόταν από τον Οκτώβριο του 1937 μέχρι το Μάιο του 1941 στη Νέα
Υόρκη. Στο 34 φύλλο του Νοεμβρίου του 1937 διαβάζουμε τα εξής : «Δια του διατάγματος της Διοικήσεως
Ρόδου επαύθησαν ο Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου της νήσου κ. Γιάννης Κλ. Ζερβός, οι καθηγηταί της
φιλολογίας κ.κ. Μιχ. Σκαρδάσης, Δρόσος Κωλέττης, ο φυσικομαθηματικός κ. Αντ. Ζερβός και οι

δημοδιδάσκαλοι Σακ. Μπιλλήρης, Γ. Σωτηρίου, Γ. Μελάς, Μεθ. Τσουκαλάς, Μικές Μαϊλακάκης, Πηνελ.
Πικραμένου, Μπ. Παστρικού. Μεταξύ των παυθέντων είναι και ο γνωστός πρώην Δήμαρχος και
Διευθυντής της 2ας Δημοτικής Σχολής κ. Μιχ. Μαύρος και ο πιστός ακόλουθός του δημοδιδάσκαλος Μ.
Κώστας ή Φελλάς. Γυμνασιάρχης διωρίσθη ο ιταλός εκπαιδευτικός Μ. Γαλαμίνι, αι δε διευθύνσεις όλων
των δημοτικών σχολείων θα ανατεθούν εις ιταλούς εκπαιδευτικούς.
Οι
μισθοί
των
διδασκάλων
δεν
έχουν
πλέον
την βάσιν των
ετών
της
υπηρεσίας,
αλλά τον τίτλον σπουδής. Ούτω οι δημοδιδάσκαλοι με
δίπλωμα του Ιταλικού
Διδασκαλείου Ρόδου έχουν μισθόν ορισθέντα εις 500 λιρέττας και των
διδασκαλισσών εις 450. Οι έχοντες δίπλωμα Ελληνικού Διδασκαλείου λαμβάνουν μισθόν 450, αι
δε διδασκάλισσαι 400 λιρεττών».
Παρά τις ανελέητες διώξεις το φρόνημα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του λαού δε θα καμφθεί. Οι
νησιώτες έχοντας ως πανίσχυρο έρεισμα την ελληνική γλώσσα και την ορθόδοξη πίστη, δε θα πάψουν να
αγωνίζονται μέχρι να πετύχουν το στόχο τους, που δεν είναι άλλος από την ένωση με τη «μητέραΕλλάδα».

Ε. Συμπεράσματα.
Αυτά ήταν συνοπτικά τα γεγονότα της περιόδου 1935-1937, τα οποία σημάδεψαν τη ζωή του νησιού
και έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη των κατοίκων του. Προτού προχωρήσουμε στη εξαγωγή
συμπερασμάτων, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δε φιλοδοξεί ένα περιορισμένο σε
χρόνο και έκταση πόνημα να θεωρήσει ότι εξήντλησε την ανάλυση του θέματος. Στόχος της παρούσας
εργασίας είναι να αναδείξει κάποιες πτυχές της τοπικής ιστορίας της εκπαίδευσης και να συνδράμει στη
διερεύνηση της σχέσης της εκπαίδευσης με τον αλυτρωτισμό και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και
τα εξαγόμενα συμπεράσματα.
Οι Ιταλοί, από πολύ νωρίς είχαν συνειδητοποιήσει τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στη συγκρότηση
της ελληνικής εθνικής συνείδησης. Όπως διαπίστωνε ο ίδιος ο Lago, οι Έλληνες προτιμούσαν να μη φάνε
παρά να στερήσουν τη μόρφωση από ένα παιδί τους. Αναλφάβητοι δεν υπήρχαν. Τα όπλα άμυνας κατά
των Τούρκων ήταν η «ευφυΐα» και η παιδεία. Τη διαχείριση των σχολείων την είχε η Εκκλησία.
Αναπόσπαστος ο δεσμός Εκκλησίας – σχολείων. Ανάμεσα σε φτωχόσπιτα των χωριών ξεχώριζαν τα
κτήρια, σε μνημειακή μορφή, των ιερών ναών και των σχολείων. Για τον Έλληνα, Εκκλησία, σχολείο και
αλυτρωτισμός απήρτιζαν συμπαγή και αδιαίρετη έννοια. Αυτήν ακριβώς την ενότητα θέλησε να διασπάσει
ο Lago. (Τσιρπανλής 1998, 150-151 ). Τόσο το Αυτοκέφαλο, όσο και την επέμβαση στην εκπαίδευση
πρέπει να τα δούμε από πολιτική σκοπιά. Στόχος ήταν η σταδιακή απεθνικοποίηση των Δωδεκανησίων,
για να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα επεκτατικά σχέδια των Ιταλών στην Ανατολή.
Η Κάλυμνος αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση για πολλούς λόγους. Ως προς την εκπαίδευση είχε μακρά
παράδοση. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα υπάρχουν πολλά στοιχειώδη σχολεία και ο αναλφαβητισμός
είναι περιορισμένος. Ο Κανονισμός της Δημογεροντίας του 1894 με το άρθρο 25 ορίζει Εφορεία Σχολείων
υπεύθυνη για την εκπαίδευση στο νησί.. Κατά την περίοδο 1912 – 1925 ακολουθείται το αναλυτικό
πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, οι νησιώτες επιδεικνύουν φλογερό
θρησκευτικό συναίσθημα. Ορθόδοξη πίστη και Ελληνική Παιδεία είναι τα ισχυρότερα συνεκτικά στοιχεία
της ελληνικής ταυτότητας για τους Καλύμνιους. Κατά την απόπειρα επιβολής του Αυτοκέφαλου, η
εξέγερση των Καλυμνίων εκτός από θρησκευτική θα είναι και εθνική. Η απόσχιση από το Πατριαρχείο
θεωρείται προδοσία της ελληνορθόδοξης παράδοσης. Ο απλός λαός βλέπει στο Αυτοκέφαλο ύπουλα
σχέδια του παπισμού για εξόντωση του ορθόδοξου φρονήματος και της ελληνικότητας των νησιών.
Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα γεγονότα του 1935 υποκινήθηκαν και από την «Εθνική Ένωση
Καλύμνου», μια πατριωτική αντιστασιακή οργάνωση, η οποία σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία αλλά
και από προφορικές μαρτυρίες συγγενικών προσώπων των συμμετεχόντων σ’ αυτήν, κρατούσε τακτική
επαφή με την ελληνική κυβέρνηση και με το προξενείο της Ρόδου. Συγκεντρώνει χρήματα και βοηθάει
τους κυνηγημένους για τα εθνικά φρονήματα πατριώτες, αγοράζει ελληνικά βιβλία για τους μαθητές,
όταν απαγορεύτηκε η διδασκαλία της Ελληνικής και συνδράμει τους Καλύμνιους δασκάλους που άνεργοι
από το 1937 και μετά διδάσκουν κρυφά τα Ελληνικά σε σπίτια. Όλες οι ενέργειες κινούνται προς μία
κατεύθυνση, την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος και οι νησιώτες διακατέχονται από έναν πόθο, την
ένωση με την Ελλάδα.

Η στάση της Ελλάδας απέναντι στο Δωδεκανησιακό ζήτημα είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο και
πολυδιάστατο θέμα. Η επίσημη ελληνική εξωτερική πολιτική είναι εύλογο να είναι εξαιρετικά
επιφυλακτική. Ιδίως μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης και την επικράτηση του φασισμού, οπότε και
ισχυροποιήθηκε η θέση της Ιταλίας στο Διεθνές προσκήνιο, η Ελλάδα προβαίνει σε μία σειρά προσεκτικών
διπλωματικών ελιγμών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συνθήκη που υπογράφτηκε στη Ρώμη από
το Μουσολίνι και το Βενιζέλο στις 23 Σεπτεμβρίου 1928 επί τον τίτλο «Συνθήκη Φιλίας, Συνδιαλλαγής και
Δικαστικού Διακανονισμού». Ο Βενιζέλος εξασφάλιζε με αυτόν τον τρόπο τη μη παροχή ιταλικής βοήθειας
στη Βουλγαρία και την Τουρκία σε περίπτωση που η Ελλάδα έφθανε σε εχθροπραξίες μαζί τους και την
ιταλική υποστήριξη σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Γιουγκοσλαβία. Ένας από τους όρους για να
επιτευχθεί η Ελληνοϊταλική προσέγγιση ήταν η αποδοχή από την Αθήνα του υφιστάμενου καθεστώτος
στα Δωδεκάνησα. Εξάλλου, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στα γεγονότα του 1935 στην Ελλάδα επικρατεί
πολιτική ταραχή, ενώ η Ιταλία έχει βγει ενισχυμένη από την επικράτησή της στον πόλεμο στην Αβησσυνία.
Μάλιστα, το 1937 η Αλβανία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ιταλίας, ενώ στην Ελλάδα έχει επικρατήσει το
φασιστικό καθεστώς του Μεταξά. Με βάση τα προαναφερθέντα συνειδητοποιούμε ότι ήταν εξαιρετικά
δύσκολο η Ελλάδα να ταχθεί επίσημα στο πλευρό των Δωδεκανησίων. Ωστόσο, μέσω του Ελληνικού
Προξενείου, το Ελληνικό Κράτος θα προσφέρει συνεχώς τη συνδρομή του στον αγώνα, υλική και ηθική.
Το Ελληνικό Προξενείο ήταν το καταφύγιο του ελληνικού στοιχείου και ο εθνικός φορέας από τον οποίο
αντλούσαν ελπίδα και ζητούσαν συμβουλές οι Δωδεκανήσιοι σε κάθε περίπτωση ιταλικής παρέμβασης ή
δίωξης. Ιδίως οι εκπαιδευτικοί είχαν συχνότατη επαφή με το προξενείο. Υπάρχουν άφθονες προφορικές
μαρτυρίες, οι οποίες έρχονται να επιβεβαιώσουν τις προσπάθειες του Ελληνικού Προξενείου να κρατήσει
τους Δωδεκανησίους εκπαιδευτικούς στον τόπο τους κατά τα έτη 1935 – 1937 . Ενδεικτικά αναφέρουμε
τη μαρτυρία της Μαρίας Σκαρδάση, οδοντιάτρου στο επάγγελμα, κόρης του καθηγητή Μιχάλη Σκαρδάση,
ο οποίος είχε διωχθεί και φυλακιστεί για τα εθνικά του φρονήματα, ότι το Προξενείο του είχε δώσει
εντολή να παραμείνει στην Κάλυμνο μέχρι να τον εκδιώξουν για αντίσταση.
Οι Δωδεκανήσιοι γαλουχημένοι με τις αξίες της Ορθοδοξίας και της ελληνικής παιδείας πρόβαλαν
σθεναρή αντίσταση στα ιμπεριαλιστικά σχέδια των Ιταλών κατακτητών. Ιδιαίτερα η Κάλυμνος με το έντονο
θρησκευτικό αίσθημα, με σχολεία που λειτουργούσαν από τις αρχές του 19 ου αιώνα, με σχολεία ισότιμα
προς αυτά της «μητέρας – Ελλάδας», με την Εφορεία των Σχολείων, ένα εξαιρετικά προοδευτικό
οργανισμό,
υπήρξε
αγκάθι
στη
πολιτική εξιταλισμού του
φασιστικού
καθεστώτος.
Οι Καλύμνιοι αντλώντας από τα διδάγματα της Εκκλησίας και της Εκπαίδευσης στοιχεία εθνικής
υπερηφάνειας είχαν βαθιά ριζωμένη μέσα τους την αίσθηση της ουσιαστικής συνέχειας του Ελληνισμού.
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Γεώργιος ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ
Φιλόλογος - Υπ. Δρ. στην Ιστορία της Εκπαίδευσης
Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το φθινόπωρο του 1932 η Μαρία Αμαριώτου επισκέφτηκε το Βελιγράδι εκπροσωπώντας
την Ένωση Ελληνίδων Επιστημόνων στις βαλκανικές εσπερίδες, που διοργανώθηκαν εκεί από
την αντίστοιχη σερβική ένωση. Η βαλκανική συνάντηση των γυναικών επιστημόνων της Βαλκανικής
αξιολογήθηκε θετικά από τη Μαρία Αμαριώτου, η οποία εξέφρασε την άποψη ότι τέτοιες πρωτοβουλίες
συντελούν τουλάχιστον όσο και τα πολιτικά μέτρα στην αμοιβαία γνωριμία των λαών.
Η ελληνίδα παιδαγωγός, μέλος τότε του Γνωμοδοτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, ανέδειξε με τη διάλεξή
της στην ελληνική εσπερίδα το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι γυναίκες στη δημιουργία ενός
ειρηνιστικού ιδεώδους «όταν μαζί με τη θέρμη της καρδιάς τους διαθέτουν και ένα φωτισμένο μυαλό».
Με αφετηρία τη θέση ότι η ανάπτυξη της κατανόησης και του σεβασμού των ξένων πολιτισμών πρέπει
να αρχίζει από το Δημοτικό σχολείο και αξιοποιώντας τα αυθεντικά στοιχεία που είχε στη διάθεση της,
παρουσίασε στο ακροατήριο της συνοπτικά αλλά με σαφήνεια το σύνολο της ελληνικής εκπαιδευτικής
πολιτικής των ετών 1928-1932 στα ποσοτικά και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά: επρόκειτο για μια
πολιτική ενταγμένη στον «φωτεινό δρόμο» που, σύμφωνα με τη διατύπωση της Μαρίας Αμαριώτου,
«ξεκίνησε από
το
Βόλο
και
το Μαράσλειο με
διευθυντή
τον Αλ.
Δελμούζο
και
το
Διδασκαλείο θηλέων Θεσσαλονίκης με διευθυντή τον Μίλτο Κουντουρά». Έχει ενδιαφέρον η παρουσίαση
των εκπαιδευτικών γεγονότων της περιόδου αυτής στο εξωτερικό από μία πρωταγωνίστρια τους,
η οποία, με την ένταξή τους στην υπηρεσία της ειρήνης προσέδωσε σ' αυτά μία επιπλέον διάσταση.

ABSTRACT
In
the Automn of
1932
Maria Amariotou visited Belgrade representing
the
Greek
Scientists Union in the Balcan Union. The Balcan meeting of women scientists of the Balcans was
valuated positively by M.Amariotou, whose opinion was that initiatives like these contribute to the
mutual understanding among nations as much as political actions. The Greek pedagogue, who was a
member of the Consultative Board of Education at the time, showed with her lecture the importance
of women in creating an ideal of peace "when they combine the warmth of their heart with a luminous,
bright mind". Starting with the view that the development of the understanding and respect of foreign
civilizations must start at the Elementary School and using reliable facts, she presented to her audience,
briefly but clearly, the Greek educational policy of the years 1928-1932, referring to its qualitive and
quantitative traits: it was a policy that followed the "bright road" which, according
to M.Amariotou,"! began in Volos and
the Maraslio ran
by A.Delmouzos and
the Girls College of Thessaloniki ran by M. Kountouras".It is very interesting that these educational
events were presented abroad by a leading person because using them in the service of peace gave to
them one more dimension.

Η
Μαρία Αμαριώτου το
Φθινόπωρο
του
1932[1] ταξίδεψε
σιδηροδρομικώς
στο
Βελιγράδι, προσκεκλημένη της Ένωσης Σερβίδων Επιστημόνων, και μίλησε εκπροσωπώντας την
αντίστοιχη Ένωση των Ελληνίδων[2]. Η πρόσκληση πρέπει να έγινε στο πλαίσιο μιας βαλκανικής
παιδαγωγικής εβδομάδας. Η υπόθεση αυτή θεμελιώνεται σε μία αναφορά σε χειρόγραφο κείμενο
της Αμαριώτου, σύμφωνα με την οποία η διοργάνωση πέτυχε το στόχο της, αφού
οι Σερβίδες εξασφάλισαν και από τον αντίστοιχο βουλγαρικό σύνδεσμο την αποστολή εκπροσώπου [3].
Άλλες πληροφορίες για τις υπόλοιπες συμμετοχές δεν υφίστανται στα σχετικά χειρόγραφα. Βέβαιο είναι
ότι η εκπρόσωπος κάθε χώρας παρουσίαζε την ομιλία της στο πλαίσιο ολόκληρης εσπερίδας προς τιμήν
της, που οργανώνονταν στη μεγάλη αίθουσα διαλέξεων του Λαϊκού Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Στην
ελληνική βραδιά, κατά την οποία μίλησε η Αμαριώτου μέσα σε ένα εξαιρετικά φιλικό και θερμό κλίμα,
μία πρωταγωνίστρια της όπερας του Βελιγραδίου τραγούδησε ένα μελοποιημένο ποίημα του Γεωργίου
Δροσίνη, μία κυρία απήγγειλε ένα ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη και ένα του Ζαχαρία Παπαντωνίου
μεταφρασμένα στα σερβικά και τέλος ένας σέρβος ποιητής διάβασε τις αναμνήσεις του από την Ελλάδα.
Προβλήθηκαν επίσης φωτογραφίες ελληνικών διδακτηρίων και τοπίων.
Στην παρούσα εισήγηση το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στα ακόλουθα σημεία: στη σκοπιμότητα της
επίσκεψης της Αμαριώτου, στις εντυπώσεις της από αυτή και προπάντων στο περιεχόμενο του ίδιου του
κειμένου της διάλεξής της.
Η κύρια σκοπιμότητα της επίσκεψης ήταν η προώθηση του ειρηνιστικού ιδεώδους. Σύμφωνα με
την ελληνίδα παιδαγωγό μπορεί στο παρελθόν να σημάδεψαν κοινές τύχες τον ελληνικό και τον σερβικό
λαό και να είχαν υπογραφεί πρόσφατα σύμφωνα φιλίας[4], όμως «κείνο που μας οδηγεί στη γνήσια και
ειλικρινή συνεννόηση των λαών, είναι προ παντός η ατμόσφαιρα της αμοιβαίας συμπαθείας, που
γεννιέται με τη γνωριμία των λαών, που η γυναίκα, μάλιστα η μορφωμένη είναι κατάλληλη
να δημιουργήση»[5]. Έτσι η πρωτοβουλία των Σερβίδων Επιστημόνων θεωρήθηκε από την Αμαριώτου ως
καλή αρχή, που θα μπορούσε να οδηγήσει τους βαλκανικούς λαούς στην αμοιβαία κατανόηση και τελικά
στην παγίωση της ειρήνης στην περιοχή.
Σε σχέση με το δεύτερο σημείο, τις εντυπώσεις που μετέφερε η Αμαριώτου στην Ένωση
Ελληνίδων, το ενδιαφέρον εστιάστηκε πρώτα πρώτα στην κατάσταση των σερβικών σχολείων. Επισήμανε
το γεγονός ότι συνάντησε εκεί επιθεωρήτρια, τη στιγμή που στην Ελλάδα καμία γυναίκα δεν είχε λάβει
ως τότε τέτοια θέση. Εξέφρασε πάντως τη βεβαιότητα ότι σύντομα θα γινόταν και αυτό στη χώρα μας
«οποιαδήποτε ενδιάμεση περίοδο κι αν διακόψη λίγο καιρό την πρόοδο»[6]. Ακόμη αναφέρθηκε στο
πολύπλευρο κοινωνικό έργο που επιτελούσαν οι Σερβίδες επιστήμονες, το οποίο σύμφωνα με
την ελληνίδα παιδαγωγό εκινείτο στις ίδιες κατευθύνσεις με αυτό των Ελληνίδων. Επισήμανε
κοινά χαρακτηρολογικά και πολιτιστικά στοιχεία δηλωτικά της αλληλεπίδρασης των δύο λαών και
πρότεινε για την περαιτέρω γνωριμία τους μεταξύ άλλων τη μετάφραση χαρακτηριστικών λογοτεχνικών
έργων στις δύο γλώσσες. Η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ σύντομα με τη μετάφραση
από το έργο του Στράτη Μυριβήλη «Η ζωή εν τάφω» του κεφαλαίου του σχετικού με τη Σερβίδα μάννα[7].
Με την ανάγνωση του κεφαλαίου αυτού η Αμαριώτου πίστευε πως θα έβλεπαν οι Σέρβοι «με πόση
ειλικρίνεια η ελληνική καρδιά χτυπά για την ειρήνη, για τον ανθρώπινο πόνο, πούναι παντού ο ίδιος, για
την αλήθεια που έπρεπε να μας κυβερνά και που δεν ετολμούσε κανείς πριν από χρόνια να την πη, γιατί
θα χαρακτηρίζονταν αφιλόπατρις». Αναφέρθηκε ακόμη και στην ελληνική κοινότητα του Βελιγραδίου,
που αριθμούσε τότε περίπου τριακόσια πενήντα άτομα. Παρουσίασε την πρόοδό τους, αλλά και τη
λαχτάρα τους για έλληνες δασκάλους και για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών τους με ελληνικά βιβλία,
εφημερίδες και περιοδικά[8].
Με τη διάλεξή της κατά την ελληνική εσπερίδα, η οποία έγινε στη γερμανική,
η Αμαριώτου επιδίωξε δύο στόχους. Να παρουσιάσει τα όσα είχαν γίνει στον εκπαιδευτικό τομέα τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και να τονίσει το φιλειρηνικό πνεύμα που διέκρινε το ελληνικό κράτος και
στον πολιτιστικό τομέα.

Απόσπασμα του ελληνικού σχεδίου της διάλεξης της Αμαριώτου
Σύμφωνα με την Αμαριώτου η εκπαίδευση ήταν το πεδίο για το οποίο το ελληνικό κράτος θα
μπορούσε να επαίρεται εκείνη την εποχή πως ήταν κατ’ εξοχήν φιλειρηνικό. Επειδή κατά τη γνώμη της ο
φιλειρηνισμός του πεδίου αυτού έμενε στην αφάνεια, στάθηκε στο σημείο αυτό αρκετά. Αρχικά πρόβαλε
την άποψη πως «μια αληθινή ειρηνιστική εκπαιδευτική πολιτική στρέφει τα μάτια της πρώτα- πρώτα στην
ανάπτυξη μιας βαθιά ριζωμένης αγάπης του παιδιού στον τόπο του και σ’ όλο τον ντόπιο του πολιτισμό
κι από κει στην ανάπτυξη της κατανόησης και του σεβασμού και των ξένων πολιτισμών» για να περάσει
στη συνέχεια στα πειστήρια, που διαβεβαίωναν τον φιλειρηνικό χαρακτήρα της ελληνικής εκπαιδευτικής
πολιτικής των χρόνων εκείνων. Ως βασικό επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε το περιεχόμενο των ελληνικών
σχολικών εγχειριδίων. Η Αμαριώτου βεβαίωνε ότι τα χρόνια της τελευταίας βενιζελικής εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης δεν είχε εγκριθεί από το εκπαιδευτικό συμβούλιο κανένα σωβινιστικού περιεχομένου
σχολικό βιβλίο. Αντίθετα πιο αγαπητό ήταν «να ζωγραφίζουν [οι μαθητές] με χρώματα ζωηρά και θερμά
τη ζωή του τόπου μας, τον πολιτισμό του, την κάθε του εκδήλωση, τη ζωντάνια της γλώσσας του», έτσι
που να αναπτύσσουν ένα πιο γερό και πιο συνετό πατριωτισμό. Περαιτέρω τόνιζε ότι ζητούνταν
μεταφράσεις ξένων λογοτεχνικών έργων και «μέσα γνωριμίας της εκπολιτιστικής κίνησης των άλλων
λαών, για να κατανοηθή καλύτερα η σχέση της γης μας με τον πολιτισμό του καθενός και η ομοιότητά
μας, μια που είμαστε όλοι συνειδητά και ασυνείδητα εργάτες για μια ανθρωπότητα ανώτερη».
Σε σχέση με τον άλλο στόχο της διάλεξης, την παρουσίαση των όσων είχαν συμβεί στην Ελλάδα
στον
εκπαιδευτικό
τομέα
στα
χρόνια
της
τελευταίας βενιζελικής διακυβέρνησης,
τα
όσα ελέχθησαν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι επρόκειτο ουσιαστικά για μία αποτίμηση
ολόκληρης της μεταρρύθμισης των ετών 1929-1932, από ένα πρόσωπο που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο
σ’ αυτή.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο οξύτατο διδακτηριακό πρόβλημα στην Ελλάδα, που επιδεινώθηκε
με τον ερχομό των προσφυγικών πληθυσμών και επιτάθηκε με την καθιέρωση ως υποχρεωτικού σε όλη
την επικράτεια του εξατάξιου δημοτικού σχολείου στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 1929. Για να δείξει
τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού κατά την περίοδο της υπουργίας του Γ. Παπανδρέου
έδωσε τα ακόλουθα στοιχεία: από το 1845 μέχρι το 1910 ανεγέρθησαν στην Ελλάδα 444 σχολεία, από το
1910 μέχρι το 1920 54, από το 1920 μέχρι το 1928 976. Όλα αυτά τα σχολεία διευκρίνισε ότι χτίστηκαν
από τις κοινότητες με τη συνδρομή του κράτους. Από το 1928 μέχρι το 1932 ανέφερε ότι χτίστηκαν ή
βρίσκονταν στο στάδιο της αποπεράτωσης 3167 διδακτήρια. Αναφέρθηκε στο δάνειο
του ενάμισυ δισεκατομμυρίου δραχμών, που είχε ληφθεί για το σκοπό αυτό, αλλά και στη συνδρομή των
κοινοτήτων και των διδακτηριακών επιτροπών, που είχε ως αποτέλεσμα για τις 8.200 διακόσιες αυτές
αίθουσες διδασκαλίας και τους υπόλοιπους διδακτηριακούς χώρους να διατεθούν από το κράτος μόνο
548 εκατομμύρια δραχμές. Επισήμανε το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκαν οι υποδειγματικοί τύποι
διδακτηρίων, που προτάθηκαν από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και τη διεύθυνση της Σχολικής Υγιεινής
εξαιτίας του μεγάλου κατασκευαστικού κόστους. Έτσι τα νέα σχολεία χτίστηκαν σε διάφορους
αρχιτεκτονικούς συνδυασμούς, ώστε να ανταποκρίνονται στις παιδαγωγικές απαιτήσεις, αλλά και στις
οικονομικές δυνατότητες της εποχής. Τα διδακτήρια αυτά η Αμαριώτου τα χαρακτήριζε «ευρύχωρα,
ολόφωτα, αερινά με όμορφη θέα και όμορφα χρώματα». Ακόμη ανέφερε ότι εκτός από τις αίθουσες
διδασκαλίας περιελάμβαναν χώρους για την αύλιση των μαθητών και για τους σχολικούς κήπους, όπου
υπήρχε η δυνατότητα, και ακόμη γυμναστήρια, λουτρά, κουζίνες και εστιατόρια. Η υγεία και η χαρά, που
κατά την Αμαριώτου εξασφάλιζαν τα διδακτήρια αυτά, επανέφεραν στην έδρα του έναν αρχαίο και εθνικό
πολιτισμό, πιο μορφωτικό από εκείνο που επιδιωκόταν να ενσταλαχθεί στους μαθητές με τη λογοκοπία
κατά τη διδασκαλία πολλών μαθημάτων.
Η Αμαριώτου αναφέρθηκε και στο θέμα των μαθητικών συσσιτίων της δημοτικής και μέσης
εκπαίδευσης δίνοντας την πληροφορία ότι αυτά λειτουργούσαν τη δεδομένη στιγμή σε 67 πόλεις. Η
σκοπιμότητά τους δεν αφορούσε μονάχα την παροχή φαγητού, αλλά κατά κύριο λόγο τη δημιουργία μιας
οικογενειακής ατμόσφαιρας και αληθινής κοινοτικής ζωής.
Εστίασε ακόμη την προσοχή της και στο πρόβλημα του αναλφαβητισμού παραθέτοντας στατιστικά
στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το 40,72% του ελληνικού πληθυσμού ήταν αναλφάβητοι. Το 23,47%
των αναλφαβήτων ήταν άνδρες και το υπόλοιπο γυναίκες. Σημείωνε πάντως ότι παρατηρούνταν ετησίως
μία σταθερή μείωση του υψηλού αυτού ποσοστού.

Το ύψος του μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών σχολείων ανερχόταν στους 782.500 μαθητές,
αν και κανονικά έπρεπε να φοιτούν περίπου 850000.
Έκανε λόγο για τη συνδιδασκαλία των μαθητών και των δύο φύλων, που είχε καθιερωθεί σε όλα
τα δημοτικά σχολεία, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούσε να γίνει ακόμη λόγος για ουσιαστική
συνεκπαίδευση, παρά τα θετικά αποτελέσματα του θεσμού.
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ανερχόταν στους 12887 από τους οποίους οι
4940 ήταν γυναίκες, ενώ απασχολούνταν και 520 νηπιαγωγοί. Έδινε επίσης πληροφορίες για τον αριθμό
των αδιόριστων δασκάλων, που ανερχόταν στις τρεις χιλιάδες περίπου, γεγονός που στάθηκε αφορμή
για την κατάργηση εκείνο το σχολικό έτος της πρώτης τάξης των δώδεκα μικτών διδασκαλείων.
Η Αμαριώτου τόνισε ότι όσα μέτρα είχαν ληφθεί για τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών
δεν αρκούσαν για την υλοποίηση των σκοπών, αφού σε κάθε περίπτωση ο δάσκαλος είναι εκείνος «που
θα δώση ζωή στα προγράμματα και θα κάμη τα παιδιά ναναπτύξουν όλες τους τις δυνάμεις σύμμετρα κι
αρμονικά». Όμως τα προγράμματα των δημοτικών σχολείων δεν είχαν αλλάξει σημαντικά από το 1914
και για το λόγο αυτό επρόκειτο σύντομα να γίνουν σχετικές μελέτες. Αναφέρθηκε
στα πεντατάξια διδασκαλεία, που είχαν τότε καθιερωθεί, στη μόρφωση των διευθυντών τους
(μετεκπαίδευση στο εξωτερικό) και των καθηγητών τους (πανεπιστημιακό πτυχίο στην
Ελλάδα). Στάθηκε θετικά απέναντι στο γεγονός ότι κατανοήθηκε η έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης των
εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, που οδήγησε σε υποχρεωτικές παιδαγωγικές σπουδές των
μελλόντων καθηγητών στα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και στη λειτουργία του
Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης για την παιδαγωγική τους μετεκπαίδευση. Αναφέρθηκε επί πλέον στους
θεσμούς για τη μετεκπαίδευση των δασκάλων και την επιλογή των επιθεωρητών των δημοτικών
σχολείων. Πάντως επισήμανε ότι η πολιτεία θα μπορούσε να καταρτίζει τους δασκάλους πληρέστερα «για
να δημιουργήση σιγά-σιγά μια κίνηση ολότελα διαφορετική από την παλιά του σχολείου των δασκάλων
και να δημιουργήση ένα σχολείο των μαθητών κυρίως, ένα σχολείο που νανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
του σχολείου εργασίας». Ωστόσο δεχόταν ότι οι 74 επιθεωρητές της Δημοτικής εκπαίδευσης με τα μηνιαία
και ετήσια συνέδρια που διοργάνωναν επιτελούσαν σχετικό έργο. Τόνισε ιδιαίτερα ότι το σχολείο
εργασίας στην Ελλάδα ήταν στενά δεμένο με το δημοτικισμό. Τη σύνδεση αυτή τη θεμελίωσε στην άποψή
της πως όλες οι φωτεινότερες παιδαγωγικές προσπάθειες που είχαν επιχειρηθεί στον τόπο μας
στηρίχθηκαν στο δημοτικισμό, τον οποίο δεν το θεωρούσε απλά ως γλωσσικό ζήτημα, αλλά ως μία
ανώτερη κοσμοθεωρία. Αναφερόμενη στις συγκεκριμένες αυτές προσπάθειες σημείωνε χαρακτηριστικά:
«Από το Βόλο με τον Αλέξανδρο Δελμούζο, καθηγητή της Παιδαγωγικής στη Θεσσαλονίκη τώρα ως
το Μαράσλειο και το Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης με διευθυντή τον Μίλτο Κουντουρά, τώρα μέλος
του Γνωμοδοτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου τράβηξεν ο φωτεινός δρόμος»[9]. Χαρακτήριζε τις
προσπάθειες αυτές «τόσο πολύ ειλικρινείς, τόσο πολύ αληθινές, τόσο πολύ αυτονόητες και τόσο
ανώτερες, ώστε προκάλεσαν σχεδόν διωγμό, αντί να γίνουν συνθήματα για ένα ξεκίνημα». Ωστόσο
επεσήμαινε ότι παρά τις βίαιες ανακοπές των προσπαθειών αυτών «δε χάθηκε καμιά ενέργεια».
Ιδιαίτερα στάθηκε στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης ως πρόσφατο παράδειγμα δημιουργικής
προσπάθειας, που ανακόπηκε. Για αυτό έγραφε: «Στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης μάλιστα
διαμορφώθηκε μια σχολική πράξη με τη σφραγίδα ενός καλλιτεχνικού μεγαλουργήματος. Είναι θλιβερό
πως πρέπει να ομολογήσω κάτι- η πολιτεία μας, η τόσο σε τόσα άλλα προοδευτική που ανοίγει δρόμους
αυτή στους λειτουργούς της […] εδώ ξεχάστηκε και κατάργησε σιγά-σιγά το Διδασκαλείο
αυτό, συγχωνεύοντάς το σ’ ένα μικτό με το Διδασκαλείο Αρρένων. Κι όμως ίσως να είναι έτσι καλύτερα.
Κάτι ωραίο να τελειώνη πανω στο άνθισμά του, πριν χλωμιάση η ομορφιά του σ’ άλλα λιγώτερο ικανά ή
ακατάλληλα χέρια. Αμφιβάλλω μόνο αν τα ελατήρια του κράτους ήταν λόγοι… αισθητικοί[10]».
Η στάση αυτή της πολιτείας απέναντι στο Διδασκαλείο Θηλέων της Θεσσαλονίκης ήταν για
την Αμαριώτου μία εξαίρεση, αφού αναγνώριζε πως η πολιτεία ενίσχυε το νέο πνεύμα, που έπνεε στα
εκπαιδευτικά πράγματα και στο οποίο, όπως παρατηρούσε, κανείς δεν τολμούσε να αντιταχθεί φανερά.
Αναφέρθηκε στα νομοθετήματα της εποχής και έκρινε γόνιμες τις διατάξεις τις σχετικές με τα σχολικά
βιβλία και το πρόγραμμα του Γυμνασίου, οι οποίες, με την προϋπόθεση ότι θα κατανοούνταν και θα
αφομοιώνονταν, θα ωφελούσαν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η εισαγωγή της Δημοτικής γλώσσας
στα γυμνάσια έδινε νέες δυνατότητες προσέγγισης του εθνικού και του παγκόσμιου πολιτισμού, ενώ η
ελαστικότητα του προγράμματος, που προσέφερε την ελευθερία στους εκπαιδευτικούς να το
προσαρμόζουν στις ανάγκες των μαθητών και του περιβάλλοντός τους, θα καθιστούσε
αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία. Αναφέρθηκε επίσης και στη σημασία, που είχε η καθιέρωση των
ελεύθερων απογευμάτων. Οι ελευθερίες αυτές θα συντελούσαν στη δημιουργία της υπεύθυνης και

ελεύθερης προσωπικότητας[11] και αυτό για την Αμαριώτου ήταν «μια ανομολόγητη μα θετική προσπάθεια
για την ειρηνιστική μας κατεύθυνση, γιατί μόνο ο αληθινά ελεύθερος δε βάζει ποτέ χέρι στην ελευθερία
του άλλου». Μεγάλες προσδοκίες είχε η ελληνίδα παιδαγωγός από τις σχολικές βιβλιοθήκες, οι οποίες
θα οργανώνονταν μέσα από τις διατάξεις του νόμου για τα σχολικά βιβλία, αφού προέβλεπε πως σε δέκα
με δεκαπέντε χρόνια θα προσέφεραν τέτοια ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς, που θα άλλαζε το σχολείο.
Έκανε λόγο για τη διάκριση των σχολικών βιβλίων σε Διδακτικά, Βοηθήματα και Ελεύθερα Αναγνώσματα
και στη δυνατότητα συγγραφής Αναγνωστικών, που να απευθύνονται σε μαθητές ορισμένων
περιφερειών, όπως και στη δυνατότητα των δασκάλων να διαρθρώνουν ελεύθερα το διδακτικό υλικό
τους «ψυχολογημένα και παιδαγωγικά». Η Αμαριώτου προσδοκούσε πως τα Βοηθήματα σταδιακά θα
καθιστούσαν τα Διδακτικά βιβλία περιττά, ενώ η αναμενόμενη ανύψωση της κριτικής ικανότητας των
μαθητών, θα προσδιόριζε τις επιλογές των εγχειριδίων από τον δάσκαλο.
Η Αμαριώτου με το κείμενό της αυτό είχε συνείδηση του γεγονότος ότι βρισκόταν «με το ένα πόδι
στον κόσμο της πραγματικότητας και με το άλλο στον κόσμο των εκπαιδευτικών μας ονείρων για το
μέλλον». Ωστόσο, κι ενώ διαισθανόταν ότι σύντομα θα έπαιρναν ίσως νέα τροπή τα εκπαιδευτικά
πράγματα με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού που φαινόταν στον ορίζοντα, δήλωνε: «Όποια κι
αν θάναι η τροπή της εκπαίδευσής μας… οι καινουργιοχαραγμένοι δρόμοι, πιο πλατιοί και πιο ανάλογοι
στις ανάγκες μας δε θα εγκαταλειφθούνε και το πνεύμα το πλατιά εθνικό της Παιδείας μας
θα επικρατήση ασφαλώς[12] και θα δημιουργήση μια γενιά πιο ευτυχισμένη από μας γιατί θανατραφή με
το ιδανικό της αγάπης και της αναγκαίας συνεννόησης και κατανόησης των γειτονικών λαών πρώταπρώτα».
Η διάλεξη της Αμαριώτου έγινε σε μία εποχή, που ευνοούσε την εμφάνιση και στην Ελλάδα
μιας παιδαγωγικής της ειρήνης[13]. Η εμπειρία της μικρασιατικής καταστροφής και οι προσπάθειες για τη
διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων στο χώρο της βαλκανικής υπήρξαν παράγοντες, που συνέβαλαν στη
στροφή αυτή, η οποία πάντως συναντούσε αντιδράσεις[14].
Πάντως εδώ πρέπει να επισημανθούν και τα ακόλουθα· πρώτα πρώτα η πρώιμη προσπάθεια
των ελληνίδων επιστημόνων για συνένωση των δυνάμεών τους, ώστε να στρατευτούν στην υλοποίηση
φιλόδοξων στόχων, όπως η καταλυτική συμβολή σε πεδία πολιτικής, που υπερέβαιναν τα όρια της χώρας.
Πρόκειται ασφαλώς για μία από τις πρώτες εκδηλώσεις της αυτοσυνειδησίας τους, που ασφαλώς την
τροφοδοτούσε και το γεγονός ότι τότε για πρώτη φορά μία γυναίκα, η Μαρία Αμαριώτου, κατέλαβε θέση
στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Δεύτερο το ειρηνιστικό υπόβαθρο, που συνιστούσε την αθέατη πλευρά της
μεταρρύθμισης του 1929-1932.

[1]

Ο ακριβής χρόνος της διάλεξης δεν διακριβώθηκε και έτσι η χρονολόγηση έγινε εδώ με βάση
«εσωτερικές μαρτυρίες», τις διάφορες αναφορές που έκανε η Αμαριώτου σε πρόσωπα και γεγονότα, τα
οποία χρονολογούνται από άλλες πηγές. Έτσι από τα σχετικά χειρόγραφά της διαπιστώνεται ότι η
διάλεξη έγινε επί κυβερνήσεως Βενιζέλου και επί υπουργίας στο Υπουργείο Παιδείας του διαδόχου του Γ.
Παπανδρέου, δηλαδή του Π. Πετρίδη. Επομένως όριο ante quem είναι η 4η Νοεμβρίου του 1933, οπότε
ανέλαβε τη διακυβέρνηση το Λαϊκό Κόμμα. Το γεγονός ότι στα κείμενα της ελληνίδας παιδαγωγού
καταγράφηκαν στατιστικά στοιχεία, που αφορούσαν στο σχολικό έτος 1932-33 οδηγεί στην τοποθέτηση
του ορίου post quem το Σεπτέμβριο του 1932. Άλλες παρόμοιες μαρτυρίες συγκεκριμενοποιούν
περισσότερο το όριο post quem, τοποθετώντας το μετά τις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου του 1932.
Επομένως η διάλεξη τοποθετείται χρονικά το Φθινόπωρο του 1932 και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο. Κατά
την παρούσα εισήγηση ελήφθησαν υπόψη δύο πρόχειρα σχέδια της ομιλίας της Αμαριώτου γραμμένα σε
κόλλες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, του οποίου τότε ήταν ακόμη μέλος. Το ένα σχέδιο συντάχθηκε
στην ελληνική και το άλλο στη γερμανική, στην οποία και μίλησε. Ελήφθη υπόψη ακόμη το γερμανικό
κείμενο της ομιλήτριας, ένα επτασέλιδο πυκνογραμμένο χειρόγραφο. Επίσης ένα σχετικά
καθαρογραμμένο κείμενο δεκατριών σελίδων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης των Ελληνίδων
Επιστημόνων, το οποίο και εκπροσώπησε στο Βελιγράδι, που εγράφη σε κόλλες αναφοράς και
παρουσίαζε τις εντυπώσεις από την παραμονή της ελληνίδας παιδαγωγού στη σερβική πρωτεύουσα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το έγραψε σε μονοτονικό σύστημα. Τέλος ελήφθη υπόψη το καθαρογραμμένο

επίσης ενδεκασέλιδο ελληνικό κείμενο της ομιλίας, που εγράφη ομοίως σε κόλλες αναφοράς. Και στην
περίπτωση αυτή χρησιμοποίησε μονοτονικό σύστημα. Το κείμενο αυτό εγράφη για να τεθεί υπόψη της
Ένωσης Ελληνίδων Επιστημόνων
[2]
Η επωνυμία Ένωση Ελληνίδων Επιστημόνων χρησιμοποιήθηκε στα κείμενα της
Μαρίας Αμαριώτου και φαίνεται ότι προκρίθηκε ως προσωρινή στη φάση της δημιουργίας της Ένωσης.
Οι πρώτες αρχαιρεσίες πρέπει να έγιναν τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 1933, οπότε η επωνυμία ήταν
Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου που προήλθε
από τις αρχαιρεσίες αυτές ήταν τα ακόλουθα: πρόεδρος η Εύχαρις Πετρίδου, δικηγόρος, Αντιπρόεδρος
η Μαρία Θανοπούλου, δικηγόρος, Γενική Γραμματέας η Εύα Δουκάκη, καθηγήτρια, Ταμίας
η Ντίνα Περτουντζή, Δ.Ν.,
και
μέλη
η Πηλιάς Κούσκου,
η
Λία Φαρμακίδου,
ιατροί,
η
Πετρούλα Τζαβάρα και η Μαρία Φλαμπουριάνη, δικηγόροι. Τα γραφεία στεγάστηκαν προσωρινά στην
οικία της Φαρμακίδου (Βλ. περ. Η Ελληνίς, τχ. 6, Εν Αθήναις, Ιούνιος 1933).
[3]
Η εξασφάλιση της βουλγαρικής συμμετοχής συνάντησε δυσκολίες, διότι, όπως πληροφορεί
η Αμαριώτου, σε ανάλογη εκδήλωση στη Σόφια, που είχε προηγηθεί, το βουλγαρικό ακροατήριο είχε
αποδοκιμάσει έντονα την σερβίδα εκπρόσωπο, η οποία αναγκάστηκε να διακόψει την ομιλία της.
[4]
Η Αμαριώτου αναφερόταν προφανώς στις συνομιλίες ανάμεσα στο Βενιζέλο και
τον σέρβο υπουργό εξωτερικών στο Παρίσι στις 28, 29 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 1928 που οδήγησαν
στην υπογραφή διμερούς πρωτοκόλλου στο Βελιγράδι στις 11 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, καθώς και στο
οριστικό πρωτόκολλο της 17ης Μαρτίου του 1929 και το σύμφωνο φιλίας, συνδιαλλαγής και δικαστικού
διακανονισμού, που υπογράφηκε λίγες μέρες αργότερα, στις 27 Μαρτίου του ίδιου έτους. Πάντως, καθώς
οι βαλκανικές χώρες ρύθμιζαν σε εκείνη την περίοδο τις διαφορές τους με διμερείς συμφωνίες, οι σχέσεις
τους ήταν ακόμη ρευστές και επηρεαζόμενες από τις διάφορες εξωτερικές πιέσεις, έτσι που είχε αρχίσει
να φαίνεται αναγκαία μία πολυμερής βαλκανική συμφωνία.
[5]
Τα παραθέματα λαμβάνονται από το ελληνικό κείμενο, που η Αμαριώτου προόριζε, όπως
προαναφέρθηκε, για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελληνίδων Επιστημόνων. Ο καταλυτικός ρόλος,
που θα μπορούσε να παίξει το γυναικείο φύλο στην υπόθεση της ειρήνης, τονίστηκε από
την Αμαριώτου εμφατικά.
[6]
Η Αμαριώτου αναφερόταν βέβαια στη διαφαινόμενη αποχώρηση της βενιζελικής παράταξης
από τη διακυβέρνηση της χώρας, αφού το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου του
1932 έδειχνε πρόθεση καταψήφισής της σε μία νέα εκλογική αναμέτρηση, που θα ακολουθούσε.
[7]
Προφανώς η Αμαριώτου παρέπεμπε κυρίως στο κεφάλαιο «Οι μητέρες του πολέμου» (Βλ. Σ.
Μυριβήλη, «Η ζωή εν τάφω», 25η έκδ., Ι. Κολλάρος, Αθήνα, 1956, σ. 288 κ.ε.).
[8]
Το πρόγραμμα όλων των ημερών της παραμονής της Αμαριώτου στο Βελιγράδι είχε οργανώσει
η Παυλίνα Albala, πρόεδρος της Ένωσης Σερβίδων Επιστημόνων. Ο χρόνος που αφιέρωσε
η ελληνίδα παιδαγωγός στους έλληνες του Βελιγραδίου φάνηκε ίσως πολύς στις σερβίδες, αυτή δήλωνε
όμως στη σχετική επιστολή της στην Ελληνική Ένωση ότι έτσι επιτελούσε διπλό σκοπό: «Και για τους
Έλληνές μας εκεί, μα και για να δείξω πως δεν εμποδίζει καθόλου η αγάπη που νιώθει κανείς για τους
ομοεθνείς του το να νιώθη μια επίσης δυνατή αγάπη κι εκτίμηση ειλικρινή και για τους άλλους και
να νιώθη αληθινή τη χαρά για κάθε πρόοδό τους και για κάθε τους έστω και μικρό ή και μεγαλύτερο απ’
τα δικά μας βήμα προς τα εμπρός».
[9]
Είναι χαρακτηριστικό για τη σεμνότητα της ελληνίδας παιδαγωγού το γεγονός ότι δεν
αναφέρθηκε καθόλου στο εξίσου σημαντικό δικό της παιδαγωγικό έργο που επιτέλεσε στο
Διδασκαλείο Θηλέων Σερρών, το οποίο δεν έχει προβληθεί ακόμη. Ακόμη δεν αναφέρθηκε ούτε στον τίτλο
της (ήταν η πρώτη γυναίκα μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου) ούτε στη δική της σημαντική
συνεισφορά στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση των ετών 1929-1932. Σε σχέση με την υποδοχή, που της
έκανε μία αντιπροσωπεία των Σερβίδων Επιστημόνων στο σιδηροδρομικό σταθμό του Βελιγραδίου
ανέφερε ότι οι γυναίκες αυτές έκρυβαν «τις πολλαπλές επιστημονικές ιδιότητές τους σεμνά και
χαριτωμένα». Φαίνεται ότι πρόβαλε σε αυτές τη δική της σεμνή στάση. Πρόσθετη επιβεβαίωση της στάσης
της αυτής πρέπει να θεωρηθεί και το επισκεπτήριό της, στο οποίο είχε τυπώσει τα ακόλουθα:
«Μαρία Αμαριώτου. Κρήτη».
[10]
Η αμφιβολία αυτή στηρίχθηκε προφανώς σε ένα πικρό σχόλιο του Κουντουρά, που κατέγραψε
η Αμαριώτου σε μία φράση κατά το ήμισυ στη γερμανική στην κόλλα του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου με
το
ελληνικό
σχέδιο
του
κειμένου
της.
Το
σχόλιο
είχε
ως
εξής:
«Koundouras. Nicht aus künstlerischen Bewegungen έκλεισε το Διδασκαλείο».

[11]

Στο σημείο αυτό αναγνωρίζεται το πεδίο αντιλήψεων του Georg Kerschensteiner, από τον
οποίο η Αμαριώτου επηρεάστηκε καταλυτικά, όπως συνέβη άλλωστε και με ένα μεγάλο αριθμό
συμφοιτητών της στο πανεπιστήμιο του Μονάχου. Ευρύτερα θα μπορούσε να λεχθεί ότι η επίσκεψή της
στο Βελιγράδι και όλη η δραστηριοποίησή της εκεί αντιστοιχεί στην ανάλογη επίσκεψη, που με πρόταση
του Eduard Spranger πραγματοποίησε ο Kerschensteiner στο Εδιμβούργο τον Ιούλιο του 1925,
προκειμένου να λάβει μέρος στο παγκόσμιο παιδαγωγικό συνέδριο ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου των
Γερμανικών
Πανεπιστημίων
(Βλ. F. Walder, Georg Kerschensteiner als Hochschullehrer und Bildungstheoretiker, J. Klinkhardt, Bad
Heilbrunn, 1992, σ. 173 κ.ε.). Το ταξίδι του Kerschensteiner έλαβε το χαρακτήρα και της διπλωματικής
αποστολής, όπως άλλωστε και της Αμαριώτου στο Βελιγράδι, η οποία εκεί συνεργάστηκε στενά και με
τον έλληνα πρέσβη Λέοντα Μελά. Το 1925 η Αμαριώτου, όπως φαίνεται από τις σημειώσεις της, ήταν
έντονα επηρεασμένη από τον Kerschensteiner. Αποκορύφωμα ήταν μία διάλεξη, που έδωσε
ο γερμανός παιδαγωγός στο Μόναχο λίγο πριν αναχωρήσει για την πρωτεύουσα της Σκωτίας, την οποία
παρακολούθησε και η Αμαριώτου. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Kerschensteiner στο Εδιμβούργο
η ελληνίδα παιδαγωγός στηριγμένη στις σημειώσεις από τα μαθήματά του και από τη διάλεξή του
συνέθεσε ένα κείμενο, το οποίο αποτελεί και την πιο αυθεντική παρουσίαση του βίου και του έργου
του γερμανού παιδαγωγού στην Ελλάδα. Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε σε συνέχειες στη «Νέα
Εφημερίδα» του Ηρακλείου Κρήτης τον Αύγουστο του 1925 και λίγο αργότερα αναδημοσιεύτηκε στο
παιδαγωγικό περιοδικό «Φως» της ίδιας πόλης (Η επιλογή των εντύπων αυτών για τη δημοσίευση του
κειμένου εμφανίστηκε από την Αμαριώτου ως ένδειξη της αγάπης της για την ιδιαίτερή της πατρίδα, όμως
απόλυτα δικαιολογημένοι, βαθύτεροι προσωπικού χαρακτήρα λόγοι εμπόδιζαν τη δημοσίευσή του στην
πανελλήνιας εμβέλειας «Εργασία» του Παπαμαύρου, όπου θα ήταν η φυσική του θέση).
[12]
Η εξέλιξη των πραγμάτων πάντως όρθωσε μεγάλα εμπόδια, έτσι που εγκαταλείφθηκαν οι
δρόμοι της μεταρρύθμισης.
[13]
Μία τέτοια παιδαγωγική ήταν αδιανόητη πριν από τον α΄ παγκόσμιο πόλεμο. Το σύνολο
σχεδόν των γερμανών μεταρρυθμιστών παιδαγωγών είχε ωθήσει μεγάλο μέρος της γερμανικής νεολαίας
στην εθελοντική κατάταξη στο στρατό και στη συμμετοχή στον πόλεμο των χαρακωμάτων. Ο φιλόσοφος
και παιδαγωγός Friedrich Wilhelm Foerster (1869- 1966), που αντιπαρέθεσε την παιδαγωγική της
ειρήνης, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των εθνικιστών φοιτητών, έτσι που εγκατέλειψε την έδρα
του στο πανεπιστήμιο του Μονάχου και αυτοεξορίστηκε στην Ελβετία. Τα βιώματα και οι αρνητικές
εμπειρίες του α΄ παγκοσμίου πολέμου ευνόησαν κατά την περίοδο του μεσοπολέμου τη στροφή πολλών
ευρωπαίων παιδαγωγών σε μία παιδαγωγική της ειρήνης.
[14]
Χαρακτηριστική από την άποψη αυτή είναι η περίπτωση ενός άρθρου με τίτλο «Αφοπλισμός,
Σοσιαλισμός και Αγωγή», που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Σοσιαλιστική Ζωή τον Ιούλιο του 1932 και
αναδημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στο περιοδικό Εργασία και Ζωή του διδασκαλείου Λαμίας,
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

Σωτήριος ΚΟΡΑΚΗΣ
Δάσκαλος - Mεταπτυχιακός Φοιτητής Παν/μίου Πατρών
Στράτος ΜΑΡΙΝΟΣ
Εκπαιδευτικός - Μεταπτυχιακός Φοιτητής Παν/μίου Πατρών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πολλοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με τις δύο περιόδους διακυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου, και
αρκετοί από αυτούς[1] έχουν επικεντρωθεί στη μελέτη της εξέλιξης της εκπαιδευτικής του πολιτικής.
Στην εισήγησή μας θα αποφύγουμε όσο το δυνατό τη γεγονοτογραφική προσέγγιση. Στόχος μας
είναι η συγκριτική παρουσίαση της οργάνωσης και διοίκησης στις δύο περιόδους διακυβέρνησης της
χώρας από τον Ελ. Βενιζέλο, ώστε να αναδείξουμε τις υπάρχουσες διαφοροποιήσεις και να εντοπίσουμε
τους λόγους που τις διαμόρφωσαν, χρησιμοποιώντας πρωτογενείς (δημοσιεύματα εφημερίδων, σχετικά
νομοθετικά κείμενα) και δευτερογενείς πηγές (βιβλιογραφικές αναφορές), ερμηνεύοντάς τες με τη
βοήθεια ενός θεωρητικού πλαισίου σε σχέση με το κράτος, μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικοοικονομικού
και ιστορικού συγκείμενου. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η Ιστορική – Συγκριτική Ανάλυση.

1.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ο Καζαμίας προτείνει την Ιστορική – Συγκριτική Ανάλυση (Ι.Σ.Α.)[2], η οποία στοχεύει
αποκλειστικά στην κατανόηση, την εξήγηση και την ερμηνεία και όχι στην πρόβλεψη. Βασικά
χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής είναι η εξιστόρηση γεγονότων, η αναζήτηση σχέσεων αιτίου –
αιτιατού, στηριζόμενη στην ποιοτική έρευνα και αποφεύγοντας κάθε πρόβλεψη.[3] Η Ι.Σ.Α. μας επιτρέπει
να χρησιμοποιήσουμε ανεπιφύλακτα έννοιες, θεωρίες ή μοντέλα από άλλες επιστήμες (κοινωνικές ή
ανθρωπιστικές), παρέχοντάς μας το κατάλληλο πλαίσιο ερμηνείας και κατανόησης (verstehen) των
διαφορετικών συνθηκών ανάδειξης των ιστορικών φαινομένων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων
εννοιών είναι: «κοινωνική τάξη», «αστική τάξη», «κράτος», «αστικό κράτος», «εξουσία»,
«αποκέντρωση», «κοινωνική κινητικότητα», «κοινωνική αναπαραγωγή» κ.ά.[4]
Η μελέτη μας υιοθετεί τα επίπεδα ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, που σύμφωνα με
τον Μπουζάκη[5] είναι το γεωπολιτικό, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, ιδεολογικό και εκπαιδευτικό. Η
παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσει να κινηθεί στους άξονες αυτούς, μελετώντας κάθε ένα από τα επίπεδα
αυτά, σε κάθε μία από τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των δύο περιόδων που μελετούμε και
σχετίζονται με την οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία στην εκπαίδευση.
Πολλοί επιστήμονες της συγκριτικής εκπαίδευσης[6] θεωρούν ότι κάθε εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση, η οποία ουσιαστικά εκφράζει την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας επηρεάζεται από το
ιστορικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και ιδεολογικό συγκείμενο της εκάστοτε περιόδου.
Στη συλλογή των δεδομένων υιοθετούμε τη συγκριτική προσέγγιση του Bereday, ο οποίος θεωρεί
ότι «η συγκριτική σπουδή πρέπει να γίνεται σε δυο επάλληλες φάσεις, όπου στην πρώτη, ο ερευνητής
συλλέγει τα δεδομένα και τα ταξινομεί και στη δεύτερη τα επεξεργάζεται με βάση κοινωνικά, ιστορικά,

οικονομικά ή και άλλα κριτήρια».[7] Την ίδια μέθοδο συλλογής δεδομένων προτείνει και η Ιστορική
Ερεύνα,[8] κατά την οποία τα τεκμήρια μας υποβάλλονται σε εσωτερική και εξωτερική κριτική. Έτσι,
αρχικά έγινε η συλλογή των δεδομένων από πρωτογενείς (νόμοι, διατάγματα, ντοκουμέντα εποχής) και
δευτερογενείς πηγές (βιβλιογραφία, αναλύσεις στοιχείων κλπ) και στη συνέχεια ακολούθησε η ανάλυσή
τους με βάση τις εκάστοτε οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, ιδεολογικές και εκπαιδευτικές συγκυρίες.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Οι δύο περίοδοι διακυβέρνησης της Ελλάδας από τον Ελ. Βενιζέλο, καθώς και οι μεταρρυθμιστικές
προσπάθειες που έγιναν τις περιόδους αυτές στον τομέα της εκπαίδευσης και ειδικότερα στην οργάνωση,
διοίκηση και εποπτεία αυτής, παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες αλλά και συνάμα αρκετές
διαφοροποιήσεις, γεγονός που επιτρέπει μια συγκριτική προσέγγιση και θεώρηση των δύο αυτών
περιόδων. Παρατηρώντας τα επίπεδα ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής που αναφέρθηκαν στο
κεφάλαιο της μεθοδολογίας, βλέπουμε ότι η κάθε μια από τις δύο περιόδους παρουσιάζει διαφορετικό
συγκείμενο και μάλιστα, στην πρώτη ιδιαίτερα, η οποία χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους, βρίσκουμε
διαφορετικό οικονομικό, ιδεολογικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο.
Και στις δύο περιόδους της μελέτης μας, κυρίαρχο είναι το αστικό – φιλελεύθερο ρεύμα. Στην
περίοδο της πρώτης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του 1913 όμως, η αστική τάξη δεν έχει εδραιωθεί
ακόμη και προσπαθεί να μετασχηματίσει την εκπαίδευση με τρόπο που θα την βοηθήσει να
εδραιωθεί.[9] Αντίθετα, το 1929, έχει εδραιωθεί και κυριαρχεί στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και
εκπαιδευτική ζωή του τόπου.
Τα νομοσχέδια που συνέταξε ο Δ. Γληνός το 1913, συγκριτικά με αυτά του 1899, έχουν «πολύ
σαφέστερα διατυπωμένη την αστική διάσταση της μεταρρύθμισης, τεκμηριωμένη όχι μόνο παιδαγωγικά,
αλλά και πολιτικά και κοινωνικά».[10] Παρουσιάζουν την αστική αντίληψη για προσαρμογή του σχολείου
στις ανάγκες της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό
που επεδίωκαν ήταν ένα σχολείο αυτόνομο από τη Μέση Εκπαίδευση, ένα σχολείο για όλο το λαό, αρχικά
με υποχρεωτική εξαετή φοίτηση και με προοπτική αύξησής της.
Υπάρχουν σαφείς αναφορές για αποκέντρωση της διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης,
αλλά «την ανώτατην εποπτείαν και διοίκησιν διατηρεί ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας
Εκπαιδεύσεως».[11] Τελικά τα νομοσχέδια, εξαιτίας των ισχυρών αντιδράσεων που συνάντησαν από το
κομμάτι εκείνο της αστικής τάξης που αντιπροσώπευε τα κατάλοιπα της φεουδαρχίας, και από «ομάδες
αντίστασης», όπως τους καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης και τη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας, δεν
ψηφίστηκαν ακολουθώντας την τύχη αυτών του 1899.[12] Ο Γληνός έγραψε μάλιστα ότι «μπήκαν στο
χρονοντούλαπο».[13] Κατηγορήθηκαν ότι περιορίζουν το γυμνάσιο, προκαλούν «εθνική ζημία», επειδή
καταργούν τα αρχαία στο «αστικό» σχολείο και άλλα παρόμοια επιχειρήματα, που εξακολούθησαν να τα
επικαλούνται οι αντιδραστικές δυνάμεις μέχρι το 1964. Χαρακτηριστικά είναι, το υπόμνημα της
Φιλοσοφικής Αθηνών προς την κυβέρνηση, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Δια των νομοσχεδίων
καταφέρεται πλήγμα δεινόν κατά της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και της ανθρωπιστικής
καθόλου εκπαιδεύσεως»[14] και το υπόμνημα του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου, ο οποίος ασπάζεται
«την γνώμην της πλειοψηφίας των λειτουργών της μέσης εκπαιδεύσεως» πως «τα νομοσχέδια
ταύτα αστοχούσι του εαυτών σκοπού …».[15]
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Βενιζέλος και οι πρωτεργάτες του Εκπαιδευτικού
Ομίλου, στην πρώτη τους προσπάθεια για να κάνουν τη μεγάλη ρήξη, έμειναν σε ένα βαθμό «δέσμιοι»
του συντηρητικού κομματιού της αστικοφιλελεύθερης ιδεολογίας που κυριαρχούσε την εποχή εκείνη και
που τον βοήθησε να έρθει στην εξουσία.
Την πρώτη σημαντική ρήξη, τη βλέπουμε το 1917, όταν εισάγει τη δημοτική γλώσσα με τους τρεις
ηγέτες του Εκπαιδευτικού Ομίλου να σηκώνουν το βάρος της μεταρρύθμισης. Την περίοδο αυτή από το
1917 έως το 1920 ονομάζει ο Ν. Τερζής περίοδο «νεωτεριστικής προσαρμογής», επειδή οι δημοτικιστές
αλλάζουν αντιλήψεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ενώ ως τότε «προετοίμαζαν τη διαδικασία
διάχυσης», τώρα την εισάγουν από θέση ισχύος, λόγω των θέσεων που κατείχαν στον κρατικό
μηχανισμό.[16] Στον τομέα της διοίκησης και εποπτείας, δεν παρατηρούνται κάποιες σημαντικές αλλαγές,
πλην αυτής του θεσμού των Ανωτέρων Εποπτών, θέσεις τις οποίες ανέλαβαν άτομα αξιόλογα, με
φιλελεύθερες και δημοκρατικές για την εποχή τους ιδέες. Εκτός από αυτά όμως δεν έγινε κάποια
περαιτέρω προσπάθεια αποκέντρωσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην πυραμίδα της
εξουσίας, ούτε προστέθηκε κάποιος σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της διοίκησης της εκπαίδευσης. Η

όλη προσπάθεια του 1917 – 1920 έμεινε μόνο στην καθιέρωση της δημοτικής και στα νέα αναγνωστικά
βιβλία.
Τελικά η μεταρρύθμιση του 1917 ανατράπηκε από τη φιλοβασιλική – αντιβενιζελική κυβέρνηση
του 1920, μετά την απρόσμενη ήττα του Βενιζέλου. Έτσι η σημαντική εκπαιδευτική προσπάθεια, που
άρχισε ουσιαστικά με τη μεταρρύθμιση του 1913 και συνεχίστηκε με αυτήν του 1917, η οποία είχε στόχο
να αποτελέσει κοινωνική επένδυση και να βοηθήσει στη διαμόρφωση «χρηστών πολιτών», να επιτρέψει
δηλαδή την πορεία προς τη βιομηχανική και κοινοβουλευτική κοινωνία, έμεινε σε εκκρεμότητα, έως το
1929, όταν θα νομοθετηθεί η μεταρρύθμιση.[17]
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 αποτελεί, σε γενικές γραμμές, συνέχεια, βελτίωση και
υλοποίηση των αντίστοιχων προσπαθειών που επιχειρήθηκαν από τις κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων το
1913 και 1917. Αναφερόταν στο περιεχόμενο και τη διάρκεια των σπουδών στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην εποπτεία του συστήματος (εκπαιδευτικά συμβούλια, επιθεωρητές,
κλπ.), στη μόρφωση των δασκάλων, στη σχέση του κράτους με τη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στην
εκπαίδευση των κοριτσιών και σε άλλα εκπαιδευτικά θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα. Στο διαρθρωτικό
τομέα, επομένως, οι προσεγγίσεις των βενιζελικών κυβερνήσεων δε φαίνεται να διαφοροποιούνται.
Στην κατεύθυνση αυτή μειώθηκε ο αριθμός των γυμνασίων, ιδρύθηκαν τα πρακτικά λύκεια,
προωθήθηκε η τεχνική εκπαίδευση και επιδιώχτηκε η μείωση των εισαγόμενων στο Πανεπιστήμιο, με τη
θέσπιση εισιτηρίων εξετάσεων και την εισαγωγή ορισμένου αριθμού κατ έτος σε κάθε σχολή του
Πανεπιστημίου.
Η βασική ιδέα αυτής της μεταρρύθμισης δεν διαφέρει από αυτή της προσπάθειας του 1913 και
1917. Βασικό μέλημα των μεταρρυθμιστών είναι η λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η
προσαρμογή του σχολείου στις ανάγκες της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.[18] Οι απαιτήσεις πια σε
εργατικό δυναμικό με ικανοποιητικό γνωστικό υπόβαθρο είναι πια σημαντικές. Ο σκοπός του δημοτικού
σχολείου ορίζεται αποκλειστικά ως πρακτικός και κοινωνικός: «Σκοπός τών δημοτικών σχολείων είναι η
στοιχειώδης
προπαρασκευή τών μαθητών
διά τήν ζωήν καί η
παροχή
εις αύτούς τών άπαραιτήτων πρός μόρφωσιν χρηστού πολίτου στοιχείων»[19].
Για πρώτη φορά στους σκοπούς του δημοτικού σχολείου δεν περιλαμβάνεται η εθνική και
θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ο νέος δηλαδή προσανατολισμός του κράτους είναι η
ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού συστήματος στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες εξέλιξης. Η
μεταρρύθμιση του 1929, αστικοδημοκρατική κι ανανεωτική ως προς τις κατευθύνσεις της, βάζει τις βάσεις
του αστικού σχολείου[20].
Αυτό το αστικό ορθολογιστικό πνεύμα είναι που οδηγεί και στη βασική καινοτομία αυτής της
μεταρρύθμισης: την θέσπιση, και για πρώτη φορά δημιουργία ενός δεύτερου σχολικού δικτύου με την
ίδρυση των κατώτερων επαγγελματικών σχολείων. Σκοπός των σχολείων αυτών είναι «η επαγγελματική
προπαρασκευή των μη επιθυμούντων να ακολουθήσουν ανωτέρας σπουδάς εις σχολεία Μέσης
Εκπαιδεύσεως αποφοίτων δημοτικού σχολείου προς άσκησιν γεωργικού, εμπορικού, βιοτεχνικού ή
οικονομικού επαγγέλματος»[21]. Η ίδρυση των επαγγελματικών αυτών σχολείων αποτελεί εφαρμογή ενός
αιτήματος πού διατυπώνεται ήδη το 1913. Βασικός στόχος της ίδρυσής τους είναι η αντιμετώπιση του
υπερπληθυσμού των γυμνασίων και να ενσωματωθεί ένα μέρος των μαθητών στην αγορά εργασίας από
τη νόμιμη ηλικία των δεκατεσσάρων χρόνων.
Στην κατεύθυνση της σύνδεσης του σχολείου με τη κοινωνία και της ανταπόκρισής του στις
ανάγκες της, δρουν οι ρυθμίσεις για το μικτό χαρακτήρα όλων των δημοτικών αλλά και των κατώτερων
επαγγελματικών σχολείων. Αυτές οι ρυθμίσεις επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το οξύτατο πρόβλημα του
αναλφαβητισμού των γυναικών.
Να σημειώσουμε εδώ ότι η πρόβλεψη για την ίδρυση ειδικών τμημάτων «δια
τους πνευματικώς ανωμάλους παίδας» που περιλαμβάνεται στον Ν. 4397, αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη
καινοτομία που βάζει (έστω και σε εμβρυακή μορφή) τα θεμέλια για την ειδική αγωγή στην Ελλάδα.
Τη στροφή της εκπαίδευσης από τον κλασικισμό στην κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα και
αναγκαιότητα, επιβεβαιώνει επίσης η ίδρυση πρακτικών λυκείων, όσο και οι αλλαγές στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα μαθημάτων του γυμνασίου. Σ' αυτό, έχουμε τη μείωση των ωρών των αρχαίων ελληνικών η
διδασκαλία των οποίων γίνεται από μετάφραση και γενικά επικρατεί ένα ανακαινιστικό πνεύμα καθώς
μαθήματα όπως τα λατινικά γίνονται προαιρετικά, εισάγεται η δημοτική, και θεσπίζονται μαθήματα
«ειδικής επιδόσεως» για όσους μαθητές έχουν ιδιαίτερη κλίση.
Οι νέοι προσανατολισμοί του κόμματος των Φιλελευθέρων, η πολιτική του φιλοσοφία γι’ αυτή τη
δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης εστιάζεται στους εξής άξονες, όπως περιγράφηκαν ήδη στον

προεκλογικό λόγο του Ε. Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη το 1928: «Πρόταξη του αστικού εκσυγχρονισμού
του κράτους στα πλαίσια των νέων προτεραιοτήτων εθνικής ολοκλήρωσης…..παρεμβατισμός του κράτους
στις οικονομικές διαδικασίες, ώστε αυτές να υπόκεινται στον έλεγχο και να βρίσκονται υπό την
καθοδήγηση του κράτους και, τέλος, την οχύρωση του αστικού κράτους».[22]
«Αλλά
θα στηρίξωμεν ακόμη αποτελεσματικώτερον το κοινωνικόν καθεστώς
διά
της
επιβαλλομένης αμέσου και ριζικής μεταρρυθμίσεως του εκπαιδευτικού μας συστήματος, εφόσον
εκατοντάδες σχολείων της κλασσικής λεγομένης εκπαιδεύσεως εξακολουθούν να εξαπολύουν κατ’ έτος
χιλιάδας
νέων
ατελέστατα
συνήθως
μορφωμένων,
ανικάνων ουσιαστικώς διά
κάθε παραγωγικήν εργασίαν, το μέλλον μας δε δεν ημπορεί παρά να είναι σκοτεινόν και το κράτος
εργάζεται προφανώς διά να παρασκευάση τον μέλλοντα στρατόν της κοινωνικής ανατροπής. Ειμαι βέβαια
θιασώτης της κλασσικής εκπαιδεύσεως αλλά δι’ ελαχίστην αναλογίαν της σπουδαζούσης νεολαίας, διά
τους όλίγους εκλεκτούς, οι όποιοι θ’ αποτελέσουν την ηγεσίαν της αύριον. Εις τους εκλεκτούς τούτους
κατατάσσω όλους εκείνους, οίτινες προερχόμενοι έστω εκ των κατωτέρων στρωμάτων θα ηρίστευον εις
το δημοτικόν σχολείον και εις τους οποίους, εφ’ όσον είναι άποροι, το κράτος θα εδιδεν υποτροφίας διά
να συνεχίσουν την περαιτέρω μόρφωσίν των. Διά τους πολλούς, τους φοιτώντας εις τα σχολεία της Μ.
Εκπαιδεύσεως, η κλασσική λεγομένη εκπαίδευσις είναι στείρα απολύτως και άγονος». (Από τον
προεκλογικό λόγο του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη)[23]
Η αναγκαιότητα, επομένως, της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, όπως ακριβώς την
αντιλαμβάνεται η φιλελεύθερη ηγεσία της αστικής τάξης, έρχεται ως συνέχεια της συνολικής πολιτικής
της κυβέρνησης και στους υπόλοιπους τομείς της δραστηριότητάς της. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, δηλαδή,
είναι και στον τομέα αυτό συνεπής στις κατευθύνσεις της.
Συνεπώς η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του πρωθυπουργού,
ήταν αναγκαία και για την προστασία του κοινωνικού καθεστώτος, καθώς αυτό βρισκόταν σε κίνδυνο
από το προϋπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα που παρασκεύαζε στρατό «κοινωνικής ανατροπής». Στην
κατεύθυνση αυτή θεωρούσε επιβεβλημένη την ανάπτυξη και επέκταση της τεχνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης την οποία προόριζε για τους πολλούς, ενώ υποστήριζε, ταυτόχρονα, τον περιορισμό της
κλασικής εκπαίδευσης, την οποία προόριζε για τους λίγους και εκλεκτούς που θα αποτελούσαν την
αυριανή ηγεσία. Το γεγονός ότι κατατάσσει στους «εκλεκτούς» και κάποιους που διακρίνονται από τα
χαμηλά στρώματα δε συσκοτίζει αλλά, αντίθετα φωτίζει τους στόχους του μελλοντικού εκπαιδευτικού
συστήματος, που δεν είναι άλλοι από την ομαλή και απρόσκοπτη αναπαραγωγή του αστικού καθεστώτος.
Παράλληλα με την ίδρυση του Α.Ε.Σ. και των υπόλοιπων εποπτικών συμβουλίων της παιδείας,
γίνεται προσπάθεια πλήρους κρατικού ελέγχου της εκπαίδευσης αν και αφήνονται κάποια περιθώρια
αποκέντρωσης. Σε αυτό άλλωστε τείνουν να συμβάλλουν και τα υπόλοιπα γνωμοδοτικά και διοικητικά
όργανα που ιδρύονται με τον ίδιο νόμο. Τελικά το Α.Ε.Σ. φαίνεται να αποτελεί μια καλά
οργανωμένη μορφή νομικής και θεσμικής κατοχύρωσης του ορθολογικού πνεύματος που αποσκοπεί
στην κοινωνική αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, τουλάχιστον σ’ ότι αφορά την κορυφή της
εκπαιδευτικής πυραμίδας. Η ενίσχυση του συγκεντρωτισμού στα πλαίσια της Διοίκησης της Εκπαίδευσης,
με κύριο στόχο την διασφάλιση μιας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής, που προφανώς θα ρυθμίζει και θα
προλαμβάνει δυσλειτουργίες εκεί που οι προηγούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές είχαν αποτύχει, αποτελεί
προϊόν μιας τέτοιας μορφής κρατικού παρεμβατισμού.
Η στρατηγική της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης απέβλεπε και στη δυνατή εξάλειψη της
κοινωνικής κινητικότητας, κυρίως των μικροαστικών στρωμάτων, μέσω της εκπαίδευσης. Πραγματικά, ο
συνεχώς αυξανόμενος όγκος αυτών των στρωμάτων αναζητούσε κάποια τυπικά προσόντα, τα οποία θα
του επέτρεπαν τη σταθεροποίηση μιας «καθώς πρέπει» διαβίωσης στην πόλη, θα του προσέδιδαν
κοινωνικό κύρος στο χωριό καταγωγής του, θα του έδιναν δυνατότητες για άμεση πρόσβαση στα κέντρα
λήψης αποφάσεων, απαραίτητο στοιχείο για την επίλυση και των πιο βασικών αναγκών του.[24] Το κύριο
χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού συστήματος ήταν η αναπαραγωγή του υπάρχοντος κοινωνικού
συστήματος, μέσω της επιλεκτικότητας και των αποκλεισμών. Αυτά βέβαια δε σημαίνει ότι δε βελτιώθηκε
το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά ότι η κατεύθυνση αυτού κινούνταν προς τους μηχανισμούς εκείνους που
υποτάσσουν την εκπαίδευση στους νόμους της αγοράς. Με την έννοια αυτή, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
παρακολουθούσε τη γενικότερη στρατηγική του αστικού φιλελευθερισμού, που επιχειρούνταν από την
κυβέρνηση Βενιζέλου[25].
Οι μεταρρυθμιστές, προφανώς λαμβάνουν υπόψη τους και την καταστροφή των προηγούμενων
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, φαινόμενο στο οποίο συνέβαλλε καθοριστικά και το κλίμα γύρω από το
γλωσσικό ζήτημα. Με αυτή την έννοια φαίνεται να επιλέγουν την σταδιακή επίτευξη των στόχων τους

μέσα από αναπόφευκτες παραχωρήσεις ή συμβιβασμούς, αντί για την πλήρη ρήξη. Ελλείψει
συνταγματικής προστασίας της καθαρεύουσας, το γλωσσικό ζήτημα παρέμεινε σιωπηρά στο περιθώριο
και οι επεκτάσεις της δημοτικής γλώσσας έγιναν σταδιακά και έμμεσα.
Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης επικεντρώθηκαν περισσότερο στην εφαρμογή της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και λιγότερο στις αρχές και στο περιεχόμενο αυτής. Έτσι, κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι η πολιτική της στο χώρο της εκπαίδευσης ήταν μεγαλεπήβολη και ανεφάρμοστη [26].
Υποστήριζε ότι η μεταρρύθμιση προωθήθηκε με προχειρότητα, χωρίς τα αναγκαία μέσα, χωρίς να
μεταβληθεί το προσωπικό, χωρίς ουσιαστική αλλαγή των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα
να επέλθει σύγχυση στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο, αντί να βελτιωθεί, χειροτέρεψε. Επισήμανε,
τέλος, κάποια περιστατικά στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι η κυβέρνηση στερείται προγράμματος
στην εκπαιδευτική πολιτική, ενδίδει στις διάφορες αξιώσεις και γίνεται ανακόλουθη, καθώς άλλα
επαγγέλλεται και άλλα εφαρμόζει. Είναι επομένως προφανές, ότι η κριτική της
αντιπολίτευσης απέφυγε να εστιασθεί στην ορθότητα ή μη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αλλά
περιορίστηκε να ελέγξει την εφαρμογή της. Το γεγονός αυτό κατέστησε εύκολο το έργο της κυβέρνησης,
η οποία αντέκρουσε με ευκολία τις παραπάνω επικρίσεις, που διακρίνονταν και από αντιφατικότητα.
Επισημαίνοντας τις αντιφάσεις αυτές ο τότε υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου έλεγε:
«Αι κατηγορίαι αι οποίαι διετυπώθησαν εναντίον της πολιτικής του Υπουργείου της Παιδείας είναι δύο:
κατηγορούμαι και διά πολυτέλειαν και δι’ ανεπάρκειαν πιστώσεων».[27]
Η μεταρρύθμιση του 1929 προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, και άλλες αντιδράσεις. Η Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς (Δ.Ο.Ε., ΟΛΜΕ, σύλλογοι γονέων,
φοιτητών εμπόρων, δημοσιογράφων κλπ.), θα ζητήσουν ανάκληση των πιο σημαντικών
μεταρρυθμιστικών μέτρων υποστηρίζοντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα είναι προϊόντα «βεβιασμένης
εργασίας και όχι ενδελεχούς μελέτης και πεφωτισμένης συζητήσεως παρά πάντων των δυναμένων
να έχωσι γνώμην». Η προσπάθεια των μεταρρυθμιστών θα χαρακτηρισθεί «προσπάθεια υπό
των κομμουνιζόντων - όπως υπονομευθώσι τα θεμέλια του αστικού κράτους», θα ζητηθεί η κατάργηση
των μεικτών δημοτικών σχολείων, και ακόμη, η κατάργηση της δημοτικής, δηλαδή «της μαλλιαρής
γλώσσας, ήτις είναι η γλώσσα των κομμουνιστών»[28]
Από μια διαφορετική πια οπτική, πιο ριζοσπαστική θα ασκήσει την κριτική του ο Δημ. Γληνός,
που τώρα δεν είναι όπως πριν κομμάτι της μεταρρύθμισης όπως ο Δελμούζος. Συγκεκριμένα
η αρθρογραφία του Δημ. Γληνού στην εφημερίδα Ακρόπολις, περιέχει ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και
αποτελεί ίσως την πιο σοβαρή και θεμελιωμένη κριτική που έγινε κατά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Σύμφωνα με την κριτική του Γληνού, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με τον περιορισμό των κλασικών
σπουδών και την οργάνωση πυκνού δικτύου επαγγελματικών σχολών, ερχόταν να εξυπηρετήσει τα
οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα της κυρίαρχης αστικής τάξης. Χαρακτηρίζει αυτή ως ταξική και
ιδιαίτερα επιλεκτική[29].
Συμπερασματικά η μεταρρύθμιση του 1929 – 1932, αποτελεί ίσως την πιο συνετή, συγκροτημένη
και αντιπροσωπευτική προσπάθεια της Κυβέρνησης Βενιζέλου για να εγκαταστήσει το οικοδόμημα του
αστικού κράτους. Τόσο η δομή όσο και το περιεχόμενό της υπαγορεύθηκαν από τις ανάγκες του αστικού
εκσυγχρονισμού. Σημαντικό στοιχείο αποτέλεσε και η συνέχεια της πολιτικής από τους δύο Υπουργούς,
γεγονός που σπάνια συναντούμε στην Ελληνική εκπαιδευτική Ιστορία. Η προσπάθεια αυτή που άγγιξε
περισσότερο τα εξωτερικά (οργάνωση - διοίκηση) και ελάχιστα τα εσωτερικά (προγράμματα - μέθοδοι)
χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης[30], αν και ψηφίστηκε σαν νόμος του κράτους, τελικά θα ανασταλεί από
τις επόμενες κυβερνήσεις αλλά θα χαρακτηρίζει την οργάνωση, δομή και διάρθρωση του εκπαιδευτικού
συστήματος και για τις επόμενες δεκαετίες.

3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ανακεφαλαιώνοντας, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια πρωτόγνωρη οργανωμένη
προσπάθεια εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με συνέχεια, που όμως δεν προσέφερε αυτά που συνολικά θα
ανέμεναν οι ίδιοι οι εμπνευστές και οι υποστηρικτές της. Τα αίτια για την «αποτυχία» αυτή θα πρέπει να
αναζητηθούν σε όλους εκείνους τους παράγοντες που διαμόρφωσαν την κοινωνία της εποχής, καθώς και
στους παράγοντες που ασκούσαν επιρροή στην πολιτική εξουσία και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση.
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το σύστημα διοίκησης του κράτους και κατά
συνέπεια και της εκπαίδευσης, είναι καθαρά συγκεντρωτικό, ήδη από την εποχή του Όθωνα. Η δομή της
κοινωνίας μέχρι την εποχή που εξετάσαμε ήταν βαθιά συντηρητική με κυρίαρχα τα ελληνοχριστιανικά

ιδεώδη. Έτσι ήταν πολύ δύσκολο να εγκαταλειφθεί η κλασσική παιδεία και να δοθεί βάρος σε μια
εκπαίδευση με προσανατολισμό τεχνικό – επαγγελματικό από τη μια στιγμή στην άλλη. Άλλωστε αυτό δεν
ήταν άμεσα αναγκαίο διότι η εκβιομηχάνιση δεν είχε αρχίσει να σημειώνει τόσο μεγάλη ανάπτυξη και έτσι
έδωσε το δικαίωμα να αναβάλλει την εισαγωγή της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη
σύνδεσή της με την παραγωγή και την αγορά εργασίας, κάτι που ουσιαστικά άρχισε να εφαρμόζεται την
ύστερη Βενιζελική περίοδο όταν πια οι συνθήκες είχαν ωριμάσει.
Σημαντικές θεωρούμε ότι είναι και οι πολιτικές επιλογές που έκανε ο Βενιζέλος, είτε δείχνοντας
συμβιβαστικές τάσεις απέναντι σε αυτούς που τον έφεραν στην εξουσία και τον βοήθησαν να τη
διατηρήσει αλλά και απέναντι στους αντιπάλους του, πολιτικούς και ιδεολογικούς, είτε προσπαθώντας
να προστατέψει την απρόσκοπτη αναπαραγωγή του αστικού καθεστώτος, μέσω του πλήρους
κρατικού ελέγχου της εκπαίδευσης αφήνοντας και κάποια περιθώρια αποκέντρωσης.
Η πρώτη περίοδος διακρίνεται για την μάχη της νεοεμφανιζόμενης αστικής τάξης με τα κατάλοιπα
της παλιάς φεουδαρχικής και την προσπάθεια της πρώτης για επικράτηση στον κοινωνικό ιδεολογικό και
οικονομικό τομέα. Αντίθετα, στη δεύτερη περίοδο, υπάρχει μια ενδοαστική διαμάχη,[31] με την εμφάνιση
στο ιδεολογικό πεδίο του αντικομουνισμού ως του νέου συνεκτικού μύθου της αστικής τάξης μετά τον
οριστικό ενταφιασμό της Μεγάλης Ιδέας[32]
Όλοι αυτοί οι παράγοντες εμπόδισαν την σαρωτική αλλαγή στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, δεν
αναιρούν όμως τη συμβολή του Βενιζέλου και των συνεργατών στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό
της εκπαίδευσης.
Πίνακας 1.
Συνοπτική συγκριτική παρουσίαση συγκειμένου των δύο περιόδων

1913

1917

1929 -1932

Κυρίαρχο ιδεολογικό ρεύμα

Αστικό –
Φιλελεύθερο
(συντηρητικό)

Αστικό Φιλελεύθερο

Αστικό - Φιλελεύθερο

Γλωσσικό ζήτημα

«εντατική
σπουδή των
αρχαίων
γλωσσών
ελληνικής και
λατινικής»

Καθιέρωση
Δημοτικής
γλώσσας

Δημοτική γλώσσα

Επιρροές

Επιρροές από γερμανικό κυρίως
σύστημα

Καινοτομίες

Μέριμνα για τη μόρφωση των
γυναικών, αλλά δεν εξομοιώνεται
με αυτή των αγοριών

Επιρροές από σοσιαλιστικές ιδέες

Μικτά δημοτικά σχολεία, Νυχτερινές
σχολές, σχολεία για άτομα με ειδικές
ανάγκες,

Υλικοτεχνική υποδομή

Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής

Δάνειο για ανέγερση σχολικών κτιρίων[1]

Πίνακας 2.
Συγκριτική παρουσίαση της Οργάνωσης –Διοίκησης της Εκπαίδευσης

1913
Σύστημα Διοίκησης του
κράτους

Οργάνωση - Διοίκηση

Συγκεντρωτικό,
αναφορές μόνο για
αποκέντρωση
«Η διοίκησις είναι το
ελεγκτήριο όργανο, ο
οφθαλμός δια του
οποίου αύτη επιβλέπει»
Κεντρικό Εκπαιδευτικό
Συμβούλιο

1917

1929 -1932
Συγκεντρωτικό,
με τάσεις αποσυμπύκνωσης

Θεσμός Ανωτέρων Εποπτών

Εκδημοκρατισμός
διοίκησης, Α.Ε.Σ.,
συμμετοχή πολλών
κοινωνικών φορέων, θεσμός
αιρετών

Χαρακτήρας της εκπ/σης

Ανθρωπιστικός
κλασικισμός

Δομή Εκπ/κού Συστήματος

Ενιαίο εξάχρονο σχολείο
(όχι δημοτικό –
Ελληνικό)[1] Τριτάξια
αστικά σχολεία, εξατάξια
γυμνάσια[1]
Δωρεάν υποχρεωτική
φοίτηση σε δημοτικό και
νηπιαγωγείο

Θεωρητικός κλασσικός

Προώθηση της τεχνικής –
επαγγελματικής
εκπαίδευσης, οικονομική
αποτελεσματικότητα του
σχολείου, προσπάθεια
καταπολέμησης
αναλφαβητισμού

Κρατικές δαπάνες της
Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Αμοιβή δασκάλων από το
δημόσιο.

Εξάχρονο υποχρεωτικό
δημοτικό, δημιουργία
δεύτερου σχολικού δικτύου,
Ανώτερο Παρθεναγωγείο,
Επαγγελματικές σχολές, Γεν.
Γυμνάσιο, Πρακτικό Λύκειο.
Νυχτερινά , Ειδικής Αγωγής
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Ειρήνη ΚΟΡΡΕ
Λέκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της προβληματικής και των ευρημάτων αυτής της έρευνας είναι να παρουσιασθούν
διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της Έκθεσης όπως διατυπώθηκαν από βιβλία δημοσιευμένα ειδικά για
τη διδασκαλία της Έκθεσης στα Ελληνικά σχολεία και Γυμνάσια κατά τη χρονική περίοδο 1874-1909.
Μερικά από τα βιβλία αυτά είχαν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας για το Ελληνικό Σχολείο, ύστερα από
«έκθεση» και «γνώμη της Επιτροπείας των κριτών των διδακτικών βιβλίων». Αυτό σημαίνει ότι είχαν
εισαχθεί επίσημα στα Ελληνικά σχολεία ως «διδακτικά», δηλ. σχολικά βιβλία (εγχειρίδια), οι μαθητές τα
είχαν στα χέρια τους και με βάση αυτά γινόταν η διδασκαλία των Συνθέσεων ή Συνθετικών Ασκήσεων ή
Εκθέσεων. Η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιείται για την έρευνα του υλικού (βιβλίων, Αναλυτικών
Προγραμμάτων, εγκυκλίων) είναι η ανάλυση περιεχομένου. Έτσι πετυχαίνεται συστηματική
κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση και ανάλυση ποιοτική και ποσοτική των περιεχομένων, μηνυμάτων και
πληροφοριών που προκύπτουν από τα γραπτά κείμενα.

ABSTRACT
The aim underlying the reasoning and the findings of this research is to present the teaching
propositions for the lesson of Composition, as they had been detailed in books published for the purpose
of teaching Composition in Greek schools and Gymnasiums (high schools) during the period 1874-1909.
The Ministry of Education had approved a number of these books for the Greek School, following a
‘report’ and an ‘evaluation of the judges for textbooks’ Committee’. This means that they had been
formally introduced to the Greek schools as ‘teaching’, i.e. school books (textbooks), they were
distributed to the pupils and they were used for the teaching of Composition or Compositional Exercises
or Essays. The research method used to examine the sources (books, Curricula, circulars) was content
analysis. We thus achieved a systematic categorisation, classification, quantitative and qualitative
analysis of the content, the messages and the information deduced from the written texts.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην Ελλάδα η διδακτική των εκθέσεων κατά τον ΙΘ’ αιώνα και πολύ αργότερα είχε σημαντικά
επηρεαστεί από τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος στη Γερμανία. Από τις αρχές του ΙΘ’ αι. στη
Γερμανία το Αναγνωστικό βιβλίο θεωρήθηκε ότι υπηρετεί τις ανάγκες για τη διδασκαλία του ύφους. Τη
δεκαετία 1860-1870 στην Ελλάδα οι «Συνθετικές ασκήσεις» ή οι Συνθέσεις δέθηκαν στενά με την ύλη του
Αναγνωστικού βιβλίου (των Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων) ή άλλων μαθημάτων όπως της Ιστορίας, των
Αρχαίων Ελληνικών (στην Ελλάδα τις εκθέσεις αυτές τις ονόμασαν «συνημμένες», στη
Γερμανία gebunden). Από την αντίληψη αυτή είναι επηρεασμένα τα Προγράμματα των Ελληνικών
σχολείων και Γυμνασίων του 1884,1896,1897,1906. Με το πέρασμα του χρόνου στη διδακτική πρακτική,
η διδασκαλία των Εκθέσεων στη Γερμανία αποσυνδέθηκε από τη λοιπή διδακτική εργασία του σχολείου
και γινόταν με βάση ειδικά βιβλία. Η κίνηση αυτή έφτασε και στην Ελλάδα. Έτσι ύστερα από το βιβλίο
του Δέφνερ το 1874, την εικοσαετία 1884-1904 δημοσιεύονται βιβλία για τη διδασκαλία του μαθήματος
της Έκθεσης στα Ελληνικά σχολεία και Γυμνάσια. Τα βιβλία για τη διδασκαλία της Έκθεσης από το 1874
έως το 1904 θα παρουσιάσουμε με βασικό άξονα τις διδακτικές προτάσεις που διατυπώνονται σ’ αυτά για
το μάθημα της Έκθεσης.

2. Μ. Δέφνερ «Σχέδια προς Έκθεσιν Ιδεών, προς χρήσιν της Α’, Β’ και Γ’
τάξεως του ΓυμνασΙου, Ανδρέας Κορομηλάς Εκδότης, εν Αθήναις 1874.
Το 1874 πολύ αξιόλογη είναι η παρουσία του βιβλίου του Μ. Δέφνερ για τη διδασκαλία των
εκθέσεων στη Μέση Εκπαίδευση. Στα γερμανικά Γυμνάσια, όπως γράφει ο Δέφνερ στον πρόλογο του
βιβλίου του οι μαθητές από την κατώτατη τάξη του «σχολείου» ως την ανώτατη ασκούνται «ενδελεχώς
και αδιακόπως εις το εκθέτειν τας ιδέας εν καλή και ρεούση γλώσση» (Δέφνερ,1874). Επειδή ο Δέφνερ,
ανατράφηκε σε τέτοια Γυμνάσια και δοκίμασε την ωφέλεια από το μάθημα αυτό, έκρινε καλό να
συντελέσει στην εισαγωγή του και στα ελληνικά Γυμνάσια. Γι’ αυτό το σκοπό εξέδωσε το βιβλίο. Στο
τέλος του προλόγου γράφει ότι τον «παρότρυνε» σ’ αυτό το έργο και η θλιβερή διαπίστωση για τους
αποφοίτους των ελληνικών Γυμνασίων: «Οι πλείστοι ούτε την κρίση τους έχουν μορφώσει ούτε τις ιδέες
τους μπορούν να εκθέσουν σωστά και με σαφήνεια» (Δέφνερ, ό.π., σελ. ιστ’) Στα ελληνικά Γυμνάσια
τέτοιο μάθημα όπως ο ίδιος αναφέρει δε γνωρίζει να γίνεται. ούτε στα Προγράμματα βρίσκεται κάτι
σχετικό. Μόνο με την εγκύκλιο του υπουργού Παιδείας Χ. Χριστόπουλου δίνεται εντολή, στην ανώτερη
τάξη του Γυμνασίου να ασκούνται οι μαθητές σε εκτενέστερες εκθέσεις ιδεών (Εγκύκλιος 4987/14-81857). Αυτό όμως δεν είναι αρκετό, συνεχίζει ο Δέφνερ, γιατί σε ένα χρόνο «τι θα κατορθώσει ο
μαθητής;». Το βιβλίο του το χαρακτηρίζει ο συγγραφέας «πρωτοφανές» για την Ελλάδα και ο πρόλογος
του αποτελεί ένα είδος «Αναλυτικού Προγράμματος» του μαθήματος της Έκθεσης για το Ελληνικό σχολείο
και Γυμνάσιο (Δέφνερ, ό.π., σελ. ε-στ’, Κορρέ, 2003, σελ. 23).
Σκοπός του μαθήματος της Έκθεσης, όπως καθορίζεται έμμεσα από τον Δέφνερ είναι: α) Να μάθει
το παιδί τη μητρική του γλώσσα έτσι ώστε να την «λυγίζει» και να τη μεταχειρίζεται όπως θέλει. β) Να
μορφώσει δική του «αυτενεργό» κρίση. Το μάθημα θεωρεί ότι πρέπει να εισαχθεί από τη Β’ τάξη του
Ελληνικού σχολείου. Οι μαθητές πρέπει να αρχίσουν από τα ευκολότερα, και στις γυμνασιακές τάξεις να
ασκηθούν σε θέματα «υψηλότερα» και δυσκολότερα. Γι’ αυτή την άσκηση χρειάζεται τουλάχιστον μια
ώρα κάθε εβδομάδα, η οποία μπορεί να αφαιρεθεί από τις ώρες διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών
(Δέφνερ, ό.π., σελ. ιε’-ιστ’). Ο Δέφνερ κλιμακώνει την ύλη του μαθήματος από τη Β’ τάξη του Ελληνικού
σχολείου ως και την Δ’ (τελευταία) τάξη του Γυμνασίου και προσθέτει οδηγίες μεθοδικές-διδακτικές ή
άλλες σχετικές διευκρινίσεις.
Α. Ελληνικά σχολεία
Στη Β’ τάξη του Ελληνικού σχολείου ο Δέφνερ όριζε ένα είδος προφορικής έκθεσης, όριζε και
γραπτές εκθέσεις. Η προφορική έκθεση ήταν καθαρή «αποστήθιση» διδαγμένου νεοελληνικού κειμένου
ή της ερμηνείας του. Θέματα των γραπτών εκθέσεων ήταν η (αντι)γραφή διηγηματίου ή μύθου που
διηγήθηκε ο δάσκαλος, ή η μετατροπή ποιηματίου σε πεζό λόγο (Δέφνερ, ό.π., σελ. στ’-η’). Για τη Γ’
τάξη ο Δέφνερ καθορίζει ως ύλη των εκθέσεων την ύλη των εκθέσεων της Β’ τάξης και προσθέτει ακόμα
τρία είδη εκθέσεων, κλιμακωμένα από το ευκολότερο στο δυσκολότερο: α) «Απομιμήσεις», β) «Διηγήσεις»
και γ) «Περιγραφές» (Δέφνερ, ό.π., σελ. η-ι’). Στις «Απομιμήσεις» και στις «Διηγήσεις» την ύλη του
θέματος ή τα κύρια σημεία της τα έδινε ο δάσκαλος. Χαρακτηριστική είναι η οδηγία που δίνει ο Δέφνερ για
τις «Περιγραφές»: Πρέπει να περιέχουν και κάποιο «χρωματισμό της ψυχής» και να προέρχονται «εξ
υγιούς φαντασίας» (Δέφνερ, ό.π., σελ. θ’- ι’).
Β. Γυμνάσια
Για το Γυμνάσιο ο Δέφνερ καθορίζει κλιμακωτά σε κάθε τάξη τα είδη των εκθέσεων την ύλη του
μαθήματος και τις ώρες διδασκαλίας του. (Δέφνερ, ό.π., σελ. ι’-ιδ’). Για την Πρώτη τάξη όριζε:
«Επιστολαί ως επί το πλείστον διηγηματικαί. Διηγήματα εις σχήμα διαλόγου. Παραβολαί και αντιθέσεις.
Παραλληλισμοί, εξήγησις και δικαιολόγησις παροιμιών και γνωμικών». Για τη Δευτέρα τάξη όριζε:
«Εξήγησις παροιμιών και γνωμικών. Εξήγησις αποφθεγμάτων συγγραφέων. Ιστορικαί διατριβαί. Προς
τούτοις θεωρία της επικής ποιήσεως και ιστορία του ελληνικού έπους», και τέλος «διδασκαλία περί
τρόπων και σχημάτων». Ώρες δύο κάθε εβδομάδα. Για την Τρίτη τάξη όριζε: «Αποφθέγματα
συγγραφέων, ιδίως εν είδει χρείας («Χρεία»τεχνοκριτικά σημαίνει ένα διάγραμμα σύμφωνα με το οποίο
αναπτύσσεται με ακρίβεια ένα απόφθεγμα συγγραφέα (ρητό) ή ένα γνωμικό ή μια
παροιμία). Ιστορικαί διατριβαί. Λόγοι. Θεωρία της λυρικής και δραματικής ποιήσεως. Ιστορία
της παρ’ Έλλησι λυρικής και δραματικής ποιήσεως. Αρχαί της ρητορικής». Ώρες δύο κάθε εβδομάδα. Για
την Τετάρτη τάξη όριζε: «Διάφοροι διατριβαί και λόγοι. Θεωρία της ρητορικής. Ιστορία
της παρ’ Έλλησι ρητορικής». Δύο ώρες κάθε εβδομάδα.
Ο Δέφνερ σε κάθε είδος των εκθέσεων όλων των τάξεων παρεμβάλλει και μερικές καθοδηγητικές
διευκρινίσεις. Για την Α’ τάξη γράφει ότι ο δάσκαλος μαζί με το θέμα δίνει και το σχέδιο της έκθεσης,

προσθέτοντας κάτι «σπουδαίο», που ενδιαφέρει τους μαθητές (Δέφνερ, ό.π., σελ. ιβ’- ιγ’). Αυτό όμως
γίνεται και στις άλλες τάξεις, όπως φαίνεται από το περιεχόμενο του βιβλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ο Δέφνερ συνδέει τη διδασκαλία των εκθέσεων στη Β΄ τάξη με τη διδασκαλία της γραμματολογικής ύλης.
Το ίδιο κάνει και στη Γ’ και Δ’ τάξη. Για τη διόρθωση των εκθέσεων ο Δέφνερ γράφει μόνο ότι ο δάσκαλος
διορθώνει το περιεχόμενο και τη μορφή τους(Δέφνερ, ό.π., σελ. ιγ’).
2.1 Το περιεχόμενο του βιβλίου
Το βιβλίο του Δέφνερ, όπως γράφει ο ίδιος προοριζόταν για τις τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου
(Δέφνερ, ό.π., σελ. ιβ’- ιδ’). Ωστόσο το περιεχόμενο του καλύπτει όλα τα είδη των Εκθέσεων, που
καθορίστηκαν αργότερα για τις δύο ανώτερες τάξεις όχι μόνο του τετραταξίου, αλλά και του εξαταξίου
Γυμνασίου. Περιέχει σχέδια για τη σύνταξη εκθέσεων που ανήκουν στο «φιλοσοφικό γένος»: Παραβολές,
αντιθέσεις, παραλληλισμοί, παροιμίες, γνωμικά, αποφθέγματα συγγραφέων, ιστορικές διατριβές,
διάφορες διατριβές λόγου (Δέφνερ, ό.π., σελ. 235). Για καθένα από αυτά τα είδη των εκθέσεων
ο Δέφνερ παραθέτει πολλά θέματα, και για κάθε θέμα ένα ή δύο ή τρία διαφορετικά σχέδια. Η ανάπτυξη
του θέματος γίνεται ανάλογα με τη φύση και με το είδος της έκθεσης στο οποίο ανήκει. Έτσι η τεχνική
της ανάπτυξης παίρνει πολλές μορφές. Σε πολλά σχέδια η διάταξη της ύλης είναι τριμερής, δηλ. η ύλη
διαρθρώνεται σε προοίμιο ή πρόλογο ή εισαγωγή, κύριο θέμα και επίλογο. Σε μερικά σχέδια «λόγων» η
διαπραγμάτευση
του
θέματος
αρχίζει
και
προχωρεί
«in medias res»
και
σε
άλλα
«captatio benevolentiae». Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Δέφνερ παραθέτει και σχέδια για θέματα με τίτλο στη
λατινική(Δέφνερ, ό.π., σελ. 78,92,98,99). Σημειώνουμε ενδεικτικά μερικά τέτοια θέματα:
«Aurora Musis amica»,«Ubi bene, ibi patria»,
«Solamen
miseris
socios
habuisse
malorum»,« De mortuis nil nisi bene». Για την ανάπτυξη των γνωμικών, των παροιμιών και των
αποφθεγμάτων συγγραφέων ο Δέφνερ εφαρμόζει τη «χρεία». Παραθέτουμε ένα σχέδιο με τη «χρεία»στα
λατινικά, επειδή είναι πληρέστερο: Θέμα: «Ferro nocentius auctoris» (Ο χρυσός, δηλ. το χρήμα, φέρνει
στους ανθρώπους μεγαλύτερες καταστροφές από τα (σιδερένια) όπλα (δηλαδή από τον
πόλεμο), Μεταμορφώσεις Οβίδιου, I, 141).
Η
ανάπτυξη
του
θέματος διαστρωματώνεται με
τον
ακόλουθο
τρόπο: i)Exordium cum laude auctoris (Εισαγωγή με έπαινο του συγγραφέα). Ο Δέφνερ σημειώνει: «Αι
Μεταμορφώσεις
περιέχουν πολλάς τερπνάς διηγήσεις,
ενίοτε
παρατίθενται
και
βαθύ
απόφθεγμα, οίον […] «Fas est et ab hoste doceri» (Είναι θεμιτό να διδάσκεται κανείς και από τον εχθρό
του). ii) Expositio (Έκθεση). Ο Δέφνερ σημειώνει: «Ο χρυσός είναι δια τους ανθρώπους
πολύ μεγαλειτέρα αιτία καταστρφής από τον σίδηρον». iii)Cause 1.[…] 2. […] α). […] β). […] (Αιτίες, δηλ.
αίτια στα οποία οφείλεται η γνώμη που εκφράζει το θέμα). iv) Contrario […] (Εκ του αντιθέτου). Δηλαδή
απόδειξη από τις συνέπειες μιας υποθετικής εκδοχής, αντίθετης από εκείνης που εκφράζει το
θέμα. v) Simile […] (Το όμοιο, εκ του ομοίου). Έννοιες όμοιες με τις έννοιες του θέματος. Επισήμανση
ανάλογων περιπτώσεων. Εφαρμογή, δηλαδή, σε διάφορες περιπτώσεις της σχέσης των εννοιών που
εκφράζει η θεματική κρίση. vi) Exempla […] (Παραδείγματα), δηλαδή γεγονότα, από την καθημερινή ζωή,
από τη ιστορία (δηλαδή «αποδείξεις» εμπράγματες) και γεγονότα ή συγκεκριμένα παραδείγματα από τη
λογοτεχνία, από την παράδοση, κατάλληλα για να καταδείξουν τη φύση και την ουσία του θεματικού
νοήματος ή να «αποδείξουν» την αλήθεια που εκφράζει. vii) Testimonia […] (Μαρτυρίες). Άλλα γνωμικά
ή παροιμίες ή ρητά, όμοια ή ανάλογα, που επικυρώνουν τη θεματική αλήθεια. Δηλαδή «απόδειξη» της
αλήθειας που εκφράζει το θέμα, με γνώμες μεγάλων προσωπικοτήτων ή με τη βιοτική σοφία του λαού.
(Ο Δέφνερ παραθέτει το απόφθεγμα του Ορατίου: «Non possidentem multa vocaveris recte beatum» Θα
είναι λάθος να αποκαλέσεις ευτυχισμένο, αυτόν που έχει μεγάλη περιουσία). viii) Conclusio (Σύνοψη,
επίλογος ή συμπέρασμα).
Είναι φανερό ότι με τη «χρεία» έχουμε μια τυπική και a priori καθορισμένη τεχνική των εκθέσεων.
2.2 Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα
Το βιβλίο του Δέφνερ ανήκει σε μια εποχή (1874) από την οποία δεν έχουμε πηγές που να μας
δίνουν με άμεσο τρόπο πληροφορίες ή άλλα στοιχεία, ώστε να μπορούμε να σχηματίσουμε μια καθαρή
εικόνα για τη διδασκαλία της Έκθεσης. Οι Εκθέσεις ήταν τότε ο μόνος κλάδος του μαθήματος των Νέων
Ελληνικών που διδασκόταν ή τουλάχιστον προβλεπόταν η διδασκαλία του στο Ελληνικό σχολείο και στο
Γυμνάσιο (Τόγιας, 1ος, 1988, σελ.96). Γι’ αυτό το λόγο ο πρόλογος και το περιεχόμενο του βιβλίου

του Δέφνερ αποτελούν μια σημαντική μαρτυρία και μας βοηθούν να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις και
να καταλήξουμε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα: 1. Η πρώτη παρατήρηση ξεκινάει από την ύπαρξη ενός
τέτοιου ειδικού βιβλίου την εποχή εκείνη. Ο Δέφνερ γράφει στον πρόλογο ότι εξέδωσε το βιβλίο για να
συντελέσει στην εισαγωγή του μαθήματος της Έκθεσης στα Ελληνικά Γυμνάσια. Αντί για ένα πολυσέλιδο
βιβλίο (256 σελίδων) θα μπορούσε να δημοσιεύσει μια σύντομη μελέτη για να αναπτύξει μόνο τους λόγους
που επέβαλλαν την εισαγωγή του μαθήματος στα Γυμνάσια. Η έκδοση αυτού του βιβλίου μάλλον είχε
σκοπό να εξυπηρετήσει σχολική ανάγκη. Την ανάγκη είχαν εκείνοι που δίδασκαν το μάθημα της Έκθεσης
στο Ελληνικό σχολείο και στο Γυμνάσιο, ή οι μαθητές που διδάσκονταν αυτό το μάθημα στο Γυμνάσιο ή
και οι δύο. Έτσι, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία (Εγκύκλιος 7079/ 17-8-1872), καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι το μάθημα της Έκθεσης διδασκόταν την εποχή εκείνη και στο Ελληνικό σχολείο και στο
Γυμνάσιο. Γράφοντας ο Δέφνερ ότι εξέδωσε το βιβλίο για να συντελέσει στην εισαγωγή του μαθήματος,
ίσως να εννοούσε την εισαγωγή του ως μαθήματος ανεξάρτητου από το μάθημα των «Ελληνικών», με
ορισμένες ώρες διδασκαλίας, με δικό του Αναλυτικό Πρόγραμμα και με ιδιαίτερη «μέθοδο» διδασκαλίας.
Δηλαδή ίσως να εννοούσε την εισαγωγή της συστηματικής διδασκαλίας του μαθήματος. 2. Στον πρόλογο
του βιβλίου του ο Δέφνερ μας δίνει ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος των Εκθέσεων στο Ελληνικό
σχολείο και στο Γυμνάσιο. Καθορίζει τα είδη των εκθέσεων και τα κλιμακώνει στις τάξεις με βάση τη
διδακτική αρχή «από τα ευκολότερα στα δυσκολότερα». Ορίζει τις ώρες διδασκαλίας των εκθέσεων σε
κάθε τάξη και δίνει μερικές μεθοδικές-διδακτικές οδηγίες ή κάνει άλλες χρήσιμες διευκρινίσεις. Είναι το
πρώτο στην ιστορία του μαθήματος, ανεπίσημο βέβαια, Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη
διδασκαλία των Εκθέσεων στο Ελληνικό σχολείο και στο Γυμνάσιο. 3. Η ύλη και τα θέματα των εκθέσεων
δεν οδηγούσαν τους μαθητές σε ελεύθερη προσωπική δημιουργία, αλλά σε μίμηση ξένης πνευματικής
εργασίας. Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας των εκθέσεων θα καθιερωθεί αργότερα με τα πρώτα επίσημα
Αναλυτικά Προγράμματα όπως το Πρόγραμμα του 1890, 1896 και 1897 και με ειδικά βιβλία που θα
εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας. 4. Το βιβλίο του Δέφνερ περιέχει πολλά θέματα εκθέσεων και πολλά
αντίστοιχα σχέδια για την ανάπτυξη των θεμάτων. Μελετώντας όλα αυτά τα θέματα παρατηρούμε τα εξής:
α) Τα θέματα ανήκουν στις εκθέσεις του «φιλοσοφικού γένους» και είναι οπωσδήποτε ανώτερα από τις
πνευματικές δυνάμεις των μαθητών των τάξεων Α’, Β’ και Γ’ του τετραταξίου Γυμνασίου. Ο Δέφνερ,
μεταφέροντας γερμανικά πρότυπα, δεν πρόσεξε ίσως τη διαφορά του τύπου των σχολείων. Τα είδη των
εκθέσεων του «φιλοσοφικού γένους» τα βλέπουμε και στα νεότερα προγράμματα, εκεί όμως
κλιμακώνονται στις τρεις ανώτερες τάξεις του εξαταξίου Γυμνασίου. β) Πολλά θέματα είναι ακριβώς τα
ίδια με εκείνα που υπάρχουν σε πολύ νεότερα- ως και πρόσφατα- σχετικά βιβλία. Είναι θέματα που έδιναν
για ανάπτυξη στις τρεις ανώτερες τάξεις κυρίως του εξαταξίου Γυμνασίου ως και το 1967, δηλαδή ύστερα
από 100 χρόνια( Κορρέ, 2000, σελ. 392-394). Παραθέτουμε μερικά όπως είναι διατυπωμένα:
«Ο χειμών και το ανθρώπινον γήρας» (παραβολή). «Φίλος και κόλαξ» (αντίθεση). «Σταγόνες ύδατος,
πέτρας κοιλαίνουσι»
(αρχαία
παροιμία).
«Πάσιν άδειν χαλεπόν»
(γνωμικό).
«Των
πόνων πωλούσιν ημιν πάντα τ’ αγαθά οι θεοί» (απόφθεγμα). γ) Μερικά θέματα δεν είναι από τα
συνηθισμένα ή είναι χαρακτηριστικά για την πρωτοτυπία τους: «Η κοινωνία παραβάλλεται
προς μουσικόν θίασον» (παραβολή). «Περί του έθνους των Αιγυπτίων να δικάζουν τους αποθανόντας»
(ιστορική διατριβή). «Η γλώσσα το ευεργετικώτατον και ολεθριώτατον μέλος του ανθρώπου».
«Και άκανθαι είναι επί των στεμμάτων των βασιλέων» (Τα δύο τελευταία ανήκουν στις «διάφορες
πραγματείες»). «Σχέδιον λόγου τον
οποίον ηδύνατο να εκφωνήση ο Σωκράτης, αν ήθελε
να σώση την ζωήν του»(λόγος). δ) Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και οι παροιμίες είναι γραμμένες σε
γλώσσα καθαρεύουσα ή δίνονται με αρχαία γλωσσική μορφή: «Το μήλον πίπτει υπό την μηλέαν». «Ου
μία χελιδών φέρει το έαρ». ε) Χαρακτηριστικό ακόμη είναι ότι έχουμε θέματα με τίτλο στη λατινική.
Ένδειξη που υπογραμμίζει την κυριαρχία των αρχαίων κλασικών γλωσσών στο Πρόγραμμα του
Γυμνασίου. Είναι κυρίως αποφθέγματα Λατίνων ποιητών. Προσθέτουμε μερικά σε όσα έχουμε σημειώσει
πιο
πάνω,
παραθέτοντας
και
το
νόημα
που
τους
δίνει
ο Δέφνερ:
«Ingenuas dedicisse fideliter artes/ emollit mores sinit esse feros».
(Άπαντας η παίδευσις ημέρους τελει),« Effugit mortem, quisquis contemserit,
/ timidissimum quemque consequitur» (Οι φεύγοντες, τον θάνατον διώκουσι). 5. Το 1874 έχουμε το
πρώτο στην ιστορία του μαθήματος βοήθημα για τη διδασκαλία των Εκθέσεων στη Μέση Εκπαίδευση.
Είναι το πιο πάνω βιβλίο του Μ. Δέφνερ. Παλαιότερο δε βρήκαμε (Παπαβασιλείου, 1895, σελ. γ). Το
βιβλίο του Δέφνερ ήταν για την εποχή του ένα άριστο και πολύ χρήσιμο βοήθημα και για τους καθηγητές
και για τους μαθητές. Στους καθηγητές έδινε ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα, τους καθοδηγούσε για τη
μεθοδική διδασκαλία των εκθέσεων και για την ορθή κλιμάκωση της διδασκαλίας από τα ευκολότερα είδη

στα δυσκολότερα. Τους διευκόλυνε στην επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά θέματος των εκθέσεων του
φιλοσοφικού γένους. Τους έδινε ακόμη τα πλαίσια της ύλης για πολλά θέματα αυτού του γένους και ένα
ή περισσότερα σχέδια για την ανάπτυξή τους. Ότι γινόταν χρήση του βιβλίου του Δέφνερ από καθηγητές
για τη διδασκαλία των Εκθέσεων δεκαοχτώ χρόνια ύστερα από την έκδοσή του επιβεβαιώνεται από
επίσημη μαρτυρία: «Βιβλίον ελέγχου διδαχθέντων μαθημάτων του τετραταξίου Γυμνασίου Τριπόλεως,
έτος 1891-1892»: Κατά το σχολικό έτος 1891-1892, αναφέρουν οι αρμόδιοι φιλόλογοι της Β’ και Δ’ τάξης
Γυμνασίου Τριπόλεως, ότι δίδαξαν 25 εκθέσεις πολλές από τις οποίες υπήρχαν ακριβώς οι ίδιες στα σχέδια
«προς Έκθεσιν Ιδεών» του Δέφνερ. Το βιβλίο ήταν χρήσιμο και για τους μαθητές: Τα «σχέδια» ήταν μια
πηγή από την οποία μπορούσαν να αντλούν χρήσιμες γνώσεις, απαραίτητες για τις εκθέσεις τους. Ήταν
ακόμη ένας δείκτης που τους καθοδηγούσε να βλέπουν το θέμα από πολλές και διαφορετικές απόψεις
και τους έδειχνε πώς έπρεπε να εργασθούν, από ποιες περιοχές και πώς να αντλήσουν ύλη για τις
εκθέσεις τους και ποια μορφή να δώσουν στη διάταξη της ύλης.

3. Τα εγκεκριμένα βιβλία από το Υπουργείο
3.1 Ιωάννου
Κ. Κοφινιώτου,
πρώην τμηματάρχου της
μέσης
και ανωτέρας εκπαιδεύσεως «Συνθετικαί Ασκήσεις προς χρήσιν των μαθητών των τριών τάξεων των
Ελληνικών σχολείων, εγκριθείσαι κατά τον άρτι διεξαχθέντα διαγωνισμόν, δια μίαν πενταετίαν από
του 1902-1907. Εν Αθήναις, Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Δ. Φέξη, 1902».
Το βιβλίο του Ιωάννη Κοφινιώτη ήταν γραμμένο με βάση το Αναλυτικό πρόγραμμα του
1897(Δημητριάδης, 1899, σελ. 132-153). Ο συγγραφέας παραθέτει και την απόφαση (αριθμός 1830 μια
φορά, και 8130 δεύτερη φορά / 25 Μαϊου 1902), με την οποία το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει να
«εισαχθεί» το βιβλίο στα Ελληνικά σχολεία. Για το Ελληνικό σχολείο το Πρόγραμμα όριζε για την Α’
τάξη στο Α’ εξάμηνο αναδιήγηση από τους μαθητές ενός διηγήματος που το «είπε» σ’ αυτούς ο δάσκαλος.
Έτσι όταν ερχόταν η ώρα των «Συνθέσεων» ο δάσκαλος άνοιγε το βιβλίο του Κοφινιώτη, διάλεγε, το
πιθανότερο εκείνη τη στιγμή, ένα από τα διηγήματα, που υπήρχαν στις σελίδες ειδικά για την Α’ τάξη, το
διάβαζε στους μαθητές και όριζε έναν ή, διαδοχικά, και άλλους μαθητές για να
το αναδιηγηθούν (Κοφινιώτης, 1902, σελ. 24-53). Φυσικά, ο δάσκαλος θα έκανε τις αναγκαίες
διορθώσεις. Για το Β’ εξάμηνο του Ελληνικού σχολείου το Πρόγραμμα όριζε την καταγραφή στο σχολείο
ενός μύθου ή ενός διηγήματος, που το είπε πρώτα ο δάσκαλος και ύστερα το επανέλαβαν πολλές φορές
οι μαθητές. Έτσι πάλι, όταν ερχόταν η ώρα των Συνθέσεων ο δάσκαλος άνοιγε το βιβλίο του Κοφινιώτη,
διάλεγε ένα μύθο ή ένα διήγημα, που υπήρχαν εκεί ειδικά για την Α’ τάξη και διάβαζε το κείμενο
(Κοφινιώτης, ό.π., σελ. 3-53). Ύστερα όριζε να το επαναλάβουν «πολλοί μαθητές πολλάκις». Όταν έπειτα
από τις πολλές επαναλήψεις ο δάσκαλος έκρινε ότι «ήρθε η ώρα», έδινε στους μαθητές την εντολή:
«Γράψατε αυτήν την έκθεσιν». Όταν ο δάσκαλος διάβαζε το μύθο ή το διήγημα, ή κατά την επανάληψή
του, οι μαθητές προσπαθούσαν να γράψουν στο πρόχειρο το περιεχόμενό του ή να αρπάξουν μερικές
λέξεις ή φράσεις για να τις συνδέσουν ύστερα έτσι, ώστε να μην απομακρύνονται από το «πρωτότυπο».
Όποιος το κατόρθωνε, «έγραφε καλάς εκθέσεις», κατά τη φράση του δασκάλου» (Κοτρώνης, 1933, σελ.
75). Οι μύθοι ήταν σύντομοι. Όλα σχεδόν τα «διηγήματα» είναι μικρές πλαστές «ιστορίες», απλά και
απλοϊκά φανταστικά περιστατικά από την οικογενειακή ή την κοινωνική ζωή, ξένα και αδιάφορα για το
μαθητή και είναι γραμμένα για να εξάρουν κάποια αρετή ή για να προβάλουν στους μαθητές κάποιο
πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι των «διηγημάτων–συνθέσεων»:
«Σέβου τον Θεόν», «Ειλικρίνεια», «Αγάπα τους γονείς», «Ελεημοσύνη γυναικός» (Κοφινιώτης, ό.π., σελ.
54-86). Ωστόσο είχε αρχίσει να γίνεται κατανοητό ότι η ανάγνωση έτοιμου και ολοκληρωμένου μύθου ή
διηγήματος από το δάσκαλο και η επανάληψη του από τους μαθητές, όπως όριζε το Πρόγραμμα, ήταν
«διδακτικές ενέργειες» με αμφίβολα ή πενιχρά παιδευτικά αποτελέσματα. Έτσι στο εγκεκριμένο βιβλίο
του Κοφινιώτη υπάρχουν για τη Β’ τάξη του Ελληνικού σχολείου μόνο πέντε διηγήματα που ήταν έτοιμες
«συνθέσεις». Για όλα τα άλλα διηγήματα και για όλους τους άλλους μύθους ο Κοφινιώτης δίνει μόνο τα
κύρια στοιχεία του καθενός (Βαλάκης ό.π., σελ. 38-39). Προσθέτει ακόμη ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, με
τις οποίες δίνει οδηγίες για την ανάπτυξη ή τη συμπλήρωση των κύριων στοιχείων ή για τη μίμηση ή τη
μετάπλαση του μύθου ή του διηγήματος. Τις παρατηρήσεις και τις οδηγίες τις διατυπώνει με τη μορφή
και τον τόνο της «προσταγής» προς το μαθητή: «περίγραψον ζωηρότερο[…]», «συμπλήρωσον τα κενά
[…]» «πλάτυνον το διήγημα» ή «πλατύτερον διηγήθητι», «όρισον […]», «πλάσον όμοιον[…]»,
«πρόσθες[…]» κ.ά. Η «διδασκαλία» των συνθέσεων, όταν το θέμα ήταν μύθος ή διήγημα, γινόταν με τον

επόμενο τρόπο: Ο δάσκαλος άνοιγε το βιβλίο του Κοφινιώτη, διάλεγε το θέμα και υπαγόρευε τα κύρια
στοιχεία του με τις σχετικές οδηγίες και παρατηρήσεις. Οι μαθητές όλα αυτά τα αντέγραφαν στο πρόχειρό
τους. Ύστερα τα μελετούσαν και έγραφαν τη «σύνθεσή τους». Τα στοιχεία του θέματος με τις σχετικές
οδηγίες και παρατηρήσεις μπορούσαν οι μαθητές να τα μελετήσουν και απευθείας από το βιβλίο τους,
όταν το είχαν. Αυτός ήταν ο «μεθοδικότερος» τρόπος διδασκαλίας. Ένας άλλος τρόπος, όχι πολύ
διαφορετικός, ήταν ο επόμενος. Ο δάσκαλος έδινε το θέμα και έλεγε στους μαθητές πώς θα αρχίσουν την
έκθεση, πώς θα προχωρήσουν και πώς θα την τελειώσουν. Έγραφε τα κύρια σημεία της στον
πίνακα. πολλές φορές έγραφε και μερικές λέξεις και φράσεις στον πίνακα και απαιτούσε από τους
μαθητές να τις χρησιμοποιήσουν στην έκθεσή τους (Παπαϊωάννου, 1931, σελ. 111). Το Πρόγραμμα όριζε
ακόμη περιγραφή πραγμάτων που τα έβλεπε κάθε μέρα ο μαθητής. Δε δίνει έτοιμες τις περιγραφές των
πραγμάτων αλλά δίνει με ερωτήσεις τα στοιχεία που έπρεπε να περιλάβει η περιγραφή του πράγματος,
δηλαδή η σύνθεση. Σε μερικές ερωτήσεις δίνει και την απάντηση. Ο Κοφινώτης είχε περιλάβει στο βιβλίο
του πολλά θέματα με ύλη για περιγραφή πραγμάτων (Κοφινιώτης, ό.π., σελ. 87-93). Σημειώνουμε μερικά
από το σχολικό περιβάλλον: «Αίθουσα διδασκαλίας», «Σχολικόν κτίριον», «Γεωγραφικός χάρτης», «Ο
κανών μου» (δηλ. η ρήγα, ο χάρακας), «Κιμωλία», «Κοντός» (το κοντάρι της σημαίας), «Η γραφίς μου»,
«Η καθέκλα». Στα «πράγματα» είχε εντάξει ο Κοφινιώτης και τα φυτά, τους καρπούς των φυτών, τα
δέντρα, τους καρπούς των δέντρων και τα ζώα. Έτσι στο βιβλίο του βλέπουμε τα επόμενα θέματα, με
ύλη για περιγραφή: «Σιτος (η πόα)», «Σίτος (ο καρπός)», «Βάμβαξ», «Πορτοκάλλιον», «Μηλέα»,
«Μήλον», «Ελαία (δένδρον)», «Ελαία (καρπός)», «Βους», «Όνος», «Γαλή» κ.ά. Με αυτά τα θέματα το
μάθημα των συνθέσεων εκτρεπόταν από τα όριά του και καταντούσε μάθημα Φυτολογίας ή Ζωολογίας.
Στη Β’ τάξη το Πρόγραμμα όριζε ακόμη για ύλη (είδος) των συνθέσεων μικρές οικογενειακές επιστολές.
Ο Κοφινιώτης είχε περιλάβει στο βιβλίο του πολλά θέματα, με ύλη και γι’ αυτού του είδους τις συνθέσεις.
Δε δίνει έτοιμες τις επιστολές, αλλά το θέμα και λίγα στοιχεία για την ανάπτυξή τους. Κυριαρχεί το
«ηθικό» περιεχόμενο, ο «διδακτικός» τόνος (Κοφινιώτης, ό.π., σελ. 101- 105). Η «διδασκαλία» και αυτών
των συνθέσεων γινόταν αντίστοιχα με έναν από τους δύο τελευταίους τρόπους, που είδαμε πιο πάνω ότι
τους χρησιμοποιούσαν στη Β’ τάξη, όταν το θέμα ήταν μύθος ή διήγημα. Στην Γ’ τάξη το Πρόγραμμα για
ύλη (είδος) συνθέσεων όριζε πρώτα «την περιγραφήν γεγονότων του βίου ή φαινομένων της φύσεως,
υποπιπτόντων εις την άμεσον αντίληψιν των παίδων». Το Πρόγραμμα δεν έκανε λόγο για υπαγόρευση ή
προσφορά της ύλης από το δάσκαλο. Φαίνεται ότι ήθελε τα θέματα να είναι βιώματα των μαθητών.
Ωστόσο, στο εγκεκριμένο βιβλίο του Κοφινιώτη υπάρχουν, ειδικά για την Γ’ τάξη, θέματα με ύλη για το
είδος αυτό των συνθέσεων (Κοφινιώτης, ό.π., σελ. 106-107). Ο Κοφινιώτης τα θέματα με την ύλη τους
για περιγραφή γεγονότων του βίου ή φυσικών φαινομένων τα εντάσσει σε ένα κεφάλαιο με τον τίτλο
«Διηγήματα». Όπως στη Β’ τάξη, έτσι και εδώ δεν παραθέτει έτοιμες τις συνθέσεις, αλλά το θέμα και τα
στοιχεία τα δίνει με ερωτήσεις. Σε μερικές ερωτήσεις δίνει και την απάντηση. Στα στοιχεία πολλών
θεμάτων επιτάσσει παρατηρήσεις, με τις οποίες δίνει στο μαθητή τις γνωστές από τη Β΄ τάξη οδηγίες«προσταγές»: περίγραψον», «συμπλήρωσον» «πλάτυνον τον λόγον» ή «ζωγράφισον», «κατάλεξον»,
«όμοιον πλάσον», κ. ά. Και στη Γ’ τάξη, στα θέματα για «περιγραφή γεγονότων του βίου» που παραθέτει
ο Κοφινιώτης, το «διήγημα- σύνθεση» είναι ένα απλό και απλοϊκό φανταστικό περιστατικό
με ηθικοδιδακτικό περιεχόμενο, ξένο και αδιάφορο για το μαθητή. Σημειώνουμε μερικά «διηγήματα»
(θέματα-συνθέσεις): «Το αποπλανηθέν παιδίον», «Φιλάνθρωπος και χωρικός», «Φιλάργυρος και
μέλισσα», «Πιστότης κυνός», «Αλαζονεία τιμωρηθείσα και διορθωθείσα». Σημειώνουμε ακόμη μερικά
χαρακτηριστικά θέματα – συνθέσεις, για περιγραφή «φαινομένων της φύσεως»: «Σελήνη»,
«Αστερόεις ουρανός», «Νύξ», «Έαρ», «Φως», «Αήρ», «Ποταμοί», «Χιών», «Νέφη», «Όμβρος και
κεραυνός», «Ρυάκιον». Μερικές από αυτές τις «συνθέσεις» ήταν καθαρό μάθημα Φυσικής ή Γεωγραφίας.
Σε λίγα μόνο θέματα- συνθέσεις γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί το φυσικό φαινόμενο με τη ζωή.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και την περιγραφή φυσικών φαινομένων μερικές φορές την επισφραγίζει
το ηθικό δίδαγμα. Το Πρόγραμμα όριζε ακόμη για την Γ’ τάξη, ως δεύτερο είδος συνθέσεων, «επιστολές
διαφόρων ειδών». Ο Κοφινιώτης παραθέτει στο βιβλίο του (Κοφινιώτης, ό.π., σελ. 127-136) στοιχεία για
πάρα πολλές τέτοιες επιστολές- συνθέσεις. Σε μερικές δίνει και τις γνωστές οδηγίες- προσταγές:
«πλάσατε», «πρόσθες», «περίγραψον», «όρισον», κτλ. Ο μαθητής έπρεπε να αναπτύξει ή να
συμπληρώσει τα έτοιμα στοιχεία. Η «διδασκαλία» γινόταν όπως στη Β’ τάξη. Το Πρόγραμμα όριζε
ακόμη «περιγραφή εικόνων», στις οποίες έπρεπε να παριστάνονται «γεγονότα του βίου», που να μην
είναι άγνωστα στους μαθητές ούτε να «κείνται» μακριά από τα «παιδικά νοήματα». Ο Κοφινιώτης στο
βιβλίο του παραθέτει ένα πλήθος από ασπρόμαυρες εικόνες «προς περιγραφήν». Οι πιο πολλές είναι
μικρόσχημες (Κοφινιώτης, ό.π., σελ.137-167). Ανάλογα με την εικόνα, ο Κοφινιώτης δίνει ή μερικά

«παραστατικά» στοιχεία και οδηγίες για την περιγραφή της ή μόνο οδηγίες διατυπωμένες με μορφή
ερωτήσεων. Το περιεχόμενο των περισσοτέρων εικόνων αναφέρεται στη σύγχρονη – τότε – ζωή, κυρίως
στην αγροτική. Από μερικές δε λείπει το ηθικό δίδαγμα. Για να γράψουν οι μαθητές σύνθεση με θέμα
«περιγραφή εικόνος» έπρεπε απαραίτητα να έχουν σχετικό σχολικό βιβλίο. Όταν ερχόταν η ώρα για να
γράψουν μια τέτοια «σύνθεση», ο δάσκαλος όριζε το θέμα της εικόνας από το εγκεκριμένο βιβλίο
του Κοφινιώτη. Οι μαθητές τη μελετούσαν με τη βοήθεια των παραστατικών στοιχείων και των οδηγιών
που έδινε το βιβλίο τους και έγραφαν τη σύνθεσή τους.
3.2. Λ.Γ.
Παπανδρέου,
Γυμνασιάρχου,
«Συνθέσεων
πρώτη
και
δευτέρα βαθμίς, περιέχουσα οδηγίας περί κατασκευής φράσεως και περί ύφους, 235 θέματα, σχέδια
και ασκήσεις. Προς χρησιν των μαθητων των Ελληνικών Σχολείων. Εγκρίσει του Υπουργείου της
Παιδείας επί πέντε σχολικά έτη, από του 1903-1908. Εκδόται υιοί Ανέστη Κωνσταντινίδου,
εν Αθήναις 1903». Η γ' έκδοση έγινε το 1906.
Στο άλλο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας βιβλίο ο συγγραφέας Λ. Γ. Παπανδρέου δεν
παραθέτει έτοιμες συνθέσεις, αλλά «θέματα-σχέδια» συνθέσεων, με στοιχεία που έπρεπε να
συμπληρώσουν ή να αναπτύξουν οι μαθητές. Επίσης παραθέτει δέκα εικόνες για συνθέσεις (περιγραφές),
σημειώνει τα βασικά τους στοιχεία και δίνει σχετικές οδηγίες (Παπανδρέου, 1903,σελ.130-154). Τη
θεωρητική ύλη την προσφέρει με μορφή διαλογικής διδασκαλίας και την εμπλουτίζει με ένα πλήθος
γλωσσικών ασκήσεων. Οι ασκήσεις είναι κατάλληλες για να πλουτίσει ο μαθητής το λεξιλόγιο του και για
να καλλιεργήσει και να αναπτύξει την εκφραστική και συνθετική ικανότητά του (Προδρομική μορφή των
Λεξιλογικών Ασκήσεων του Μ. Τριανταφυλλίδη). Ο Βαλάκης. γράφει ότι το βιβλίο αυτό του Παπανδρέου
είναι
μετάφραση
«εκ
του Carré et Moy, L'année préparatoire και La premiére année de rédaction (1903)»
(Βαλάκης, ό.π.,
σελ. 35). O Παπανδρέου δεν γράφει κάτι σχετικό ούτε παραθέτει βιβλιογραφία.

4. Σ. Μ. Ολυμπίου
«Βιβλιοθήκη Καμπάση. Εγχειρίδιον προφορικων και γραπτων εκθέσεων ι
δεων συνταχθέν
κατά νέαν όλως μέθοδον προς χρησιν των Δημοτικων και Ελληνικων Σχολ
ων. Έκδοσις τρίτη μεταρρυθμισμένη. Εν Αθήναις 1892». Η α' έκδοση έγινε το
1884 και η β' το 1886.
Ο συγγραφέας στον πρόλογο της α’ έκδοσης που υπάρχει και στη γ’ έκδοση αναφέρει ότι έγραψε
το εγχειρίδιο με βάση «έγκριτα» γερμανικά συγγράμματα «του είδους τούτου» (Ολύμπιος,1892,σελ.γ’).
Αξίζει να αναφέρουμε ποια σημασία έχουν οι εκθέσεις κατά τη γνώμη του συγγραφέα: «Δια των εκθέσεων
ο μαθητής θέτων εις ενέργειαν απάσας τας γλωσσικάς αυτού γνώσεις και πνευματικάς δυνάμεις,
και αναπτύσσων μεγάλως το αυτενεργόν του, ασκείται ου μόνον εις το λογικώς και ορθώς διανοείσθαι,
αλλά και εις το διατυπούν ακριβώς και ευλήπτως τα εσωτερικά αυτού αισθήματα και διανοήματα
εν τε τω προφορικώ και γραπτώ λόγω» (Ολύμπιος, ό.π., σελ. γ’). Η σημασία ταυτίζεται με το σκοπό.
Έτσι έχουμε ένα σκοπό των εκθέσεων αξιόλογο για την ορθότητα και την πληρότητά του. Παραθέτει μια
«υποδειγματική διδασκαλία» (αυτός είναι ο τίτλος) με θέμα «Το δένδρον» (Ολύμπιος, ό.π.,σελ.20-23):
Με διαλογική μορφή διδασκαλίας καθορίζεται τι είναι δέντρο, από πόσα μέρη αποτελείται, πόσα είδη
δέντρων διακρίνουμε, σε τι χρησιμεύουν τα δέντρα κτλ. Ο καθορισμός κάθε στοιχείου καταγράφεται από
τους μαθητές στο πρόχειρο. Στο τέλος ο δάσκαλος δίνει την εντολή : «Γράψατε
καλώς ταύτην την έκθεσιν εις το τετράδιον των εκθέσεων σας».

5. Γεωργίου Α. Παπαβασιλείου «Βιβλιοπωλειον της Εστίας. Υποδείγματα Συνθέσεων
προς χρησιν των εν τοις Ελληνικοις σχολείοις και Παρθεναγωγείοις και των εν τη Α'

τάξει των Γυμνασίων μαθητευόντων. Εν Αθήναις. Εκδότης Γεώργιος Κασδόνης,
1895» Η τέταρτη έκδοση έγινε το 1905 και σύμφωνα με το τελευταίο πρόγραμμα του Υπουργείου.
Ο συγγραφέας (οι παρατηρήσεις μας αναφέρονται στην πρώτη έκδοση) με μορφή διαλογικής
διδασκαλίας (δάσκαλος-μαθητής) προτάσσει δέκα μαθήματα Συντακτικού της νέας ελληνικής γλώσσας
(καθαρεύουσας). Προσφέρει στο μαθητή τα κυριότερα και χρησιμότερα στοιχεία από το Συντακτικό. Σε
κάθε μάθημα παραθέτει και ένα σχετικό «γύμνασμα». Έναν τόνο δροσιάς και φυσικότητας δίνουν τα
ποιήματα που παραθέτει ο συγγραφέας. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα έπρεπε ο μαθητής να τα μεταγράψει
σε πεζό. Τα πιο πολλά είναι σε δημοτική γλώσσα (Βηλαρά, Χριστόπουλου, Βιζυηνού, Δροσίνη). Με τη
μετατροπή έπρεπε να γραφούν σε καθαρεύουσα. Επίσης παραθέτει για συνθέσεις πολλές εικόνες που
παριστάνουν, όπως γράφει «το παριστάμενον» σαν να είναι ζωντανό (Παπαβασιλείου,1895, σελ. δ’).

6.
Σωτηρίου
Δ. Ζουζακίδου (δ.φ.)
Καθηγητού
«Νέον βιβλίον Συνθέσεων πρός χρησιν των Γυμνασίων, Διδασκαλείων,
Παρθεναγωγείων καί Ελληνικων σχολείων καί πρός ιδίαν μελέτην συνταχθέν υπό, εκδότης Μιχαήλ Ι. Σαλίβερος. Εν Αθήναις 1902».
Για τη σύνταξη του βιβλίου γράφει ο Ζουζακίδης είχε υπόψη του Γερμανούς συγγραφείς, που τους
κατονομάζει( Ζουζακίδης, 1902, σελ.η’). Μεγάλη σημασία δίνει ο Ζουζακίδης στην εκλογή θέματος.
Κοντά σε άλλα σχετικά, γράφει: Τα θέματα δεν πρέπει να είναι θλιβερά, αλλά «εύθυμα», ικανά να
εξάπτουν τη φαντασία και «τον θυμόν» του παιδιού. Θλιβερή αντίληψη για τη ζωή και γεροντική
απαισιοδοξία είναι αντίθετα στην εσωτερική φύση «ακμαίου και ζωηρού νεανίου» (Ζουζακίδης,
1902, ό.π., σελ. στ’).

7. Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα
1. Η διδασκαλία των εκθέσεων στο Ελληνικό σχολείο, σε πολλές περιπτώσεις, ή
είχε παραμεληθεί εντελώς ή γινόταν όπως την περιγράφει ο Βαλάκης, δηλαδή με τρόπο πρόχειρο και
εμπειρικό (Βαλάκης, ό.π., σελ. 32-36, Ολύμπιος,1884, σελ. γ’, Παπαβασιλείου,1895,σ.
γ’, Κοφινιώτης, ό.π., σ.39,) . Παράλληλα παρατηρούμε μια προσπάθεια για να συστηματοποιηθεί η
διδασκαλία του μαθήματος (Κοφινιώτης, ό.π., σελ. 39). Η διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και
επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη αυτών των ειδικών βιβλίων, από το περιεχόμενό τους και από τις πολλές
εκδόσεις τους. Μερικά από αυτά τα βιβλία, τα οποία σημειώνουμε πιο πάνω και ίσως να υπήρχαν και
άλλα, είχαν συνταχθεί σύμφωνα με όσα καθόριζε για τις εκθέσεις το Πρόγραμμα του 1897, και με έγκριση
του Υπουργείου Παιδείας είχαν εισαχθεί στα σχολεία ως επίσημα σχολικά βιβλία για τη διδασκαλία των
εκθέσεων. Έχουμε και μαρτυρία του Βαλάκη ότι οι μαθητές είχαν στα χέρια τους ειδικά βιβλία για τη
διδασκαλία των εκθέσεων (Βαλάκης, ό.π., σελ. 35). 2. Μεθοδικότερα και πλησιέστερα εναρμονισμένο
με το πρόγραμμα του 1897 ήταν το εγκεκριμένο ειδικό βιβλίο του Κοφινιώτη. Πρόσφερε για «διδασκαλία»
συνθέσεις (έτοιμες ή τα κύρια στοιχεία τους) από όλα τα είδη που καθόριζε αυτό το πρόγραμμα και για
τις τρεις τάξεις του Ελληνικού σχολείου. Oι συνθέσεις στο σύνολό τους πρόσφεραν στο μαθητή έναν
κώδικα ηθικής συμπεριφοράς. Αυτό δεν είναι τυχαίο: Εκφράζει την αντίληψη ότι οι συνθέσεις είχαν και
έναν άλλο σκοπό: Την ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών (Παπαβασιλείου, ό.π., σελ. στ’). Έτσι και η
διδασκαλία των συνθέσεων
δενόταν
με τον
ηθικό
φρονηματισμό και στοιχιζόταν με
το ηθικοδιδακτικό πνεύμα που χαρακτήριζε τότε τη Μέση Εκπαίδευση. 3. Το εννοιολογικό περιεχόμενο
των θεμάτων - σχεδίων και των «συνθέσεων» που πρόσφεραν για τη διδασκαλία τα ειδικά βιβλία - τα
εγκεκριμένα και άλλα - ήταν άσχετο με τα άμεσα ή έμμεσα ενδιαφέροντα των μαθητών, ξένο στον ψυχικό
τους κόσμο. Τέτοια θέματα, ξένα, αδιάφορα και ανιαρά, δεν ήταν δυνατό να κεντρίσουν το πνεύμα των
μαθητών για ελεύθερη και δημιουργική εργασία ούτε να συγκινήσουν την ψυχή τους και να προκαλέσουν
τη γέννηση και την αβίαστη έκφραση προσωπικών και γνήσιων συναισθημάτων. Η «αναδιήγηση» του
μύθου ή του διηγήματος αποτελούσε μηχανική άσκηση της μνήμης, λειψή απομνημόνευση λέξεων και
φράσεων που ήταν ξένες στον εκφραστικό τρόπο των παιδιών. Aνοιγόταν έτσι μικρά περιθώρια για
κάποια αυτενέργεια, κυρίως για άσκηση της φαντασίας, της παρατήρησης, της εκφραστικής ικανότητας
στη σπάνια περίπτωση περιγραφής εικόνων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μερικές «συνθέσεις» που

πρόσφερε το εγκεκριμένο σχολικό βιβλίο του Κοφινιώτη, ο μαθητής έπρεπε να εκθέσει σκέψεις ή να
εκφράσει συναισθήματα ζώων ή προσωποποιημένων άψυχων αντικειμένων ή σκέψεις και συναισθήματα
από υποθετικές καταστάσεις, ακόμη και από μελλοντικά «γεγονότα». 4. Γενικά, το υλικό των συνθέσεων
προσφερόταν από το ειδικό σχολικό βιβλίο ή από το δάσκαλο στους μαθητές έτοιμο ή σχεδόν έτοιμο
θεματικά, εννοιολογικά (περιεχόμενο) και μεθοδολογικά (δομή - διάταξη). Στο ποικίλο υλικό των
συνθέσεων ο μαθητής ήταν υποχρεωμένος να δώσει μορφή (να το «εκφράσει») με την καθαρεύουσα,
δηλαδή με μια γλώσσα που ούτε την άκουσε ούτε την έμαθε στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.
Και φυσικά μια τέτοια γλώσσα δεν εύρισκε ανταπόκριση στον ψυχικό του κόσμο (Κοφινιώτης,
ό.π.,σελ.39, Ζουζακίδης, 1902, σελ. ζ'). Ο τρόπος διδασκαλίας των εκθέσεων είχε σχηματοποιηθεί σε ένα
«σύστημα» , όπου κέντρο της διδακτικής διαδικασίας ήταν η αυστηρή και δεσμευτική παρουσία και
«καθοδήγηση» του δασκάλου, σε πολλές περιπτώσεις με όργανο το ειδικό σχολικό βιβλίο. Τις εκθέσεις
που έγραφαν οι μαθητές σύμφωνα με αυτό το «σύστημα» τις ονόμασαν «συνημμένες» ή μηχανικές ή
«εκθέσεις από σχεδίου». Το άλλο ήταν το «σύστημα των ελευθέρων εκθέσεων» (Παπαϊωάννου, ό.π., σελ.
110-111). 5. Τα αποτελέσματα της διδασκαλίας των εκθέσεων με αυτό το «σύστημα» είναι αυτονόητα.
Κύριο γνώρισμά τους η ομοιομορφία. Αγώνας και αγωνία των μαθητών για να «υπαγάγουν» τη σκέψη
και τη λέξη τους στη σκέψη και στην έκφραση του δασκάλου ή του βιβλίου. Καμιά εκδήλωση προσωπικής
ζωής. Δουλική αντιγραφή λέξεων, φράσεων, σκέψεων, συναισθημάτων του δασκάλου ή του βιβλίου. Με
λίγα λόγια, ο δάσκαλος «συνθέτει» και ο μαθητής αντιγράφει. Έτσι δεν απόμενε παρά μόνο η διόρθωση
των ορθογραφικών σφαλμάτων. Δηλαδή η έκθεση μεταβαλλόταν σε ορθογραφικό γύμνασμα
(Παπαϊωάννου, ό.π.,σελ.111-112). Με πολύ λίγες εξαιρέσεις, οι μαθητές όταν τελείωναν το Γυμνάσιο,
δεν είχαν τη δεξιότητα και την ευχέρεια να συντάξουν σωστά «ούτε μία επιστολή» (Παπαβασιλείου, ό.π.,
σελ. γ', Ζουζακίδης, ό.π., σελ. ζ'-η'). Ωστόσο δεν έλειψε και η αντίδραση σ' αυτήν την κατάσταση. Τη
βλέπουμε να εκδηλώνεται με τη σοβαρή προσπάθεια που έκανε ο Αλέξανδρος Δελμούζος στο Ανώτερο
Παρθεναγωγείο του Βόλου.
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ :
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Μ.Ε.

Ειρήνη ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ
Εκπαιδευτικός - Υπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών

Είναι γνωστό, ότι η εκπαίδευση αποτέλεσε, στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα,
πεδίο συχνών αντιπαραθέσεων, όχι μόνο ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, αλλά και ανάμεσα σε φορείς
και ομάδες πίεσης, προκαλώντας ταυτόχρονα σύγχυση και διχογνωμία στην κοινή γνώμη.
Ως ένα βαθμό, οι αντιπαραθέσεις αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν φυσιολογικές, ως το
αποτέλεσμα
πολιτικών
και
ιδεολογικών
αντιπαραθέσεων,
γιατί,
όπως σημειώνει και ο Ευάγγελος Παπανούτσος “α -πολιτική εκπαιδευτική πολιτική δεν υπάρχει”.
Η συχνότητα, όμως, και η έντασή τους, δύσκολα θα μπορούσε να αποδοθεί μόνο σε πολιτικοιδεολογικούς
παράγοντες.
Ξεκινώντας
μάλιστα
από
τη
διαπίστωση
ότι
κατά
τη
μεταπολιτευτική
περίοδο,
δύο μεγάλα κόμματα άσκησαν την εξουσία διαδοχικά, επί δύο μεγάλες χρονικές περιόδους,
πολλοί
αναζήτησαν
την
εξήγηση
του φαινομένου
στην
ασάφεια
της ίδιας της εκπαιδευτικής πολιτικής του κάθε κόμματος, όπως αυτή εκφράστηκε
κατά την αλλαγή κυβερνήσεων αλλά και Υπουργών Παιδείας.
Μια
τέτοια
ασάφεια, όπως
ήταν
φυσικό, περιόριζε, με
τη
σειρά
της,
την
εκπαιδευτική
ταυτότητα
των
εκάστοτε
αλλαγών,
αλλά
και
τη
δυνατότητα
ελέγχου
της
αποτελεσματικότητάς
τους,
ενώ φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την ύπαρξη ενός συγκεντρωτικού συστήματος διοίκησης,
που όπως είναι παραδεκτό χαρακτήριζε τη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι πριν από
μερικά
χρόνια. Αν, δηλαδή, η
αλλαγή
κυβερνήσεων ή
Υπουργών
μπορεί
να
προκαλέσει
ασυνέχειες
ή
να
δικαιολογήσει
τις
ασυνέχειες, τότε
η
ύπαρξη
ενός συγκεντρωτικού συστήματος διοίκησης, θα έπρεπε να λειτουργεί ανασχετικά,
αποκρούοντας τις ανατροπές και διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη συνοχή. Ειδικότερα,
θα περίμενε κανείς, τα όργανα εκείνα που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου ή του
Υπουργού
και
είναι
υπεύθυνα
για
την
εκπαιδευτική
πολιτική
να
είναι
πλήρως
ελεγχόμενα
από
την
κορυφή,
χωρίς
ουσιαστικές
δυνατότητες παρέκλισσης και με κύρια αποστολή την εξυπηρέτηση των πολιτικών σκοπών κάθε
ηγεσίας.
Το
ρόλο,
λοιπόν,
των
οργάνων
αυτών,
σε
συνάρτηση με τον ισχυρό και “πανταχού παρόντα” φορέα εξουσίας, δηλαδή το κράτος,
και συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας, στη διαμόρφωση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής,
επιχειρούμε
να
διερευνήσουμε στην παρούσα εισήγηση. Ως πεδίο αναφοράς επιλέγουμε τα επιτελικά όργανα της
εκπαίδευσης, που ενεπλάκησαν στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας μας, από το
1964
έως
το 1994, εστιάζοντας
στο
ρόλο
του
ΚΕΜΕ και
συγκριτικά με
αυτόν
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του 1964.
Η κύρια ερευνητική μας υπόθεση είναι ότι αν το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης,
θεωρηθεί
ως
χαρακτηριστικό
της
ελληνικής
εκπαίδευσης,
παρά τις όποιες προσπάθειες αποσυγκέντρωσης έχουν γίνει, θα πρέπει να αναμένουμε ότι κυρίως
το Κ.Ε.Μ.Ε. αλλά και ο προκάτοχός του, δηλαδή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ’64, θα εμφανίζεται

να έχει
μειωμένες αρμοδιότητες
σε
θέματα
εκπαιδευτικής
πολιτικής, παρόλο που
σε αρκετές περιπτώσεις, θεσμικά τουλάχιστον, θα μπορούσε να συμμετέχει στη διαμόρφωσή της.
Έτσι, μοναδικός αρμόδιος, θα είναι τελικά η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (αν γίνεται λόγος
για προσωπικές πολιτικές) ή κατά προέκταση η κυβερνητική παράταξη (αν γίνεται λόγος
για κατευθυνόμενη πολιτική “γραμμή” στην εκπαίδευση), επιβεβαιώνοντας τον ασκούμενο
έλεγχο από την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας.
Ως μέθοδος χρησιμοποιήθηκε
η
συγκριτική
αντιπαραβολή
των
εισηγήσεων
που έκανε το Κ.Ε.Μ.Ε. στο Υπουργείο Παιδείας για εκπαιδευτικές αλλαγές, την περίοδο 1975-1985,
με
τους
τελικούς
εκπαιδευτικούς
νόμους
που
ψηφίστηκαν.
Όσο
για
το
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο
του
’64,
συμπεράσματα
μπορούμε
να εξάγουμε μόνο από το θεσμικό πλαίσιο και κάποια μεμονωμένα στοιχεία, αφού
δεν
κατάφερε
να
ολοκληρώσει
το
έργο
του,
όπως
το
ΚΕΜΕ.
Παρουσιάζει
όμως
ερευνητικό
ενδιαφέρον
από
την
άποψη
ότι
μελετώντας
τη
σύντομή
του
πορεία,
μπορούμε
να
εξάγουμε
συμπεράσματα
για
το
βαθμό
εξάρτησής
του
από
την
πολιτική ηγεσία. Οι ερευνητικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, είναι κυρίως στοιχεία από
πρακτικά συνεδριάσεων του Κ.Ε.Μ.Ε, ενημερωτικά έντυπα, νόμους, Προεδρικά διατάγματα,
εισηγητικές
εκθέσεις
νόμων, άρθρα
εφημερίδων, περιοδικών, πρακτικά
της
Βουλής
και βιβλιογραφία.
Ήδη, από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους πρόβαλε επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης
ενός ανώτατου γνωμοδοτικού οργάνου που να εξειδικεύεται στην χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.
Αυτό είναι φανερό από τις προσπάθειες που έγιναν προς την κατεύθυνση αυτή. Έτσι, στην
πορεία μας στο χρόνο συναντάμε το «Γνωμοδοτικό Συμβούλιο» του 1851 και του 1862, το οποίο
δε συστάθηκε ποτέ, το «Συμβούλιον» του 1862, το «Συμβούλιον Εκπαιδεύσεως» του 1892, το
«Εποπτικό
Συμβούλιο» του 1895,
το «Κεντρικό Εποπτικό
Συμβούλιο» του 1911,
το «Εκπαιδευτικό Συμβούλιο» του 1913. Ακολουθεί το «Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο» και
το «Εκπαιδευτικό Συμβούλιο» του 1930, το «Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο» του 1959, με δύο
τμήματα, διοικητικό και γνωμοδοτικό, και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του 1964, το οποίο το
διαδέχθηκε
το
ΚΕΜΕ
(Κέντρο
Εκπαιδευτικών
Μελετών
και
Επιμόρφωσης) του ’74 και τέλος το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ‘85.
Η
ίδρυση
του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
του
‘64,
φαίνεται,
ότι
προέκυψε, κατ’ αρχήν από την ανάγκη να υπηρετηθεί αποτελεσματικά ο στόχος της
ανόρθωσης
της
Παιδείας,
ενώ
οι
προθέσεις
του νομοθέτη και προφανώς της πολιτικής ηγεσίας ήταν η ίδρυση ενός οργάνου που θα
ερχόταν
να καλύψει την έρευνα
και τις επιμορφωτικές ανάγκες των
εκπαιδευτικών,
οι οποίες είχαν συσσωρευθεί, λόγω της απουσίας συστηματικών παιδαγωγικών σπουδών. Επίσης
στόχος
ήταν
η γνωμοδότηση
σε
σχέδια
νόμων
και
η
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης, η οποία έπασχε από τον κατακερματισμό των
αρμοδιοτήτων ή από την ύπαρξη οργάνων που δεν λειτουργούσαν αποτελεσματικά. Για το λόγο αυτό,
μέσα στο Π.Ι. εντάχθηκαν οργανικά και οι εξής φορείς : “το Διδασκαλείο της Μέσης Εκπαίδευσης,
η Σχολή Μετεκπαίδευσης Δημοδιδασκάλων του Πανεπιστημίου, η Σχολή Εκπαιδευτικών
Λειτουργών
Επαγγελματικής
και
Τεχνικής
Εκπαίδευσης,
η Υπηρεσία Μελετών και το Τμήμα Λαϊκής Επιμορφώσεως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.» με
σκοπό να δρουν συντονισμένα κάτω από την αιγίδα του νέου οργάνου. Μια τέτοια κίνηση συ
γχώνευσης, βέβαια, θα μπορούσε να έχει διττή σημασία: είτε στόχευε στην αύξηση της
αποτελεσματικότητας του συστήματος, υπηρετώντας έτσι τους σκοπούς της μεταρρύθμισης είτε
απέβλεπε στην συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων στα χέρια ενός οργάνου, με
σκοπό
τον
μεγαλύτερο
και
ακριβέστερο
κρατικό
έλεγχο.
Αυτό
έμελλε
να
αποτελέσει
ένα
από
τα
βασικά
μειονεκτήματα
του Π.Ι.,
για τα οποία κατηγορήθηκε.
Στην
εισηγητική έκθεση δεν παραλείπεται η αναφορά στη στελέχωση του νέου αυτού οργάνου,
της οποίας η σύνθεση θα εξυπηρετούσε την ανόρθωση της Παιδείας. Έτσι «θα συγκεντρώνονταν,
οι
εκλεκτότερες
επιστημονικές
και
οργανωτικές
δυνάμεις,
τις οποίες διέθετε το εκπαιδευτικό Σώμα της χώρας και θα προσκαλούνταν σε συνεργασία,

διακεκριμένοι
Ακαδημαϊκοί
Διδάσκαλοι,
θα
χρησιμοποιούνταν
μετεκπαιδευθέντες
σε
Πανεπιστήμια
του
εξωτερικού,
εκπαιδευτικοί
λειτουργοί
και επιστήμονες περιωπής». Είναι φανερή η καταβολή, εκ μέρους της Κυβέρνησης,
κάθε προσπάθειας ώστε να δοθεί κύρος και αξιοπιστία στο νέο δημιούργημα – μοχλό
της
εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης.
Οι
επιστήμονες
από το εξωτερικό, φαίνεται να προκαλούν δέος και να έρχονται, σαν “από μηχανής θεός”,
να σώσουν και να ανορθώσουν την ελληνική εκπαίδευση.
Στο
Νομοθετικό
Διάταγμα
4379,
που
ακολούθησε,
στο άρθρο
21,
κάνει
για
πρώτη
φορά
την
εμφάνισή
του
ο
όρος
“καθοδήγηση” και ειδικότερα η «καθοδήγησις του εποπτικού προσωπικού της Εκπαιδεύσεως εις
την ορθήν άσκησιν των καθηκόντων του». Η καθοδήγηση αυτή, βάζει σε δεύτερη
μοίρα το έργο της γνωμοδότησης, που ήταν αρχικά στις προθέσεις του νομοθέτη και αναφέρεται
«στην ακριβή στάθμιση και ικανοποίηση των αναγκών των σχολείων, στον έλεγχο και την ορθή
κρίση των ικανοτήτων και των επιδόσεων διδασκόντων και διδασκομένων, αλλά και στην
προετοιμασία
άξιων
Προϊσταμένων εκπαιδευτικών υπαλλήλων». Βέβαια πουθενά δεν διευκρινίζεται ποιο είναι το περ
ιεχόμενο του όρου «άξιος» ή «ορθή κρίση» ή ακόμα και με ποιους τρόπους θα γινόταν
η άτυπη αυτή αξιολόγηση.
Όσον αφορά στο προσωπικό, αυτό αποτελούνταν από 52 θέσεις Συμβούλων,
Παρέδρων και Εισηγητών, ενώ τα τμήματα ήταν τρία : Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Τη γνωμοδότηση, την μετεκπαίδευση και την έρευνα, την μοιράζονταν
τα
τρία
τμήματα
ανάλογα
με
τη
δικαιοδοσία
του
καθενός.
Το ίδιο συνέβαινε και με τα διοικητικά καθήκοντα. Βέβαια, γεγονός είναι ότι η Ολομέλεια
χειριζόταν περισσότερα θέματα από τα Τμήματα, ενώ ερωτήματα προκύπτουν τόσο
για το θέμα της μετεκπαίδευσης, όπου το Π.Ι. υποκατέστησε τους φορείς που μέχρι
τότε
το
είχαν
αναλάβει,
όσο
και
για
το
θέμα
της
έρευνας,
όπου
δεν
υπήρξαν
συγκεκριμένες
κατευθύνσεις,
παρά μόνο γενικές αρχές. Επίσης, διαβάζοντας το Νομοθετικό Διάταγμα παρατηρούμε ότι κάθε
δραστηριότητα
είναι
αυστηρά
οριοθετημένη,
κάτι που μπορεί να θεωρηθεί σαν προσπάθεια απόλυτου ελέγχου ενός οργάνου που δημιουργήθ
ηκε για να στηρίξει τη μεταρρύθμιση που τελικά δεν έγινε.
Από την αρχή της δημιουργίας του, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκάλεσε ποικίλα σχόλια,
τόσο
για
τη
σύνθεση
όσο
και
για
την
οργανωτική
του
δομή,
η
οποία
μαρτυρά
την
άμεση
εξάρτησή
του
από
την
ηγεσία..
Έτσι,
ο πρώην γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, το χαρακτηρίζει ως “το περιεργότερο δε,
πλαστούργημα το οποίον επιχειρεί να φέρει εις φως η επιχειρούμενη μεταρρύθμισις.»,
αλλά
και
ως
«το μέγα ‘‘Συνέδριον’’ εκ πεντήκοντα προσώπων με την αποστολήν να υποτάξη υπό την μονοκ
ρατορίαν
του,
πάσας τας εκπαιδευτικάς αρχάς και λειτουργίας». Στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται η άποψη της Έν
ωσης γενικών Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οποία η ανάθεση τόσο ποικίλου
και πολυσχιδούς έργου, δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα επίτευξής του, αφού ο
οργανισμός αυτός θα καταστεί δυσδιοίκητος και δυσκίνητος”.
Στην ανακοίνωση, της “Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων”, αναφέρεται ότι η ίδρυση του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου είναι
μια
απροσάρμοστη
μεταφύτευση
στη
χώρα
μας,
ξένου εκπαιδευτικού θεσμού,(δηλαδή του αντίστοιχου γερμανικού επιτελικού οργάνου),
ενώ λόγος γίνεται και για τους διάφορους βαθμούς των στελεχών, σημείο που, επίσης,
προκάλεσε
καυστικά
σχόλια..
Έτσι,
η
Ο.Λ.Μ.Ε.,
σε
σχετικό
της
υπόμνημα
καυτηριάζει
τον
τρόπο
μετάβασης
από
τη
μία, στην
άλλη
βαθμίδα, αφού
η
κατάληψη
θέσης
Εισηγητή, γίνεται
με
εξετάσεις, μετά
από 4ετή
υπηρεσία,
αλλά δεν γίνεται αναφορά σε ευδοκιμότητα ή ιδιαίτερα προσόντα για τον εξακοντισμό στην ηγεσία,
δεδομένου ότι κάποιος από τη θέση του Εισηγητή θα μπορούσε να μεταπηδήσει σε θέση Παρέδρου
ή Γενικού Επιθεωρητή ή ακόμα και Συμβούλου.
Όπως
είναι
φανερό,
είχε
δημιουργηθεί
ένα
άσχημο
κλίμα
γύρω
από
τη
δομή
και
λειτουργία
του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου,

το
οποίο
καταλάγιασε
λόγω
των
πολιτικών
εξελίξεων,
οι
οποίες
ξεκίνησαν
από
τον
Ιούλιο
του
1964
(παραίτηση
Γ.
Παπανδρέου)
και
κορυφώθηκαν
τον
Απρίλιο
του
1967
(κατάλυση της πολιτικής εξουσίας από το στρατό). Κατά συνέπεια όσα αναφέρθηκαν,
αποτελούν ενδείξεις της λειτουργίας του, μια και δεν πρόλαβε να διαψεύσει ή να
επιβεβαιώσει όσα αρνητικά του καταλόγιζαν. Ο λόγος όμως που έγινε γύρω από το όργανο αυτό,
αποτέλεσε παράδειγμα προς αποφυγή, σε ορισμένα τουλάχιστον σημεία, για το διάδοχο σχήμα,
το ΚΕΜΕ, που θα ακολουθούσε, 10 χρόνια μετά, όταν η χώρα μπήκε στον άξονα
του εκδημοκρατισμού.
Μετά
τη
μεταπολίτευση, «το
καλοκαίρι
του
1974,
παρατηρήθηκε
μια
έντονη
κίνηση
απ’
όλες
τις
παρατάξεις,
για
μια
ουσιαστική
εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση»,
γεγονός
που
θεωρήθηκε
και
ως μια αντίδραση προς την επτάχρονη στρατιωτική δικτατορία και την οπισθοδρόμηση που είχε
προκαλέσει στην ελληνική εκπαίδευση, πέρα από τους άλλους λόγους, τους καθαρά εκπαιδευτικούς,
που επέβαλλαν την αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης.
Το πρώτο από τα τρία Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια που έφερε στη Βουλή για ψή
φιση
η
νέα
Κυβέρνηση,
τον πρώτο κιόλας χρόνο της θητείας της, ήταν αυτό που αφορούσε το Κέντρο Εκπαιδευτικών
Μελετών και Επιμορφώσεως (Ν. 186/75).
Ο συντάκτης της Εισηγητικής έκθεσης πρόβαλλε ως αναγκαία την ανασυγκρότηση
του θεσμού, εκ βάθρων, ώστε να πάρει τον οριστικό του προσανατολισμό, υπό μία βασική αρχή,
που
θεσπιζόταν,
σύμφωνα
με
το
νομοθέτη,
για
πρώτη
φορά:
“ότι
θα
είχε
ως
αποστολή
τον
προγραμματισμό
της
παιδείας,
τη διεξαγωγή ερευνών επί εκπαιδευτικών προβλημάτων και την ανύψωση του επιστημονικού κα
ι
παιδαγωγικού
επιπέδου,
των λειτουργών της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς καμία ανάμιξη σε θέματ
α διοίκησης προσωπικού ”.
Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της ανάμιξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διοίκηση
της εκπαίδευσης, υπήρξε το κύριο σημείο τριβής, κατά την ίδρυσή του, το 1964, κάτι που,
όπως
φαίνεται,
λήφθηκε σοβαρά υπ’ όψιν από την ομάδα που ανέλαβε να συντάξει το Σχέδιο Νόμου, η οποία
θέλοντας να δώσει ένα
χαρακτήρα άκρως επιστημονικό
στο
νεοσυσταθέν
όργανο,
που να μην θυμίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ’64, διάλεξε να το ονομάσει
‘‘Κέντρο
Εκπαιδευτικών
Μελετών
και
Επιμόρφωσης’’,
όπως
αναφέρεται
στην
εισηγητική
έκθεση
του
Νόμου
186,
“προς
εμφανή
διαδήλωση
της
αρχής
ότι
το
νέο
Σώμα,
έχει χαρακτήρα καθαρώς παιδευτικόν και ερευνητικόν”.
Ο σκοπός του ήταν η “χάραξη κατευθύνσεων και ο προγραμματισμός της Παιδείας», ο
οποίος θα βασιζόταν σε ειδικές μελέτες και έρευνες, που θα αναλάμβανε να διεξάγει το ΚΕΜΕ,
συστηματικά
και
οργανωμένα,
όπως
σε
όλες
τις
αναπτυγμένες
χώρες”.
Ένας
άλλος
τομέας
που
θα
αναλάμβανε
το
ΚΕΜΕ
ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,αλλά και η γνωμοδότηση σε κάθε πρόταση Νόμου ή
σχεδίου κανονιστικού διατάγματος ή κανονιστικής απόφασης, αλλά και σε κάθε ερώτημα
του
Υπουργού
Εθνικής
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων,
σχετικά
προς
το
αντικείμενο
των
αρμοδιοτήτων
του.
Αν αντιπαραβάλλει κάποιος τις αρμοδιότητες της Ολομέλειας στο Κ.Ε.Μ.Ε. και στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο
του
‘64,
θα δει ότι στο Κ.Ε.Μ.Ε. υπάρχει ένα στοιχείο που λείπει από τον κανονισμό λειτουργίας της Ο
λομέλειας
του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου:
η γνωμοδότηση επί κάθε σχεδίου Νόμου ή Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στην εκπαίδευση,
το
οποίο
του
δίνει, θεσμικά
τουλάχιστον,
τη
δυνατότητα
να
εισηγείται
για
κάθε
εκπαιδευτικό
ζήτημα.
Ενώ στον ιδρυτικό Νόμο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου γίνεται λόγος για γνωμοδότηση σε θέ
ματα
Παιδείας,
εντούτοις
αυτό
δεν
διευκρινίζεται
στον
κανονισμό
εσωτερικής
λειτουργίας
που
ακολουθεί.
Επίσης,
υπάρχει
ένα
καινούργιο
στοιχείο,

που
διαφοροποιεί
το
Κ.Ε.Μ.Ε.
από
το
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο,
το
οποίο
είναι
η
σαφής
αναφορά
σε “χάραξη
κατευθύνσεων” στην
εκπαίδευση.
Το επιτελικό αυτό όργανο, δεν εμφανίζεται μόνο ως γνωμοδοτικό ή ερευνητικό,
αλλά και ως όργανο χάραξης κατευθύνσεων στην εκπαίδευση, άρα εκπαιδευτικής πολιτικής,
κάτι που αμέσως παρακάτω θα δούμε αν πραγματοποιήθηκε ή όχι.
Επίσης,
το
Κ.Ε.Μ.Ε.,
χαρακτηρίστηκε
ως
ανεξάρτητη
δημόσια
υπηρεσία,
υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και όχι στο Υπου
ργείο, όπως είχε γίνει με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί ως
προσπάθεια άσκησης αμεσότερου ελέγχου από το ίδιο το πρόσωπο του Υπουργού.
Το γεγονός αυτό, προϋπόθετε, από την πλευρά του ΚΕΜΕ, ότι θα συντάσσει και θα
υποβάλλει
στον
Υπουργό
εκθέσεις
σχετικά
με
τα πεπραγμένα
του
και την
κατάσταση της εκπαίδευσης, αλλά και ότι θα εκδίδει δελτίο με πρόσφατες παιδαγωγικές μελέτες,
πορίσματα ερευνών και ειδήσεις, το οποίο θα διανέμονταν δωρεάν σε όλα τα σχολεία. Βέβαια, ο
νομοθέτης,
δεν
παραλείπει
να
επισημάνει
στα
πρώτα
άρθρα
του
νόμου,
τον αμιγώς επιστημονικό χαρακτήρα του Κ.Ε.Μ.Ε., ορίζοντας ότι τα μέλη του (στο άρθρο
3) “απέχουν παντός έργου που αφορά την διοίκηση της εκπαίδευσης”. Αν ρίξει κάποιος μια
προσεκτική ματιά και στην εισηγητική έκθεση, αλλά και στο ίδιο το κείμενο του νόμου,
θα
δει
ότι
υπάρχουν
αρκετές
“διαβεβαιώσεις”
για
τη
μηανάμιξη των μελών του Κ.Ε.Μ.Ε. στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Αυτή η αλλαγή, βέβαια,
δεν
το
εμπόδισε,
όπως
θα
δούμε,
να
έχει
άμεση
εξάρτηση
από
την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Η
εσωτερική
δομή,
τώρα,
του
νέου
οργάνου,
η
οποία
ορίστηκε ύστερα από πρόταση της Ολομέλειας του Κ.Ε.Μ.Ε., τον Ιούλιο του 1976, ήταν η εξής:
Υπήρχε
το
βασικό
όργανο,
που
ήταν
η Ολομέλεια και αποτελούνταν
από
7 Συμβούλους Α΄ και 20 Συμβούλους Β΄ και (στο συνολικό προσωπικό περιλαμβάνονταν και
11 Εισηγητές)
Τα Τμήματα, τα οποία ήταν πέντε:
Τμήμα Γενικού Προγραμματισμού και Συντονισμού το οποίο ήταν υπεύθυνο για : τη
χάραξη των κατευθύνσεων και τον προγραμματισμό της Παιδείας, δίνοντας την εντύπωση ότι
σαν Τμήμα έχει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής, δυνατότητα,
που
δεν
είχε
δοθεί
στο
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.
Επίσης
μπορούσε
να αποφασίζει πάνω στην εφαρμογή των προγραμμάτων ταχύρυθμης επιμόρφωσης,
που
συντάσσονταν
από
τα
άλλα
Τμήματα
και
να
ρυθμίζει
το
συντονισμό
των
επιμέρους
έργων του
ΚΕΜΕ, ιεραρχώντας τις
ανάγκες
και
ασκώντας επιστημονική εποπτεία. Εδώ βλέπουμε και την αντικατάσταση του όρου
«εποπτεία»,
που χρησιμοποιούνταν στο Π.Ι. από την ηπιότερη έννοια της «επιστημονικής εποπτείας».
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης
Το Κ.Ε.Μ.Ε. δεν είχε την τύχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του 1964,
από άποψη λειτουργίας, παρόλο που ο ιδρυτικός του Νόμος εκδόθηκε το 1975,
εκείνο
επανδρώθηκε
στις
αρχές
του
1976
και
η
πρώτη
συνεδρίαση
της
Ολομέλειάς του έγινε την 1η Μαρτίου του 1976. Σ’ αυτή την πανηγυρική συνεδρίαση,
η οποία σήμανε και την επίσημη έναρξη των εργασιών του Κ.Ε.Μ.Ε. παρέστησαν εκτός από τα
μέλη της Ολομέλειας, ο Υπουργός Παιδείας Γ. Ράλλης, ο πρώην Υπουργός Παιδείας Παν. Ζέπος,
ο Υφυπουργός
Παιδείας Χρυσοστ. Καραπιπέρης
και
άλλα
στελέχη
του
Υπουργείου,
της
Δ.Ο.Ε.
και
της
Ο.Λ.Μ.Ε.,
άτομα,
δηλαδή
που
συμμετείχαν
και
στο
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο
του
1964.
Όλοι
οι ομιλητές έκαναν ελπιδοφόρες αναφορές για την επιτυχή λειτουργία του νέου οργάνου
και
δεν
παρέλειψαν
να
το
διαχωρίσουν
από
τον
προκάτοχό του, τονίζοντας
ότι αποτελούσε καινοτόμο σχήμα για τα τότε δεδομένα τη εκπαίδευσης. Είναι φανερό ότι η

νέα
κυβέρνηση
ήθελε
να
παρουσιάσει
το
ΚΕΜΕ
σαν
δικό
της επίτευγμα, αποδεσμεύοντάς το από όποια σκιά του παρελθόντος, στη συνείδηση του λαού.
Αυτό
οδηγούσε
και
τον Γ.Ράλλη να
διακηρύττει
ότι
«το νομοσχέδιον
φέρει
την
σφραγίδα
της
Νέας
Δημοκρατίας»
και
δεν
είναι
καθόλου
υπερκομματικό,
παρά
το
γεγονός
ότι οι
βασικοί
νόμοι
των
δύο μεταρρυθμίσεων
προέβλεπαν
παρόμοιες
αλλαγές.
Η
βασική
διαφορά
έγκειται
στο
γεγονός
ότι
στο
ΚΕΜΕ
αποφεύχθηκε ο διοικητικός σκόπελος που στοίχισε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την ονομασία το
υ, χωρίς όμως να γίνει και το ίδιο στο ποσοστό εξάρτησής του από την κορυφή της πυραμίδας .
Ενώ, όπως ήταν εύλογο, τα στελέχη του ΚΕΜΕ, η κυβέρνηση και μια μερίδα του Τύπου (η
Καθημερινή)
έπλεκαν
εγκώμια
για
το
νέο
αυτό
επιτελικό
όργανο,
δεν
έλειψαν
και
οι
αρνητικές
φωνές
(Ελευθεροτυπία),
οι
οποίες
παρουσίασαν
το
Κ.Ε.Μ.Ε
ως
σκοταδιστικό
και
αντιδραστικό όργανο.
Χαρακτηριστικό είναι ένα δημοσίευμα που αναφέρεται σε καταγγελία των Κοσμητόρων της
Θεολογικής, Φιλοσοφικής και Φυσικομαθηματικής Σχολής του
Πανεπιστημίου
Αθηνών,
στην οποία αναφερόταν ότι “το Κ.Ε.Μ.Ε. αντέδρασε στην εφαρμογή του προγράμματος
μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των 17.000 καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, του Δημοσίου.
Μάλιστα στη Συνεδρίαση της Συγκλήτου τονίστηκε ότι η πρώτη δουλειά των μελών του Κ.Ε.Μ.Ε.,
ήταν να τορπιλίσει μια μεγαλόπνοη προσπάθεια” (εννοώντας το πρόγραμμα επιμόρφωσης
που
προτάθηκε).
Αυτό
βέβαια,
θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αντίδραση στον τρόπο με τον οποίο σχεδιαζόταν να παρασχεθεί
η επιμόρφωση ή στο είδος του φορέα, δηλαδή η παροχή της από μια δημόσια υπηρεσία.
Κάτι
ανάλογο
είχε
γίνει
και
την
εποχή
του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου,
όταν είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα από τα Πανεπιστήμια να επιμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς.
Με τον τρόπο αυτό το κράτος έλεγχε και τον τομέα της επιμόρφωσης, χρησιμοποιώντας ως όργανο
το Π.Ινστιτούτο και το ΚΕΜΕ αντίστοιχα.
Από
την
πλευρά
πάντως
της
πολιτικής
εξουσίας
και
δια
στόματος
του Γ.
Ράλλη, εκφράστηκε
η
πεποίθηση
ότι
το
έργο του Κ.Ε.Μ.Ε. είναι άμεσα συνδεδεμένο με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ότι αν α
ποτύγχανε, τότε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, παρά τον άρτιο νόμο που τη συνόδευε,
θα
έμενε
γράμμα
κενό.
Αυτό
δηλώνει
και
έναν
από
τους
λόγους,
για
τους
οποίους
ιδρύθηκε
το
Κ.Ε.Μ.Ε.,
ο οποίος ήταν η στήριξη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και κατά πρέκταση της πολιτικής
βούλησης του κυβερνώντος κόμματος.
Όσον
αφορά
στο
έργο,
που
φαίνεται
από
τις
πηγές, ότι επιτέλεσε μπορούμε να πούμε ότι ήταν η γνωμοδότηση σε Σχέδια νόμων,
Προεδρικών
Διαταγμάτων
ή
Υπουργικών
αποφάσεων
και
η
μέριμνα
για
την
οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σε επίπεδο ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ. Επίσης,
ασχολήθηκε
αρκετά
με
διοικητικά
θέματα,
όπως
προαγωγές,
μεταθέσεις
κ.α.,
αλλά
και
κατά
διαστήματα
με
θέματα
διδακτικού
υλικού. Παρόλ’
αυτά,
απουσιάζουν από τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων της Ολομέλειας θέματα που έχουν
σχέση
με
μορφωτικά
προγράμματα
για
τους
μαθητές,
με ομάδες εργασίας που θα ασχολούνταν με εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα ή με επιλογή
εκπαιδευτικών για ειδίκευση στο εξωτερικό, όπως προέβλεπε το θεσμικό πλαίσιο. Στα πρώτα χρόνια
λειτουργίας
του
παρουσιάστηκαν
προοδευτικές
θέσεις,
όπως
η
εισαγωγή
του
μονοτονικού
συστήματος,
κάτι
που
δεν
έγινε
δεκτό
από
το
Υπουργείο
Παιδείας.
Βέβαια
εδώ
πρόκειται
για
πρωτοβουλία
του
Κ.Ε.Μ.Ε.
και
όχι
για
παραγωγή
έργου
κατά
παραγγελία
του
Υπουργείου.
Ίσως μια τέτοια θέση να ήταν πολύ τολμηρή για την εποχή εκείνη, όταν μάλιστα δεν είχε
καταλαγιάσει
ο
θόρυβος
γύρω
από
το
γλωσσικό
ζήτημα
και
υπήρχε
η
περίπτωση να δημιουργηθεί πολιτκή ασυμφωνία με τη, γενικά, συντηρητική στάση της κυβέρνησης.
Επίσης, το Κ.Ε.Μ.Ε. επεξεργάστηκε, τους πρώτους μήνες της ίδρυσής του, το σχέδιο Νόμου
για
τις
Παιδαγωγικές
Ακαδημίες,
το
οποίο
είχε
καταρτιστεί
με
εντολή
του
Υπουργείου
από
αρμόδια
επιτροπή,

κατόπιν αιτήματος των καθηγητών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Για την επεξεργασία του,
μάλιστα,
αφιέρωσε
28
συνεδριάσεις,
αφού
το
θέμα
χαρακτηρίστηκε
επείγον
από
τον
τότε
Υφυπουργό Παιδείας. Η
εντολή
δόθηκε,
η
επεξεργασία
άρχισε
και
ολοκληρώθηκε
μετά
από
μαραθώνιες
συνεδριάσεις,
εντούτοις
η
γνωμοδότηση
για
τις
Παιδαγωγικές
Ακαδημίες, έμεινε για
καιρό
στο συρτάρι κάποιου γραφείου.
Ενδεικτικό
στοιχείο
για
τις
δραστηριότητες του ΚΕΜΕ είναι το γεγονός ότι τον πρώτο χρόνο παρατηρούμε τον μεγαλύτερο
αριθμό συνεδριάσεων, έναν αριθμό που μειώνεται, ολοένα και περισσότερο, κυρίως τα τελευταία
χρόνια
πριν
την
κατάργησή
του,
φτάνοντας
σε
σημείο
να
υπολειτουργεί.
Αυτό τουλάχιστον το συμπέρασμα βγαίνει όταν ο αριθμός των συνεδριάσεων της Ολομέλειας πε
ριορίζεται
σε
2
συνεδριάσεις
το
χρόνο.
Ήδη,
από την αποδελτίωση των πρακτικών φαίνεται ότι δεν παραπέμπονται σχέδια νόμων για γνωμο
δότηση,
τα
τελευταία
χρόνια
της
λειτουργίας
του,
ούτε γίνεται κάποια συζήτηση για θέματα επιμόρφωσης, προγραμμάτων και μελετών παρά
μόνο για εσωτερικά θέματα.
Το
θέμα
της
μεθοδικής
παροχής
επιμόρφωσης,
αποτέλεσε
“μήλον
της
έριδος”
ανάμεσα
στο
Κ.Ε.Μ.Ε.
και
στα
Πανεπιστήμια,
όπως
αναφέρθηκε
και
παρόλο
που
ιδρύθηκαν
οι ΣΕΛΔΕ
και ΣΕΛΜΕ,
η επιμόρφωση που παρεχόταν
απευθυνόταν
σε
μια
μικρή
μερίδα
εκπαιδευτικών,
αφού δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί ο μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών που
ζητούσαν επιμόρφωση. Επίσης το εκπαιδευτικό δελτίο, που θα ήταν ένα εργαλείο για όλους τους
εκπαιδευτικούς, ώστε να ενημερώνονται πάνω στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης,
δεν εκδόθηκε, παρά πολύ μετά, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του νόμου 1566/85. Όσο για τις
μελέτες, δεν υπάρχει καταγεγραμμένο κάτι που να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Κ.Ε.Μ.Ε.
λειτούργησε
και
υπό
την
ιδιότητα
του
ερευνητικού
κέντρου,
παρόλο που κάτι τέτοιο προβλεπόταν από το νόμο.
Η μοναδική φορά που η Ολομέλεια του Κ.Ε.Μ.Ε. συνεδρίασε με θέμα τον απολογισμό τ
ου
έργου
του,
ήταν
το
1977.
Αυτός
ο
απολογισμός,
βέβαια,
ίσως
να έγινε μόνο για να δημοσιοποιηθεί η δραστηριότητα του Κ.Ε.Μ.Ε. τον πρώτο χρόνο λειτουργί
ας
του,
ώστε
να
σταματήσουν
τα
δυσμενή
σχόλια
και
να
φανεί ότι εργάζεται με γνώμονα την επιτυχία των σκοπών της μεταρρύθμισης
Επίσης,
μελετώντας τις γνωμοδοτήσεις που έκανε επί σχεδίων νόμων και τους τελικούς νόμους,
φαίνεται
καθαρά
ότι
το
Υπουργείο
δεν
αποδέχτηκε
ουσιαστικές
αλλαγές,
αλλά
φραστικές
χωρίς
ιδιαίτερη
σημασία, από
πλευράς εκπαιδευτικής πολιτικής
ή
αλλαγές
που
αποσκοπούσαν στο να έχουν
την
αντιστροφή
του αρνητικού
κλίματος που είχε δημιουργηθεί για το ΚΕΜΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα σχέδια των Προεδρικών
Διαταγμάτων 127/77, 339/79 και 298/81, που αφορούσαν τη ΣΕΛΜΕ και τις Πανελλήνιες εξετάσεις
αντίστοιχα, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας σε τρεις διαφορετικές, για το ΚΕΜΕ,
περιόδους. Στην πρώτη περίπτωση, έγιναν δεκτές οι 12 από τις 14 εισηγήσεις αλλαγών,
μέσα
στις
οποίες αφηνόταν
μια
δίοδος
στους
Καθηγητές
των
Πανεπιστημίων,
όσον αφορά στην επιμόρφωση, κάτι που όμως ερχόταν σε αντίθεση με το νόμο 186,
που δεν ανέφερε τη συμμετοχή τους. Η ερμηνεία αυτής της κίνησης ήταν ο εξευμενισμός των
ακαδημαϊκών κύκλων, που είχε αντιδράσει στην ανάληψη της επιμόρφωσης από το ΚΕΜΕ. Έτσι,
με το τέχνασμα αυτό, έγινε προσπάθεια από το Υπουργείο, να αντιστραφεί το άσχημο κλίμα
που είχε δημιουργηθεί, από την αρχή, κιόλας, της λειτουργίας του ΚΕΜΕ.
Όσον
αφορά
στο
δεύτερο
σχέδιο,
το
ΚΕΜΕ
εισηγήθηκε
να
διατυπωθεί
το
Προεδρικό
Διάταγμα
στη
Δημοτική,
κάτι
που
το
Υπουργείου
απέρριψε. Μια
τέτοια
στάση
προκάλεσε
ερωτηματικά,
τη στιγμή μάλιστα που η εισαγωγή της Δημοτικής γλώσσας αποτελούσε κεντρικό σημείο της με
ταρρύθμισης. Από τις υπόλοιπες 35 εισηγήσεις, έγιναν αποδεκτές μόνο οι 14, κυρίως φραστικές.
Μερικές από
αυτές
που
υιοθετούνταν, εκφράζονταν
κυρίως
από
Συμβούλους Β΄,
μια εποχή που είχε ξεσπάσει το σχετικό θέμα με τις προαγωγές των Συμβούλων, όπως θα δούμε.

Έτσι,
η
κυβέρνηση
έδειχνε
ότι
δεν
τους
έβαζε
σε
δεύτερη
μοίρα,
αλλά αντίθετα υιοθετούσε τις απόψεις τους, ακόμα κι αν εξέφραζαν τη μειοψηφία.
Στην τελευταία περίπτωση που αφορούσε πάλι τις Πανελλήνιες εξετάσεις, τώρα πια το
1981, κατά την έναρξη της συζήτησης ο Πρόεδρος της Ολομέλειας ζήτησε να μην επεκταθεί η
όλη
διαδικασία
σε
γενικότερα
θέματα,
αλλά
μόνο
στα
επιμέρους
άρθρα.
Επίσης δήλωσε πως θα μετέφερε στη Διοίκηση τις όποιες αντιρρήσεις επί του σχεδίου,
αν
του
υποβάλλονταν
γραπτώς,
ανακόπτοντας
κάθε
διάθεση
διαλόγου.
Έγιναν
9
μόνο
εισηγήσεις
αλλαγών, από
τις
οποίες έγιναν
δεκτές
οι
7,
οι οποίες πάλι περιορίζονταν σε θέματα διατύπωσης. Είναι φανερό ότι σε κάθε μια από τις
παραπάνω περιπτώσεις αντικατοπτρίζεται τόσο η διάθεση του Υπουργείου απέναντι στο ΚΕΜΕ,
όσο και το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε.
Ένα βασικό σημείο που οδήγησε στη δημιουργία αρνητικής εικόνας για το ΚΕΜΕ ήταν
αυτό
της
σύνθεσής
του.
Αν
και
διέθετε
λιγότερο
προσωπικό,
σε σύγκριση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εντούτοις οι 27 Σύμβουλοι ήταν ένα σημείο
στο οποίο στηρίχθηκαν κακές κριτικές. Η αιτιολογία ήταν ότι από τη στιγμή που το Κ.Ε.Μ.Ε.
δεν
είχε
καμία
ανάμιξη
σε
διοικητικά
θέματα,
δεν χρειαζόταν τόσο προσωπικό. Η άποψη που εκφράστηκε, ήταν ότι “με την πολυμελή σύν
θεσή
του,
ο
οργανισμός
του
Κ.Ε.Μ.Ε.
πολύ
δύσκολα
θα
μπορέσει
ν’
αποδείξει ότι δεν είναι συνέχεια των διάφορων εκπαιδευτικών συμβουλίων του παρελθόντος.
Ο
συγκεντρωτικός
χαρακτήρας
του
οργανισμού
και
η
πολυμελής
σύνθεση,
είναι
μια
αδιάψευστη
μαρτυρία”.
Βλέπουμε ότι οι κριτικές αφορούν τα ίδια σχεδόν θέματα που προκάλεσαν σχόλια και
στην περίπτωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Έτσι
δεν
απουσιάζει
ούτε
το
θέμα
του
προσωπικού
και
ειδικά
το θέμα των Συμβούλων Α΄ και Β΄. Πράγματι, η διάκριση των Συμβούλων σε δύο κατηγορίες,
χωρίς ουσιαστικές διαφορές στα προσόντα, προκάλεσε πολλά ερωτηματικά, για τη σκοπιμότητα
του
διαχωρισμού
αυτού,
ο
οποίος άρχισε να γίνεται εντονότερος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Κ.Ε.Μ.Ε.. Έτσι,
παρατηρήθηκε κώλυμα στο θέμα της προαγωγής Συμβούλων Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Α΄,
σε
περιπτώσεις
που
ήταν
αναγκαίο
να
πληρωθούν
θέσεις
Συμβούλων Α΄.
Αυτό
είχε
ως
αποτέλεσμα
να
μην
μπορεί
να
λειτουργήσει
η
Ολομέλεια,
με
τα
εναπομείναντα
μέλη.
Η
μείωση
των
μελών
της
Ολομέλειας
είναι
στοιχείο
εμφανές
στα
Πρακτικά
των
συνεδριάσεων, ενώ
μερικά
χρόνια
μετά
την ίδρυση του Κ.Ε.Μ.Ε. το πρόβλημα διογκώθηκε, μέχρι που κατέληξε σε αδιέξοδο.
Βέβαια
η
πρόβλεψη για προαγωγές, υπήρχε
στο
νόμο, αλλά
φαίνεται ότι εκεί
ο
νόμος
δεν
εφαρμόστηκε.
Δεν
υπήρχαν
Σύμβουλοι Β΄ ικανοί,
ώστε να προαχθούν σε Συμβούλους Α΄ ή μήπως η αδράνεια αυτή είχε σκοπό την αχρήστευση
του νόμου 186/75 και την τροποποίησή του με τον νόμο 967/79,που υποτίθεται πως θα έλυνε τα
προβλήματα ;
Στην
πραγματικότητα,
η
κατάσταση
που
είχε
δημιουργηθεί,
όσον
αφορά
το
κύριο
προσωπικό,
καταδίκαζε
το
Κ.Ε.Μ.Ε.
σε
αδράνεια,
αφού
δεν
ήταν
δυνατόν
να
επιτελέσει
το
έργο
του,
με
τους
λίγους
Συμβούλους Α΄ που
είχαν
μείνει.
Μετά
την
αποχώρηση,
λόγω ορίου ηλικίας 2 Συμβούλων Α΄, την παραίτηση ενός άλλου και το θάνατο ενός τετάρτου,
υπηρετούσαν στο Κ.Ε.Μ.Ε. μόνο 2 Σύμβουλοι Α΄ . Βέβαια, υπήρχαν και οι Σύμβουλοι Β΄,
αλλά χωρίς τον απαραίτητο αριθμό Συμβούλων Α ΄ που οριζόταν σε 3, δεν υπήρχε
απαρτία της Ολομέλειας. Ούτε, όμως προήχθη κάποιος Σύμβουλος Β΄ σε Σύμβουλο Α΄, για
να
καλυφθεί
το
κενό,
όπως
όριζε
ο
νόμος,
με
αποτέλεσμα
να είναι αδύνατη η λειτουργία της Ολομέλειας, άρα και του Κ.Ε.Μ.Ε. .
Αυτό
όμως
ήταν
μόνο
η
κορυφή
του
παγόβουνου.
Γιατί
το
σημείο
στο
οποίο
ασκήθηκε
αρκετά
σκληρή
κριτική,
κατά
τη
συζήτηση
του
σχεδίου
νόμου
στη
Βουλή, ήταν
ο λόγος
για
τον
οποίο
το
Κ.Ε.Μ.Ε. αφέθηκε
να
φτάσει
σε
αυτό
το
σημείο.
Στη
σχετική
συζήτηση
στη
Βουλή,
αναφέρθηκε
από
τον
Εισηγητή της Πλειοψηφίας (Χρήστος Γραμματίδης) ότι “το Κ.Ε.Μ.Ε. δεν απέδωσε επαρκώς το έρ

γο, στην επιτέλεση του οποίου
ετάχθη, διότι δεν μπόρεσε να λειτουργήσει επαρκώς. Ο
λόγος για τον οποίο δεν λειτούργησε επαρκώς ήταν η έλλειψη προσωπικού”. Το ερώτημα που,
εύλογα,
τέθηκε
στη
Βουλή,
από
την
πλευρά
της
Αντιπολίτευσης,
αλλά δεν απαντήθηκε, ήταν για ποιο λόγο δεν γινόταν πλήρωση θέσεως κάθε φορά που μία
έμενε
κενή.
Θα
μπορούσε
κανείς
να
συμπεράνει
ότι
οι
Σύμβουλοι Α΄ ήταν μια τάξη “εκλεκτών, στην οποία δεν μπορούσε να εισχωρήσει κάποιος από
κατώτερη βαθμίδα. Οι Σύμβουλοι Α΄, έχοντας ως μοναδική διαφορά από τους Συμβούλους Β΄,
3
χρόνια
περισσότερη
προϋπηρεσία,
μπορούσαν να διοικούν και να κατευθύνουν όλο το μηχανισμό του Κ.Ε.Μ.Ε., αφού
το τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού, που αποτελούσε το κέντρο επιχειρήσεων
του ΚΕΜΕ απαρτιζόταν μόνο από Συμβούλους Α΄.
Η
άποψη
που
κυριάρχησε
ήταν
το
ότι η ίδια η
Κυβέρνηση
άφησε “στο έλεος” το ίδιο της το δημιούργημα, αφού
δεν μπόρεσε να την βοηθήσει και
να δικαιώσει τις προσδοκίες της. Αρκεί να
θυμηθούμε
τα
λόγια
του
Γ.
Ράλλη, με τα οποία συνέδεσε άμεσα το Κ.Ε.Μ.Ε. με την επιτυχία ή την αποτυχία της μεταρρύ
θμισης
Πάντως,
από
πολλές
πλευρές
ήταν
διάχυτη
μια
δυσαρέσκεια,
όχι για αποτυχία του έργου του Κ.Ε.Μ.Ε. από δική του υπαιτιότητα, αλλά εξαιτίας
της
κρατικής
παρέμβασης,
η
οποία
οδήγησε
στην
αδράνειά
του.
Πιο συγκεκριμένα η πλευρά της Αντιπολίτευσης (με εισηγητή τον Ιωσήφ Μιχελογιάννη)
εξέφρασε
ένα
“σκληρό”,
όπως
το
χαρακτήρισε,
ερώτημα,
το οποίο παρατίθεται όπως ειπώθηκε στη Βουλή: “Είπε η Κυβέρνηση ότι το Κ.Ε.Μ.Ε.
δεν δικαίωσε τις προσδοκίες του ελληνικού λαού....Υπάρχει και σ’ αυτό το σημείο, κ. Υπουργέ,
ένα σκληρό ερώτημα. Και όταν ποτέ δούλεψε το Κ.Ε.Μ.Ε., το εισακούσατε; ...... Μην λέτε, λοιπόν,
ότι το Κ.Ε.Μ.Ε. δεν λειτούργησε ή απογοήτευσε τον ελληνικό λαό. Σεις το εμποδίσατε να
δουλέψει και προχωρείτε τώρα στην πλήρη καταστροφή του, με τον παρόντα νόμο”.
Μάλιστα,
με
τις
νέες
ρυθμίσεις
που
εισήγαγε
ο
Ν.
967/79,
προκλήθηκαν
περισσότερες
αντιδράσεις,
αφού σύμφωνα με όλους τους ομιλητές της Αντιπολίτευσης, ενισχυόταν ο έλεγχος και ο
συγκεντρωτισμός. Δηλαδή προστέθηκε μια θέση Αντιπροέδρου, 1 θέση Συμβούλου Α’ , 2 θέσεις
Συμβούλων Β΄ και 10 θέσεις Εισηγητών. Επίσης, έγινε για πρώτη φορά λόγος για αποσπάσεις
εκπαιδευτικών,
ενώ
με
απόφαση
του
Υπουργού
μπορούσαν να ανατεθούν καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρων του Κ.Ε.Μ.Ε. σε Έλληνες κα
θηγητές Α.Ε.Ι. Αυτό το τελευταίο σημείο προκάλεσε
αρκετές αντιδράσεις από τη
πλευρά της Αντιπολίτευσης, γιατί θεωρήθηκε ότι “οι καθηγητές των Α.Ε.Ι. είναι μακριά από τα
προβλήματα
της
Ελληνικής
Εκπαίδευσης”.
Επίσης θεωρήθηκε “ύποπτη” η τοποθέτηση συγκεκριμένων προσώπων σε αυτές τις θέσεις,
με
απόφαση
του
Υπουργού.
Άρα,
πάλι γίνεται λόγος για άσκηση ελέγχου και συγκεντρωτισμό του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο,
ως φαίνεται, ήθελε να είναι ο μόνος φορέας εξουσίας.
Με τον νόμο αυτό, έληξε, ουσιαστικά η περιπλάνηση του Κ.Ε.Μ.Ε., το οποίο,
όμως, λειτούργησε μέχρι το 1985, οπότε ήρθε και η οριστική κατάργησή του, με το νόμο 1566,
ο οποίος επαναφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για λόγους ιστορικής αποκατάστασης.
Είναι
γεγονός
ότι
το
Κ.Ε.Μ.Ε.
δέχτηκε
τα
πυρά
της
αντιπολίτευσης,
παρά τις ευοίωνες προβλέψεις της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της κυβερνώσας
παράταξης.
Η
σύνθεσή
του,
έφερε
στην
επιφάνεια
οργανωτικές
αδυναμίες,
ενώ η εύνοια που έδειξε το Υπουργείο προς συγκεκριμένη μερίδα μελών του Κ.Ε.Μ.Ε.,
οδήγησαν
το
όργανο
αυτό
σε
δυσλειτουργία,
η οποία “αποκαταστάθηκε” το 1979 με ενίσχυση του ελέγχου, τόσο ως προς τα άτομα,
όσο
και
ως
προς
τα
έργα
που
θα
αναλάμβανε
το
Κ.Ε.Μ.Ε.
Η αλλοίωση της αποστολής του Κ.Ε.Μ.Ε. και η μετατροπή του σε όργανο, διά
του
οποίου
επιβλήθηκε μια συγκεκριμένη
εκπαιδευτική
πολιτική
και
μεταρρύθμιση,
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, ο έλεγχος του Υπουργείου Παιδείας προς το όργανο αυτό, όπως
και στον προκάτοχό του, ήταν γεγονός αδιαμφισβήτητο, επιβεβαιώνοντας την αρχική μας υπόθεση.

Κάποιος, θα μπορούσε να ερμηνεύσει την προσπάθεια του Υπουργείου να ασκεί όλο
και
πιο
ασφυκτικό
έλεγχο,
ως απόρροια της προσπάθειας διατήρησης ισορροπίας στο όλο σύστημα. Ένα επιτελικό όργανο,
που
θα
είχε
πιθανόν
ριζοσπαστικές
ιδέες,
για
την
εποχή,
θα αποτελούσε σίγουρα μια απειλή για την ισχύ και τη σταθερότητα της ίδιας της κυβέρνησης.
Συμπερασματικά,
θα
μπορούσε
να
πει
κανείς
ότι
το
Κ.Ε.Μ.Ε.,
όπως
φαίνεται
μέσα
από
τα
πρακτικά
της
Ολομέλειας,
προσπάθησε
να
επιτελέσει
το
έργο
για
το
οποίο
είχε
δημιουργηθεί,
κάτι που κατάφερε μόνο τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Στην ουσία, το Κ.Ε.Μ.Ε. δεν μπόρεσε
να λειτουργήσει παραγωγικά και δημιουργικά, αφού όπως είδαμε οι πρωτοβουλίες του δεν έγιναν
δεκτές
από το
Υπουργείο. Όσον
αφορά
στο
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, φάνηκε
ότι
τα
σημάδια
ήταν
δυσοίωνα
από
την
αρχή
της
βραχύβιας
ύπαρξής
του
και
ίσως
να
είχε
παρόμοια
τύχη.
Σε γενικές
γραμμές
τα
δύο
όργανα μοχλοί των τότε μεταρρυθμίσεων δέχτηκαν παρόμοιου ύφους κριτικές, κάθε φορά από την
αντιπολίτευση, πνευματική ή πολιτική, παρόλο που ήταν δημιουργήματα διαφορετικών, τυπικά,
κομμάτων.
Έτσι,
λοιπόν,
είναι
εύλογα
θα
μπορούσε
κανείς
να
καταλήξει
στο συμπέρασμα ότι η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι πριν μια εικοσαετία,
ήταν
δέσμια
της
άνωθεν
εξουσίας,
η
οποία
προσπαθούσε
με κάθε τρόπο να διατηρήσει τα κεκτημένα, δίνοντας τυπικά προνόμια στα επιτελικά της όργανα,
τα
οποία
στην
ουσία
χρησιμοποιούσε,
ως
προπέτασμα
καπνού,
με σκοπό να ενισχύσει τη θέση και την παντοδυναμία της

ΠΗΓΕΣ
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4.
5.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Γέρου,
Θεόφραστος
/
Εκπαιδευτική
πολιτική
1975-1981
Γιατί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τους ενοχλεί;/ Αθήνα 1981/
Γέρου, Θεόφραστος / Προβληματική στην εκπαίδευση / Αφοί Τολίδη / Αθήνα 1978
Γεωργούλη ,Κ.Δ. / Τρία άρθρα του κ. Κ.Δ. Γεωργούλη, τέως διευθυντού του Διδασκαλείου
Μέσης
Εκπαιδεύσεως
και
Γενικού
Γραμματέως του Υπουργείου
Παιδείας
- Εφημερίς
Καθημερινή
της
4,5
και
6-8-64
/
Περιοδικό
“Πλάτων”
/
Έκτακτο αυτοτελές παράρτημα (ΙΙΙ) /Ι. Σιδέρης Αθήναι 1964
Δημαράς, Α. / Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε / Ερμής / Αθήνα 1984
Εισηγητική Έκθεση Ν.Δ. 4379 / Κώδιξ Νομικού Βήματος 1964
Εισηγητική Έκθεση Ν. 186 / 75
Εισηγητική έκθεση του Ν. 967/79 / Κ. Σιφναίου - Πανδέκται νόμων και διαταγμάτων /
τόμος ΝΔ΄/ σελ 607
Ένωσης
Γενικών
Επιθεωρητών
Μέσης
Εκπαίδευσης / Περιοδικό
“Πλάτων” /
Έκτακτο αυτοτελές παράρτημα (ΙΙΙ) / Ι. Σιδέρης / Αθήναι 1964
Εφημερίδα
“Η
Καθημερινή”
/
6-3-76
/
“Λειτουργεί
ήδη
το
πιο
νευραλγικό
επιτελικό
όργανο
της
Παιδείας
Το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως - Ο σκοπός, οι αρμοδιότητες,
το προσωπικό
Εφημερίδα “Ελευθεροτυπία” / 6-3-76 / Καταγγέλλεται για σκοταδιστική πολιτική το Κ.Ε.Μ.Ε. Από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
Εφημερίδα
“Η
Καθημερινή”
/
20-3-76
/
Το Κ.Ε.Μ.Ε. θα επεξεργαστεί το νομοσχέδιο περί Παιδαγωγικών Ακαδημιών
Κώδιξ Νομικού Βήματος 1965 / Νομοθετικό Διάταγμα 4379
Παπαμανώλης, Κ. / Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 / περιοδικό “Σύγχρονο Σχολείο” /
τ. 16 / Ιούλιος - Αύγουστος 1993
Παπαμανώλης,
Κ.
Ν.
/
Οι
μεταρρυθμίσεις
στην
μεταπολεμική
Ελλάδα
/
Διατριβή για διδακτορία που υποβλήθηκε στην Πάντειο Σχολή / Πειραιάς 1989
Πρακτικά Ολομέλειας ΚΕΜΕ - Πράξη 8/77
Πρακτικά Βουλής / Συνεδρίαση ΙΘ΄/ Πέμπτη 9 Αυγούστου 1979
Ράλλης, Γ. / Άρθρα, λόγοι, συνεντεύξεις / Αθήνα 1977

18. Σύνταγμα της Ελλάδος / Φ.Ε.Κ. 111, τεύχος Α’ , 9 Ιουνίου 1975
19. Υ.Α. 64682 / 76 - Φ.Ε.Κ. 874 - Τεύχος Δεύτερο - 3 Ιουλίου 1976
20. Χατζηστεφανίδης,
Θ.
Δ.
/
Ιστορία
της
νεοελληνικής
1986) / Δ.Ν. Παπαδήμας / Αθήνα 1986

εκπαίδευσης

(1821-

ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Ε.Σ.Β.
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.Α. (1939-1944)
Γεράσιμος ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ

Δρ. Επιστημών της Αγωγής
Καθηγητής – Σύμβουλος Σ.Ε.Π.
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση του κατά πόσον υπάρχουν ιστορικές γνώσεις στο
περιεχόμενο των Μεταξικών αναγνωστικών και των αναγνωστικών της Π.Ε.Ε.Α. και με ποιο τρόπο αυτές
εξειδικεύονται. Τα αναγνωστικά της περιόδου 1939-1944 προσεγγίσθηκαν με τη χρήση της ποσοτικής και
ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου. Κατά την ανάλυση και επεξεργασία του ερευνητικού μας υλικού μας
απασχόλησε η απάντηση των εξής ερευνητικών ερωτημάτων: α) ποια σημασία δίνεται από τα εξεταζόμενα
αναγνωστικά για την προώθηση ιστορικών γνώσεων; β) από ποιες περιόδους της ελληνικής ιστορίας
αντλούνται ιστορικές γνώσεις; γ) γίνεται η γεωγραφική ή η μυθική απεικόνιση του χώρου; δ) η ιστορία
εμφανίζεται ως αποτέλεσμα ατομικής ή ομαδικής δράσης; Και ε) επιχειρείται η αναπαράσταση του
πολιτισμικού παρελθόντος και σε ποιες περιόδους αυτή αναφέρεται;

ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate of how much historical knowledge exists in the content
of Reading textbooks of Metaxian period and the period of Pan-Hellenic Committee of National Release
(P.E.E.A.) and with which way they are specialised. The Reading textbooks of 1939-1944 periods were
approached with the use the quantitative and qualitative Content Analysis. Our research questions were
the following: a) who importance is given by examined reading books for the promotion of historical
knowledge? b) From who periods of Greek history is drawn historical knowledge? c) It becomes the
geographic or fabulous depiction of space? d) Is the history presented as result individual or common
action? And e) there is attempted the representation of cultural past and in which historical periods she
is reported?

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα αναγνωστικά βιβλία και τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας έχουν αξιοποιηθεί κατά το παρελθόν
για τη διαμόρφωση συγκεκριμένης εθνικής και ιστορικής συνείδησης. Και τούτο διότι μέσα από το
περιεχόμενό τους προσφέρονται, με αβίαστο σχετικά τρόπο, γνώσεις ιστορικού και εθνικού
περιεχομένου.
Μάλιστα, από τη μελέτη της σχετικής αρθρογραφίας στα εκπαιδευτικά περιοδικά της εποχής του
μεσοπολέμου και ιδιαίτερα της μεταξικής περιόδου προκύπτει ότι τα αναγνωστικά ήταν τα μόνα βιβλία που
γνώριζαν οι μαθητές. Γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκαν για την προαγωγή της «εθνικής αγωγής» (βλ.
ενδεικτικά: Ξιφαράς, 1936 – «Κρίσεις και Σημειώσεις», 1936). Μετά την ίδρυση και λειτουργία του Ο.Ε.Σ.Β.
(Α.Ν. 952/1937) εξασφαλίστηκε η ενίσχυση του συγκεντρωτισμού στα διδακτικά βιβλία, που αποτελούν
καίριο τομέα του εκπαιδευτικού συστήματος (Δημαράς, 1988, ν’). Στα 1938 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για
τη συγγραφή των νέων αναγνωστικών, στην οποία τονιζόταν ότι βασικοί τους στόχοι θα ήταν η προώθηση
της εθνικής διαπαιδαγώγησης και η συγκέντρωση κι εμψύχωση «όλων των καλλιεργούμενων από το

δημοτικό σχολείο ενδιαφερόντων» (Περί προκηρύξεως προς συγγραφήν του Αναγνωστικού βιβλίου, 1938).
Στα νέα αναγνωστικά, επιπλέον, επιδιωκόταν ώστε το ιστορικό στοιχείο να ενταχθεί στο εθνικό είτε υπό τον
τύπο συμπληρωματικών προς τη διδασκόμενη ιστορική ύλη γεγονότων ή πληροφοριών, που θα ενίσχυαν
την εθνική συνείδηση, είτε με την προβολή του ηρωικού στοιχείου. Τα Μεταξικά αναγνωστικά, που
εκδόθηκαν το 1939, χρησιμοποιήθηκαν και από τα σχολεία της κατεχόμενης Ελλάδας για το μικρό χρονικό
διάστημα, που αυτά λειτούργησαν (Σακελλαρίου, 1984, 27 – Δημαράς, 1988, ν’-να’), ενώ εξακολούθησαν ν'
ανατυπώνονται μέχρι και το σχολικό έτος 1947-1948, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση μερίδας
εκπαιδευτικών (Καλαντζή, 1945 – Μωραΐτου, 1945).
Στα χρόνια της κατοχής εκπονήθηκε από τις προοδευτικές αντιστασιακές δυνάμεις, που έδρασαν
στους ορεινούς όγκους της Στερεάς Ελλάδος, το «Σχέδιο μιας λαϊκής παιδείας». Αυτό απετέλεσε τη βάση για
τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Πανελλήνιας Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.), συνέπεια
των οποίων υπήρξε και η έκδοση των σχετικών αναγνωστικών. Και τούτο διότι το περιεχόμενο των
Μεταξικών αναγνωστικών θεωρήθηκε ότι ήταν διαποτισμένο από το «φασιστικό πνεύμα» (Σωτηρίου, 1966,
16-17). Η συστηματική, λοιπόν, αυτή προσπάθεια αν και υπήρξε, σύμφωνα με τον Α. Καζαμία
(1983), «μεμονωμένο ιστορικό γεγονός» μπορεί να χαρακτηριστεί ως το πλαίσιο της «άλλης εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης» που πραγματικά δεν έγινε. Η έκδοση των νέων αναγνωστικών, που γράφτηκαν στη
δημοτική γλώσσα και μοιράστηκαν δωρεάν στα Ελληνόπουλα της Ελεύθερης Ελλάδας, υπήρξε αποτέλεσμα
συλλογικής προσπάθειας των εκπαιδευτικών των Παιδαγωγικών Φροντιστηρίων Τύρνας και Καρπενησίου.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο με την επιμέλεια της Ρ. Ιμβριώτη και τη συνεργασία του διδακτικού
προσωπικού, προέκυψε το αναγνωστικό «Τα Αετόπουλα» για τις Γ' και Δ' τάξεις. Επίσης, στο δεύτερο με τη
συνεργασία των Μ. Παπαμαύρου, Γ. Μυρισιώτη και Χ. Σακελλαρίου συντάχθηκε το αναγνωστικό «Ελεύθερη
Ελλάδα» για τις Ε' και Στ' τάξεις (Ιμβριώτη & Παπαμαύρος, 1962 – Σακελλαρίου, 1984, 105-124).
Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί μια ιστορική - συγκριτική προσέγγιση καθώς ασχολείται
με τη διερεύνηση του κατά πόσον στις σελίδες των αναγνωστικών βιβλίων, που εκδόθηκαν, αφενός, από τη
δικτατορική κυβέρνηση του Ι. Μεταξά μέσω του Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (Ο.Ε.Σ.Β.), και
αφετέρου από την Π.Ε.Ε.Α., υπάρχουν ιστορικής υφής κείμενα, όπως και του τρόπου με τον οποίο
προωθείται και εξειδικεύεται η συγκεκριμένη ιστορική γνώση, που αντανακλά, σε μεγάλο βαθμό, την
κυρίαρχη νοοτροπία και τη δεσπόζουσα πολιτική ιδεολογία κάθε εποχής. Άλλωστε, τα σχολικά εγχειρίδια
έχουν διττή λειτουργία καθώς τόσο εκφράζουν όσο και δημιουργούν νοοτροπία (Κουλούρη, 1987).
2.

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Σημαντικές πτυχές της ιστορικής περιόδου του μεσοπολέμου και της κατοχής, στην οποία
παρήχθησαν τα αναγνωστικά, που εξετάζουμε, είναι:
·
Η άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ Λαϊκών και Φιλελευθέρων όσον αφορά τους κοινωνικούς τους
στόχους και προσανατολισμούς εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης και του μετασχηματισμού της ελληνικής
κοινωνίας κυρίως μέσα από την αγροτική μεταρρύθμιση. Έτσι, στο τέλος οι δύο αυτές παρατάξεις κατέληξαν
ν’ αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Και, καθώς οι κοινωνικοί αγώνες εντείνονταν, η
γραμμή που χώριζε ιδεολογικά τους διάφορους πολιτικούς σχηματισμούς μετατέθηκε αριστερότερα (Vitti,
1984, 45-83).
·
Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου σημειώνεται σειρά πραξικοπημάτων, που υποκινούνταν από τους
πολιτικούς για την εξυπηρέτηση των πολιτικών τους επιδιώξεων. Γι’ αυτό και μετά από κάθε πραξικόπημα
η εξουσία επέστρεφε στα χέρια των πολιτικών (Βερέμης, 1983). Αποτέλεσμα του στρατιωτικού κινήματος του
1935 ήταν η κατάλυση της «Ελληνικής Δημοκρατίας» και η παλινόρθωση της «βασιλείας», που άνοιξε το
δρόμο στον Μεταξά. Στην εξέλιξη αυτή υπήρξε σύμπτωση του πολιτικού κόσμου και του Βενιζέλου
(Βεργόπουλος, 1978, 155-157 – Σβορώνος, 1987, 303-306).
·
Η διεθνής οικονομική κρίση, που επηρέασε και την Ελλάδα με κατάληξη τη χρεοκοπία του 1932, είχε
ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (Τσουκαλάς, 1985, 265 –
Κωστής, 1989). Σε αυτό συνέβαλε και ο κρατικός παρεμβατισμός με την υιοθέτηση μέτρων που προώθησαν
την εκβιομηχάνιση της χώρας (παραγωγή αγαθών, που να καλύπτουν τις εγχώριες ανάγκες). Έτσι, όμως,
υπήρξε συγκέντρωση πλούτου στα χέρια μιας μειοψηφίας αστών, ενώ η οικονομική κρίση έπληττε τις λαϊκές
μάζες προκαλώντας μεγάλη κοινωνική αναστάτωση με τις εργατικές διεκδικήσεις να προσλαμβάνουν έναν
οξύ κι έντονα αγωνιστικό χαρακτήρα (Σβορώνος, 1983, 128-132 – Ρήγος, 1988, 29-117 – Mazower, 1988).
Έτσι, η δικτατορία του Μεταξά απετέλεσε έκφραση της νέας κατανομής κοινωνικής ισχύος στοχεύοντας στη

διεύρυνση της κοινωνικής και οικονομικής βάσης της εξουσίας (Βεργόπουλος, 1984, 529-530). Γι’ αυτό και
το καθεστώς της 4ης Αυγούστου αυτοπαρουσιαζόταν ως εργατικό (Βεργόπουλος, 1978, 152-153).
·
Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936 επιβλήθηκε έχοντας ως προσχήματα - αιτίες την κομμουνιστική
διείσδυση στα σχολεία (Δημαράς, 1988, 183-184) και τις εργατικές διεκδικήσεις και απεργίες (Βουρνάς, 1977,
396-481 – Ανδρικόπουλος, 1987, 230-242). Άλλωστε, από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 διατυπωνόταν
από την πλευρά επίσημων εκπαιδευτικών κύκλων η ανάγκη διαφύλαξης της εκπαίδευσης από τον
«κομμουνισμό» (Λέφας, 1933). Μάλιστα, η προβολή τέτοιων απόψεων ενισχυόταν κι από την
επιχειρηματολογία των φιλελεύθερων διανοούμενων εναντίον της αριστεράς μετά τη διάσπαση του
Εκπαιδευτικού Ομίλου (Νούτσος, 1990, 213-284 - Φραγκουδάκη, 1990, 86-148).
·
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 από διάφορους επίσημους εκπαιδευτικούς κύκλους
προβλήθηκε το αίτημα της προσήλωσης της εκπαίδευσης στα εθνικά ιδεώδη (παράδοση, προγονικός
πολιτισμός, εθνική ιστορία) προκειμένου να επιτευχθεί ο εθνικός φρονηματισμός των μαθητών
(Εξαρχόπουλος, 1934 – ΟΛΜΕ, 1935 – Ξιφαράς, 1936 – Σπετσιέρης, 1937). Το γεγονός αυτό συνδεόταν με τη
γενικότερη συντηρητική στροφή στην εκπαίδευση κατά τα χρόνια εκείνα. Δεν είναι τυχαία, λοιπόν, η
διαπίστωση του Χ. Θεοδωρίδη (1936) ότι η κρίση ήταν τέτοιας έκτασης, ώστε «οι εκπαιδευτικοί φοβούνται
ή αποφεύγουν να διατυπώσουν τις απόψεις τους με αποτέλεσμα πολλά περιοδικά να μαραζώνουν και να
κλείνουν γιατί δε βρίσκουν αρθρογράφους». Συνεπώς, όταν επιβλήθηκε η Μεταξική δικτατορία υπήρχε ήδη
ένα συντηρητικό κλίμα τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνία.
·
Κατά την περίοδο της Μεταξικής δικτατορίας συμβαίνει η γενικότερη συντηρητική στροφή των
διανοούμενων στο παρελθόν και τα φυλετικά ιδεώδη (Vitti, 1984, 351-358). Αντίστοιχες ιδέες είχαν
εκφραστεί και στον Ευρωπαϊκό χώρο από φασιστικούς πνευματικούς κύκλους (Τζιόβας, 1989, 139-140). Το
καθεστώς της 4ης Αυγούστου με το αυταρχικό, σοβινιστικό και λαϊκιστικό του πνεύμα επηρέασε τη
γενικότερη πνευματική κίνηση της εποχής, που οδήγησε στη στροφή στην παράδοση αλλά και την
ενασχόληση τόσο με την αρχαία Ελλάδα όσο και με το Βυζάντιο και την Ορθοδοξία (Γιανναράς, 1978 –
Γουναρίδης, 1994).
·
Η δικτατορία του Μεταξά προώθησε το ιδεολόγημα του «κρατικού εθνικισμού», όπου δίνεται σαφή
προτεραιότητα και υπεροχή στο «εθνικό Κράτος» έναντι του ατόμου. Το Κράτος θεωρείται ως
υπερκομματικό, υπερταξικό και συντεχνιακό αποτελώντας μια κοινωνικο-πολιτική, οικονομική και
πνευματική οντότητα, που συνδέεται στενά με την ιδέα της εθνικής αυτάρκειας. Η έννοια του ατομικού
δικαιώματος αντικαθίσταται από εκείνη του κοινωνικού καθήκοντος, που απορρέει από την υπερβατική
αντίληψη του «έθνους». Έτσι, οι συνταγματολόγοι της 4ης Αυγούστου διέκριναν το έθνος ως πηγή των
εξουσιών αντί του λαού (Αλιβιζάτος, 1983, 83-84 – Κόκκινος, χ.χ.).
·
Μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τις δυνάμεις του άξονα το σκηνικό διαμορφώνεται ως εξής:
Κατοχή - δυστυχία και κακουχίες για το δοκιμαζόμενο λαό, διορισμένη ελληνική κυβέρνηση γερμανόφιλων
και «δοσίλογων», χρεοκοπία των παλαιών πολιτικών δυνάμεων, εθνική αντίσταση (Βουρνάς, 1979 - Κέδρος,
1981 - Χόνδρος, 1984). Η τελευταία οργανώθηκε κυρίως από το ΚΚΕ, που πλησίασε το λαό αγγίζοντας τα
πατριωτικά του αισθήματα και πετυχαίνοντας τη συσπείρωση ενός μεγάλου μέρους του στις αντιστασιακές
οργανώσεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία το ΚΚΕ απέβαλε την προ του 1940
διεθνιστική και «κοσμοπολίτικη» τοποθέτησή του κι έγινε αντικειμενικός υποστηρικτής της εθνικής
ιδεολογίας (Φατούρος, 1983, 140). Στα 1943-1944 η αντίσταση των ΕΑΜ και ΕΛΑΣ απλώθηκε στο μεγαλύτερο
μέρος της ορεινής Ελλάδας απωθώντας τον κατακτητή κυρίως στα πεδινά και τις πόλεις. Έτσι,
δημιουργήθηκε η «Ελεύθερη Ελλάδα» του βουνού. Το Μάρτη του 1944 ιδρύθηκε στη Βίνιανη της Ευρυτανίας
η Π.Ε.Ε.Α. καλύπτοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός υπεύθυνου κεντρικού πολιτικού οργάνου, που να
μπορεί «να συντονίσει τις προσπάθειες και τον αγώνα για την εθνική απολύτρωση και ν' αναλάβει την
υπεύθυνη διοίκηση των ελευθέρων και ελευθερούμενων περιοχών της χώρας» (Ιδρυτική Πράξη, 1944).
Σημαντικές προτεραιότητες της Π.Ε.Ε.Α. ήταν (Η θέση και οι σκοποί μιας λαϊκής Παιδείας, 1966, 39): α) η
ενίσχυση του πατριωτικού φρονήματος, που να εμπνέεται από τις ένδοξες στιγμές της ελληνικής ιστορίας και
τις ηρωικές πτυχές της λαϊκής παράδοσης, και β) η προβολή μιας εξωστρεφούς συνείδησης, που θα
στηρίζεται στο λαϊκό πολιτισμό, τη λαϊκή παράδοση, την ελληνική ιστορία και θα βασίζεται στην ιδέα της
εθνικής αυτοδιάθεσης των λαών με βάση την αρχή της διεθνούς συνεργασίας.

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στην εργασία αυτή θα μας απασχολήσει η απάντηση των εξής ερευνητικών ερωτημάτων:

Ποια είναι η σημασία που δίνεται από το περιεχόμενο των εξεταζόμενων αναγνωστικών σχετικά με
την προώθηση ιστορικής υφής γνώσεων;
Από ποιες περιόδους της ελληνικής ιστορίας αντλούνται ιστορικές γνώσεις;
Παρατηρείται η γεωγραφική ή η μυθική απεικόνιση του ιστορικού χώρου;
Η εξέλιξη των ιστορικών πραγμάτων είναι αποτέλεσμα ατομικής ή συλλογικής δράσης;
Επιχειρείται η αναπαράσταση του πολιτιστικού παρελθόντος; Κι αν ναι σε ποιες ιστορικές περιόδους
αυτή αναφέρεται;
Οι πηγές της έρευνάς μας εντοπίζονται στο σύνολο των αναγνωστικών που εκδόθηκαν κατά την
εξεταζόμενη ιστορική περίοδο από τον Ο.Ε.Σ.Β. και την Π.Ε.Ε.Α. Πρόκειται για τα εξής εγχειρίδια:
Μεταξικά αναγνωστικά (α-ΟΕΣΒ):
Δ., Δούκα & Δ., Δεληπέτρου (1939) Τα παιδάκια. Αλφαβητάριο (Εν Αθήναις, Ο.Ε.Σ.Β.) (Α.1).
Α., Ταμπακοπούλου & Θ., Δρακοπούλου (Μυρτιώτισσας) (1939) Κρινολούλουδα. Αναγνωστικό Β'
Δημοτικού (Εν Αθήναις, Ο.Ε.Σ.Β.) (Α.2).
Π., Νιρβάνα & Δ., Ζήση (1939) Ελληνόπουλα. Αναγνωστικό Γ' Δημοτικού (Εν Αθήναις, Ο.Ε.Σ.Β.) (Α.3).
Γ., Μέγα (1939) Αναγνωστικό Δ' Δημοτικού (Εν Αθήναις, Ο.Ε.Σ.Β.) (Α.4).
Δ., Κοντογιάννη. Γ., Μέγα, Π., Νιρβάνα & Δ., Ζήση (1939) Αναγνωστικό Ε' Δημοτικού (Εν Αθήναις, Ο.Ε.Σ.Β.)
(Α.5).
Δ., Κοντογιάννη, Ν., Κοντόπουλου, Π., Νιρβάνα & Δ., Ζήση (1939) Αναγνωστικό Στ' Δημοτικού (Εν Αθήναις,
Ο.Ε.Σ.Β.) (Α.6).
Αναγνωστικά Π.Ε.Ε.Α. (α-ΠΕΕΑ):
Τα Αετόπουλα. Αναγνωστικό της Γ' και Δ' τάξης (Έκδοση Ελεύθερης Ελλάδας, 1944 - Ανατύπωση από το
Ελληνικά Θέματα: Κατοχή - Αντίσταση - Εμφύλιος, αρ. 17, Θεσσαλονίκη) (Π.3).
Μ., Παπαμαύρου (1944) Ελεύθερη Ελλάδα. Αναγνωστικό Ε' και Στ' τάξης (Έκδοση Π.Ε.Ε.Α - Επανέκδοση
Αθήνα 1983, εκδ. Σύγχρονη Εποχή) (Π.5).
Για την προσέγγιση των παραπάνω διδακτικών βιβλίων χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική και η ποιοτική
μέθοδος Ανάλυσης Περιεχομένου (Content Analysis). Ως μονάδα ανάλυσης λάβαμε το «θέμα», δηλαδή το
μικρότερο τμήμα του περιεχομένου που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανάλυσης. Ως μονάδα
συμφραζομένων, που βοηθά στη διευκρίνηση του νοήματος κάθε θέματος λάβαμε το «κείμενο» (Weber, 1990
- Bardin, 1993). Για την εξουδετέρωση της παράσιτης μεταβλητής, που εισάγουν οι ιδιομορφίες του κάθε
κειμένου, υπολογίσαμε μία μόνο φορά την παρουσία της ίδιας κατηγορίας ανάλυσης μέσα στο ίδιο κείμενο
(Σακαλάκη, 1984, 69).
Οι ακόλουθες κατηγορίες ανάλυσης του ερευνητικού μας υλικού προέκυψαν από τη συστηματική
μελέτη του περιεχομένου των πηγών της έρευνας και για τη διαμόρφωσή τους έγινε προσπάθεια ώστε να
εφαρμοστούν οι κανόνες της αντικειμενικότητας, της εξαντλητικότητας, της καταλληλότητας και του
αμοιβαίου αποκλεισμού (Βάμβουκας, 1988 – Bardin, 1993):
Α. Χώρος
.1. Σχέση με το χώρο – Ο χώρος ως συναισθηματική οντότητα.
.2. Μετακίνηση στο χώρο
.3. Τόπος και ιστορία.
Β. Χρόνος
.1. Προϊστορία και Μύθος
.2. Αρχαιοελληνικό Παρελθόν
.3. Βυζάντιο
.4. Τουρκοκρατία και Αγώνες για την Ανεξαρτησία
.5. Νεώτεροι χρόνοι – σύγχρονη ιστορία
Γ. Ιστορική δράση (πρωταγωνιστές και ιστορική πραγματικότητα)
.1. Ατομικότητα στην Ιστορία
.2. Ομαδική Δράση
Δ. Θεός και Ιστορία
Για την κριτική σύνθεση και την συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων μας στις δύο εξεταζόμενες
ιστορικές περιόδους (Μεταξική – Εθνικής Αντίστασης) χρησιμοποιήθηκε η συγκριτική μέθοδος (Schriewer,
1990). H στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων της έρευνας έγινε με τη χρήση του SPSS και για
όλους τους στατιστικούς ελέγχους χρησιμοποιήθηκε το επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (Παρασκευόπουλος,
1984).

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από την προσέγγιση του ερευνητικού μας υλικού προέκυψαν 265 μονάδες ανάλυσης, που
κατανέμονται ως εξής: 204 θέματα στα α-ΟΕΣΒ (ποσοστό 76,98%) και 61 θέματα στα α-ΠΕΕΑ (23,02%). Στο
Γράφημα 1 δίνεται η ποσοστιαία κατανομή των κειμένων με «ιστορικά θέματα» επί του συνόλου των κειμένων
των εξεταζόμενων αναγνωστικών. Από τη μελέτη των στοιχείων του συγκεκριμένου γραφήματος
προκύπτουν: α) Στα Μεταξικά αναγνωστικά η παρουσίαση ιστορικής υφής θεμάτων γίνεται ουσιαστικά από
το Αναγνωστικό της Γ’ τάξης και εξής, και β) στα αναγνωστικά και των δύο περιόδων παρατηρείται μια
αυξητική τάση όσον αφορά την προώθηση ιστορικών θεμάτων, η οποία και καλύπτει ένα σημαντικό μέρος
του περιεχομένου των μεσαίων και μεγάλων τάξεων του Δημοτικού σχολείου.

Στο Γράφημα 2 γίνεται η κατανομή των «κατηγοριών ανάλυσης» στο περιεχόμενο των α-ΟΕΣΒ και αΠΕΕΑ αναγνωστικών. Από την ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων του γραφήματος αυτού συνάγονται τα
εξής: α) το περιεχόμενο των α-ΟΕΣΒ διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό (p=0,01) όσον αφορά την
προώθηση των διαφόρων ιστορικών κατηγοριών. Στις σελίδες τους ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
παρουσίαση του ιστορικού χρόνου και του ιστορικού χώρου, β) στα α-ΠΕΕΑ και χωρίς να υφίσταται
αντίστοιχη διαφοροποίηση (p=n.s.) όπως στην περίπτωση των α-ΟΕΣΒ προβάλλονται περισσότερο οι
συντελεστές της ιστορικής εξέλιξης, με την προσέγγιση του ιστορικού χρόνου και του ιστορικού χώρου να
ακολουθούν. Και γ) Τα αναγνωστικά των δύο εξεταζόμενων περιόδων διαφοροποιούνται μεταξύ τους
(p=0,01) όσον αφορά την ποσοτική παρουσίαση των διαφόρων κατηγοριών ανάλυσης στο περιεχόμενό τους.
Πιο συγκεκριμένα, η εμφάνιση των κατηγοριών «χρόνος», «χώρος» και «Θεός και ιστορία» γίνεται σε πολύ
μεγαλύτερο αριθμό συχνοτήτων στην περίπτωση των α-ΟΕΣΒ. Αντίθετα, τα α-ΠΕΕΑ υπερτερούν ελαφρώς
των α-ΟΕΣΒ όσον αφορά την παρουσίαση της κατηγορίας «ιστορική δράση».

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζεται η κατανομή των περιπτώσεων της κατηγορίας «Α. Χώρος» στο
περιεχόμενο των εξεταζόμενων αναγνωστικών. Από το γράφημα αυτό συνάγονται τα εξής: α) η εμφάνιση
της συγκεκριμένης κατηγορίας στα α-ΟΕΣΒ γίνεται, αρχικά, στο Α.2 εγχειρίδιο μέσα από την υποκατηγορία
«Α.2. Μετακίνηση στο χώρο», η οποία και κορυφώνεται στα αναγνωστικά των Δ’ και Στ’ τάξεων. Η
υποκατηγορία αυτή απουσιάζει από το περιεχόμενο των α-ΠΕΕΑ, β) η περίπτωση «Α.1. Σχέση με το χώρο»
προβάλλεται μόνο από το περιεχόμενο Π.3 αναγνωστικού της ΠΕΕΑ, ενώ αναπτύσσεται κυρίως στις σελίδες
των α-ΟΕΣΒ εγχειριδίων, και γ) η υποκατηγορία «Α.3. Τοπική ιστορία» προβάλλεται τόσο στο περιεχόμενο
των α-ΠΕΕΑ όσο και σ’ εκείνο των Α.4, Α.5 και Α.6 μεταξικών αναγνωστικών.

Η ποιοτική ανάλυση των θεμάτων της κατηγορίας «Α. Χώρος» έδωσε τα εξής αποτελέσματα:
Α.1. Σχέση με το χώρο – Ο χώρος ως συναισθηματική οντότητα:

Στα α-ΟΕΣΒ αναγνωστικά προβάλλεται η «φυσική ομορφιά» της Ελλάδα, που ασκεί έντονη γοητεία
στον επισκέπτη προκαλώντας του σαγήνη και θαυμασμό (Α.5,70[1]). Πρόκειται για έναν παράγοντα, που
έδωσε αφορμή για πολεμικές αναμετρήσεις σε διάφορες ιστορικές περιόδους (Α.4,76).
Ο Έλληνας εμφανίζεται να έχει έναν έντονο συναισθηματικό δεσμό με τον τόπο του. Πιο
συγκεκριμένα:
·
Αγαπά υπερβολικά το χωριό στο οποίο ζει όντας γοητευμένος από τις φυσικές του ομορφιές (Α.3,59).
Έτσι, ακόμα κι όταν επισκέπτεται άλλα ομορφότερα μέρη ο νους του επιστρέφει στον δικό του τόπο, τον
οποίο και αναπολεί, καθώς συνδέεται μαζί του με προσωπικά βιώματα (Α.6,70).
Ο ξενιτεμένος Έλληνας αναπολεί τον τόπο του ακόμη κι όταν έχει επιτύχει οικονομικά και είναι
πλούσιος (Α.6,61).
·
Ως σεβαστή και πραγματοποιήσιμη εμφανίζεται η επιθυμία του ξενιτεμένου να ταφεί στη γενέτειρά
του.
«Συμφώνως προς την διαθήκην του, τα οστά του Ζάππα μετεκομίσθησαν εκ Βλαχίας και ετάφησαν εις την
αυλήν του σχολείου του Λαμπόβου...» (Α.6,61).
·
Η επίσκεψη στον τόπο καταγωγής αποτελεί εσωτερική ανάγκη και υποχρέωση για τον Έλληνα που
γεννήθηκε σε άλλο μέρος (Α.5,25).
Στα αναγνωστικά της Π.Ε.Ε.Α. εκθειάζεται, επίσης, η φυσική ομορφιά της ελληνικής γης η οποία,
όμως, αμαυρώνεται από τον κατακτητή και μετατρέπεται συχνά σε τόπο θυσίας (Π.3,10).
Α.2. Μετακίνηση στο χώρο:
Στο περιεχόμενο των α-ΟΕΣΒ η μετακίνηση στο χώρο για την αναζήτηση καλύτερης τύχης εμφανίζεται
ως ένα διαχρονικής σημασίας χαρακτηριστικό του Ελληνισμού, του οποίου η εμβέλεια στην αρχαιότητα
φανερώνεται μέσα από το θεσμό των αποικιών. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις της Μασσαλίας ως αποικίας των
Φωκαέων (Α.5,46) και των ελληνικών πόλεων στην Κυρηναϊκή της Βορείου Αφρικής (Α.5,44). Οι αποικίες
εμφανίζονται να διατηρούν στενούς δεσμούς με τη Μητρόπολη συμμετέχοντας ενεργά στις μεγάλες
θρησκευτικές της γιορτές (Α.5,47).
Η μετανάστευση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων Ελλήνων (Α.6,9), που έχει ως
αίτια: α) τη φτώχεια μεγάλου μέρους της ελληνικής επικράτειας, που καθιστά αδύνατη την επιβίωση των
κατοίκων (Α.6,70), β) την αναζήτηση καλύτερης τύχης (Α.6,59), και γ) την άμεση επίλυση των οικονομικών
προβλημάτων και αναγκών της ελληνικής οικογένειας (Α.5,25).
Η ανάπτυξη της ναυτιλίας στην αρχαιότητα είχε εμπορικούς σκοπούς (Α.5, 47). Στη σύγχρονη εποχή
η ελληνική ναυτιλία εμφανίζεται να αξιοποιεί την «ένδοξη» ναυτική παράδοση και να φτάνει σε σημαντικά
επιτεύγματα σε παγκόσμιο επίπεδο (Α.6,53).
Α.3. Τόπος και ιστορία:
Στην ελληνική γη υπάρχουν σε μεγάλη έκταση ίχνη του παρελθόντος, που συμβάλλουν στην
αφύπνιση συγκεκριμένων ιστορικών μνημών. Ακόμη και τα τοπωνύμια συνδέονται με συγκεκριμένα ιστορικά
γεγονότα (Α.6,53). Στα α-ΟΕΣΒ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση της πόλης των Αθηνών, όπου
προσεγγίζονται: ο μύθος της ονομασίας της (Α.4,39 - Α.4,40) και η πολιτιστική της προσφορά μέσα από την
ανάδειξη της Ακρόπολης και του Παρθενώνα (Α.4,41). Επίσης, αναφορές γίνονται και στην αρχαία Σπάρτη,
που εμφανίζεται ως μια πόλη λιτή κι ανοχύρωτη στην κοιλάδα του Ευρώτα, γεγονός που αντανακλά την
ηρωική διάθεση και το λιτό κι απέριττο του ελληνικού χαρακτήρα (Α.4,38).
Οι ιστορικές μνήμες ζωντανεύουν κατά την επίσκεψη σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, που συνδέονται
στενά με σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος. Για παράδειγμα η μονή της Αγίας Λαύρας υπενθυμίζει την
έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης (Α.6,72). Το Σούλι παραπέμπει στους ηρωικούς αγώνες των κατοίκων
του κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας (Α.5,14) και την ηρωική τους θυσία στο Κούγκι (Α.6,13) και το
Ζάλογγο (Α.6,49). Ομοίως, τα Ψαρά αποτελούν τόπο θυσίας υπενθυμίζοντας τη σφαγή των κατοίκων τους
από τους Τούρκους (Α.6,17). Συνεπώς, στα α-ΟΕΣΒ κάθε τόπος παρουσιάζεται να έχει την ιστορία του, η
οποία παραπέμπει, συχνά, σε ένδοξες ιστορικές μνήμες.
Στα α-ΠΕΕΑ το Σούλι εμφανίζεται ως τόπος «αδιάλειπτου» αγώνα των Ελλήνων ενάντια στους
Τούρκους (Π.3,15). Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται, κυρίως, σε μια συγχρονική προσέγγιση
αναδεικνύοντας τόπους όπου συνέβησαν ηρωικά – θυσιαστικά γεγονότα κατά την περίοδο της κατοχής.
Τέτοια είναι η περίπτωση του Γοργοπόταμου (Π.5,7), της Καισαριανής (Π.3,11), της Καλλιθέας ως τόπου
θυσίας των παλικαριών του ΕΛΑΣ (Π.3,16 – Π.5,37) και του Υμηττού ως τόπου θυσίας των αγωνιστών της
ΕΠΟΝ (Π.5,41).

Στο Γράφημα 4 δίνεται η κατανομή των περιπτώσεων της κατηγορίας «Β. Χρόνος» στο περιεχόμενο
των εξεταζόμενων αναγνωστικών. Από τη μελέτη των στοιχείων του γραφήματος αυτού προκύπτουν: α)
σημαντική διαφοροποίηση (p=0,01) υπάρχει τόσο μεταξύ των α-ΟΕΣΒ, εξεταζόμενων αυτοτελώς, όσο και
μεταξύ των α-ΠΕΕΑ εγχειριδίων όσον αφορά την παρουσίαση των περιπτώσεων της εξεταζόμενης κατηγορίας
στις σελίδες τους. Μάλιστα, οι διάφορες ιστορικές περίοδοι, που προσεγγίζονται, αντιστοιχούν σε μεγάλο
βαθμό στην ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της συγκεκριμένης τάξης. β) Η ανάδειξη του μυθικού στοιχείου,
που απουσιάζει από το περιεχόμενο των α-ΠΕΕΑ, γίνεται από τα Α.3 και Α.4 εγχειρίδια. γ) Όψεις του
αρχαιοελληνικού παρελθόντος παρουσιάζονται σε όλα τα α-ΟΕΣΒ με έμφαση στα Α.4 και Α.5. Η συγκεκριμένη
υποκατηγορία προωθείται και στο περιεχόμενο των α-ΠΕΕΑ. γ) Αναφορές στη Βυζαντινή ιστορική περίοδο
γίνονται κυρίως στο περιεχόμενο του Α.5 και κατά δεύτερο λόγο του Α.6 αναγνωστικού. Στα α-ΠΕΕΑ υπάρχει
μια σύντομη αναφορά για το Βυζάντιο στις σελίδες του Π.5 αναγνωστικού. δ) Η περίοδος της τουρκοκρατίας
και του αγώνα για την ανεξαρτησία παρουσιάζεται τόσο στα α-ΠΕΕΑ όσο και στα α-ΟΕΣΒ (κυρίως στο Α.6).
Και ε) όψεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας δίνονται στα α-ΟΕΣΒ των τριών μεγάλων τάξεων και κυρίως
στο Α.6, όπως και στο Π.5 εγχειρίδιο της ΠΕΕΑ.
Από την ποιοτική ανάλυση του ερευνητικού υλικού, που αφορά την κατηγορία «Β. Χρόνος»
προέκυψαν τα παρακάτω ευρήματα:
Β.1. Προϊστορία και Μύθος:
Η επιβίωση των μύθων της αρχαιότητας στη νεοελληνική συνείδηση εκφράζει την ανάγκη των
νεοελλήνων να ισχυροποιήσουν τη συνείδηση της εθνικής τους συνέχειας (Α.4,76). Γι’ αυτό και η παρουσίαση
των Ελλήνων ως έθνους από τους προϊστορικούς κιόλας χρόνους γίνεται μέσα από την παράθεση αυτοτελών
ιστοριών μυθολογικού χαρακτήρα. Τέτοια είναι η περίπτωση του κειμένου για τον Φαέθοντα (Α.3,45).
Επίσης, γίνεται αναφορά σε ηρωικά πρόσωπα της ελληνικής προϊστορίας, των οποίων παρουσιάζονται η
δράση και τα προτερήματα. Πρόκειται για τις ηρωικές μορφές των Αχιλλέα (Α.3,63 – Α.3,65), Φιλοκτήτη
(Α.6,8) και, σε μια σειρά κειμένων του Α.3, του Οδυσσέα. Στο περιεχόμενο των α-ΟΕΣΒ δίνεται η γεωγραφική
και ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού μέσα από τη σύνδεση των διαφόρων ελληνικών πόλεων ή τοποθεσιών
με τη δράση αρχαίων θεών, ημιθέων και ηρώων (όπως, λ.χ. του αγώνα μεταξύ της Αθηνάς και του Ποσειδώνα
για την ονομασία της Αθήνας - Α.4,39). Η ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού προβάλλεται και μέσα από τη
διατήρηση αρχαιοελληνικών μύθων, όπως είναι αυτός της γοργόνας, που υπάρχει στις διηγήσεις των
ναυτικών (Α.4,46 – Α.4,47).
Β.2. Αρχαιοελληνικό Παρελθόν:
Το ιστορικό στοιχείο προβάλλεται μέσα από κείμενα, που αναφέρονται σε ένδοξα ιστορικά γεγονότα
όπως είναι οι Περσικοί πόλεμοι (Α.4,38) αναδεικνύοντας το μεγαλείο της ελληνικής φυλής (Α.3,54). Η
ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού φανερώνεται και μέσα από την παρουσίαση της μορφής και της εξέλιξης
των δύο πιο σημαντικών πόλεων της ελληνικής αρχαιότητας, της Αθήνας και της Σπάρτης (Α.4,38). Η

παρουσίασή τους στο περιεχόμενο των α-ΟΕΣΒ προωθεί την ανάδειξη του δυϊσμού όσον αφορά το πολιτισμικό
και το στρατοκρατικό ιδεώδες. Και τα δύο μαζί φανερώνουν την ποικιλία και τις δυνατότητες του ελληνικού
χαρακτήρα, που μπορεί να εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο (Α.4,42 – Α.4,38 – Α.4,74).
Η αφηγηματική αναπαράσταση των δραστηριοτήτων των αρχαίων Ελλήνων γίνεται με σκοπό τον
τονισμό της εθνικής και πολιτισμικής ενότητας και συνέχειας της φυλής. Κι αυτό, διότι πολλές από τις
συνήθειες και τις ενασχολήσεις των αρχαίων φαίνεται ότι διατηρούνται από τους σύγχρονους Έλληνες
(Α.5,47). Ως τέτοιες προβάλλονται η καλλιέργεια της τέχνης (αγγειοπλαστική, γλυπτική) και η ενασχόληση
με τη ναυτιλία (Α.4,39 - Α.5,47). Η πρώτη προσαρμόζεται, κυρίως, στην εξυπηρέτηση των αναγκών της
θρησκευτικής λατρείας, όπως συμβαίνει με την περίπτωση του Παρθενώνα (Α.3,23). Η ναυτιλία, έπειτα,
φανερώνει, από μια άλλη σκοπιά, το αναλλοίωτο του ελληνικού εθνικού χαρακτήρα σχετικά με την
μετακίνηση στο χώρο και τις χωρίς σύνορα δραστηριότητες του Ελληνισμού.
Στο περιεχόμενο των α-ΠΕΕΑ αναζητούνται πρότυπα αγωνιστικότητας για τη διατήρηση του ιδανικού
της ελευθερίας από συγκεκριμένες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Έτσι, όσον αφορά την αρχαιότητα το
ενδιαφέρον εντοπίζεται στην προβολή του αγωνιστικού και θυσιαστικού ήθους των Σπαρτιατών (Π.5,39 –
Π.3,22). Επίσης, ο Έλληνας, που θυσιάζεται για την πατρίδα του αγωνιζόμενος εναντίον των κατακτητών
θυμίζει τον αρχαίο Αθηναίο τυραννοκτόνο Αριστογείτονα (Π.3,51). Οι εφηβικές οργανώσεις των Επονιτών
αναζητούν τα πρότυπά τους στον «αρχαίο έφηβο» (Π.3,36). Ομοίως, οι οργανώσεις των μικρότερων παιδιών
(Αετόπουλα) αναζητούν παραδείγματα από τα παιδιά της αρχαίας Ελλάδας στην Αθήνα και τη Σπάρτη (Π.3,5).
Β.3. Βυζάντιο:
Στο περιεχόμενο των α-ΟΕΣΒ το Βυζάντιο προβάλλεται ως μια περίοδος της ελληνικής ιστορίας, γι’
αυτό και οι Βυζαντινοί αποκαλούνται Έλληνες (Α.5,7). Τα συγκεκριμένα αναγνωστικά εστιάζουν το
ενδιαφέρον τους στις ηρωικές μορφές των Βασίλείου Β’ Βουλγαροκτόνου και Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου.
Ο πρώτος κλείνει μια ένδοξη εποχή του Βυζαντίου (βυζαντινός ιμπεριαλισμός: Γλύκατζη-Αρβελέρ, 1988) και
ο δεύτερος τον κύκλο ζωής της Αυτοκρατορίας (Α.5, 48 – Α.5,49 – Α.5,70). Ο θρησκευτικός χαρακτήρας του
Βυζαντίου και ο στενός δεσμός μεταξύ Αυτοκρατορίας και Ορθοδοξίας φανερώνεται μέσα από: α) την
προσκυνηματική επίσκεψη στην Αθήνα του Βασιλείου Β’ (1018), όπου προβάλλεται η ιστορική συνέχεια του
Ελληνισμού όσον αφορά τη θρησκευτική συμπεριφορά μετά το τέλος νικηφόρων εθνικών αγώνων (επιβίωση
αρχαίων συνηθειών της αφιέρωσης πολεμικών λαφύρων στο Θεό – Α.5,9), β) την άνθηση της χριστιανικής
πολιτισμικής δημιουργίας και τέχνης στις περιπτώσεις του ναού της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως και
του Μιστρά, και γ) την Εκκλησία που εμφανίζεται να διαδραματίζει σοβαρό και υπεύθυνο εθνικό ρόλο σε
δύσκολες - κρίσιμες ιστορικές στιγμές (πολιορκίες: Κυρήνης, Α.5,44 - Κωνσταντινούπολης από Αβάρους,
Α.5,42 – Πάτρας από Σλάβους, Α.5,8).
Στις σελίδες των α-ΟΕΣΒ φανερώνεται η κοινωνική ευαισθησία του βυζαντινού κράτους, που
εκδηλώνεται μέσα από τους θεσμούς της κοινωνικής πρόνοιας για την περίθαλψη των πτωχών και των
αδυνάτων. Εδώ, σημαντικό ρόλο για τη διενέργεια του φιλανθρωπικού έργου εμφανίζονται να
διαδραματίζουν οι Αυτοκράτειρες (Α.5,10 –Α.5,41).
Στα α-ΠΕΕΑ το Βυζάντιο θεωρείται ότι ανήκει στον κορμό της ελληνικής ιστορίας συνδέοντας την
αρχαιότητα με τη σύγχρονη ιστορική περίοδο (Π.5,18) και σε αυτό αναγνωρίζεται η συνέχεια του ελληνικού
έθνους μέσα από τους αγώνες του Ελληνισμού για τη διατήρηση του αγαθού της ελευθερίας (Π.5,42).
Β.4. Τουρκοκρατία – Αγώνες για την Ανεξαρτησία:
Στο περιεχόμενο των α-ΟΕΣΒ παρουσιάζεται η συντήρηση του αλυτρωτικού συναισθήματος των
σκλαβωμένων Ελλήνων μέσα από την αξιοποίηση των λαϊκών παραδόσεων για το μαρμαρωμένο βασιλιά και
των έργων των Ρήγα Φεραίου και Αδαμάντιου Κοραή (Α.6,47). Επίσης προσεγγίζεται η ελληνική επανάσταση
μέσα από: τη δράση της οικογένειας των Υψηλάντηδων (Α.6,10), την περιγραφή της κήρυξής της στην Αγία
Λαύρα (Α.6,72) και την προβολή της δράσης των εξής αγωνιστών: Κολοκοτρώνη (Α.6,14), Καραϊσκάκη
(Α.6,6 – Α.6,19), Ανδρούτσου (Α.6,50), Μάρκου Μπότσαρη (Α.6,57), Ευάγγελου Ζάππα (Α.6,54), Μιαούλη
(Α.6,31) και Κανάρη (Α.6,6 – Α.6,7 – Α.6,16). Η αξία της «ελευθερίας» που προκύπτει από το ηρωικό,
αγωνιστικό και θυσιαστικό ήθος καλλιεργείται μέσα από τα κείμενα, που αναφέρονται στους αγώνες των
Σουλιωτών και των Μεσολογγιτών.
Στα α-ΠΕΕΑ παρατηρείται η επιμονή για άντληση συμβολισμών από τους αγώνες του 1821 καθώς
επιχειρείται ο παραλληλισμός μεταξύ της Τουρκικής και της Γερμανικής κατοχής, με την ανάδειξη κάποιων
κοινών σημείων μεταξύ τους όπως είναι το «εθνοφθόρο» φαινόμενο της «διχόνοιας» (Π.3,33). Επίσης, ο
αγώνας εναντίον των Γερμανών εμφανίζεται ως συνέχεια του αγώνα του 1821. Γι’ αυτό και εμπνέεται από
τις ηρωικές μορφές των αγωνιστών της περιόδου εκείνης και ιδιαίτερα των Σουλιωτών, που δίδαξαν τον
τρόπο ηρωικής αντίστασης απέναντι στους κατακτητές (Π.3,5).

«Πάνω στα βουνά της Ελλάδας εξακολουθεί το 21. Έτσι αντιπαλεύει δραστήρια ο ελληνικός λαός. Κι οι μορφές
των παλαιών αγωνιστών του Μπότσαρη, του Καραϊσκάκη και των άλλων είναι οι φωτεινοί οδηγητές
τους.» (Π.3,31)
Ακόμη, υποστηρίζεται ότι τα έργα του Ρήγα έχουν διαχρονική αξία για τον αγώνα της λευτεριάς (Π.5,47).
Επίσης, ο αγώνας των ανταρτών στα βουνά ομοιάζει με εκείνον των αρματολών (Π.3,15). Η Μπουμπουλίνα
και η Φώτω Τζαβέλλα θεωρούνται πρότυπα αγωνιστικότητας για τις γυναίκες της αντίστασης (Π.5,35). Για
τους αντάρτες κληρικούς παράδειγμα είναι οι αντίστοιχοι ήρωες του '21 Σαμουήλ, Παπαφλέσσας και
Αθανάσιος Διάκος (Π.3,30). Αλλά και οι μελλοθάνατοι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης όταν πλησιάζει η
ώρα της εκτέλεσής τους από τους Γερμανούς εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους με το τραγούδι του χορού
του Ζαλόγγου (Π.5,13).
Β.5. Νεώτεροι χρόνοι – σύγχρονη ιστορία:
Τα κείμενα των α-ΟΕΣΒ, που αναφέρονται στη νεότερη Ελληνική ιστορία εστιάζονται σε ηρωικά
περιστατικά των Βαλκανικών πολέμων. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται κάποιες επιχειρήσεις του
ελληνικού στρατού μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται η αγωνιστική διάθεση, τα ανδραγαθήματα και ο
ηρωισμός των στρατιωτών (Α.6,2 - Α.6,23). Η ηρωική συμπεριφορά δεν χαρακτηρίζει μόνο τους ενήλικες
αλλά και τα παιδιά, που βοηθούν τον ελληνικό στρατό στην αποστολή του με αποτέλεσμα είτε να
τραυματιστούν είτε να φονευθούν (Α.6,22 – Α.6,51 – Α.5,50). Στις νίκες των βαλκανικών πολέμων
προσδίδεται επικός χαρακτήρας και για τις συγκεκριμένες επιτυχίες αποδίδονται τιμές στον βασιλιά, που
εμφανίζεται ως ο αρχηγός του στρατού. Έτσι, μέσα από τις επίσημες εκδηλώσεις θριάμβου ο βασιλιάς
φαίνεται ότι καρπώνεται τους αγώνες και τις θυσίες των Ελλήνων στρατιωτών, ενισχύοντας τα λαϊκά του
ερείσματα και τη λαϊκή του αποδοχή. Χαρακτηριστική είναι η παρουσίαση από το Α.4 αναγνωστικό της
υποδοχής του βασιλιά Κωνσταντίνου στο Φάληρο, μετά τη νικηφόρα ναυμαχία των ελληνικών πληρωμάτων
στο Αιγαίο εναντίον των Τούρκων, και του τρόπου εορτασμού της νίκης, που ακολουθεί το βυζαντινό
τελετουργικό και τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια (Α.4,50).
Τέλος, στα α-ΠΕΕΑ το ενδιαφέρον εστιάζεται στην παρουσίαση συγχρονικών γεγονότων αντίστασης
που φανερώνουν τον ηρωισμό και το θυσιαστικό ήθος των αγωνιζόμενων Ελλήνων της κατοχής (Π.5,18 –
Π.5,39).
Στο Γράφημα 5 δίνεται η κατανομή στο περιεχόμενο των εξεταζόμενων αναγνωστικών των
περιπτώσεων της κατηγορίας «Γ. Ιστορική δράση». Από την προσέγγιση των στοιχείων του γραφήματος
αυτού προκύπτουν τα ακόλουθα: α) υπάρχει διαφορετικός προσανατολισμός του περιεχόμενου των
εγχειριδίων των δύο ιστορικών περιόδων όσον αφορά την προώθηση των περιπτώσεων της συγκεκριμένης
κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, στα α-ΟΕΣΒ προβάλλεται κυρίως η ατομικότητα στην ιστορία σε αντίθεση με
το περιεχόμενο των α-ΠΕΕΑ, όπου αναδεικνύεται ο ρόλος της συλλογικής δράσης για τη διαμόρφωση του
ιστορικού γίγνεσθαι, β) η συγκεκριμένη κατηγορία προωθείται κυρίως μέσα από το περιεχόμενο των α-ΠΕΕΑ
στις σελίδες των οποίων (θεωρούμενων αυτοτελώς) γίνεται η προσέγγιση σε βαθμό στατιστικά σημαντικό
(p=0,01) της υποκατηγορίας «Γ.2. Ομαδική δράση», γ) αντίστοιχη διαφοροποίηση υφίσταται και στο
περιεχόμενο των α-ΟΕΣΒ (p=0,01) αλλά σε αυτά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανάδειξη της συμβολής της
προσωπικότητας στην ιστορία. Μάλιστα, η προβολή των μορφών της εξεταζόμενης κατηγορίας στα α-ΟΕΣΒ
γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα Α.4 και Α.5 αναγνωστικά.

Η ποιοτική ανάλυση του ερευνητικού μας υλικού, όσον αφορά τις περιπτώσεις της κατηγορίας «Γ.
Ιστορική δράση» έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα:
Γ.1. Ατομικότητα στην Ιστορία:
Στην αρχαία Ελλάδα και ειδικότερα τη Σπάρτη η μορφή του «εξέχοντος ατόμου» παρουσιάζεται να
διαδραματίζει καθοδηγητικό ρόλο και ν’ αποτελεί «καλό παράδειγμα» για τους συμπολίτες του.
«Όλοι τον καμάρωναν στη Σπάρτη για την ανδρεία του και τους καλούς του τρόπους στους μεγαλυτέρους του.
Κι οι μητέρες έλεγαν στα παιδιά τους: - Να γίνετε σαν τον Αλκιδάμα." (Α.4,38)
Στην αρχαία Αθήνα η δράση των σημαντικών προσώπων καταλήγει σε έργα πολιτισμού, που αντέχουν στο
χρόνο και φανερώνουν το μεγαλείο του Ελληνικού Έθνους. Έτσι, τα αξιόλογα οικοδομήματα του 5ου αι. π.Χ
στην Ακρόπολη εμφανίζονται ως προϊόντα των ικανών κι ενδόξων ανδρών: Περικλή, Ικτίνου, Καλλικράτη
και Φειδία (Α.4,41). Εξέχουσα είναι και η μορφή του Μ. Αλεξάνδρου, που εμφανίζεται ως ο «πορθητής των
βασιλείων του αρχαίου κόσμου», ο οποίος και συνέβαλε με τις κατακτήσεις του στη διάδοση του ελληνικού
πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου (Α.4,46).
Όσον αφορά τη Βυζαντινή περίοδο τα κείμενα των α-ΟΕΣΒ επικεντρώνονται στους αυτοκράτορες
Βασίλειο Β’ και Κωνσταντίνο ΙΑ’. Ο πρώτος χαρακτηρίζεται ως ο «δαφνοστεφανωμένος βασιλιάς», που με τις
ενέργειές του εμφανίζεται να διαμορφώνει τις ιστορικές εξελίξεις. Μάλιστα, με τη δύναμη της
προσωπικότητάς του κατορθώνει να ξεπερνά εύκολα ακόμη και τις πιο μεγάλες εθνικές συμφορές σώζοντας
τον Ελληνισμό από το σλαβικό κίνδυνο, που στα χρόνια εκείνα ενσαρκωνόταν από τους Βούλγαρους (Α.5,7
- Α.5,9).
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ύστερα, εκφράζει στο πρόσωπό του μια ηρωική και ταυτόχρονα μια τραγική
φυσιογνωμία, διότι ανέλαβε τις τύχες της Αυτοκρατορίας γνωρίζοντας εκ των προτέρων την τραγική της
κατάληξη (Α.5,70). Έτσι, κλείνει με ηρωικό τρόπο το κύκλο ζωής του Βυζαντίου ως ο τελευταίος μαχητής της
Πόλης (Α.5,48). Ωστόσο, η μορφή του και μετά από την άλωση παρέμεινε κυρίαρχη διότι τροφοδότησε τους
θρύλους και τις παραδόσεις των σκλαβωμένων Ελλήνων συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της αλυτρωτικής
συνείδησης του ελληνικού έθνους (Α.5,49).
Ύστερα, στο πρόσωπο του βασιλιά Κωνσταντίνου προβάλλεται ο «νικητής των Βαλκανικών
πολέμων», τον οποίο τιμούν κι ευγνωμονούν οι Έλληνες (Α.4,50). Ο βασιλιάς χρησιμοποιείται για τη
δικαιολόγηση της επιβολής της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, καθώς παρουσιάζεται να αναλαμβάνει την
ευθύνη και ν' αποθέτει τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια ενός «Μάγου». Φυσικά, ο συγκεκριμένος Μάγος
είναι ο Ι. Μεταξάς, που εμφανίζεται να τυχαίνει της λαϊκής αποδοχής ως κυβερνήτης της Ελλάδος (Α.4,77)
και παρουσιάζεται ως ο μόνος που μπορούσε να αντιμετωπίσει τ' αρνητικά προβλήματα του ελληνικού
χαρακτήρα επιβάλλοντας την εσωτερική ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη (Α.4,76).
Στα αναγνωστικά της α-ΠΕΕΑ ως αντιστασιακό παράδειγμα προς μίμηση προβάλλεται ο Άρης
Βελουχιώτης (Π.5,42).

Γ.2. Ομαδική δράση:
Στα α-ΟΕΣΒ η απόφαση για την υπεράσπιση της Πατρίδας με κάθε θυσία αποτελεί έκφραση της
συλλογικής συνείδησης των Ελλήνων στις διάφορες περιόδους της Ιστορίας τους. Εδώ, ως τέτοια
χαρακτηριστικά παραδείγματα προβάλλονται: η συμμετοχή όλων των κατοίκων της αρχαίας Σπάρτης για την
απόκρουση του εισβολέα (Α.4,74), οι αντιδράσεις των Πατρινών κατά την πολιορκία τους από τους Σλάβους
(Α.5,8), η άρνηση των κατοίκων της Πόλης να την παραδώσουν στους Τούρκους (Α.5,48), η προάσπιση του
Μεσολογγίου κατά την πολιορκίας από τους Τούρκους και η ηρωική του έξοδος (Α.4,48 - Α.5,15).
Στα α-ΠΕΕΑ ο ίδιος ο λαός εμφανίζεται ως ο δημιουργός της Ιστορίας του, διότι καθορίζει και
προσανατολίζει τη δράση του για την επίτευξη του ιδανικού της ελευθερίας αντιμετωπίζοντας τους
κατακτητές (Π.5,46). Η εθνική αντίσταση εκφράζει στο επίπεδο της πράξης την προϋπάρχουσα συλλογική
συνειδητοποίηση (Π.5,36). Γιατί ο συλλογικός λαϊκός αντιστασιακός αγώνας άρχισε από τη στιγμή της
επίθεσης της Ιταλίας στην Ελλάδα στα 1940 (Π.5,1). Πρόκειται για έναν αγώνα, που δεν διεξάγεται από
εξωπραγματικούς ήρωες, αλλά από τον ίδιο τον απλό λαό, που με τον τρόπο αυτό εκφράζει τη βούλησή του
να διεκδικήσει τη λευτεριά του (Π.3,13). Γι’ αυτό και η «Ελεύθερη Ελλάδα» εμφανίζεται ως απόκτημα των
αγώνων του ελληνικού λαού (Π.3,33), που δημιουργεί στις ελεύθερες περιοχές τους θεσμούς της κοινωνικής
του οργάνωσης και διοίκησης (τοπική αυτοδιοίκηση, λαϊκή δικαιοσύνη, εθνική αλληλεγγύη) (Π.5,44 –
Π.5,52).

Στο Γράφημα 6 παρουσιάζεται η κατανομή της κατηγορίας «Δ. Θεός και Ιστορία» στο περιεχόμενο
των α-ΟΕΣΒ και α-ΠΕΕΑ εγχειριδίων. Από την προσέγγιση των στοιχείων του γραφήματος αυτού προκύπτει
ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εμφανίζεται στα α-ΟΕΣΒ αναγνωστικά των τριών μεγάλων τάξεων και στο Π.3
αναγνωστικό. Όσον αφορά τον τρόπο προώθησης της κατηγορίας αυτής στις σελίδες των εξεταζόμενων
βιβλίων σημειώνουμε ότι στα α-ΟΕΣΒ προβάλλεται η αντίληψη της επέμβασης του Θεού στην ανθρώπινη
ιστορία, η οποία και εξειδικεύεται ως εξής:
·
Οι Έλληνες στις δύσκολες εθνικές στιγμές εμφανίζονται να καταφεύγουν στο Θεό για βοήθεια. Και
τούτο διότι είναι διαδεδομένη η πεποίθηση ότι ο Θεός τους προστατεύει και τους βοηθά στην εκπλήρωση των
θεμιτών επίγειων στόχων τους (Α.5,44)
·
Η σωτηρία πολλών ελληνικών πόλεων από εθνικούς κινδύνους αποδίδεται, επίσης, στο Θεό. Εδώ
προβάλλονται οι περιπτώσεις της σωτηρίας της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους (625) και της Πάτρας
από την πολιορκία των Σλάβων (807).
·
Τέλος, ο Θεός εμφανίζεται να ρυθμίζει το ιστορικό πεπρωμένο, οδηγώντας το ελληνικό έθνος άλλοτε
σε εθνικές περιπέτειες (άλωση της Πόλης από τους Τούρκους) και άλλοτε σε εθνικές επιτυχίες (επανάσταση
του 1821, υποβοήθηση των αγωνιστών στις μάχες εναντίον των Τούρκων κατακτητών, συμπαράσταση του
Θεού στους αγώνες του ελληνικού στρατού κατά τους βαλκανικούς πολέμους).

Στο Π.3 αναγνωστικό εκφράζεται η ελπίδα για τη θεία βοήθεια με στόχο την επιτυχία του έργου της Π.Ε.Ε.Α.
«Δεόμαστε στο Θεό να ευοδώσει το έργο της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, της
ΠΕΕΑ.» (Π.3,30)

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τα όσα εξετάσαμε παραπάνω καταλήγουμε στις ακόλουθες συμπερασματικές διαπιστώσεις:
·
Ιστορικές γνώσεις παρέχονται στα αναγνωστικά και των δύο εξεταζόμενων περιόδων. Οι γνώσεις
αυτές εντοπίζονται κυρίως στα α-ΟΕΣΒ και ειδικότερα σε εκείνα των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού.
·
Στα α-ΟΕΣΒ οι ιστορικές γνώσεις αναφέρονται σε όλες τις ιστορικές περιόδους, ενώ στα α-ΠΕΕΑ
εντοπίζονται πρώτιστα στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και κατά δεύτερο λόγο στην αρχαιότητα.
·
Ο τρόπος παράθεσης της ιστορικής ύλης είναι αποσπασματικός και το ιστορικό στοιχείο εντάσσεται
στο εθνικό. Μέσα, λοιπόν, από τις παρεχόμενες ιστορικές γνώσεις επιχειρείται η τόνωση της εθνικής
ιδεολογίας, που διαφοροποιείται σε καθεμιά από τις περιόδους της μελέτης μας (Μεταξική – ΠΕΕΑ) όσον
αφορά τη στοχοθεσία της. Πιο συγκεκριμένα, στο μεγαλύτερο μέρος των σχετικών κειμένων των α-ΠΕΕΑ
γίνεται η συγχρονική προσέγγιση της ιστορίας με την άντληση ιστορικών και ηρωικού χαρακτήρα
γεγονότων από το παρόν. Εδώ, η κάθοδος στον ιστορικό χρόνο για την ανάδειξη όψεωντης ελληνικής,
κυρίως, αρχαιότητας και ελάχιστα του Βυζαντίου γίνεται για τη φανέρωση της ιστορικής συνέχειας του
ελληνικού έθνους όσον αφορά το αγωνιστικό και ηρωικό φρόνημα των Ελλήνων. Όμως, με τον τρόπο
αυτό το Βυζάντιο εμφανίζεται ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχαίου και του νέου Ελληνισμού.
Πρόκειται για μια θέση που διαφοροποιείται από τις σχετικές κυρίαρχες ιδεολογικές απόψεις του Κ.Κ.Ε.
της προπολεμικής και της αμέσως μετά τον πόλεμο περιόδου (Ελεφάντης, 1976 –Σβορώνος, 1987, 357370 - Νούτσος, 1993). Συνεπώς, η ιδεολογική μετατόπιση, που συνέβηκε στα χρόνια της κατοχής από τις
δυνάμεις της αριστεράς προκειμένου αυτές να προσεγγίσουν τον ελληνικό πληθυσμό, ανιχνεύεται και στο
περιεχόμενο των αναγνωστικών της ΠΕΕΑ.
·
Η παρουσίαση της ιστορικής συνέχειας του Ελληνικού έθνους επιχειρείται σε μεγαλύτερο βαθμό
μέσα από το περιεχόμενο των α-ΟΕΣΒ αναγνωστικών σε σύγκριση με τα α-ΠΕΕΑ. Εδώ, η συνέχεια
εκφράζει την αδιάκοπη πορεία του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πρόκειται, δηλαδή,
για μια συνέχεια: α) ηθών – εθίμων – βιοτικών ενασχολήσεων και συμπεριφορών (ναυτιλία,
μετανάστευση), β) αγώνων για την προάσπιση του ιδανικού της «ελευθερίας». Και γ) παραγωγής
σημαντικού πολιτισμού, που διακρίνεται για την παγκόσμια εμβέλειά του και το θρησκευτικό του
χαρακτήρα (αντιπροσωπευτικά έργα: Ακρόπολη – Παρθενώνας, Αγία Σοφία – Μιστράς). Η πολιτιστική
παραγωγή του ελληνικού έθνους συνεχίστηκε και κατά την μετά την άλωση περίοδο μέσα από τα μνημεία
του λόγου (θρύλοι, παραδόσεις, δημοτικά τραγούδια) και τα πνευματικά δημιουργήματα επώνυμων
Ελλήνων διανοούμενων (Ρήγας, Κοραής).
·
Από τα κείμενα των αναγνωστικών, που μελετήσαμε, προκύπτει η κατά κάποιο τρόπο μυθική
απεικόνιση του «χώρου». Και τούτο διότι ο χώρος φαίνεται να εξιδανικεύεται και να συνδέεται με διάφορα
εθνικής σημασίας γεγονότα του ιστορικού παρελθόντος ή του πρόσφατου ιστορικού παρόντος. Στο
περιεχόμενο των αναγνωστικών και των δύο ιστορικών περιόδων και ιδιαίτερα των Μεταξικών προωθείται
ένας εδαφικός αισθητισμός, καθώς προβάλλεται η ωραιότητα της ελληνικής γης και ο στενός δεσμός του
Έλληνα μαζί της. Πρόκειται για μια σχέση πνευματικού, κυρίως, χαρακτήρα, η οποία παρουσιάζεται να
συνοδεύει τους Έλληνες όπου κι αν αυτοί ευρίσκονται.
·
Όψεις της θεολογίας της ιστορίας προωθούνται σχεδόν αποκλειστικά από το περιεχόμενο των αΟΕΣΒ μέσα από τις οποίες δημιουργείται η αίσθηση ότι ο Ελληνισμός βρίσκεται κάτω από τη θεία σκέπη
και οι Έλληνες ανήκουν στους εκλεκτούς λαούς του Θεού.
·
Το ιστορικό σκηνικό στα α-ΟΕΣΒ διαμορφώνεται κυρίως μέσα από τη δράση σημαντικών ιστορικών
προσωπικοτήτων. Στα α-ΠΕΕΑ, αντίθετα, η συλλογική δράση εμφανίζεται ως ο αποκλειστικά
καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των ιστορικών πραγμάτων. Αυτή αποτελεί την έμπρακτη
έκφραση των συνειδητοποιήσεων του λαού, που θεωρείται ως ο καθοριστικός παράγοντας για τη
διαμόρφωση και την εξέλιξη των κοινωνικών και ιστορικών πραγμάτων. Αλλά και στο περιεχόμενο των αΟΕΣΒ και σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, που αναφέρονται σε εξαιρετικά κρίσιμες εθνικές στιγμές,
προβάλλεται η δράση του λαού για την ανάληψη των συλλογικών του ευθυνών. Ωστόσο, στα συγκεκριμένα
αναγνωστικά η κυρίαρχη προσωπικότητα είναι εκείνη, που οδηγεί την ιστορία και το ελληνικό έθνος στην
μακραίωνη πορεία του. Έτσι, στη σύγχρονη ιστορική περίοδο προβάλλονται δύο πρόσωπα ως οι κινητήριοι
παράγοντες της ιστορίας: ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο Ι. Μεταξάς, που χαρακτηρίζεται ως «μάγος». Ο

πρώτος εμφανίζεται να παραχωρεί και να αναθέτει την εξουσία στον δεύτερο. Πρόκειται για μια ενέργεια
που νομιμοποιείται τόσο από το κύρος του θεσμού της βασιλείας, του οποίου οι ρίζες ανιχνεύονται στο
Βυζάντιο, όσο και από τη λαϊκή αποδοχή του βασιλιά, που παρουσιάζεται ως ο νικητής των Βαλκανικών
πολέμων.
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Όσον αφορά τα παραθέματα, που τοποθετούμε στην εργασία αυτή, προσδιορίζουμε την πηγή λήψης
ως εξής: α) αναφέρουμε, αρχικά, το αναγνωστικό εγχειρίδιο και β) τον αύξοντα αριθμό του κειμένου
εντός του οποίου υπάρχει το σχετικό παράθεμα. Έτσι, το Α.4,76 δηλώνει το 76ο κατά σειρά κείμενο του
μεταξικού αναγνωστικού της Δ’ τάξης.

ΡΑΛΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (1855-2004)
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
Παναγιώτα Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την ανακοίνωση αυτή παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές συνθήκες και η συγκυρία ίδρυσης
στο β΄ μισό του 19ου αι. του Ραλλείου Παρθεναγωγείου Πειραιώς και ακολούθως η διαρκής λειτουργία του
για 150 περίπου χρόνια.
Επιχειρείται, εν προκειμένω, να αξιολογηθεί η μακροβιότητα αυτής της σχολικής μονάδας και να
μελετηθούν οι συνιστώσες και παράμετροι λειτουργίας του οι οποίες απορρέουν από τη μοναδικότητα –
όσον αφορά στη διατήρηση της μορφής του έως σήμερα-, το πρόγραμμα σπουδών, το εύρος του
διδακτικού προσωπικού, η κινητικότητα του μαθητικού δυναμικού και το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο.

ABSTRACT
Through this announcement is presented the background establishment of Ralleion Girl's School
in Piraeus in the middle of the 19th century and the ways of its running, supported first by the
municipality and later by the Government.
The whole research, based on the unpublished files, aims to the appreciation of the instructional
work after the annexation of Ralleion School in Piraeus for 150 years.

Παιδεία και εκπαίδευση συνιστούν φορείς άμεσα συνδεδεμένους με την εκάστοτε κοινωνική
πραγματικότητα δεδομένου ότι ένα παγιωμένο κοινωνικό σύστημα συντηρεί μια εικόνα στατικότητας και
στασιμότητας στα εκπαιδευτικά πράγματα, ενώ είναι αποδεδειγμένο πως κάθε μεταβολή κι εξέλιξη στο
χώρο της εκπαίδευσης απορρέει ή εξαρτάται από κοινωνικά αιτούμενα και αιτήματα, ανακατατάξεις και
συγκυρίες.
Για το λόγο αυτό, το ζήτημα ειδικότερα της εκπαίδευσης των γυναικών δεν νοείται αποκομμένο
από ιδέες, αντιλήψεις και αιτήματα, όπως αυτά εκφράστηκαν μετά τη Γαλλική Επανάσταση και
κυριάρχησαν καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα καθώς εξαπλωνόταν και το φεμινιστικό κίνημα.
Όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα οι εξελίξεις που παρατηρήθηκαν στα εκπαιδευτικά
πράγματα από τις αρχές του 18ου αιώνα λόγω της μεταβολής των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών
αλλά και της διάχυσης των ιδεών του Νεοελληνικού Διαφωτισμού είναι σημαντικές βέβαιο είναι όμως,
πως δεν μπορεί να γίνει λόγος για αυτόνομη γυναικεία εκπαίδευση.
Η διακήρυξη του Ρήγα "η πατρίς έχει να συστήσει σχολεία δι' όλα τα αρσενικά και θηλυκά παιδιά"
άργησε να γίνει πράξη. Στη διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας τον Απρίλιο/Μάϊο του 1821 -παρά το
συντηρητισμό των μελών της- διαφαίνεται και η σχολική μέριμνα για τα κορίτσια. Ο Αδαμάντιος Κοραής
τόνιζε στα 1825 ότι πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση σε όλους τους ανθρώπους (Κοραής, 126) και ο

Γ. Βενθύλος στηλίτευε το καθεστώς που καταδίκαζε τις μέλλουσες μητέρες σε "παχυλή αμάθεια"
(Δασκαλάκης, 258).
Κατά την Καποδιστριακή περίοδο η εκπαιδευτική πολιτική που προωθούσε τη γενίκευση της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη στερέωση του δημόσιου σχολικού δικτύου, η συνεκπαίδευση αγοριών
και κοριτσιών υιοθετήθηκε σχεδόν υποχρεωτικά λόγω γενικότερης πενίας.
Στην Οθωνική περίοδο ο ιδρυτικός νόμος του 1834 για την οργάνωση της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης καθώς και ο ν. του 1836/37 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν κατοχύρωσε πλήρως τη
φοίτηση των κοριτσιών. Συγκεκριμένα, ο νόμος του 1834 ενώ αναγνωρίζει το δικαίωμα στα κορίτσια να
φοιτούν στην πρώτη βαθμίδα αλλά και το δικαίωμα να γίνονται δασκάλες ή να διευθύνουν δημοτικά
σχολεία θηλέων, ουσιαστικά ευνοεί τις παρεμβάσεις ιεραποστολικών αποστολών και τη δραστηριοποίηση
διανοουμένων που αποβαίνουν με την πάροδο του χρόνου ρυθμιστές στο χώρο της γυναικείας
εκπαίδευσης.
Πρώτοι οι J. King και J. Brewer ιδρύουν σχολείο θηλέων στην Τήνο (Larrabee, 1957) και
ακολουθούν τα σχολεία της Σύρου, το αλληλοδιδακτικό (1829) και το Ελληνικό (1830), το οποίο διευθύνει
ο Ch. L. Korck. Το 1831 ο Fr. Hildner ιδρύει το Φιλελληνικό Παιδαγωγείο που εξελίχθηκε σε σημαντικό
εκπαιδευτικό κέντρο και το ζεύγος J. και Francis Hill ιδρύουν στην Αθήνα δύο σχολεία, ένα αρρένων και
ένα θηλέων, το οποίο άκμασε ιδιαίτερα καθ' όλο το 19ο αιώνα. Την ίδια χρονιά η
Γαλλίδα G. Volmerange ίδρυσε στο Ναύπλιο ανώτερο σχολείο θηλέων.
Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ιδρύονται και λειτουργούν το Παρθεναγωγείο Βορέλη στην Πάτρα,
το Παρθεναγωγείο του Δανιήλ και της Ασπασίας Σουρμελή στην Αθήνα (Νέα Πανδώρα, Ζ΄ σ. 551, Ι΄ σ.
214-215) το Αμαλίειο Ορφανοτροφείο, το Παρθεναγωγείο του Ιω. Σιώτου, ενώ Καθολικές μοναχές του
Τάγματος του Αγ. Ιωσήφ ίδρυσαν στην Αθήνα το Σχολείο των Αδελφών του Ελέους (Εφημ. των
Φιλομαθών, 1859 σ. 1109, 1860 σ. 1469).
Ουσιαστικά, όμως, ο φορέας που οργάνωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα κορίτσια στην
Ελλάδα και σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Η Φιλεκπαιδευτική
Εταιρεία όχι μόνο επέβαλε τα σχολεία της στην Αθηναϊκή κοινωνία, αλλά πέτυχε να ιδρύσει σχολεία και
σε άλλα μέρη του ελλαδικού χώρου, όπως η Πάτρα και η Κέρκυρα. Η επιδίωξη της Εταιρείας για
ταυτόχρονη εκπαίδευση της δασκάλας και της οικοδέσποινας παρά τις συνεχείς προτάσεις για
αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών δεν υπήρξε επιτυχής. Κατά την άποψη της Σιδ. ΖιώγουΚαραστεργίου η αρχαιομάθεια και ο "ψευδοκλασικισμός" συνυφαίνονταν με την ημιμάθεια και
την επιπόλαιη μόρφωση και απέβαιναν εν τέλει τα κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας εκπαίδευσης
(Ζιώγου-Καραστεργίου, σ. 345-347).
Το επίσημο κράτος που εμμένει στο θέμα των χωριστών σχολείων απαγορεύοντας ουσιαστικά τη
συνεκπαίδευση, επιχειρεί από τη δεκαετία του 1850 να άρει το καθεστώς μονομέρειας που χαρακτηρίζει
τη Στοιχειώδη εκπαίδευση με εγκυκλίους που παροτρύνουν για την ίδρυση σχολείων θηλέων και την
εκπαίδευση των διδασκαλισσών.
Στο αίτημα για την ίδρυση σχολείου θηλέων φαίνεται να ανταποκρίθηκε στα 1855 ο ομογενής
Ιάκωβος Ράλλης, αδελφός του Λουκά Ράλλη, δημάρχου Πειραιώς κατά την εποχή εκείνη. Ο Λουκάς
Ράλλης έχαιρε ιδιαιτέρας εκτιμήσεως εκ μέρους των κατοίκων του Πειραιά λόγω του ευπροσήγορου
χαρακτήρα του, της μόρφωσής του αλλά και της εμπειρίας του που τη μετουσίωνε σε έργο δημιουργικό.
Επί ημερών του τέθηκαν (Σπηλιωτόπουλος, 52-54) τα θεμέλια εκβιομηχάνισης της πόλης -ο ίδιος είχε
ιδρύσει εργοστάσιο μεταξουργίας- δεδομένου ότι τα δημογραφικά δεδομένα είχαν αρχίσει να
μεταβάλλονται ήδη από το 1835 (Β. Δ. 24.1/5.2.1835), οπότε παραχωρήθηκε σε Χίους πρόσφυγες ο
δεξιός τομέας της σχεδιαζόμενης πόλης του Πειραιά.
Επειδή από την πόλη του Πειραιά απουσίαζε ένα σχολείο θηλέων και τα έσοδα του Δήμου δεν
επαρκούσαν για τη συντήρηση ενός τέτοιου σχολείου, ο Δήμαρχος Λ. Ράλλης πρότεινε στον αδελφό του
Ιάκωβο Ράλλη να χρηματοδοτήσει το έργο της ανέγερσης σχολικού καταστήματος. Ο Ιακ. Ράλλης
αποδέχτηκε την πρόταση υπό τον όρο να μην γνωστοποιηθεί κατ' αρχήν το όνομά του, ως δωρητή. Στις
9 Σεπτεμβρίου 1855 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, προεδρεύοντος του Δημάρχου συνήλθαν
και εξέδωσαν το υπ. αριθμ. 645/9.9.1855 ψήφισμα δυνάμει των άρθρων του οποίου το υπό ανέγερση
σχολείο "θέλει χρησιμεύσει δια παντός ως Παρθενικόν Σχολείον του Δήμου μας" και ο Δήμος ανελάμβανε
την υποχρέωση όχι μόνο να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, αλλά να μεριμνά πάντοτε ώστε να
εξασφαλίζεται το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό για την εκπαίδευση των κοριτσιών. Στο ψήφισμα
καταγράφεται επίσης η επιθυμία του δωρητή να υπάρχει εγχάρακτη μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο του
σχολείου με την επιγραφή "Παρθενικόν Σχολείον" Ιδρυθέν δαπάνη… Δημαρχούντος Λουκά Ράλλη, 1855,

καθώς και προτομή του Αδαμάντιου Κοραή. Ο δωρητής είχε το δικαίωμα α) να διορίζει επιτρόπους που
θα τηρούσαν τις ρητές υποχρεώσεις έναντι του σχολείου ώστε να μην παραβιάζονται οι συμφωνηθέντες
όροι, και β) σε περίπτωση κατά την οποίαν ο Δήμος θα αθετούσε τα συμφωνημένα – δηλαδή το οίκημα να
μένει εσαεί "Παρθενικόν Σχολείον" να ανακαλέσει την δωρεά του και να περιέλθει στον ίδιο το οικοδόμημα
ή "σε ζων άρρεν τέκνον" ή στους κληρονόμους του μετά το θάνατό του.
Το περιεχόμενο του ψηφίσματος κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες αρχές δηλαδή τον
Νομάρχη Αττικοβοιωτίας και το Υπουργείο Εσωτερικών. Στις 4 Οκτωβρίου 1855 ο Υπουργός Δημήτριος
Βούλγαρης ενημέρωνε με αναφορά του το Νομάρχη και δι' αυτού το Δήμαρχο Πειραιώς πως το Υπουργείο
είναι απολύτως σύμφωνο για την ανέγερση του Παρθεναγωγείου σε οικόπεδο επί της πλατείας Κοραή Το
οικόπεδο αυτό είχε παραχωρηθεί από το Δημόσιο στο Δήμο το 1835 προκειμένου να οικδομηθεί εκεί
κτήριο Τραπέζης. Επειδή τραπεζικό κατάστημα δεν οικοδομήθηκε, το 1855 στον ίδιο χώρο κτίσθηκε το
Παρθεναγωγείο Πειραιώς. Λίγα χρόνια αργότερα μετά την έκπτωση του Όθωνα, η Προσωρινή Κυβέρνηση
της Ελλάδος με πρόεδρο τον Μπενιζέλο Ρούφο εξέδωσε το υπ. αριθμ. 16164 ψήφισμα της 14 Αυγούστου
1863 –μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Αθ. Γ. Πετιμεζά– δυνάμει του οποίου νομιμοποιείτο ο
Δήμος αναφορικά με την ανταλλαγή του οικοπέδου.
Ο δωρητής Ράλλης κατέβαλε αρχικά το ποσό των είκοσι χιλιάδων δραχμών για την ανέγερση του
κτηρίου.
Δημοσίευμα
της
εφημερίδας
"Αθηνά"
έκανε
μνεία
για
το
εν Πειραιεί Παρθενικόν Σχολείον δίνοντας και το στίγμα της ανεγέρσεως του σχολικού κτίσματος "κατά
την μεσημβρινήν πλευράν της πλατείας Κοραή, προς την οδόν Κολοκοτρώνη" (Εφημ. "Αθηνά", 1855). Με
βάση το αρχιτεκτονικό σχέδιο, το υπό ανέγερση κτήριο θα ήταν ευρύχωρο και κομψό, κατάλληλο για τη
λειτουργία συνδιδακτικού, αλληλοδιδακτικού σχολείου, αλλά και τμήματος νηπιακού.
Κι ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν χωρίς καθυστέρηση και κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος, ένα χρόνο
περίπου αργότερα ο Δήμαρχος και καθορισμένος επίτροπος του έργου Λουκάς Ράλλης πληροφορούσε τον
αδελφό του για κωλυσιεργία. Την 1η Μαρτίου 1857 με επιστολή του από την Κωνσταντινούπολη ο δωρητής
εξέφραζε την λύπη του προφανώς γιατί δεν έγινε η σωστή επιστασία και τα χρήματα εξανεμίστηκαν παρ'
ότι ήσαν 2.000 περισσότερες από τις 18.000 δρχ. που αναφέρονταν στο συμβόλαιο (ΓΑΚ, Συλλογή
Βλαχογιάννη). Ο Ιακ. Ράλλης δήλωσε ότι αποστέλλει άλλες 10.000 δρχ. προκειμένου να τελειοποιηθεί η
οικοδομή και ζητούσε να γίνουν τα αποκαλυπτήρια στο σχολείο εκτός της προτομής του Κοραή και μία
της Αμαλίας, η οποία θεωρείτο προστάτιδα των ορφανοτροφείων και παρθενικών σχολείων. Το Δημοτικό
Συμβούλιο Πειραιώς σε ψήφισμά (Πρακτικά Δήμου) του ασμένως έκανε δεκτό το αίτημα του δωρητή αλλά
και τη νέα του χορηγία.
Η οικοδόμηση του κτηρίου τελικά ολοκληρώθηκε και στο σχολείο λειτούργησε το συνδιδακτικό υπό
τη
διεύθυνση
της
Σοφίας
Βαμβακάρη,
το
αλληλοδιδακτικό
υπό
την
εποπτεία
της Σταματίνας Χ. Σωτήρου και το "νηπιακό" του οποίου προίστατο η Αικατερίνη Βαμβακάρη. Του
"ανωτέρου" σχολείου, δηλαδή του Ελληνικού διευθυντής ήταν ο σχολαρχών Κ. Θ. Βραχνός. Το διδακτήριο
διέθετε εκατέρωθεν δυτικά και ανατολικά προαύλιο και δύο πτέρυγες. Στη Βόρεια στεγαζόταν το νηπιακό,
ενώ στη νότια η τάξη του Ελληνικού σχολείου, τις πτέρυγες χώριζαν δύο πάροδοι με εισόδους απέναντι
ακριβώς από την κεντρική αίθουσα. Το οικοδόμημα που περιγράφεται ως "λίαν σεμνόν και αξιοπρεπές...
και αρμόζον εις οίκον ιερόν της παιδείας" ήταν ευρύχωρο και στέγαζε περίπου τετρακόσια κορίτσια και
νήπια το έτος 1859 (Εφημ. "Αθηνά", 7.8.1859, σ. 2).
Το κτήριο του Σχολείου το οποίο δεσμευόταν από τους όρους της σύμβασης που είχε συναφθεί
μεταξύ του δωρητή και του Δήμου Πειραιώς αποπειράθηκαν στα μετέπειτα χρόνια να εκμεταλλευτούν
ορισμένοι Δήμαρχοι, όπως ο Θεόδωρος Ρετσίνας και ο Αναστάσιος Παναγιωτόπουλος προς όφελος έργων
Δημοτικής ανάγκης δίχως, όμως, αποτέλεσμα. Το σχολείο συνέχισε τη λειτουργία του κατά την περίοδο
βασιλείας του Γεωργίου του Α΄ λανθάνουν, όμως, στοιχεία αναφορικά με το μαθητικό του δυναμικό. Το
βέβαιο είναι πως λίγο νωρίτερα ή αργότερα της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα στο ίδιο κτήριο
ιδρύεται και λειτουργεί Διδασκαλείο το οποίο αναγνωρίζεται ως ισότιμο των ήδη λειτουργούντων το
1914. Στα χρόνια που ακολούθησαν με νομοθετικά και προεδρικά διατάγματα οριζόταν ο αριθμός των
μαθητριών που θα φοιτούσαν στις τάξεις του Τριτάξιου Διδασκαλείου Θηλέων Πειραιώς (βλ. πιν. 1). Την
περίοδο 1928 έως 1935 το Διδασκαλείο διηύθυνε ο παιδαγωγός Κώστας Σωτηρίου, συνεργάτης του
Γληνού και μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Ο Σωτηρίου κατόρθωσε να βελτιώσει την υλικοτεχνική
υποδομή του διδακτηρίου, να οργανώσει συσσίτια για τις άπορες μαθήτριες, να θέσει σε λειτουργία
θεωρητικό, πρακτικό και λογοτεχνικό φροντιστήριο καθώς και "Επαγγελματική Σχολή Θηλέων"
(Μπαμπούνης, 19-21, 263-265).

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1932 (Βιβλίον Πρακτικών Ραλλείου) ο σύλλογος διδασκόντων του
Διδασκαλείου υπό την προεδρία του διευθυντή του Κ. Σωτηρίου προβαίνει στην ίδρυση της πρώτης και
δευτέρας τάξεως Δημοσυντήρητου Γυμνασίου Θηλέων αφού έλαβε υπόψη του σχετικές αποφάσεις της
Δημοτικής Αρχής Πειραιώς και την υπ. αριθμ. 30554/6 Ιουλίου 1932 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
Σε διάστημα δύο ημερών ανακοινώνονται τα ονόματα των τριάντα μαθητριών που πέρασαν με επιτυχία
τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Μια νέα περίοδος για το σχολείο άρχιζε. Ένα χρόνο αργότερα, με
το Π.Δ. 11/13.12.1933 αναγνωριζόταν η ισοτιμία του σχολείου με τα άλλα δημόσια γυμνάσια του Κράτους.
Άλλωστε, ο Ν. 5874/33 όριζε με σαφήνεια την κατάργηση των ημιγυμνασίων και την ίδρυση τριτάξιων
Αστικών σχολείων.
Στα χρόνια που ακολούθησαν τις πολιτικές αλλαγές και τους κλυδωνισμούς που ταλάνισαν τη χώρα
σε εθνικό και όχι μόνον επίπεδο ακολούθησαν αρκετές μεταβολές στα εκπαιδευτικά πράγματα. Ο Ν.
770/1937 προέβλεπε τη λειτουργία οκταταξίου Γυμνασίου σε δύο κύκλους (5τάξιο κατώτερο και 3τάξιο
ανώτερο) (βλ. πιν. 2). Από το έτος 1943 ενώ η φοίτηση στη Μέση Εκπαίδευση ορίζεται εξαετής, παραμένει
η ονομασία "οκτατάξιο" ως το 1959. Ήδη, είναι εμφανής η μεγάλη προσέλευση μαθητριών που φοιτούν
στο ονομαζόμενο πλέον από το 1939 Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιώς (βλ. πιν. 3).
Έως
και
το
έτος
1938
το
σχολείο
φέρει
την
επωνυμία
"Δημοσυντήρητου Γυμνάσιον Θηλέων Πειραιώς". Η Δημοτική Αρχή, ωστόσο, δεν παρεμβαίνει στη
λειτουργία του σχολείου παρά μόνο για να βραβεύσει μαθήτριες που αρίστευσαν ή να καλύψει τα έξοδα
προς συντήρηση του σχολείου και του συστεγαζόμενου Διδασκαλείου. Από το σχολικό έτος 1939 λαμβάνει
πλέον την επωνυμία "Ράλλειον Γυμνάσιον Θηλέων Πειραιώς" προς τιμήν του δωρητή Ιακ. Ράλλη.
Στο διδακτήριο έως το 1944-45 συλλειτουργούν δύο τύποι δευτεροβάθμιου σχολείου:
το οκτατάξιο και το εξατάξιο Γυμνάσιο. Μαθήτριες προερχόμενες από ημιγυμνάσια είχαν τη δυνατότητα
να εγγραφούν μετά από εξέταση του τίτλου τους στη β΄ και γ΄ αντίστοιχα τάξη του Γυμνασίου. Η
εισαγωγή στην α΄ τάξη οκταταξίου γινόταν το 1938 κατόπιν εξετάσεων, ενώ για το τύπο σχολείου, του
εξαταξίου, ο νόμος 1849/1939 (άρθρα 10,11) προέβλεπε προφορικές και γραπτές κατατακτήριες
εξετάσεις κατά μήνα Σεπτέμβριο. Στον πρώτο χρόνο της γερμανικής κατοχής, λόγω
της εμπερίστατης κατάστασης οι κατακτακτήριες εξετάσεις διενεργήθηκαν τον Ιανουάριο μήνα.
Ο Σύλλογος διδασκόντων αποφαινόταν για θέματα εσωτερικής τάξεως και προόδου των μαθητριών
λαμβάνοντας βεβαίως υπ' όψιν σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας για τα εγκεκριμένα βιβλία
ή για την απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά τέλη εγγραφής (Ν. 500/1939). Κατά κανόνα απαλλάσσονταν
των εκπαιδευτικών τελών εγγραφής οι αριστούχοι, τα τέκνα εκπαιδευτικών, απόρων ή πολυτέκνων
οικογενειών, θυμάτων πολέμου, προσφύγων κ.ά. Στη λεγόμενη μεταρρύθμιση του 1943 για εξαετή
φοίτηση στη Μέση Εκπαίδευση, ο Σύλλογος διδασκόντων του Ραλλείου αντιπροτείνει την κατάργηση του
8ταξίου Γυμνασίου, την αναδιάρθρωση του Δημοτικού σχολείου και την ίδρυση τριετούς μεσαίου σχολείου
ή τετραετούς εάν η εγκύκλια εκπαίδευση εκτεινόταν σε 13 χρόνια με προσανατολισμό "θεωρητικοπρακτικό". Επειδή, όμως η συγκυρία δεν ήταν κατά την κρίση του Συλλόγου ευνοϊκή για δραστικές τομές
κατέληξε προς το παρόν στο ακόλουθο σχήμα: α) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση πεντατάξιο Δημοτικό
και β) για τη δευτεροβάθμια: τριτάξιο ελληνικό και τετρατάξιο Γυμνάσιο. Το σχήμα αυτό ασφαλώς
παρέπεμπε σε δομές του παρελθόντος και πρόδιδε τουλάχιστον ως προς την ονομασία των σχολείων μια
τάση συντηρητισμού. Το πνεύμα, άλλωστε, που επικρατούσε στο σχολείο ήταν απόλυτα σύμφωνο με τη
νοοτροπία της εποχής και την αυστηρότητα όσον αφορά στην ανατροφή των κοριτσιών. Οι μαθήτριες
όφειλαν να είναι πειθαρχημένες, να εκκλησιάζονται υποχρεωτικά και να ακολουθούν κατά γράμμα
τους καθηκοντολογικούς κώδικες
συμπεριφοράς
του
Σχολείου
τους.
Παρέκκλιση
του κανόνος συνεπαγόταν αυστηρότατες ποινές. Όσον αφορά στην κοινωνική στρωμάτωση των
μαθητριών διαπιστώνεται ότι τις δύο πρώτες δεκαετίες υπερτερούν σε αριθμό οι μαθήτριες των οποίων
οι πατέρες είναι αυτοαπασχολούμενοι τεχνίτες.
Από τα αρχειακά κατάλοιπα του Ραλλείου Γυμνασίου / Λυκείου προκύπτει ότι το εύρος του
μαθητικού δυναμικού αυξάνει από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970
(βλ. πιν. 4, 5, 6). Στις λυκειακές τάξεις που έχουν θεωρητικό προσανατολισμό το ποσοστό των μαθητριών
είναι (± 63%), πράγμα που είναι αναμενόμενο δεδομένου ότι έχει ήδη ανοίξει ο επαγγελματικός ορίζοντας
για τις γυναίκες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κοινωνικά αντερείσματα που σε αξιοσημείωτο βαθμό
προσανατολίζουν ή προσδιορίζουν την ποιότητα και τις κατευθύνσεις της έμφυλης εκπαίδευσης και
παιδείας (βλ. πιν. 7, 8, 9).
Μετά τη μεταπολίτευση και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, λόγοι πολιτικοί, κοινωνικοί,
οικονομικοί, ψυχολογικοί και άλλοι (Χαραλαμπάκης, 3) επέβαλαν αλλαγές εκσυγχρονιστικές για το

εκπαιδευτικό μας σύστημα. Με τη μεταρρύθμιση του 1976 (Ν. 309) η υποχρεωτική φοίτηση επεκτάθηκε
έως το 15ο έτος και δυο χρόνια αργότερα τα σχολεία λειτούργησαν ως μεικτά. Ωστόσο,
το Ράλλειο Γυμνάσιο / Λύκειο παραμένει ένα αμιγώς σχολείο θηλέων, το μοναδικό κρατικό σχολείο της
μορφής αυτής στην Ελλάδα. Η σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητριών τις τελευταίες δεκαετίες
είναι συνάρτηση όχι μόνο δημογραφικού προβλήματος αλλά κυριότατα του κτηριακού στεγαστικού
ζητήματος, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων του σχολείου, που εκκρεμούν από την εποχή της
συνταγματικής εκτροπής του 1967.
Επί Δημαρχίας Αριστ. Σκυλίτση, μετά από παρέμβαση του Στυλ. Πατακού αντικαταστάθηκαν τα
μέλη της έως τότε Σχολικής Επιτροπής επειδή είχαν αρνηθεί να συνεργήσουν στην παράνομη διεκδίκηση
του ακινήτου από το δήμο Πειραιά. Τα μέλη της νέας Σχολικής Επιτροπής προσυπέγραψαν τότε με
αποτέλεσμα το μεν σχολείο να μεταφερθεί σε προπολεμικό κτήριο της οδού Κολοκοτρώνη που κατά
καιρούς είχε λειτουργήσει ως νεκροτομείο και Σταθμός Πρώτων Βοηθειών το δε διδακτήριο να γκρεμισθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
α/α

Ημερομηνία

1

26 Αυγ. 1914

Νομική μορφή
τεκμηρίου
ΒΔ

2

17 Σεπτ. 1914

ΒΔ

3

1916

;

4

17 Ιουν. 1919

ΒΔ

5

22 Δεκ. 1919

ΒΔ

6

2 Οκτ. 1920

ΒΔ

7

22 Οκτ. 1924

ΠΔ

8
9

22 Νοε. 1926
17 Οκτ. 1927

ΠΔ
ΠΔ

10

6 Νοε. 1927

ΠΔ

11

10 Μαΐου 1930

ΠΔ

12

19 Μαρτ. 1931

ΠΔ

Περιεχόμενο
Θεσπίζεται η λειτουργία 3 τάξιων Διδ/λείου
Το Διδ/λείο Θηλέων Πειραιώς (Δ.Θ.Π.) αναγνωρίζεται
ως ισότιμο
Εγκρίνεται η εγγραφή έως 65 μαθητριών στο Δ.Θ.Π.
Εγκρίνεται η εγγραφή 60 μαθητριών δημιουργία δύο
τμημάτων
Εγκρίνεται η εγγραφή 50 μαθητριών δημιουργία δύο
τμημάτων στη β΄ τάξη
Εγκρίνεται η εγγραφή 55 μαθητριών στην γ΄ τάξη
Εγκρίνεται η εγγραφή 78 μαθητριών στην α΄ τάξηδημιουργία δύο τμημάτων
Εγκρίνεται η εγγραφή 50 μαθητριών στην α΄ τάξη
Εγκρίνεται η εγγραφή 80 μαθητριών στην α΄ τάξη
Εγκρίνεται η εγγραφή <επιπρόσθετα> 50 μαθητριών
στην α΄ τάξη
Ιδρύεται Β΄ Πρότυπο μονοτάξιο Δημοτικό
Το Ρ.Δ.Π. αναγνωρίζεται ως ισότιμο
των πενταταξίων Δημοσίων

ΠΗΓΗ: Σ. Μπουζάκης – Χρ. Τζήκας, Η Κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών
στην Ελλάδα, τ. Α΄, Η περίοδος των Διδασκαλείων 1834-1933. Τεκμήρια – Μελέτες
Ιστορίας Νοελληνικής Εκπαίδευσης 3, εκδ. "Gutenberg", Αθήνα 20022 σ.σ. 73-105.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
<ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΟ> ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1937-38 έως 1944-45
Σχολ. έτος
1937-38
1938-39

Α
57
114
70
78

Β
69
66
52

Γ

Τάξεις
Δ
Ε

ΣΤ

63

51

30

21

45

44

41

30

Ζ

Η

Συν.

Παρατηρήσεις

57
348
136
290

8τάξιο Γυμνάσιο
6τάξιο Γυμνάσιο
8τάξιο Γυμνάσιο
6τάξιο Γυμνάσιο

1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45

-

59

53

43

34

68
44
23

62
51
55

41
23
35
46

45
33
29

38

36
2

69
34

52
69

45
52

39
26
24
37
54

30

171
106
163
83
179
67
264
34
293

44
43
25
34
53

8τάξιο π.τ.*
Γυμνάσιο
6τάξιο Γυμνάσιο
π.τ. Γυμνάσιο

219

29

π.τ. Γυμνάσιο
π.τ. Γυμνάσιο
π.τ. Γυμνάσιο

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Πράξεων Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιώς, αρ. 1.
*π.τ.: παλαιού τύπου

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΚΤΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ
1945-46 έως 1958-59
Σχολ. έτος

Α
-

1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59

Β
-

Γ
72
90
60
77
113
104
95
93
61
90
150
241
121
288

Τάξεις
Δ
Ε
87
59
68
108
69
68
65
64
82
62
110
71
96
90
78
77
81
87
55
55
95
60
131
85
225 133
127 193

ΣΤ
79
68
92
73
69
63
55
69
81
84
72
56
68
119

Ζ
58
73
52
68
65
67
65
52
59
80
70
68
49
73

Η
52
60
67
46
71
60
52
45
40
53
74
60
53
38

Σύνολο
407
467
408
393
462
475
453
414
409
417
521
641
649
838

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Πράξεων Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιώς, αρ. 2, 3, 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ
1959-60 έως 1963-64
Σχολ. έτος
1959-60

Α
233

Β
255

Γ
135

Τάξεις
Δ
168

Σύνολο
Ε
113

ΣΤ
69

973

1960-61
1961-62
1962-63
1963-64

225
248
313
269

207
217
234
265

228
220
214
236

130
162 50*
171
43
174
43

166
106 35
164 42
181 34

101
139
105 34
156 42

1057
1177
1320
1400

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΡΑΛΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1964-65 έως 1967-68
Σχολ. έτος
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68

Τάξεις
Β
Κλ. Πρ.
183
34
186
33
244
172 169

Α
Κλ. Πρ.
190
36
268
262
182 179

Σύνολο
Γ
Κλ.
167
175
168
231

Πρ.
34
33
33
228

644
695
707
1161

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Πράξεων Ραλλείου Γυμνασίου / Λυκείου Θηλέων Πειραιώς, αρ. 5,6

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ
1968-69 έως 1975-76
Τάξεις

Σχολ.
έτος

Α

Β

Γ

1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76

222
147
254
213
64
73
91
151

178
226
153
211
110
66
80
87

170
180
223
155
107
105
60
72

Σύνολο

Δ
Κλ.
201
123
159
165
41
89
79
52

Ε
Πρ.
46
42
44
55
15
32
37
24

Κλ.

ΣΤ
Πρ.

Κλ.

260
170
125
152
42
52
88
76

42
47
42
48
17
30
36

Πρ.
246
230

172
119
46
51
46
91

34
46
33
54
19
32

1323
1160
1211
1158
506
539
530
621

ΠΗΓΗ: Βιβλίο Πράξεων Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιώς, αρ. 6, 7
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛ. ΕΤΗ 1976 έως 2004
α/α
1
2

Ονοματεπώνυμο
(;) Νικολοπούλου
Σταυρούλα Νιαρχάκου

Θητεία
1976
9/1976-7/1983

Παρατηρήσεις
Εκτελεί χρέη
Γυμνασιάρχου
―

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Κυριακή Παπάζογλου
Μιχαήλ Τσαγκάρης
Παντελής Ρουμελιώτης
Αθηνά Τριάντη
Ιάκωβος Βαγιάκης
Νικ. Πολυχρονίδης
Παντελής Ρουμελιώτης
Ιωάννης Μαργαρίτης
Δημήτριος Καλαϊτζίδης

7/1983-9/1986
9/1986-11/1989
11/1989-2/1991
2/1991-9/1992
9/1992-6/1994
6/1994-10/1995
10/1995-2/2001
2/2001-9/2002
9/2002-

―
―
―
―
―
―
―
―
―

ΠΗΓΗ: Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιώς

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Σχολ. έτος

ΡΑΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1976-77
έως 2003-04

Α

Γυμνάσιο
Τάξεις
Β
Γ

Σύν.

1976-77

146

143

93

382

1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-2001
2001-02
2002-03

161
168
111
158
172
156
145
155
142
183
149
120
168
134
142
135
145
101
63
89
91
138
103
93
105
94

155
155
168
115
155
178
158
146
152
148
177
146
121
163
127
143
140
143
107
78
83
96
127
100
102
95

140
159
156
158
118
149
168
157
150
155
146
175
143
116
154
122
144
140
132
98
70
85
89
123
85
82

456
482
435
431
445
483
471
458
444
486
472
441
432
413
423
400
429
384
302
265
244
319
319
316
292
271

ΡΑΛΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1976-77
έως 2003-04
Λύκειο
Τάξεις
Α
Β
Γ
Θ.
Θετ. Θ. Θετ. Θ. Θετ.
46
28
54
24
71
26
120
44
29
55
24
121
54
50
45
30
152
119
88
153
144
110
123
117
125
112
127
110
134
109
257
139
140
102
151
132
139
160
145
130
143
142
119
131
138
140
173
126
137
141
130
121
113
114
122
136
90
114
125
122
92
123
101
110
115
98
98
103
87
60
83
95
84
82
91
98
114
110
124
87
106
64
107
83
101
84
98
84

Σύν.
249
272
300
359
407
365
349
500
381
422
435
404
409
436
392
349
340
339
334
311
250
262
271
348
257
291
266

2003-04

76

94

92

262

76

81

100

257

ΠΗΓΗ: Βιβλία Μητρώου Μαθητών και Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Ραλλείου Γυμνασίου
από 17-9-1976 έως και 22-6-2004.
Βιβλία Πράξεων Ραλλείου Λυκείου, αρ. 7, 8, 9, 10 από 21-6-1976 έως και 23-6-2004

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛ. ΕΤΗ 1932 έως 2004
α/α
1
2
3
4

Ονοματεπώνυμο
Γεώργιος Αθανασιάδης
Θεοδοσίος Φιλιππάτος
(;) Κωνσταντέλλος
Γεώργιος Καρούνος

Θητεία
6/1932-9/1938
10/1938-7/1959
7/1959-2/1960
3/1960-9/1962

5

Τριάρχης Βρεττός

9/1962-1967 (;)

6

<Θεόδ. Παπαναστασόπουλος>

7
8
9
10
11

Αλέξανδρος Τσιγκούνης
<Ευαγγελία Δρακοντού>
<Ελευθέριος Χωματάς>
Ιω. Κανελλακόπουλος
Σωτηρία Σιωμάλα

(;) -9/1971
7/1970-9/1971
19709/1971-11/1973
11/1973-8/1974

12

Ιφιγένεια Δεληγιαννίδου

9/1974-9/1976

13
14
15
16

Κων/νος Αγγούρης
Πηνελόπη Καραγεωργοπούλου
Θεοδώρα Ιωαννίδου
Ανδρέας Πετράκης

1976
9/1976-8/1980
9/1980-7/1982
8/1982-8/1986

17

Σταυρούλα Νιαρχάκου

18

Σταύρος Τσώνης

7/1990-6/1994

19

Ζαχαρούλα Νικόλη

2/1994-6/1994

20

Μιχαήλ Παπασταθόπουλος

6/1994-9/1997

21

Θεόδωρος Καϊράκης

10/1997-9/2004

22

Κων/νος Κυρλαγκίτσης

7/1986-7/90

9/2004-

Παρατηρήσεις
Γυμνασιαρχών
Γυμνασιαρχών
Γυμνασιαρχών
Υπηρέτησε και ως
Λυκειάρχης την
περίοδο 1964-68
Γυμνασιάρχης την
περίοδο 1964-68
Γυμνασιάρχης
Γυμνασιάρχης

Το 1976 προήχθη σε
Λυκειάρχη
Εκτελεί χρέη Λυκ.
Συνταξιοδοτείται
Συνταξιοδοτείται
Αποχωρεί ως
Προϊσταμένη
Δ/νσης Πειραιά
Συνταξιοδοτείται
Εκτελεί χρέη
Λυκειάρχη
Μετατίθεται
Αποχωρεί ως
προϊστάμενος
4ου Γραφείου Μ.Ε.
Πειραιά
Εκτελεί χρέη
Λυκειάρχη

ΠΗΓΗ: Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Ραλλείου Γυμνασίου/Λυκείου Θηλέων Πειραιώς
Και από την θέση αυτή ευχαριστώ τη συνάδελφο Ζαχαρούλα Νικόλη - Υποδιευθύντρια
του Ραλλείου Λυκείου, το Γυμνασιάρχη του Ραλλείου Γυμνασίου Δημήτρη Καλαϊτζίδη, και τον

Υποδιευθυντή του ίδιου σχολείου Κωνσταντίνo Ανδρέου για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που μου
παρέσχον.

ΠΗΓΕΣ
Βιβλίον πρακτικών Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιώς, αρ. 1 (από 28-9-1932 έως 10-6-1938).
Γ.Α.Κ., Συλλογή Βλαχογιάννη, Κ, 60, Σχολικά.
Απ. Δασκαλάκης, Κείμενα – πηγαί της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, Σειρά Τρίτη, Τα περί
παιδείας, τ. Α΄, Αθήναι 1968.
Εφημ. "Αθηνά", 6 Δεκεμβρίου 1855.
Εφημ. "Αθηνά", 7 Αυγούστου 1859.
Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. Ζ΄, αρ. 348, 7 Νοεμβρίου 1859.
Εφημερίς των Φιλομαθών, έτ. Η΄, αρ. 383, 24 Φεβρουαρίου 1860.
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς έτους 1857.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), ΙΑΕΝ,
Αθήνα 1986.
Αδ. Κοραής, Περί των Ελληνικών συμφερόντων. Διάλογος δύο Γραικών, Ύδρα 1825.
Larrabee St., Hellas Observed. The
American
Experience
of Greece 1775-1865, N.
York Press, Νέα Υόρκη 1957.
Μπαμπούνης Χ., Κώστας Δ. Σωτηρίου (1889-1966) η ζωή και το έργο του. Παράρτημα
Πρακτικών Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής (30/11, 1-2-3/12/1989), τ. Β΄, Εκδ.
Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, Καλύβια 1993.
Μπουζάκης Σ.- Τζήκας Χρ., Η Κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην
Ελλάδα, τ. Α΄ Η περίοδος των Διδασκαλείων 1834-1933, Τεκμήρια - Μελέτες Ιστορίας
Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 3, εκδ. "Gutenberg", Αθήνα 20022.
Σπηλιωτόπουλος Δημ., Ο Πειραιεύς και οι Δήμαρχοι της Α΄ Εκατοενταετηρίδος, Πειραιεύς 1939.
Ιω. Χαραλαμπάκης, Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Αθήνα 1980.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ
ΜΟΝΗΣ ΑΠΑΝΩΣΗΦΗ.
Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Ε. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Δρ. Θ.- Διδάσκων στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αντιγραφική και καλλιγραφική παράδοση της Κρήτης, που ακμάζει στις ελληνικές σπουδές την
περίοδο της Βενετοκρατίας, υποβαθμίζεται με την τουρκική κατάκτηση (1669 κ. ε.), πλην όμως δε σβήνει,
όπως μαρτυρούν τα ελάχιστα διασωθέντα έργα
Η συμβολή μεγάλων κρητικών μονών στον τομέα αυτό της παιδείας θεωρείται σημαντική, εφόσον
συνέχισαν, σύμφωνα με τις δυνατότητες που διέθεταν, να υπηρετούν τον ελληνικό λόγο, ιδιαίτερα μέσα
από τις εκκλησιαστικές, μοναστηριακές, λατρευτικές και μορφωτικές τους ανάγκες.
Η μονή του αγίου Γεωργίου Απανωσήφη φαίνεται να προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στον τομέα
αυτό κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία, όπως μαρτυρούν τρία ανέκδοτα χειρόγραφα, προϊόντα του
βιβλιογραφικού εργαστηρίου της την περίοδο αυτή.
Μέσα από τη μελέτη των χειρογράφων αυτών, τα οποία χρονολογούνται από το 1724 – 1795, μας
παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της γραφής, να παρατηρήσουμε τη σταδιακή
βελτίωση του ελληνικού γραπτού λόγου, να διαπιστώσουμε την ύπαρξη μορφωτικού ανθρώπινου
δυναμικού, να σημειώσουμε στοιχεία που φανερώνουν την ύπαρξη και τον εμπλουτισμό της αντιγραφικής
και καλλιγραφικής παράδοσης στη συγκεκριμένη μονή, να αντλήσουμε πληροφορίες που αφορούν τη
λατρευτική πράξη και τις δυνατότητες που παρέχονται στους χριστιανούς για συμμετοχή σ’ αυτήν και να
δούμε τον περίτεχνο ή τον απλούστερο μέχρι και λιτό τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης
της διακοσμητικής και καλαίσθητης πλευράς των χειρογράφων της μονής Απανωσήφη. Έτσι, από τα
στοιχεία αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε τη συμβολή της στην ιστορική πορεία της ελληνικής παιδείας
στο 18ο και στις αρχές του 19ου αιώνα.
Η ιστορική έρευνα με τον εντοπισμό, την καταγραφή, την προσέγγιση και την ειδική μελέτη
άγνωστων χειρογράφων και μάλιστα χρονικών περιόδων πτωχών σε αρχειακό υλικό, είναι ακόμη ένας
δρόμος, που ανοίγεται μπροστά τόσο στις διαστάσεις του ελληνικού πολιτισμού, όσο και στις διάφορες
πλευρές, που συνθέτουν την πορεία της ελληνικής μας παιδείας.

SUMMARY
The monastic and calligraphy tradition of Crete, flourishing in the Greek studies during the
Venetian domination is downgraded due to the Turkish conquest ( 1669 ) although it is not effaced as
few remaining artifacts testify.
The contribution of big monasteries in Crete to this sector of education is considered important
as they continued according to their potential to serve the Greek speech, particularly through their
church, monastery, worship and educational needs.
The monastery of St George Apanosifi is thought to hare offered considerable service in this
sector during the early Turkish domination as it is testified in three unpublished manuscripts products of
the bibliographic laboratory of this period.

Studying these manuscripts, dating in 1724 – 1795, we are offered the potential to observe the
evolution in writing, to notice the gradual improvement of the Greek written speech, to realize the
existence of educated people, to record elements which show the existence and enrichment of the copy
transcript and calligraphy tradition in this specific monastery, to collect information as regard the act of
worship and the potential offered to Christians in order to participate and to see the complicated or
simpler and even plain way of the artistic expression of the decorative and aesthetic side of the
monastery Apanosifis manuscripts. Thus, we can conclude the contribution to the historic process of the
Greek education in the 18th and in the early 19th century.
The historic research along with the tracing buck and the recording, the approach and the study
of unknown manuscripts and especially of eras poor in filing material is also a pathway opening up not
only to the extent of the Greek civilization but also to the several aspects composing the process of our
Greek education.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Η κωδικογραφία αποτελεί σημαντικό μέρος της ελληνικής παιδείας, καθότι διακινεί το
γραπτό λόγο και μάλιστα σε εποχές που η τυπογραφία ή δεν υπήρχε, ή δεν ήταν δυνατή και εύκολη η
προέκτασή της, μεταδίδει τις ιδέες της παιδείας, διασώζει την ελληνική κληρονομιά, διευρύνει τη
φιλολογική γνώση, αλλά και τεκμηριώνει ιστορικά τη σύνδεση και σχέση με τις επόμενες γενιές.
Η φήμη της Κρήτης ως κέντρου των ελληνικών σπουδών, ιδιαίτερα κατά τον 15 ο, 16ο και
ο
17 αι.(Ν. Παναγιωτάκης, 1988, σ. 169) συνδέεται ιστορικά και με την κωδικογραφική παραγωγή. Το
βυζαντινό πνευματικό υπόβαθρο βαθιά ριζωμένο στην ελληνική παιδεία (ό.π. σ. 166) και στο χώρο της
Κρήτης διαφυλάσσεται ανόθευτο μπροστά στους Άραβες αλλά και μετά το 1204 στους Βενετούς
κατακτητές.
Η προσφορά και η συμβολή ικανού αριθμού λογίων (βλ. Θ. Δετοράκης ,1986, σ. 232, Μ. Παρανίκας,
1867, σ 153 και Ν. Ζαχαρόπουλος 1983,σ.52–56) δημιουργεί δυναμικότητα στην ελληνική παιδεία και ένα
μεγάλο εξελληνιστικό ρεύμα, που φθάνει κυρίως στο 16ο και 17ο αι. σε άνθιση και σε ακμή
(βλ.Τ.Ευαγγελίδη.,1936,σ.150–160). Η ανάπτυξη, επίσης, των ορθόδοξων κρητικών μονών, οι οποίες
γίνονται παιδευτικά κέντρα με βιβλιοθήκες και εργαστήρια αντιγραφής και σχολιασμού
αρχαίων ελλήνων συγγραφέων και εκκλησιαστικών κειμένων, σύμφωνα με τον αριθμό των
διασωθέντων κρητικών χειρογράφων, (βλ. Ν. Παναγιωτάκης, 1988 σ. 189/169) είναι ακόμη ένα
αποδεικτικό στοιχείο της ακμής της ελληνικής παιδείας κατά τη Βενετοκρατία στην Κρήτη
(βλ .Ν.Τωμαδάκης.,1965, σ. 10, Μ. Μανούσακας.1966, σ. 1510–1511 και Ν. Ζαχαρόπουλος, 1983. σ. 57).
Όμως, η ακμή και η άνθιση αυτή των ελληνικών γραμμάτων υφίσταται στα 1645 – 1669 με τον
Κρητικό πόλεμο βαρύ πλήγμα και η τουρκική κυριαρχία στο νησί επιφέρει την ανακοπή της πνευματικής
καρποφορίας της ελληνικής παιδείας (πρβλ. τους στίχους στο, Χ. Ν. Πέτρου-Μεσογείτης, 1939, σ. 349,
στρ. 7-10 και Α. Νενεδάκης, 1987).
Η αναπόφευκτη φυγή των λογίων (βλ. Κ. Κριτοβουλίδης 1859, σ. α-ιβ) στα Επτάνησα, την Ιταλία, την
Ευρώπη, το Άγιον Όρος και το Σινά γίνεται αιτία μεταφοράς της ελληνικής παιδείας στους τόπους
μετοίκησής τους είτε για τις πληρώσεις πατριαρχικών και επισκοπικών θρόνων, είτε για τις εκδόσεις,
διορθώσεις και μεταφράσεις συγγραμμάτων, είτε για τις συνθέσεις λογοτεχνικών κειμένων, οι
περισσότεροι με σταθερότητα στα πατρώα δόγματα, αλλά και κάποιοι που αδυνατούν να αποφύγουν την
αφομοίωση του δυτικού πνεύματος (βλ. Κ. Κωστάκης, 1996, σ. 74-77).
Η έλλειψη, επίσης, λογίων στον κρητικό χώρο, με εξαίρεση μεμονωμένες περιπτώσεις επισκόπων και
κληρικών ( ό.π σ. 77-81), εφόσον ο κλήρος αποτελούσε τον κύριο φορέα της παιδείας κατά
την ανοχική τουρκική πολιτική, αφαιρεί το έμψυχο πνευματικό δυναμικό, που είναι απαραίτητο για την
καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας. Εκτός από αυτά, οι ενδεικτικές και περιορισμένες ιστορικές
πληροφορίες μας, εξαιτίας της έλλειψης πηγών στην προεπαναστατική αυτή περίοδο, μαρτυρούν αν όχι
την ανυπαρξία, τουλάχιστον την αβάσιμη στις πηγές οργανωμένη παιδεία μέχρι το τέλος του 18ου αι. και
τη συμβολή της Εκκλησίας και ιδιαίτερα των μονών σε κάποια μορφή υποτυπώδους παιδείας. Μόνο στο
τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αι. συναντούμε την ίδρυση και λειτουργία περιορισμένων σχολείων
στις
τρεις
μεγάλες κρητικές πόλεις,
την
παρουσία
κάποιων
ιδιωτικών
δασκάλων
και αλληλοδιδασκάλων και τον ελάχιστο και ασταθή αριθμό μαθητών, ως αποτέλεσμα της έσχατης
οικονομικής και φιλοπάτριδας ενέργειας απόδημων και εύπορων κρητών εμπόρων ή ελληνικών

οικογενειών. Όμως, όλα αυτά θα συνδεθούν με την εθνική εξέγερση και θα καταλήξουν στην ανακοπή
της ελληνικής παιδείας στην Κρήτη ( Κ. Κωστάκης, 1996 σ. 82-101).

ΙΙ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Αν και η ανυπαρξία οργανωμένης παιδείας ή η πολύ περιορισμένη παρουσία της στις αρχές του
19ου αι. τελικά καταπνίγεται από την τουρκική λαίλαπα, η έστω υποτυπώδης διατήρηση, διακίνηση και
καλλιέργεια του γραπτού ελληνικού λόγου δεν αφανίζεται εντελώς από τον κρητικό χώρο. Βέβαια, ο
έντυπος ελληνικός λόγος, τον οποίο υπηρετεί ικανός αριθμός κρητών, κυρίως στη Βενετία με την
παραγωγή ελληνικών εκδόσεων και η δυνατότητα διακίνησής του στο χώρο της Κρήτης έρχεται
αντιμέτωπος τόσο με την αρνητική στάση των κατακτητών στην εφεύρεση της τυπογραφίας
(Χ. Πατρινέλης, 1989, σ. 19), όσο και με την αρνητική τους στάση απέναντι στην ελληνική παιδεία. Αν δε
συνδέσουμε το θέμα αυτό και με τη δεινή οικονομική κατάσταση γενικά του κρητικού πληθυσμού, εύκολα
μπορούμε να συμπεράνουμε τις ανυπέρβλητες δυσκολίες, που ακόμη περισσότερο περιορίζουν τα
πράγματα. Είναι γνωστές οι κατά καιρούς προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου την περίοδο αυτή
για ιδρύσεις και ανασυστάσεις τυπογραφείων με σκοπό να υπηρετήσει τη μάθηση και την
παιδεία (Β. Σταυρίδης ,
σ. 806 και Χ. Πατρινέλης 1989 σ. 24-27) και στο χώρο της Κρήτης (βλ. την
επιστολή του Ηρακλείας Μελετίου προς τον Κρήτης Μάξιμο στο Ευμ. Φανουράκης 1950, σ.231, υπ.203).
Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσε να διακινηθεί, έστω και εντελώς περιορισμένα, ο
ελληνικός λόγος ήταν τα χειρόγραφα. Η παράδοση, βέβαια, της χρήσης αντιγράφων και χειρογράφων
ήταν παλαιότερη, όπως μαρτυρείται από τους υπάρχοντες κώδικες (βλ. Δ. Ζακυθηνός, 1938,σ. 505-526,
Θ. Δετοράκης 1977-1978, σ. 188-227 και Μ. Παπαδάκης, 1981, σ. 42) και μάλιστα από χειρόγραφα με
διδακτικό περιεχόμενο, όπως είναι τα διδακτικά εγχειρίδια του Γερασίμου Βλάχου του κρητός, που
βρίσκονται στη Ρουμανική Ακαδημία ( A. Camariano – Gioran, 1974, σ. 16-28).
Η αντιγραφική και καλλιγραφική κρητική παράδοση αυτή με την τουρκική κατάκτηση πλήττεται
βαθιά και υποβαθμίζεται αρκετά, αλλά δε σβήνει. Ονόματα πεπαιδευμένων επισκόπων, κληρικών και
λαϊκών συνδέονται με την αντιγραφική ιδιότητα την προεπαναστατική αυτή περίοδο, όπως ιστορικά
μαρτυρούν διασωθέντα αντίστοιχα έργα τους, όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα:
Κρήτες αντιγραφείς - καλλιγράφοι
Επίσκοπος Κυδωνίας Αρσένιος (περ. 1680 – 1705)
·
1256 – Ι 172 μουσικός κώδικας Μ. Λαύρας (Σ. Ευστρατιάδης – Σπυρίδων Λαυριώτης, 1925, σ.
209, πρβλ. Ν. Τωμαδάκης 1957, σ. 19-20 και Γ. Αμαριανάκης, 1988, σ. 321)
·
Δοξολογία
σε
μουσικό
κώδικα Βικελαίας Δημοτικής
Βιβλιοθήκης
Ηρακλείου
(Κώδικας Βικελαίας, f 68v, 69r και Κ. Κωστάκης 1996, σ.316).
Επίσκοπος Χερονήσου Γεράσιμος Καλογνώμων (μετά το 1752 – 1806)
•
672 κώδικας Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Β΄ (Δ. Ζακυθηνός 1938,
Θ. Δετοράκης 1977-1978, σ. 210-211 και του ίδιου 1976, σ. 65-75).

σ.505-526,

Μελέτιος ιερομόναχος σύγγελος Αυλοποτάμου (1728)
•
Κώδικας Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης – Μουσείο Αγ. Αικατερίνης (Θ. Δετοράκης 1977-1978,
σ. 224-226).
Παύλος ιερέας Κλάδος ή Κλαδόπουλος
•
Κώδ αρ. 21. του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου ( Θ. Δετοράκης 1977-1978, σ. 216217)
•
Κωδ. αρ. 27 του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Θ. Δετοράκης 1977-1978, σ. 219)
•
Κωδ. αρ. 28 του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Θ. Δετοράκης 1977-1978, σ. 219220)
Ιλαρίων Νικόλαος
•
Κωδ. αρ. 1146 Ιστορικού Μουσείου Κρήτης ( Θ. Δετοράκης 1977-1978, σ. 222-223)

Γεώργιος Νικολετάκης ιατρός
•
Κωδ. αρ. 672 Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (Δ. Ζακυθηνός 1938, σ. 512-513, αρ. 15 και
Θ. Δετοράκης 1977-1978, σ. 210-211, αρ. 15)
•
Κωδ. αρ. 673 (1786) Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (Δ. Ζακυθηνός, ό.π., αρ. 18 και
Θ. Δετοράκης, ό.π., σ. 215, αρ. 18)
•
Κωδ. αρ. 674 (18ος αι.) Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (Δ. Ζακυθηνός, ό.π., αρ. 17 και
Θ. Δετοράκης, ό.π. σ. 214, αρ. 17)
•
Κωδ. αρ. 12 (1802) Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Δ. Ζακυθηνός, ό.π., αρ. 12
και Θ. Δετοράκης, ό.π., σ. 207-208, αρ. 12)
Ιωάσαφ ιερομόναχος από το χωριό Γωνιές
•
Κωδ. (1822) Εγκωμιαστικός κανών της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Θ. Δετοράκης 1983,
σ. 246)
Ο χώρος, όμως, ο οποίος συγκέντρωνε τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για την υπηρεσία της
αντιγραφικής και καλλιγραφικής κρητικής παράδοσης ήταν οι ιερές μονές. Οι υπάρχοντες κωδικογράφοι
εύρισκαν στο μοναστηριακό περιβάλλον κατάλληλο χώρο εργασίας αλλά και από την άλλη πλευρά
το κωδικογραφικό έργο θεωρούνταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των μονών ή για την
κάλυψη αναγκών της μοναχικής και της λατρευτικής ζωής. Μέσα από τις ανάγκες αυτές αλλά και κάτω
από την ανοχική τακτική των κατακτητών στην έστω ελεγχόμενη και υποτυπώδη παρουσία των μονών
και του έμψυχου γενικά εκκλησιαστικού δυναμικού η αντιγραφική και καλλιγραφική δραστηριότητα
συνεχίζεται, όπως τουλάχιστον μαρτυρούν τα διασωθέντα έργα. Ίσως, αν δεν συνέβαιναν οι μετέπειτα
επαναστάσεις, στη διάρκεια των οποίων η κωδικογραφική παραγωγή έγινε παρανάλωμα του πυρός, θα
διαθέταμε στοιχεία που μπορούσαν με περισσότερη πληρότητα να μαρτυρήσουν την έκταση της
παράδοσης αυτής στην Κρήτη την εποχή αυτή. Ήδη στα πρώτα από την τουρκική κατάκτηση της Κρήτης
χρόνια η καταστροφική λαίλαπα είχε φοβερή επίπτωση στον αφανισμό των χειρογράφων, όπως αναφέρει
το 1730 ο υποπρόξενος της Γαλλίας στο Ηράκλειο Baume, ο οποίος με σκοπό την αναζήτηση χειρογράφων
περιέρχεται κάποιες μονές και περιγράφει την κατάστασή τους, ιδιαίτερα της μονής Αρκαδίου (Κ .Γ.
Κωνσταντινίδης 1956, σ. 92 και Μ. Μανούσακας 1966, σ.1512). Ο μοναστηριακός αυτός χώρος ήταν ο
πλέον ιδανικός για τη διασφάλιση των κωδίκων αλλά και των εντύπων, αφού ιστορικά μαρτυρείται η
λειτουργία βιβλιοθηκών με αντίστοιχα έργα περισσότερο στις μεγάλες κρητικές μονές (
Αρκαδίου, Βροντησίου, Τοπλού. Βαρσαμονέρου, Απανωσήφη, Γωνιάς, Αγκαράθου, Απεζανών κ.α.). Οι
υπάρχουσες λιγοστές ιδιωτικές βιβλιοθήκες είτε, κυρίως, επισκόπων και κληρικών, είτε
πεπαιδευμένων κρητών κατέληγαν ως αφιερώματα στις μονές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του
μητροπολίτη Κρήτης Καλλινίκου, ο οποίος προσέφερε τα βιβλία του στη μονή Γωνιάς, (Λελεδάκης Άνθ.
1913, σ.35) αλλά και του επισκόπου Κισάμου Παρθενίου Φαζάκη, ο οποίος προσέφερε χρήματα και
θεολογικά, φιλοσοφικά, γλωσσικά και εγκυκλοπαιδικά βιβλία στην ίδια μονή για να μνημονεύεται το
όνομά του (Ν. Τωμαδάκης – Σ. Βογιατζάκης 1931, σ. 6, σημ. 2 και Ν. Τωμαδάκης 1974, σ. 107).
Έτσι, λοιπόν, σε αρκετές μονές φαίνεται να λειτουργούσαν αντιγραφικά και καλλιγραφικά
εργαστήρια από τα οποία προήλθαν κάποια διασωθέντα σήμερα έργα, που αποτελούν πρωτογενές
αρχειακό υλικό, απαραίτητο στη σύγχρονη ιστορική έρευνα. Κάποια από αυτά μπορούμε να δούμε στον
παρακάτω πίνακα:

ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ
Αρκαδίου
Συμεών Χαλκιόπουλος (ηγούμενος)
1638
αρ. ΣΠΔ΄, Καλλιγρ.
χειρόγραφο
μονής Πάτμου «Περί
ηγουμένων,
πώς
δει πομαίνειν και διδάσκειν τους υπ’ αυτών μοναχούς» (Μνεία του χειρογράφου στο,
Ι. Σακκελίων 1890, σ. 144-145,αρ. ΣΠΔ΄, Μ. Μανούσακας 1966, σ. 1511 και Κ. Κωστάκης 1996,
σ. 304-306)
Αρσανίου
Γεώργιος Μοάτζος
1796
κωδ. αρχείο μονής ‘Ευχολόγιο’ (Μ. Τρούλης1989, σ. 110-119, 114-115)
τελ 17ου αι .κωδ. αρχείο μονής ‘Ιεροδιακονικόν’ (βλ. ό.π., σ. 101-110, όπου και περιγραφή)

Γωνιάς

Ιερέας Δημήτριος Σουρούμης
1691 κωδ. αρ. 1 αρχείο μονής ‘’Πράξεις των Αποστόλων’’ σε μετάφραση
του Μαξίμου Καλλιπολίτη (Ν. Τωμαδάκης – Σ. Βογιατζάκης 1931, σ. 5)
1791 κωδ. αρ. 6 αρχείο μονής (βλ. ό.π., σ. 5 και Ν. Τωμαδάκης 1965, σ. 166)
1698 κωδ. αρ. 54 Σκιάθου
1696 κωδ. αρ. 762 (60) μονής Ξηροποτάμου
1659 κωδ. αρ. 1296 μονής Μεγίστης Λαύρας
1694 κωδ. αρ. 60 μονής Ξενοφώντος (Ν. Τωμαδάκης 1971, σ. 353-358 και Σπ. Λάμπρου
1966, Α΄, σ. 437 και σ. 68)
Ιωάννης Γονάλης
1791 κωδ. αρ. 6 αρχείο μονής (Ν. Τωμαδάκης – Σ. Βογιατζάκης 1931, σ. 89, Άνθ. Λελεδάκης 1913, σ. 32 και Ν. Τωμαδάκης 1974, σ. 105)
Στέφανος Στρατηγόπουλος
1800 κωδ. αρχείο μονής (Ν. Τωμαδάκης – Σ. Βογιατζάκης 1931, σ. 8)
Γεώργιος Αναγνώστης ’εκ κώμης Ροδοβάνι’
1745 κωδ. αρ. 4 αρχείο μονής ‘Ευχολόγιο διαβαστικό’ (ό.π., σ. 7-8)
Σωφρόνιος μοναχός
1712 κωδ. αρ. 2 αρχείο μονής ‘Θείον Νόμιμον’ (ό.π., σ. 6)

Απανωσήφη
Γερόντιος μοναχός Καλαμαράς
1724 κωδ. αρ. 367 μονής Κουτλουμουσίου ‘Ακολουθία αγ. Γεωργίου’ (Σπ. Λάμπρου 1966, τ. Α΄,
σ. 312, αρ. 3440)
Μελέτιος Καλλέργης
1774 κωδ. αρ. 55 μονής Παναγίας της Χάλκης ‘Ψαλμοί με ερμηνεία του Μ. Αθανασίου’
(Ν. Παναγιωτάκης 1963, σ. 13, σημ. 20)
Γεώργιος Γουνάλες
1794 κωδ. αρχείο μονής ‘Ακολουθία αγ. Γεωργίου’
1795 κωδ. Additional 41483 Βρεταννικού Μουσείου Λονδίνου ‘Ακολουθία αγ. Γεωργίου’
Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων
Συμεών Βασιλείδης
1822 κωδ. αρ. 19 αρχείο μονής (βλ. Ν. Τωμαδάκης 1957, σ. 28 και του ίδιου 1932, σ.347-348)

ΙΙΙ. ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΠΑΝΩΣΗΦΗ
Τόσο ο εντοπισμός και η καταγραφή όσο και η ειδική μελέτη των χειρογράφων ή αυτογράφων
και καλλιγραφικών έργων της εποχής μπορεί να εμπλουτίσει την ιστορική γνώση σχετικά με
τον κωδικογραφικό τομέα της ελληνικής κληρονομιάς, αλλά και να φωτίσει, ίσως, πολλές άγνωστες
πτυχές της ιστορικής πορείας της ελληνικής παιδείας. Αν η καταστροφή από τις μετέπειτα επαναστάσεις
– η βιβλιοθήκη λ.χ. της μονής Γωνιάς κάηκε ολοσχερώς στην επανάσταση του 1866 (βλ. Ν. Τωμαδάκης –
Σ. Βογιατζάκης 1931, σ. 5, σημ. 2) - αφάνισε παντελώς τους πολύτιμους θησαυρούς της ελληνικής
κληρονομιάς, όμως τα διασωθέντα, διασπαρθέντα ή μεταφερθέντα στις διάφορες βιβλιοθήκες ανά τον
κόσμο χειρόγραφα αποτελούν τη μόνη ελπίδα για την αντικειμενική προσέγγιση της ιστορικής αλήθειας
και το πρόσφορο έδαφος για τη σύγχρονη αρχειακή έρευνα της ιστορίας της παιδείας
Προς το σκοπό τούτο συμβάλλουσα η έρευνά μας αναζήτησε και εντόπισε τρία χειρόγραφα,
προϊόντα του αντιγραφικού και καλλιγραφικού εργαστηρίου της μονής Απανωσήφη, τα οποία σε γενικές
γραμμές και στη διάρκεια του περιορισμένου χρόνου της ανακοίνωσής μας αυτής θα παρουσιάσουμε
Πριν απ’ αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι η μονή αγίου Γεωργίου του Απανωσήφη, που ανήκει
σήμερα στην ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και η οποία φαίνεται να ιδρύθηκε κατά τα τελευταία χρόνια της
Ενετοκρατίας (βλ. Ε. Πετράκης 1956, σ. 46-51), ανήκε στη χορεία των αξιολογοτέρων κρητικών μονών
μέχρι και σήμερα. Ιδιαίτερα σημαντική θέση είχε στο τέλος του 18ου αι., οπότε παρουσιάζει τη μεγαλύτερη
πνευματική και υλική ακμή της και άνθιση (βλ. ό.π., σ. 63,68,70). Έγγραφα από το Τουρκικό Αρχείο

Ηρακλείου των ετών (1657 – 1765), που μετέφρασε ο Ν. Σταυρινίδης και εξέδωσε Η Βικελαία Δημοτική
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, επιβεβαιώνουν ιστορικά την άνθιση της μονής τότε, η οποία είχε και ικανό αριθμό
μοναχών (βλ. Ξανθουδίδης 1913, σ. 77-78 και 81-83 και R. Pasley 1837, σ. 228). Η μεγάλη κτηματική
περιουσία, που διέθετε, ο σύνδεσμος και η αφοσίωση των κατοίκων της περιοχής σ’ αυτήν ένεκα των
θαυμάτων του αγίου Γεωργίου, όπως καταγράφονται στον κώδικα της ‘Διηγήσεως’, ο σεβασμός επιπλέον
και ο φόβος των κατακτητών στον άγιο Γεώργιο, η διαμονή των επισκόπων Αρκαδίας στη μονή, εφόσον
εκεί μαρτυρείται τους χρόνους αυτούς η έδρα της επισκοπής τους, το πλήθος των αφιερωμάτων, αλλά
και ο όχι ευκαταφρόνητος σε σχέση με την εποχή αριθμός πεπαιδευμένων ηγουμένων, επισκόπων,
μοναχών και ασματογράφων στη μονή, συμμαρτυρούν τη σημαντικότατη θέση της ιδίως στην κεντρική
και νότια Κρήτη.
Επομένως, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που διαθέτει η αντιγραφική και καλλιγραφική
δραστηριότητα του έμψυχου ελληνικού δυναμικού της Κρήτης, υπηρετώντας τις θρησκευτικές,
εκκλησιαστικές ή μοναστηριακές ανάγκες του υπόδουλου χριστιανικού πληθυσμού, η
μονή Απανωσήφη καλλιεργεί την παράδοση αυτή και γίνεται αρωγός στον τομέα αυτό της ελληνικής
παιδείας σε μια περίοδο που όλα τά ‘σκιαζ’ η φοβέρα και τα πλάκων’ η σκλαβιά’.
Τρία ανέκδοτα χειρόγραφα της μονής, εκκλησιαστικά – λατρευτικά κείμενα της εποχής με
Ακολουθίες του αγίου Γεωργίου, εφόσον και η μονή Απανωσήφη είναι αφιερωμένη στον άγιο Γεώργιο, με
τα οποία ασχολήθηκε η έρευνά μας, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού στα φύλλα τους είναι
αποτυπωμένη, θα λέγαμε, η όλη παιδευτική δυνατότητα του έμψυχου κρητικού δυναμικού σε μια εποχή
της παιδείας βαριά και δύσκολη.
α. Το χειρόγραφο του αρχείου της μονής
Βρίσκεται σήμερα στο αρχείο της μονής Απανωσήφη και είναι χαρτώος κώδικας από 70 σελίδες
διαστάσεων 25Χ16 με τα δύο πρώτα φύλλα κενά. Το κείμενο αρχίζει από τη σ. 5, είναι γραμμένο από το
ίδιο καλλιγραφικό χέρι με ελάχιστες συντμήσεις σε μονόστηλη μορφή και με σπάνια
ορθογραφικά αβλεπήματα, ενώ ο αριθμός των στίχων ανά σελίδα ποικίλλει από 24 – 26. Είναι
διακοσμημένο με εξαιρετικά αρχικά γράμματα, κοσμήματα και μια μικρογραφία, που παριστάνει τον άγιο
Γεώργιο με την παράσταση της ‘δρακοντοκτονίας’, στο κάτω μέρος της οποίας αναγράφεται ο σκοπός
της καλλιγράφησης και
το
έτος
1794,
ενώ
το
όνομα
του αντιγραφέα Γεωργίου Γουνάλε του κρητός δηλώνεται στη σ. 70 του χειρογράφου: «Ετελειώθη η
παρούσα βίβλος υπό ευτελούς Γεωργίου Γουνάλε του κρητός κατά μήνα Ιούλιον έτος το σωτήριον 1794».
Μεταγενέστερα, φαίνεται, έχουν συρραφεί στον ίδιο κώδικα τρείς σελίδες (71, 72 και 73), έργο από
άλλου καλλιγραφικού χεριού, ίσως, για την κάλυψη λειτουργικής ανάγκης στη μονή. Το όλο περιεχόμενο
του χειρογράφου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
σ. 5 – 7 Μικρός Εσπερινός
σ. 8
Μικρογραφία αγ. Γεωργίου ‘δρακοντοκτονία’ σκοπός αντιγραφής
σ. 9 - 19 Μέγας Εσπερινός και Λιτή
σ. 19 - 50 Όρθρος
σ. 35 - 39 Βίος του αγ. Γεωργίου
σ. 53 - 67 Μακαριστάρια στον αγ. Γεώργιο
σ. 68 - 69 Ευλογητάρια στον αγ. Γεώργιο
σ. 69 - 70 Μεγαλυνάρια στον αγ. Γεώργιο
σ. 71 – 73 Μεταγενέστερα μακαριστάρια στον αγ. Γεώργιο
β. Το χειρόγραφο του Βρετανικού Μουσείου του Λονδίνου
Το Απανωσήφειο αυτό χειρόγραφο βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου και
είναι χαρτώος κώδικας διαστάσεων 22,3Χ16,8 και αποτελείται από 49 φύλλα (πρβλ.
Ν. Παναγιωτάκης 1963, σ. 7-15, όπου και τα πρώτα στοιχεία για το χειρόγραφο). Το κυρίως κείμενο
αρχίζει από το f 4, τελειώνει στο f 46 και φέρει μεταγενέστερη, ίσως, αρίθμηση 1 – 43. Προηγούνται και
έπονται τρία παράφυλλα , εκ των οποίων τα δύο (f βr και f στr) περιέχουν σημειώματα, χρήσιμα για τον

προσδιορισμό της ιστορίας του χεορογράφου. Έτσι από την αναγραφή των χρονολογιών 1809 – 1817,
1818 και 1820 μαρτυρείται, ίσως, η παρουσία του στη μονή έως ότου, μάλλον, πωλείται το 1882 για να
βρεθεί στην Αθήνα αγορασμένο από τον αναγραφόμενο Γρηγόριο Μπουρνιά και μετά από 45 έτη από το
Βρετανικό Μουσείο. Είναι γραμμένο από το ίδιο καλλιγραφικό χέρι με ελάχιστα
ορθογραφικά αβλεπήματα σε μονόστηλη μορφή και με ελάχιστες συντμήσεις, ενώ ο αριθμός των στίχων
σε κάθε φύλλο ποικίλλει από 26 – 28. Στο f 42v δηλώνεται ο αυτός με το παραπάνω χειρόγραφο
καλλιγράφος Γεώργιος Γουνάλες και το έτος 1795, ενώ στο f 43v αναγράφονται ιαμβικοί αφιερωματικοί
στίχοι, συνθεμένοι, ίσως, από τον ίδιο, οπότε συμπεραίνουμε και τη μόρφωση, που διέθετε. Το
χειρόγραφο αυτό έχει σημαντικότατη καλλιτεχνική αξία, ιδιαίτερα για τα πολύχρωμα κοσμήματα και τα
περίτεχνα αρχικά γράμματα, καθώς και για τις δύο ολοσέλιδες μέτριας καλλιτεχνικής αξίας μικρογραφίες
του αγ. Γεωργίου (μαρτύριο f 2v και δρακοντοκτονία f 28v), από τα οποία διαπιστώνει κανείς την
επινοητικότητα και τη φαντασία του καλλιτέχνη με πηγή έμπνευσης κυρίως το φυτικό και το ζωικό κόσμο
και σπάνια τα θρησκευτικά θέματα (θρησκευτικά θέματα στην όλη καλαίσθητη σύνθεση του χειρογράφου
έχουμε: Άγγελος που σαλπίζει , γράμμα Τ, στο f 4v, άγγελος με άνθη, γράμμα Δ, στο f 4v, άγγελος με
στεφάνια, γράμμα Ο, στο f 31v, εσταυρωμένος, γράμμα Τ, στο f 36r και Χερουβίμ με άνθη, γράμμα Τ,
στο f 38v).
Το όλο περιεχόμενο του χειρογράφου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
f
f.
f.
f.
f.
f.
f.

1 - 2v Μικρός Εσπερινός
2v
Ολοσέλιδη μικρογραφία (μαρτύριο αγ, Γεωργίου)
3r – 7v Μέγας Εσπερινός – Λιτή
7v – 20v Όρθρος και θ. Λειτουργία
21r – 27r Μακαριστάρια
27v – 28r Ευλογητάρια
28v
Ολοσέλιδη μικρογραφία (δρακοντοκτονία)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΙΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
f. 29r – 30r Μικρός Εσπερινός
f. 30v – 33r Μέγας Εσπερινός
f. 33v – 42v Όρθρος και θ. Λειτουργία
f. 43r – 43v Μεγαλυνάρια
f. 43v Στίχοι ιαμβικοί και ηρωελεγείοι

γ. Το χειρόγραφο της μονής Κουτλουμουσίου
Το χειρόγραφο αυτό, προερχόμενο, επίσης από τη μονή Απανωσήφη, βρίσκεται σήμερα στη
βιβλιοθήκη της αγιορειτικής μονής Κουτλουμουσίου και είναι, επίσης χαρτώος κώδικας σχήματος 8ου.
Αποτελείται από 85 φύλλα και το κείμενο αρχίζει από το f 1, τελειώνει στο f 85, ενώ ακολουθεί
παράφυλλο, που ως είδος προχείρου περιέχει καταγραμμένες δοκιμές εκμάθησης αντιγραφής φράσεων,
όπως: ‘μακαρίζομέν σε Θεοτόκε Παρθένε’, ‘Χριστός γεννάται’ κ.ά., ή κάποιων συμπλεγμάτων, αλλά και
ακόμη εκτελέσεις αριθμητικών πράξεων σε άτακτη μορφή. Το κείμενο είναι γραμμένο από το ίδιο
καλλιγραφικό χέρι σε μονόστηλη μορφή, με αρκετά ορθογραφικά σφάλματα πολλές και συνεχείς
συντμήσεις, ενώ ο αριθμός των στίχων είναι σταθερός στους 22 εκτός από το τελευταίο f.85v, που έχει
24 στίχους, καθότι περιέχει και τη βιβλιογραφική σημείωση του αντιγραφέα: «1724
εν μηνί Οκτωβρίω κζ΄/ εγράφη η παρούσα εορτή εν τη σεβασμία μονή του μέγα Γεωργίου Απανωσήφι δια
χειρός εμού Γεροντίου μοναχού του καλαμαρά και οι αναγιγνώσκοντες συγγνώμην ποιήσατε δια των
πολλών μου σφαλμάτων».
Από πλευράς καλλιτεχνικής περιέχει εξαίρετα κοσμήματα, περίτεχνα αλλά και απλά μέχρι λιτά αρχικά
γράμματα. Η χρήση από τον καλλιγράφο πολλής ποσότητας μελάνης σε κάποια σημεία έχει διαποτίσει το
φύλλο με αποτέλεσμα να διακρίνονται αποσπασματικά μέρη από το αρχικό γράμμα στο πίσω μέρος του
φύλλου. Το f 61 είναι διάτρητο σε κάποιο σημείο του κειμένου, εξαιτίας στρογγυλόσχημης οπής που έχει

γίνει, ενώ από πλευράς περιεχομένου ο κώδικας παρουσιάζει κενό, εφόσον ελλείπει μέρος από το τέλος
του Εσπερινού και την αρχή του Όρθρου, αν και η υπάρχουσα αρίθμηση, ίσως μεταγενέστερη, είναι
συνεχής χωρίς να διακόπτεται. Το όλο περιεχόμενο του χειρογράφου αυτού φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΙΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1r – 4v Μέγας Εσπερινός
5r – 61v Όρθρος (τμήμα)
11r – 56r Γέννηση – ανατροφή και μαρτύριο
61v – 68v Μακαριστάρια
69r – 69v Ευλογητάρια
70r – 71v Θεία Λειτουργία ( αγιογραφικά αναγνώσματα)
72r – 76v Εκλόγιο
77r – 85v Προσόμοια κατ’ ήχον
86r
Σημειώματα
.

IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
Η ειδική μελέτη καθενός χειρογράφου παράλληλα με την αντιπαραβολή των περιεχομένων σ’
αυτά στοιχείων εμπλουτίζει τις ιστορικές, γλωσσικές, γραφολογικές, καλλιτεχνικές, υμνογραφικές,
λειτουργικές κ.ά. πληροφορίες, πολύτιμες στη σταδιακή οικοδόμηση της ιστορικής αλήθειας της
συγκεκριμένης εποχής. Βέβαια, τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην παρούσα
ανακοίνωση. Ελπίζουμε να παρουσιαστούν αναλυτικά με την έκδοση κάποιων από τα χειρόγραφα.
Εντελώς γενικά και μέσα στα πλαίσια του χρόνου που μας απομένει θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα
παρακάτω:
α) Στο αντιγραφικό και καλλιγραφικό εργαστήριο της μονής Απανωσήφη από τις αρχές μέχρι το
τέλος του 18ου αι. και συγκεκριμένα από το 1724, χρονολογία αντιγραφής του χειρογράφου
του Κουτλουμουσίου μέχρι το 1794 και 1795, χρονολογίες αντιγραφής των χειρογράφων του αρχείου της
μονής και του Λονδίνου, παρατηρούμε την εξέλιξη της γραφής από μια μορφή σύνθετη, που πλησιάζει
περισσότερο τα γνωρίσματα των βυζαντινών χρόνων σε μια μορφή απλούστερη, που αγγίζει άμεσα το
πρόσφατο ελληνικό παρελθόν μας αλλά και το παρόν.
β) Στο μοναστηριακό αυτό χώρο, όπου καταβάλλονται οι υπάρχουσες για την καλλιέργεια του
ελληνικού πολιτισμού δυνάμεις, μπορούμε να παρατηρήσουμε στη διάρκεια σχεδόν ολόκληρου του
18ου αι. μια σχετική πρόοδο, που διαπιστώνεται από τη μείωση των ορθογραφικών σφαλμάτων, αλλά και
από την ύπαρξη δυνατότητας σύνθεσης ασματικών Ακολουθιών ή δημιουργίας πρωτότυπων ύμνων από
εγγράμματους μοναχούς, όπως ο αναφερόμενος Συνέσιος.
γ) Το παραγόμενο βιβλιογραφικό έργο στη μονή Απανωσήφη, θα λέγαμε, γίνεται η βάση και η
δυνατότητα για δημιουργία νέου, περισσότερο εμπλουτισμένου, εφόσον από τη μια μεριά μεγάλα τμήματα
της Ακολουθίας του 1724 ταυτίζονται με τα αντίστοιχα των Ακολουθιών του 1794 και 1795, και από την
άλλη νέα τμήματα και δημιουργίες προστίθενται σ’αυτά.
δ) Έχουμε τη γνώμη ότι το αντιγραφικό και καλλιγραφικό αυτό εργαστήριο δεν παρήγε μόνο
λατρευτικά, αλλά και άλλα - αγιογραφικά, πατερικά, θεολογικά ίσως και φιλοσοφικά - όπως
διαπιστώνουμε στο με αρ. 55 απανωσήφειο χειρόγραφο της μονής της Παναγίας της Χάλκης (μνεία του
χειρογράφου στο Αθηναγόρας μητρ. 1935, σ. 49), που αντιγράφηκε από το Μελέτιο Καλλέργη στα 1774
και περιέχει τους ψαλμούς του Δαβίδ με την ερμηνεία του Μ. Αθανασίου.
ε) Η παράθεση στο χειρόγραφο του Κουτλουμουσίου σε 46 ολόκληρα φύλλα και με τη μορφή
θεματικής παραγραφοποίησης, του βίου και των θαυμάτων του αγίου Γεωργίου σε πεζό λόγο – πρέπει να
σημειώσουμε ότι το κείμενο αυτό διαβαζόταν στη θεία λατρεία, όπως φανερώνει η θέση του αλλά και η
αναγραφόμενη στο χειρόγραφο μαρτυρία - και μάλιστα με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της εποχής και
του τόπου (π.χ.:’πρίν να ζηγοκτώ’ f 44v, ‘κλάιματα’ f 46v, ‘κερά’ f 32r, ‘χοστά’ f32v, ‘αφίτεμε’ f 33r,
‘δώς της’ f 33v κ. ά.) για την ευκολότερη συμμετοχή και κατανόηση των πιστών, μας παρέχει τη
δυνατότητα να αντλήσουμε πολύπλευρες και σημαντικές πληροφορίες.

στ) Από πλευράς καλλιτεχνικής η καλαίσθητη εικόνα, που παρουσιάζουν και τα τρία χειρόγραφα
αποδεικνύουν τις αντίστοιχες ικανότητες του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού αλλά και την
οργανωμένη υπόσταση της μονής στην παραγωγή ολοκληρωμένων χειρογράφων. Στο χειρόγραφο
του Κουτλουμουσίου παρατηρούμε τα πιο αξιόλογα κοσμήματα (βλ. τα f:: 1r, 11r, 61v, 70r, 71v, 72r και
77r) στις αρχές των τμημάτων της Ακολουθίας με συνδυασμούς διάφορων ανθέων σε σχήμα σταυρού, σε
σταυροειδή πλαίσια, ή σύνθεση ανθέων σε ανθοδοχεία, που φανερώνουν την εγγύτητα της τέχνης αυτής
με τη βυζαντινή διακοσμητική παράδοση, ενώ στα δύο άλλα χειρόγραφα του Λονδίνου (βλ. τα f : 1r, 3r,
21r, 27v, 29r, 30v και 43r) και του αρχείου της μονής (βλ. τις σ: 5, 9, 53 και 68) διαπιστώνουμε την
απλούστερη και μέτρια, μπορούμε να πούμε, μορφή των κοσμημάτων. Στο χειρόγραφο του Λονδίνου
παρατηρούμε την εξαίρετη καλλιτεχνική αξία των αρχικών γραμμάτων, που είναι αποτέλεσμα της
δημιουργικής επινόησης και της ικανής φαντασίας του καλλιτέχνη, ο οποίος ως πηγή παραστάσεων
χρησιμοποιεί το φυτικό και ζωικό κόσμο. Τα αρχικά αυτά γράμματα προσδίδουν στο χειρόγραφο υψηλή
καλαισθησία, (πρβλ. Παναγιωτάκης 1963, σ. 13-15) αν και υπάρχουν όπως και στα άλλα δύο χειρόγραφα
αρχικά γράμματα λιγότερο διακοσμημένα μέχρι και λιτά ή πολύ λιτά, ανάλογα με τα κείμενα που
χρησιμοποιούνται. Βέβαια, σχετικά με τα αρχικά γράμματα μπορούμε να παρατηρήσουμε τη σχέση των
χειρογράφων του Λονδίνου και του αρχείου της μονής, που είναι από το ίδιο καλλιτεχνικό χέρι, αλλά και
κάποια περίτεχνα αρχικά του χειρογράφου του Κουτλουμουσίου, που αποτελούν βάση και πηγή των
αντίστοιχων του Λονδίνου, όπως βλέπουμε στις διαφάνειες.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ανθρώπινοι πόροι, η διαχείρισή τους και γενικότερα ο συνεπακόλουθος εκπαιδευτικός σχεδιασμός
αποτελούν ένα σημαντικό άξονα προώθησης της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του κάθε
εκπαιδευτικού συστήματος. Το θέμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις σχεδιασμού και
εφαρμογής εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της οικονομικής θεώρησης που αφορά στη
διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων στην εκπαίδευση. Αξιοποιώντας τη μέθοδο ανάλυσης κειμένου στο
πλαίσιο της ιστορικοσυγκριτικής μεθοδολογίας μελετούνται οι βασικοί ιστορικοί σταθμοί που αφορούν
στη συσχέτιση ζητημάτων και πρακτικών εκπαιδευτικού σχεδιασμού με τις εκπαιδευτικές αλλαγές ή
μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.

ABSTRACT
Human resources, their management and educational planning in general are a basic factor for the
improvement of the effectiveness and the quality of every educational system. This issue becomes very
important in the case of educational change implementation.
In this article, the theoretical framework of educational planning within the economics of
education perspective is presented in an effort to analyze the relationship between educational
planning and the implementation of educational change and reform in Greece.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και κυρίως η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων είναι δραστηριότητα που,
μέχρι τη δεκαετία του ’60 είχε αξιοποιηθεί μόνο στις αναπτυγμένες χώρες. Από τη δεκαετία του ’60 και
μετά, οπότε και κυριάρχησαν αφενός η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (Ψαχαρόπουλος,
1999, Mace et al, 1999, Καρατζιά-Σταυλιώτη, 1999) αφετέρου οι κοινωνιολογικές θεωρίες για τη
βελτίωση και επέκταση της εφαρμογής των δημοκρατικών αρχών της ισότητας και της δικαιοσύνης στις
κοινωνίες (Ματθαίου, 1997, Kazamias, Zambeta, Karatzia, 2001), ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός
επεκτάθηκε και υιοθετήθηκε από εθνικές κυβερνήσεις αλλά και από υπερεθνικούς οργανισμούς που
ασχολούνται με θέματα εκπαιδευτικά. Στο πεδίο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αξιοποιήθηκαν έννοιες
και μεθοδολογικά εργαλεία που προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο του πολιτικού σχεδιασμού (λ.χ.
σχεδιασμός στην πολεοδομία, στον χώρο της υγείας κλπ.) και, κυρίως, της Οικονομικής θεωρίας.
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αναφέρεται σε δυο σαφώς διαφοροποιημένες, αλληλοσυνδεόμενες
προσεγγίσεις α) στις μεθόδους συσχέτισης του κόστους και του οφέλους ανάμεσα στα διάφορα
εκπαιδευτικά προγράμματα και τη συνεπαγόμενη αποτίμηση της οικονομικής αξίας της εκπαίδευσης και
πρόγνωση της ζήτησης για (μετά υποχρεωτική κυρίως) εκπαίδευση και τη με στόχο την επιλογή του
πλέον αποτελεσματικού τρόπου επένδυσης στην εκπαίδευση (λ.χ. Ατομική ζήτηση για εκπαίδευση,
Κοινωνικός δείκτης ανταποδοτικότητας) β) στην πρόγνωση των απαιτήσεων της αγοράς σε σχέση με τις

διάφορες κατηγορίες εργατικού δυναμικού και στη συνέχεια τη διασύνδεση των απαιτήσεων αυτής με τις
ανάγκες για εκπαίδευση και κατάρτιση.
Η ποικιλία των πλαισίων πραγματοποίησης και εφαρμογής του εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε
καπιταλιστικές και σοσιαλιστικές χώρες, σε ανεπτυγμένες και σε αναπτυσσόμενες, οδήγησε στη
διαμόρφωση διαφοροποιημένων τρόπων και μεθοδολογιών εφαρμογής. Είναι σαφές ότι κυρίαρχοι
παράγοντες που επηρέασαν σε κάθε περίπτωση είναι το πολιτικό σύστημα της κάθε χώρας, αλλά και
στοιχεία ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά, τα οποία εμπλέκονται στη διαμόρφωση της εκάστοτε
εκπαιδευτικής πολιτικής.
Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι στις σοσιαλιστικές χώρες της (πρώην) Ανατολικής
Ευρώπης και στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κίνας, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός υπήρξε απαραίτητο
στοιχείο του εθνικού πολιτικού σχεδιασμού και διασυνδέθηκε με τις βασικές λειτουργίες της κεντρικής
διοίκησης. Υποστηρίζεται δε ότι ο προγραμματισμός / σχεδιασμός της εκπαίδευσης ακολουθεί στην
περίπτωση αυτή τη σχολή οικονομικού προγραμματισμού ακραίου τύπου (Ψαχαρόπουλος, 1999) ή τον
καθολικό προγραμματισμό όπου οι παραγωγικές μονάδες δέχονται από το κέντρο προγραμματισμού
οδηγίες αναφορικά με το τι και το πόσο θα παράγουν αλλά και με τους τρόπους που θα διαθέσουν τα
προϊόντα τους στους καταναλωτές.
Στις καπιταλιστικές κοινωνίες, όπου επαφίεται στους μηχανισμούς της αγοράς η ευθύνη για την
εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού δυναμικού, η διαδικασία του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού χρησιμοποιήθηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κυρίως διασύνδεσης τομέων της παραγωγής
με μορφές ή / και βαθμίδες εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των χωρών αυτών υποστηρίζεται ότι ο
προγραμματισμός / σχεδιασμός της εκπαίδευσης μπορεί να ακολουθήσει δυο σχολές προγραμματισμού
της
οικονομίας
γενικά:
τον
προγραμματισμό ενδεικτικού
τύπου ή
τον
αγγλοσαξονικό
ή φιλελεύθερο προγραμματισμό.
Ο προγραμματισμός / σχεδιασμός ενδεικτικού τύπου χρησιμοποιήθηκε στη Γαλλία και έχει
συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τις επιχειρήσεις αναφορικά με τις συνθήκες που θα αναμένουν στην
αγορά καθώς και σχετικά με το τι πρέπει να παράγουν για να υπάρξει ισορροπία στην οικονομία και να
μη δημιουργηθούν οικονομικές κρίσεις. Ο αγγλοσαξονικός ή φιλελεύθερος προγραμματισμός /
σχεδιασμός επικρατεί και έχει, βέβαια διαφοροποιημένες εφαρμογές, κυρίως στην Αμερική και σε πολλές
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού αυτού περιορίζεται η επέμβαση του κράτους
στην οικονομική ζωή μόνο στο πεδίο του καθορισμού ορισμένων μεταβλητών που επηρεάζουν άμεσα τη
δημοσιονομική πολιτική όπως είναι το επιτόκιο προεξόφλησης, η συναλλαγματική ισοτιμία, η κυκλοφορία
χρήματος και οι φορολογικοί συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή γίνονται αναφορές σε οικονομική
πολιτική παρά σε οικονομικό προγραμματισμό. Όσον αφορά στην εκπαίδευση οι πολιτικές που
εφαρμόζονται αναφέρονται στην εισαγωγή μηχανισμών της αγοράς στο χώρο της με στόχο να βελτιωθεί
η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσα από τον συνεπαγόμενο ανταγωνισμό. Συνδεόμενες
έννοιες που ενυπάρχουν στο σύγχρονο εκπαιδευτικό λόγο είναι αυτές της «απόδοσης λόγου», της
«βελτίωσης της επίδοσης», της «διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά» κλπ.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός υιοθετήθηκε ως μέρος του εθνικού
προγραμματισμού (Βούτσινος κ.ά., 1994) ως «όχημα» για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη
(Mace et al, 1999 & 2000). Ο κάθε είδους σχεδιασμός κρίθηκε απαραίτητος για τις χώρες αυτές εξαιτίας
της ανάγκης για αποδοτική αξιοποίηση των περιορισμένων χρηματικών και άλλων παραγωγικών πόρων.
Ταυτόχρονα ο σχεδιασμός στις χώρες αυτές ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρουν τεχνική βοήθεια
από διεθνείς οργανισμούς (World Bank, 1996), πρακτική που είχε υιοθετηθεί από τη δεκαετία του ’60 και
μετά.
Ακόμη και σήμερα, στις χώρες λ.χ. της Ε.Ε. όπου υπάρχει το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το οποίο
συγχρηματοδοτεί μαζί με εθνικούς πόρους έργα κοινωνικής βάσης (ΕΚΤ) ή έργα υποδομής (ΕΤΠΑ),
κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός / προγραμματισμός σε εθνικό επίπεδο σε όλους τους τομείς (και στην
εκπαίδευση). Ο προγραμματισμός αυτός κατατίθεται στην Ε.Ε. προκειμένου να εγκριθεί η σχεδιαζόμενη
χρηματοδότηση, τόσον όσον αφορά στη συμφωνία της στοχοθεσίας με τους γενικούς στόχους που
προωθεί η Ε.Ε., αλλά και όσον αφορά στη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στους τρόπους υλοποίησης
των στόχων αυτών.

Στο άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται η έννοια της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού σχεδιασμού με στόχο η εννοιολόγηση αυτή να αποτελέσει το πλαίσιο της ανάλυσης που
ακολουθεί. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά της ιστορικοσυγκριτικής μεθοδολογίας
και της ανάλυσης κειμένου που εφαρμόζονται στη σχετική διερεύνηση. Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικοί
σταθμοί στο πεδίο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και τα
αποτελέσματα της μελέτης τους με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την προώθηση
αλλαγών στην εκπαίδευση με έμφαση στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των ανθρωπίνων
πόρων.

Η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, όπως έχει προαναφερθεί, έχει λάβει ποικιλία ορισμών και περιεχομένων.
Με βάση τους ορισμούς που κατά καιρούς έχουν αποδοθεί στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (Ψαχαρόπουλος,
1999, Mace et al, 1999, Πεσμαζόγλου, 1994) αλλά και τις εφαρμογές του, είναι δυνατόν να διαμορφωθεί
ο εξής λειτουργικός ορισμός, όπου είναι εμφανής η διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο γενικότερο
εκπαιδευτικό σχεδιασμό και με το σχεδιασμό και τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων:
«Εκπαιδευτικός σχεδιασμός θεωρείται ο ορθολογικός τρόπος σκέψης και δράσης στη βάση του οποίου
επιλέγεται η βέλτιστη ανάμεσα σε εναλλακτικές λύσεις και μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα της κάθε
διαδικασίας μέσα από την πλέον αποτελεσματική κατανομή, διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων
χρηματικών και ανθρωπίνων πόρων»
Ο ορθολογικός σχεδιασμός, βέβαια, πρέπει να αποτελεί μορφή σχεδιασμού που να βασίζεται σε
πληροφορίες και δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας με ορθολογικό τρόπο. Όλα τα στάδια του
εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ορισμός πλαισίου, επιλογή μοντέλου, συλλογή πληροφοριών, επιλογή
τεχνικών επεξεργασίας των πληροφοριών, εξαγωγή συμπερασμάτων, διαμόρφωση προτάσεων) πρέπει
να βρίσκονται σε μία διαρκή αλληλεπίδραση και να μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ένα σύστημα που η
εφαρμογή του είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας που το υιοθετεί με την οποία βρίσκεται σε
δημιουργική διάδραση.
Ο ορθολογικός σχεδιασμός ως θέση και ως πρακτική έχει κατά καιρούς επικριθεί τόσο από
υποστηρικτές της ελεύθερης οικονομίας όσο και από υποστηρικτές του σοσιαλιστικού προτύπου. Οι μεν
πρώτοι εκφράζουν θέσεις εναντίον της παρέμβασης του κράτους με αναφορές στις «μαγικές» ιδιότητες
και λειτουργίες της αγοράς. Οι δε δεύτεροι υποστηρίζουν προγραμματισμό υποταγμένο στις απαιτήσεις
μιας κεντρικά προσδιορισμένης οικονομίας.
Ταυτόχρονα έχει επικριθεί και από διανοούμενους και άλλους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Υπάρχουν αναφορές σχετικές με την ατέλεια των προτύπων (μοντέλων) που χρησιμοποιεί
και για τις πολύπλοκες και δύσκαμπτες μεθόδους που υιοθετεί (Μace et al, 1999). Επίσης υπάρχει έντονη
κριτική αναφορικά με τη λεγόμενη «υποκριτική αντικειμενικότητα» (των ποσοτικών εκφράσεων) και τον
περιορισμένο βαθμό χειρισμού αξιών, ιδεολογίας και δεοντολογίας. Ως αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού
υποστηρίζεται ότι στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού παρουσιάζεται η αδυναμία ανταπόκρισης
στις απαιτήσεις της δυναμικής των διοικητικών και κοινωνικών οργανισμών και η έλλειψη ευαισθησίας
στα πολιτικά ρεύματα (Kazamias et al, 2001).
Πολλοί μελετητές (Πεσμαζόγλου, 1994, Βούτσινος, κ.ά, 1994) αναφέρονται στο ότι σχεδιασμός είναι
αναπόφευκτος διότι αποτελεί βασική ανθρώπινη δραστηριότητα σε κάθε τομέα της ατομικής και
κοινωνικής ζωής, ιδιαίτερα δε στους τομείς όπου επενδύονται χρηματικοί και ανθρώπινοι πόροι και,
ακόμη περισσότερο σε αυτούς στους οποίους στηρίζεται και έχει αποδοθεί η οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη των χωρών, όπως είναι η εκπαίδευση. Στη βάση της αναγκαιότητας του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού, αυτός αναγνωρίζεται ως ένα από τα τρία σαφώς διακριτά στάδια σε κάθε οργανωμένη (είτε
αυτό γίνεται ενσυνείδητα ή ασυνείδητα) δραστηριότητα: του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της
αξιολόγησης . Το σκεπτικό αυτό παρέχει και το πλαίσιο διασύνδεσης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού με
τις όποιες εκπαιδευτικές αλλαγές ή και μεταρρυθμίσεις, είτε αυτό αναφέρεται σαφώς ως επιχείρημα και
νομιμοποιητικός λόγος, είτε ενυπάρχει και μπορεί να αναγνωριστεί στο σχετικό ρηματικό λόγο ως
ιδεολογία και πρακτική.

Στο πεδίο των ανθρωπίνων πόρων ο σχετικός σχεδιασμός αναφέρεται κυρίως σε θέματα προσφοράς
και ζήτησης για εκπαίδευση, ή σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται το 1993, ειδικά για το σχεδιασμό των
ανθρωπίνων πόρων στην εκπαίδευση (Mace et al, 1999): «Ο σχεδιασμός ανθρωπίνων πόρων ασχολείται
με το συντονισμό της προσφοράς στην εκπαίδευση στο παρόν ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη από την
αγορά παραγωγικότητα των ατόμων στο μέλλον».
Ένας λόγος ο οποίος δίνεται από τους σχεδιαστές για την υιοθέτηση μεθόδων σχεδιασμού των
ανθρωπίνων πόρων είναι η υποτιθέμενη στενή σχέση ανάμεσα στη δομή του εργατικού δυναμικού μιας
χώρας και στο ρυθμό της οικονομικής της ανάπτυξης, κάτι που υποστηρίζεται κυρίως από τη θεωρία
ανθρώπινου κεφαλαίου (βλ. Schultz, 1664, 1993, Becker, 1993, Mace et al, 2000). Στη βάση αυτή οι
σχεδιαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προαναφερθείσα σχέση για να προβλέψουν τις ανάγκες του
εργατικού δυναμικού επιτυγχάνοντας τελικά ένα δεδομένο ρυθμό/ δείκτη ανάπτυξης. Λαμβάνοντας
υπόψη τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα του σχεδιασμού των ανθρωπίνων πόρων δεν θεωρείται παράλογο
το γεγονός ότι είχε τόσο μεγάλη επίδραση στους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές και είχε αποτελέσει στις
αρχές του 1970, σύμφωνα με τον Mark Blaug, την «κυρίαρχη μέθοδο στον κόσμο για την ολοκλήρωση του
κάθε εκπαιδευτικού και οικονομικού σχεδιασμού» (βλ. Mace et al, 1999).
Μια από τις βασικότερες θεωρητικές βάσεις για την υιοθέτηση μεθόδων σχεδιασμού των ανθρωπίνων
πόρων από τους σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής ήταν ο ισχυρισμός ότι οι αγορές εργασίας μπορεί να
μην ήταν ικανές να αναπτυχθούν και να αντιμετωπίσουν τις ραγδαίες αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό
συγκείμενο. Για παράδειγμα, το ζήτημα της χρονικής καθυστέρησης ανάμεσα στην υλοποίηση των
σχεδίων και την απόκτηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά τον
εκπαιδευτικό σχεδιασμό όπου εκτός από την χρονική καθυστέρηση υπάρχει και έντονη αβεβαιότητα όσον
αφορά πολλές παραμέτρους της «παραγωγικής διαδικασίας». μία ενδελεχής ανάλυση, η οποία δεν είναι
δυνατόν να γίνει στο πλαίσιο αυτού του άρθρου, θα αναφερόταν στις διαρκείς κοινωνικοοικονομικές
αλλαγές που προβάλλονται και στην εκπαίδευση και οφείλονται στις αυξανόμενες επιδράσεις της
παγκοσμιοποίησης των αγορών, στη διεθνοποίηση της κουλτούρας, στην έκρηξη της γνώσης στην
επιστήμη και την τεχνολογία, στις ασυμμετρίες πληροφόρησης και στις πληθυσμιακές μετακινήσεις και
γεωπολιτικές αλλαγές.
Το κατά πόσο υπάρχουν χρονικές καθυστερήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και η ένταση των
καθυστερήσεων αυτών αποτελούν κεντρικό σημείο για την εφαρμογή μεθόδων σχεδιασμού ανθρωπίνων
πόρων. Το όλο σχετικό σκεπτικό στηρίζεται στο κατά πόσο η αγορά και τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι
ικανά να ελαττώσουν τις ελλείψεις ή την προσφορά εξαιρετικά γρήγορα, προσαρμοζόμενα στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες, ή αν απαιτείται ο σχεδιασμός στο πεδίο του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να
γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις για να υποστηριχθεί η ισορροπία στην αγορά εργασίας και να
χρησιμοποιηθούν αποδοτικά οι όλο και περισσότερο λιγοστοί χρηματικοί και ανθρώπινοι πόροι. Αυτό το
αμφιλεγόμενο σημείο διακατέχει τη συζήτηση στο πεδίο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού όπου κατατίθενται
επιχειρήματα υπέρ ή κατά της παρέμβασης του κράτους (Mace et al, 2000).
Στη βάση της ύπαρξης της εσωτερικής και της εξωτερικής αποδοτικότητας (Mace et al, 2000,
Καρατζιά-Σταυλιώτη, 1999) αλλά και της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει το χώρο της εκπαίδευσης
γίνεται σαφές ότι θα μπορούσαν να καταγραφούν πολλές εναλλακτικές μέθοδοι στο πεδίο του σχεδιασμού
των ανθρωπίνων πόρων και ειδικά στα θέματα που αφορούν στην πρόβλεψη του ανθρώπινου δυναμικού.
Μπορούν ενδεικτικά να αναφερθούν οι εξής:
·
·
·
·
·

η μέθοδος διερεύνησης της γνώμης των εργοδοτών,
η μέθοδος αποτίμησης της αυξητικής τάσης του πηλίκου εργασίας και επενδυτικών πόρων,
η μέθοδος συσχέτισης των προβλέψεων εργατικού δυναμικού με δημογραφικές αλλαγές (όπως
λ.χ. αριθμός μαθητών ανά εκπαιδευτικό,
η μέθοδος των διεθνών συγκρίσεων και
η μέθοδος που εφαρμόστηκε στο Μεσογειακό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΜΠΠΑ).

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην τελευταία μέθοδο διότι αυτή η μέθοδος είναι
σύνθετη και ουσιαστικά συνδυάζει αρκετά στοιχεία όλων των άλλων προσεγγίσεων. Θεωρείται ως η πιο
μελετημένη και καθολική προσπάθεια τυποποίησης της σχέσης ανάμεσα στα διαφορετικά εκπαιδευτικά
συστήματα και εκπαιδευτικά προγράμματα και στην οικονομική ανάπτυξη. Η σχετική έρευνα που έγινε
από τον ΟΟΣΑ περιλάμβανε εννέα χώρες της Μεσογείου, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με την εφαρμοσμένη μεθοδολογία, ο σχεδιασμός ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να περάσει
μέσα από έξι στάδια. Ξεκινά με τη θέση ενός αρχικού «στόχου» αναφορικά με το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν (ΑΕΠ) για τα επόμενα χρόνια (στην προκειμένη περίπτωση για τα επόμενα δέκα χρόνια) και στη
συνέχεια αναγνωρίζονται τα εξής στάδια και παραδοχές (Mace et al, 1999, Ψαχαρόπουλος, 1999):
1. Υπάρχει η παραδοχή ότι η επίτευξη του επιδιωκόμενου ΑΕΠ εξαρτάται από μεγάλες κατηγορίες του
παραγωγικού τομέα της οικονομίας (π.χ. γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές, υπηρεσίες κλπ).
2. Ένας δείκτης του μέσου όρου εργασίας – οικονομικών πόρων εφαρμόζεται τμηματικά στις διάφορες
κατηγορίες ή στους επί μέρους ανά κατηγορία στόχους για το ΑΕΠ. Σκοπός της διαδικασίας είναι να
επιτευχθεί η πρόβλεψη για εργατικό δυναμικό σε κάθε τομέα και κατηγορία παραγωγής.
3. Ο προβλεπόμενος αριθμός εργατικού δυναμικού κατανέμεται ανάμεσα σε σαφώς διαφοροποιημένες
κατηγορίες επαγγελμάτων.
4. Η δομή των επαγγελματικών κατηγοριών μετατρέπεται σε μία αντίστοιχη εκπαιδευτική δομή μέσα
από μία διαδικασία αξιολόγησης και διασύνδεσης των τυπικών και ουσιαστικών απαιτήσεων
διεξαγωγής του κάθε επαγγέλματος.
5. Τα σχέδια που συντάσσονται και που αναφέρονται στις απαιτήσεις ως προς την εκπαίδευση σε σχέση
με το απαιτούμενο για τη συγκεκριμένη οικονομική ανάπτυξη εργατικό δυναμικό, προσαρμόζονται
για τυχόν «απώλειες» και «αστάθειες». Πιο συγκεκριμένα, οι προσαρμογές αναφέρονται σε
περιπτώσεις θανάτων, συνταξιοδοτήσεων, μεταναστεύσεων κλπ. Όταν έχουν πραγματοποιηθεί αυτοί
οι υπολογισμοί και προσαρμογές, έχει επιτευχθεί η πρόβλεψη της ζήτησης για εκπαιδευμένο εργατικό
δυναμικό, υπό τον όρο της επιτυχίας του στόχου ΑΕΠ.
6. Από τη στιγμή που έχουν γίνει οι υπολογισμοί των εκπαιδευτικών απαιτήσεων για όλους τους τομείς
της οικονομίας, η επόμενη φάση είναι αυτοί να συγκριθούν με την προσδοκώμενη προσφορά
εργατικού δυναμικού με διαφοροποιημένα προσόντα στη βάση της σημερινής εκροής του
εκπαιδευτικού συστήματος. Στο ΜΠΠΑ και σε όλες τις άλλες μεθόδους που αναφέρθηκαν παραπάνω,
η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που απαιτείται για να φτάσουμε στο στόχο ανάπτυξης και σε αυτό που
θα προσφερθεί δείχνει την απαιτούμενη αύξηση των «εισροών» και επενδύσεων ώστε να επιτευχθεί
ο στόχος του δείκτη ανάπτυξης. Η αποτίμηση και διερεύνηση της διαφοράς αυτής οδηγούν σε
εκτιμήσεις των απαιτούμενων πόρων / εισροών λ.χ. αυξήσεων του αριθμού των εκπαιδευτικών, των
κτιρίων, του εξοπλισμού κλπ.
Οι απόψεις που αφορούν στην προσέγγιση του σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων στηρίζονται σε
υποθέσεις σχετικά με την καμπύλη παραγωγής, τις αλλαγές στη παραγωγική διαδικασία, τις αλλαγές
στην απασχόληση, τους ορισμούς στην απασχόληση, τις επιδράσεις στην τιμή και στο κόστος, τον
σχεδιασμό των εργοδοτών και τις διεθνείς συγκρίσεις. Όσον αφορά την καμπύλη παραγωγής
χρησιμοποιούνται οι συνολικές καμπύλες παραγωγής, είτε άμεσα είτε έμμεσα , για να καθορίσουν τις
μελλοντικές ανάγκες για εργατικό δυναμικό. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η υπόθεση ότι μπορούν όλες οι
εισροές της οικονομίας – ορυκτός & επίγειος πλούτος, εργασία, κεφάλαιο – να μπουν στην ίδια κατηγορία
και να υπολογιστεί η σχέση ανάμεσα σε αυτές τις εισροές και τις εκροές ( κυρίως το ακαθάριστο εθνικό
προϊόν, ΑΕΠ ). Στο συγκεκριμένο σκεπτικό θεωρείται ότι η τεχνολογία έχει μία ουδέτερη επίδραση στη
σχετική παραγωγικότητα των διαφόρων παραγόντων της παραγωγής στους οποίους υπολογίζεται ένα
μηδενικό πηλίκο υποκατάστασης, κάτι που στην πραγματικότητα δεν ισχύει (Mace et al, 1999).
Όσον αφορά στις αλλαγές στην απασχόληση και παραγωγικότητα, οι σχεδιαστές πρέπει να γνωρίζουν
την ποσότητα του προϊόντος που θα παράγει ένας λ.χ. μηχανικός κατά την περίοδο για την οποία γίνεται
η πρόβλεψη, κάτι που δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή των έντονων
τεχνολογικών κυρίως αλλά και λοιπών κοινωνικοοικονομικών μεταβολών. Η μετατροπή των διαφόρων
επαγγελματικών απαιτήσεων σε εκπαιδευτικές προϋποθέτει την ύπαρξη μη διφορούμενων αλλά σαφώς
διαφοροποιημένων καθορισμών (job descriptions) στα επαγγέλματα και σε απαιτούμενες ικανότητες και
δεξιότητες (job requirements). Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σαφής θεωρητική ή εμπειρική στήριξη
για τις υποθετικές αυτές συσχετίσεις.
Σε κάθε είδους σχεδιασμό ανθρωπίνων πόρων προϋποτίθεται ότι οι αλλαγές στις τιμές και τα κόστος
δεν επηρεάζουν τη σύνταξη των σχετικών προγραμμάτων, κάτι που οι θεωρήσεις της αγοράς δεν είναι
εύκολο να αποδεχθούν. Στο ίδιο πλαίσιο θεωρείται ότι η διασύνδεση της εκπαίδευσης με το επάγγελμα
καθορίζεται από τη σχετική ζήτηση, χωρίς να υπάρχουν αναφορές σε θέματα προσφοράς. Έχει γίνει,
βέβαια, γενικότερα αντιληπτό στο χώρο των οικονομικών ότι δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν οι

επιδράσεις της προσφοράς από τις επιδράσεις της ζήτησης, ιδιαίτερα σε μοντέλα όπως αυτά που
χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό ανθρωπίνων πόρων.
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η γνώμη των εργοδοτών για να προσδιοριστούν οι μελλοντικές
ανάγκες της οικονομίας ενυπάρχει η υπόθεση ότι οι εργοδότες διαθέτουν «σταθερά και ορθολογικά»
σχέδια για τις μελλοντικές τους ανάγκες σε εργατικό δυναμικό. Στην προκειμένη περίπτωση οι εργοδότες,
εκτός από τον αναγκαίο δικό τους αυστηρό σχεδιασμό, θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τη
μελλοντική τους θέση στην αγορά, αλλά και τις συνθήκες παραγωγής που θα επικρατήσουν στις
μελλοντικές αγορές και επαγγελματικές περιοχές. Όλα αυτά βέβαια είναι πολύ δύσκολο να ισχύουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα στις σημερινές οικονομίες.
Όσον αφορά στις διεθνείς συγκρίσεις, μέθοδος που αναπτύχθηκε μαζί με τις υπόλοιπες συγκριτικές
μεθοδολογίες στην εκπαίδευση (Ματθαίου, 1997), θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτή στηρίζεται στην
υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές μπορούν να αντλήσουν μαθήματα από την εμπειρία άλλων
χωρών για τη σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την οικονομική ανάπτυξη, εφόσον υπάρχει
συγκεκριμένη αναπτυξιακή πορεία στο διεθνή χώρο όσον αφορά στο εργατικό δυναμικό. Στην προκειμένη
περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη παρόμοιων συντελεστών παραγωγής (λ.χ. ορυκτός
& επίγειος πλούτος, εργασία, κεφάλαιο) που να διατίθενται στις ίδιες ποσότητες και ποιότητες σε όλες
τις χώρες, που θα πρέπει να διαθέτουν και παρόμοιες συνθήκες παραγωγής.
Παρόλες τις κριτικές ή το σκεπτικισμό που δέχονται οι παραπάνω θέσεις (Youdi και Hinchliffe,
1985, Mace et al, 1999), οι διάφορες μέθοδοι σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων συνεχίζουν να
χρησιμοποιούνται διαρκώς προσαρμοζόμενοι ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί το σε κάθε περίπτωση
αναμενόμενο κοινωνικό και οικονομικό όφελος κυρίως στη βάση της πρόβλεψης των μελλοντικών
αναγκών.
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να γίνει αναφορά και στις πρόσφατες τάσεις στο πεδίο του
εκπαιδευτικού σχεδιασμού σχετικά με την υιοθέτηση ενός συνθετικού μοντέλου με ιδιαίτερη αναφορά στις
μεθόδους σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων. Στο συνθετικό αυτό μοντέλο συνδυάζονται οι διαφορετικές
απόψεις που αφορούν στην πρόβλεψη της ατομικής και κοινωνικής ζήτησης για εκπαίδευση αλλά και
στην πρόβλεψη των αναγκών για εργατικό δυναμικό για να σχηματιστεί ένα νέο μοντέλο. Σε κάθε
περίπτωση, τα άτομα που ασχολούνται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό θα πρέπει να αποσαφηνίσουν:
-

τις μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας για «εκπαιδευμένα» άτομα,
τις συσχετίσεις που υπάρχουν σήμερα ανάμεσα στις ανάγκες στην οικονομία και στην προσφορά
για «εκπαιδευμένα» άτομα,
τους παράγοντες που επηρεάζουν την ατομική ζήτηση για εκπαίδευση έτσι ώστε να
επιβεβαιωθεί το ότι θα «καλυφθούν» οι όποιες θέσεις φαίνεται να προσφέρονται στο σχεδιασμό.

Στην προκειμένη περίπτωση, μέσα από ένα συνθετικό μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού αναμένεται
να υπάρξουν τα ιδιαίτερα οφέλη από την εφαρμογή της κάθε μεθόδου, κάτι που βρίσκεται σε αρμονία με
τους στόχους των ατόμων που ασχολούνται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, με τη
χρήση του κοινωνικού δείκτη ανταποδοτικότητας αναμένεται να προκύψει η σαφής περιγραφή του
εκπαιδευτικού συστήματος στη βάση του κοινωνικού κόστους και του κοινωνικού οφέλους. Η
αποσαφήνιση της προσωπικής καμπύλης ζήτησης μπορεί να βοηθήσει στην ερμηνεία του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού σε σχέση με την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού. Οι μέθοδοι που αφορούν στην
πρόβλεψη και στο σχεδιασμό ανθρωπίνων πόρων αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις μελλοντικές ανάγκες
της οικονομίας σε «εκπαιδευμένα» άτομα.
Βέβαια, θα πρέπει να καταγραφεί ότι οι προαναφερθείσες θεωρήσεις δημιουργούν δυο βασικά
ζητήματα προς επίλυση. Το πρώτο ζήτημα αφορά στις αντιθετικές αντιλήψεις που υπάρχουν στο μοντέλο
που αναφέρεται στην πρόβλεψη των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και στο μοντέλο που
αναφέρεται στην πρόβλεψη της ζήτησης για εκπαίδευση, αντιλήψεις, για τις οποίες οι
ερευνητές Pscharopoulos & Woodwall, 1985 θεωρούν ότι περιγράφουν δυο εναλλακτικές «θέσεις για τον
κόσμο» (βλ. και Mace et al, 2000).
Στο πλαίσιο αυτό τίθεται εύλογα το ερώτημα: μπορούν τα μοντέλα που έχουν τόσο διαφορετικές
υποθέσεις για τα κίνητρα των ατόμων και τη φύση της αγοράς εργασίας αλλά και την παραγωγική
διαδικασία να συνδυαστούν σε ένα μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού; Φαίνεται δύσκολο οι δύο

διαφορετικές όψεις και «θέσεις για τον κόσμο». Ταυτόχρονα κατατίθενται λόγοι υπέρ του συνδυασμού
των μεθόδων σε ένα συνθετικό μοντέλο με δεδομένο το ότι η προσέγγιση του δείκτη ανταποδοτικότητας
είναι ένα οριακό και βραχυπρόθεσμο μοντέλο σχεδιασμού, ενώ το μοντέλο πρόβλεψης εργατικού
δυναμικού είναι μακροπρόθεσμο (Ψαχαρόπουλος, 1999). Παρόλα αυτά το μεγάλο πρόβλημα στην όλη
θεώρηση παραμένει και προβάλλεται στο κατά πόσο το εισόδημα αντανακλά την παραγωγικότητα των
εργαζομένων και κατά πόσο αυτή η παραγωγικότητα προέρχεται από την εκπαίδευση ή από άλλους
παράγοντες (Dore, 1984).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η επιστημολογική βάση της μεθοδολογικής προσέγγισης που αξιοποιείται στη συγκεκριμένη μελέτη
βασίζεται στην ονομαζόμενη ιστορικοσυγκριτική μεθοδολογία. Στο πλαίσιο αυτής της μεθοδολογίας
αναζητάται η κατανόηση και ερμηνεία συγκεκριμένων ιστορικών «γεγονότων» Στη βάση αυτή τα πολιτικά,
εκπαιδευτικά και κοινωνικά «γεγονότα» προβάλλονται στο εθνικό και διεθνές συγκείμενο μέσα από
ποιοτικές μεθοδολογίες και, κυρίως μέσα από την ανάλυση κειμένων που έχουν εκπονηθεί σε
συγκεκριμένες – ειδικές περιπτώσεις.
Σημαντικά «γεγονότα» που κατευθύνονταν προς συγκεκριμένες εκπαιδευτικές αλλαγές αφορούν
συχνά στη συσχέτιση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Μετά τη
θεωρητική στήριξη της διασύνδεσης αυτής με τη θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου (Schultz, 1964),
οδηγήθηκαν τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και οι υπερεθνικοί οργανισμοί σε επενδύσεις σοβαρών
ποσών σε εκπαιδευτικά προγράμματα που στηρίζονταν σε ορθολογικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Για την
επιλογή των «γεγονότων» που θα μελετηθούν παρουσιάζονται τα βασικά διαχρονικά χαρακτηριστικά των
μελετών στο πεδίο του σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων.
Στο μέσο της δεκαετίας του ’60 αναπτύχθηκε το σφαιρικό μοντέλο του ΜΠΠΑ (OECD, 1965) για την
πρόβλεψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, την έκφρασή τους σε βαθμίδες αποκτηθείσας
εκπαίδευσης στη βάση της υποτιθέμενης αύξησης της εθνικής οικονομίας. Την εποχή αυτή αναπτύσσεται
και το επενδυτικό ενδιαφέρον σε προγράμματα τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης με τους επενδυτές
να αναμένουν οφέλη στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών τους.
Όμως, στις αρχές του ’70, σχετικές μελέτες αναφέρονται στην «έλλειψη απόδοσης» των επενδύσεων
στην εκπαίδευση (Mace et al, 1999) και στην «ψευδαίσθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης» (ιδιαίτερα
της κατώτερης δευτεροβάθμιας) (βλ. και Ματθαίου, 1997). Οι «ευθύνες» που επέρριψαν οι μελετητές στον
«οικονομικό σχεδιασμό» και στα «οικονομικά της εκπαίδευσης» ήταν υπερβολικές, δεδομένου ότι οι
εφαρμογές των θεωρητικών μοντέλων υπόκεινται και στον «έλεγχο» της πραγματικότητας και κυρίως
των ανατροπών που μπορεί αυτή να επιφέρει. Στην προκειμένη περίπτωση μία σχετική ανατροπή των
επενδυτικών σχεδίων αφορούσε στη διεθνή πετρελαϊκή κρίση με τα συνεπακόλουθα κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα. Οι αμφισβητήσεις των μεθόδων εκπαιδευτικού σχεδιασμού υπερτονίζονται και από τους
ιδεολογικούς αντιπάλους οποιασδήποτε «οικονομικής» θεώρησης της εκπαίδευσης.
Τη δεκαετία του ’80 η τότε κοινωνική κυρίως πολιτική της ΕΟΚ δίνει σημασία στην ανάδειξη της
σχέσης εκπαίδευσης και οικονομικής ανάπτυξης και εστιάζεται κυρίως στην ενίσχυση και ποιοτική
αναβάθμιση της τεχνικής- επαγγελματικής εκπαίδευσης, κάτι που πιθανότατα επηρεάζει και τις εθνικές
πολιτικές επιλογές. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι διαχρονικά η σχέση αυτή ενισχύεται και συχνά
διαφοροποιείται όσον αφορά την ένταση, τις αλληλοσυσχετίσεις αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία που την
αποτελούν.
Με βάση αυτή τη συνοπτική ιστορική αναφορά και τη μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής στην
Ελλάδα από τη δεκαετία του ’60 και μετά έχουν επιλεγεί προς διερεύνηση οι εξής αντιπροσωπευτικοί
«σταθμοί» στο σχετικό πεδίο της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής:
α)
β)

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΜΠΠΑ και τα σχετικά αποτελέσματα
Η έρευνα του ΥΠΕΠΘ για την ανάπτυξη της Μεταγυμνασιακής Εκπαίδευση με τους Ψαχαρόπουλο
και Καζαμία που άρχισε το 1976 και ολοκληρώθηκε το 1985 με τη δημοσίευση από το ΕΚΚΕ του
«Παιδεία και ανάπτυξη στην Ελλάδα κοινωνική και οικονομική μελέτη της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης».

γ)
δ)
ε)

Η έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το 1997.
Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΠΘ, όπως κατετέθη στην Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση από το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), δηλαδή το 2ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής και Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ).
Ο τριπλός νόμος Ν. 2986 για «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών,
επιμόρφωση εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το κάθε «γεγονός» χωριστά
με στόχο να γίνει μία συνολική αποτίμηση των ευρημάτων στην τελευταία ενότητα του άρθρου.

Οι σημαντικοί σταθμοί στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική στο πεδίο του
σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων
α) Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΜΠΠΑ και τα σχετικά αποτελέσματα
Μια ιστορική αναφορά στα τεκταινόμενα στην ελληνική εκπαίδευση τις αρχές το 60 θα σταματήσει
στη σημαντική μεταρρύθμιση του 65, έστω και εάν αποκαλείται «μεταρρύθμιση που δεν έγινε» από τους
μελετητές της περιόδου, λόγω των ιστορικών «ασυνεχειών» που επέφερε η Χούντα και στο χώρο της
εκπαίδευσης (Μπουζάκης, 1984). Στη μεταρρύθμιση που προώθησε ο Γεώργιος Παπανδρέου (1964, Ν.
4399/64) βασικές προβλέψεις ήταν η δωρεάν παροχή εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και η
αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την καθιέρωση δυο τριετών επάλληλων βαθμίδων
στη θέση του ενιαίου εξαετούς γυμνασίου (του γυμνασίου και του λυκείου) και σε σχετική Εισηγητική
Έκθεση αναφέρεται ότι η (με την ανάπτυξη της τεχνικής εκπαίδευσης) «Δεν είναι δυνατόν να
προσδοκώμεν ότι η ελληνική οικονομία θα γίνει ανταγωνιστική εις τον στίβον της διεθνούς αμίλλης»
(Παπανούτσος, 1965).
Η χώρα τότε, μετά από τη σχετική πολιτική σταθεροποίηση της μεταπολεμικής περιόδου
επιζητούσε την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με τις ποικίλες μορφές βοήθειας που παρείχαν
Διεθνείς οργανισμοί, όπως ήταν ο ΟΟΣΑ και η Διεθνής Τράπεζα, που χρηματοδοτούσαν εκπαιδευτικά
προγράμματα κατά προτεραιότητα σε χώρες που το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) ήταν
κάτω του διεθνούς μέσου όρου. Προϋπόθεση για την οικονομική βοήθεια ήταν η διεξαγωγή εγχώριων
σχετικών ερευνών. Μέσα από το ΜΠΠΑ οι χώρες αποκτούσαν την ευχέρεια να στηρίξουν σχετικά αιτήματα
για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη οικονομική
ανάπτυξη. Η Ελλάδα με τη συμμετοχή της στο ΜΠΠΑ είχε στη διάθεσή της τις προβλέψεις που προέκυψαν
από τις επί μέρους μελέτες, στις οποίες μπορούσε να βασιστεί για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών
σχεδίων. Αυτό έγινε όταν η Ελλάδα ζήτησε τη βοήθεια της Διεθνούς Τράπεζας για να στηρίξει την
υλοποίηση των βασικών προβλέψεων του ΜΠΠΑ για τη χώρα (OECD, 1965, σ. 46):
«Κατά τη δεκαετία 1960-70 η χώρα θα χρειαστεί κατά μέσο όρο τον ετήσιο αριθμό των 500 μηχανικών,
645 τεχνολόγων, 1.230 τεχνικών-μηχανικών, 450 τεχνικούς και 14.500 άτομα ως ανειδίκευτο προσωπικό.»
Στο πλαίσιο αυτό η Διεθνής Τράπεζα εισηγήθηκε στη χώρα και χρηματοδότησε το εκπαιδευτικό
μοντέλο των ΚΑΤΕ, η ίδρυση των οποίων θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 580/1970 και η λειτουργία τους άρχισε
το 1973.
Το 1970, μετά από σχετική πρόσκληση, οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ εκπονούν την έκθεση για το
Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα, της οποίας πολλά συμπεράσματα και εισηγήσεις στηρίχθηκαν και στα
ευρήματα του ΜΠΠΑ (OECD, 1970). Στην έκθεση ο ΟΟΣΑ εισηγείται την επέκταση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης από τα έξι στα εννιά χρόνια και την εισαγωγή της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
στην μετά – υποχρεωτική εκπαίδευση, προβλέψεις που θεσμοθετούνται με το μεταρρυθμιστικό Ν. 309/76.
Με το Ν. 576/77 ιδρύονται τα ΚΑΤΕΕ για να αντικαταστήσουν τα ΚΑΤΕ, με τον ισχυρισμό της πραγματικής
μείωσης της ζήτησης για ανώτατη εκπαίδευση αλλά και της περισσότερης ικανοποίησης των αναγκών της
αγοράς.
Οι Ψαχαρόπουλος & Καζαμίας (1985) αξιολογούν τις προβλέψεις της μελέτης του ΟΟΣΑ (OECD 1965)
για τις χώρες της Μεσογείου και αναφέρουν ότι οι προβλέψεις του προγράμματος αυτού για τη χώρα μας

πραγματοποιήθηκαν περίπου στο ποσοστό του 83%. Οι ίδιοι δε εφάρμοσαν την παρόμοια μεθοδολογία
στη δική τους μελέτη που περιγράφεται πιο κάτω (Mace et al, 1999, Ψαχαρόπουλος, 1999).
β) Η έρευνα του ΥΠΕΠΘ για την ανάπτυξη της Μεταγυμνασιακής Εκπαίδευση με τους Ψαχαρόπουλο
και Καζαμία που άρχισε το 1976 και ολοκληρώθηκε το 1985.
Στην έρευνα αυτή, όπως έχει ήδη αναφερθεί χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι αποτίμησης της ατομικής
ζήτησης, της κοινωνικής αποτελεσματικότητας και της πρόγνωσης ανθρωπίνων πόρων του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού για τη διερεύνηση της σχέσης της εκπαίδευσης (παιδείας) και της κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης και τη διαπίστωση προτάσεων βελτίωσης. Η μελέτη περιέχει δυο ειδών προβολές της δομής
της εκπαίδευσης για το μέλλον. Η πρώτη αναφέρεται στον αριθμό των πτυχιούχων μεταγυμνασιακου
επιπέδου που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών τα οικονομίας. Η δεύτερη δομή περιλαμβάνει
και την κοινωνική ζήτηση για εκπαίδευση και έχει ως ορίζοντα το 1991.
Στη σύνοψη των αποτελεσμάτων (1985) αρχικά γίνονται αναφορές σε πολιτιστικά θέματα όπου
κυριαρχεί η άποψη ότι «Η ταχύρρυθμη εκβιομηχανοποίηση της χώρας και η είσοδός της στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα οδηγούν σε ένα περισσότερο εξωστρεφή (διεθνή) προσανατολισμό του
εκπαιδευτικού συστήματος».
Συνολικά κατατίθενται 27 προτάσεις που αφορούν αρχικά στην ικανοποίηση των αριθμητικών
προβλέψεων για διάφορες ειδικότητες σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους μέσα από την
μεταγυμνασιακή εκπαίδευση, ώστε να επιτευχθεί ο τεθείς ως στόχος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας.
Η παρουσίαση των προτάσεων αυτών που ακολουθεί συνοδεύεται από σχόλια που προέκυψαν από τη
μελέτη της χρονικής αυτής περιόδου αλλά και καταγραφή σε ένα συγκριτικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών
αλλαγών που ακολούθησαν τη δημοσίευση της έκθεσης.
Σύμφωνα με την έκθεση για να επιτευχθεί ο σκοπός της οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να
βελτιωθεί η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και να αποκτήσει πλήρη ισοτιμία με τη γενική και να γίνει
περισσότερο ορθολογική κατανομή των εισακτέων στις ανώτατες σχολές, ο αριθμός των οποίων θα
πρέπει να αυξηθεί (ειδικά στις σχολές χαμηλού κόστους) για να ικανοποιηθεί η υπερβολική ατομική και
κοινωνική ζήτηση για σπουδές. Στη βάση αυτή θα πρέπει οι νέες σχολές που θα ιδρυθούν να
κατανεμηθούν γεωγραφικά σε όλη τη χώρα. Οι συγγραφείς της έκθεσης έκαναν συγκεκριμένη πρόταση
παρέχοντας και προβλέψεις με ποσοτικά στοιχεία (Ψαχαρόπουλος & Καζαμίας, 1985, σ. 36). Στην
πρόταση χώρισαν τη χώρα σε 12 περιφέρειες, στις οποίες έπρεπε να κατανεμηθούν οι πανεπιστημιακές
σχολές, ώστε, εκτός των άλλων, να σταματήσει και ο υδροκεφαλισμός των δυο μεγάλων πανεπιστημίων
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Στη σύνοψη των αποτελεσμάτων τονίζεται επίσης το ότι θα πρέπει ταυτόχρονα με όλα τα άλλα μέτρα,
να βελτιωθεί και η ποιότητα της παρεχομένης εκπαίδευσης. Οι αναφορές γίνονται κυρίως για την ανώτατη
εκπαίδευση, αλλά επεκτείνονται και στις άλλες βαθμίδες. Οι προτάσεις σχετίζονται με το σύστημα
εξετάσεων στα ΑΕΙ και αφορούν την επέκταση και συνεκτίμηση των κριτηρίων για επιλογή στα ΑΕΙ. Όσον
αφορά στη θεματολογία διδασκόμενης ύλης στα ΑΕΙ θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στο σχεδιασμό,
μεταβολή των περιεχομένων των προγραμμάτων και επείγουσα προώθηση των μεταπτυχιακών σπουδών
και έρευνας στα ΑΕΙ για τη δημιουργία ουσιαστικής ελληνικής επιστημονικής γνώσης. Προτείνονται επίσης
αλλαγές στη σχέση ΑΕΙ και Υπουργείου, στη δομή της ακαδημαϊκής μονάδας και το διαχωρισμό και την
ιεράρχηση των διδασκόντων και θεωρείται αναγκαία η δημιουργία Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Όσον δε αφορά στην εκπαίδευση δημοδιδασκάλων και καθηγητών γυμνασίου – λυκείου προτείνεται η
εξύψωση σε πανεπιστημιακό επίπεδο της εκπαίδευσης των λειτουργών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο κείμενο η παροχή ίσων ευκαιριών ταυτίζεται με την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως
αυτή προέρχεται από τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και συνδυάζεται με την οικονομική
αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις των συγγραφέων της έκθεσης αφορούν στην
παροχή χρηματικών ενισχύσεων σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και στην υποστήριξη των
εκπαιδευτικών υποδομών σε υποβαθμισμένες και απομακρυσμένες περιοχές.
Μπροστά στο δίλημμα της ικανοποίησης της κοινωνικής ζήτησης μέσα από την αύξηση του αριθμού
των φοιτητών και της απασχόλησης, η εισήγηση είναι να δοθεί προτεραιότητα στη σχετική ικανοποίηση

της κοινωνικής ζήτησης, δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο τα άτομα θα αποκτήσουν περισσότερη
εκπαίδευση και με δεδομένη την ευελιξία της ελληνικής οικονομίας θα μπορέσουν να απορροφηθούν.
Ο μεγάλος βαθμός ευελιξίας που υπήρχε στην ελληνική οικονομία την εποχή εκείνη όσον αφορά στην
απορρόφηση αποφοίτων συνηγορεί στην εισήγηση ότι στα προσεχή προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας, πρέπει να δίνει λιγότερη έμφαση στον ακριβή προσδιορισμό των «αναγκών» σε στελέχη
ορισμένων ειδικοτήτων, και περισσότερο βάρος στο κόστος και την ποιότητα των αποφοίτων.
Η αναγκαιότητα για παραγωγή στελεχών που να μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε διάφορα
επαγγέλματα, όπως επιβάλλουν η τεχνολογική μεταβολή και η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ δεν
ικανοποιείται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Προς αυτό συντελούν η «πτυχιοκρατία» των προσλήψεων
στο δημόσιο και η έλλειψη διεπιστημονικού περιεχομένου στους διάφορους κύκλους σπουδών.
Στην έκθεση επισημαίνεται έντονα ότι οι βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελούν ενιαίο
σύνολο και επομένως οι οποιεσδήποτε αλλαγές και προγραμματισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
προϋποθέτουν αντιμετώπιση προβλημάτων και μεταρρυθμίσεων στις κατώτερες βαθμίδες (π.χ.
εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, πλήρης ισοτιμίας γενικών κα τεχνικών λυκείων). Στο ίδιο πλαίσιο
η μελέτη θεωρεί τα φροντιστήρια αναγκαίο κακό του συστήματος και αναφέρει ότι θα εκλείψουν μόνα
τους, όταν αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης και επιλογής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι
μαθητές δεν ενημερώνονται πλήρως για τα επαγγελματικά και οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με
ορισμένους κλάδους σπουδών και ιδίως την ανώτατη τεχνική εκπαίδευση.
Προτού παρουσιαστεί ο επόμενος ιστορικός σταθμός στην ελληνική εκπαίδευση για το θέμα του
σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων, που είναι η έκθεση του ΟΟΣΑ το 1997, καταγράφονται ορισμένα ιστορικά
«γεγονότα» ή εκπαιδευτικές αλλαγές, τα οποία φαίνεται να συσχετίζονται με την έκθεση Ψαχαρόπουλου
- Καζαμία χρονικά ή και σε επίπεδο νομιμοποιητικού λόγου.
Ο Νόμος πλαίσιο για την Ανώτατη εκπαίδευση Ν. 1268/ 82 αποτέλεσε, σύμφωνα και με ειδικούς
μελετητές (Μπουζάκης, 1984, Ματθαίου, 2002) ένα σημαντικό βήμα στο χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής
στο πεδίο αυτό. Στο πλαίσιο του νόμου αυτού αντιμετωπίζονται πολλά από τα θέματα που είχαν τεθεί και
από την έκθεση Ψαχαρόπουλου - Καζαμία, όπως για παράδειγμα είναι η διοικητική ανεξαρτητοποίηση
των ΑΕΙ και τα θέματα φοιτητικής μέριμνας. Φαίνεται μάλιστα ότι η σχετική εισηγητική έκθεση αξιοποιεί
σε επίπεδο νομιμοποιητικού λόγου την υπό διερεύνηση έκθεση για να επεκταθεί ακόμα περισσότερο
ειδικά όσον αφορά την προσαρμογή της Ανώτατης εκπαίδευσης ώστε να υποστηριχθούν η συμμετοχή της
χώρας στην ΕΟΚ αλλά και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τη ραγδαία ανάπτυξη
της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Ο Νόμος πλαίσιο για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ν. 1566/ 85 έρχεται για να
λύσει σε θεσμικό επίπεδο αρκετά διοικητικά, οργανωτικά και διαχειριστικά θέματα των δυο αυτών
βαθμίδων αντιμετωπίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα ως ενιαίο, όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή
του νόμου. Καταγράφεται δε ότι ένας τρόπος για την προώθηση του ενιαίου της εκπαίδευσης και της
βελτίωσης της ποιότητάς της θα είναι η επανίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με κύριες
αρμοδιότητες την εκπόνηση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων.
Υπενθυμίζεται ότι και η έκθεση Ψαχαρόπουλου – Καζαμία είχε αναφερθεί στην αναγκαιότητα εστίασης της
εκπαιδευτικής πολιτικής σε τρόπους βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και
είχε την συνδέσει με τον ορθολογικό σχεδιασμό των ανθρωπίνων πόρων.
Όσον αφορά την τεχνική εκπαίδευση, στις αρχές της δεκαετίας του 80 γίνονται πολλές αναφορές για
την ανεπάρκεια των ΚΑΤΕΕ να υλοποιήσουν τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκαν (Πεσμαζόγλου,
1884, ΥΠΕΠΘ, 1985) και κυρίως όσον αφορά το να προσφέρουν ένα εναλλακτικό δρόμο για σπουδές και
την αγορά εργασίας στους νέους. Οι σχετικές έρευνες για το θέμα αυτό (ΥΠΕΠΘ, 1985) υποστηρίζουν ότι
στην ουσία τα ΚΑΤΕΕ αποτέλεσαν ένα μηχανισμό «προεισαγωγής» στα ήδη υπερφορτωμένα
πανεπιστήμια. Με το Ν. 1404/ 1983 ιδρύονται τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα οποία
θεωρήθηκαν ότι αποτελούσαν μαζί με τα ΑΕΙ την Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και στόχευαν στην
αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και των αποφοίτων της, αλλά και στην προώθηση
της σχετικής έρευνας.
Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 1983 ιδρύονται τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια
(ΕΠΛ), τα οποία παρέχουν συνδυασμό γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης, ενώ παραμένουν και τα Τεχνικά

Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ). Το 1990 σε πρόταση νόμου (για την οποία υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από
συνδικαλιστικούς φορείς (ΥΠΕΠΘ, 1985) και συλλόγους γονέων και τελικά απεσύρθη) ανακοινώνεται η
θετική αξιολόγηση των ΕΠΛ και η αρνητική των ΤΕΛ. Τα βασικά προβλήματα της τεχνικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης, που καταδεικνύεται και από τις σχετικές έρευνες (Λαμπρόπουλος & Ψαχαρόπουλος, 1990),
εντοπίζονται στη μεγάλη εξειδίκευση που υπάρχει στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, στα
αναχρονιστικά εγχειρίδια, στην αναποτελεσματικότητα στο χώρο των εργαστηρίων τόσο όσον αφορά την
υποδομή, όσον και την εξειδίκευση των διδασκόντων και στην οργάνωση και διοίκηση των σχολείων.
Δυστυχώς τα προβλήματα αυτά δε φαίνεται να έχουν αντιμετωπισθεί πριν την έκθεση του ΟΟΣΑ για το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και εντοπίζονται και πάλι από τους εμπειρογνώμονες του διεθνούς αυτού
οργανισμού.
γ) Η πρόσκληση του ΟΟΣΑ για την εκπόνηση έκθεσης για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το 1995
και η σχετική έκθεση το 1997
Το 1995 το Υπουργείο Παιδείας καλεί τον ΟΟΣΑ για να μελετήσει το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
και να καταθέσει προτάσεις για τη βελτίωσή του. Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ ετοίμασαν ειδική έκθεση με
ποσοτικά στοιχεία για να περιγράψουν στους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ την υπάρχουσα κατάσταση και
ταυτόχρονα τους παρείχαν πρόσβαση σε οποιανδήποτε άλλη πληροφορία. Οι εξειδικευμένες
πληροφορίες αφορούσαν σε ζητήματα του ρόλου του ΥΠΕΠΘ, των υπηρεσιών και των φορέων
εκπαίδευσης, της διοικητικής αποκέντρωσης, της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς που
υποστηρίζονταν και από στατιστικά στοιχεία. Στην εισαγωγή της έκθεσης αυτής αναφέρεται ότι: «Ένα
θέμα στο οποίο το Υπουργείο Παιδείας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία είναι οι διαδικασίες αποκέντρωσης του
εκπαιδευτικού συστήματος …» και συνεχίζει τονίζοντας το ζήτημα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευσης ως εξής «Δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς τη συνεχή αύξηση της ζήτησης πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, μιας ζήτηση που θα πρέπει να θεωρηθεί ανεκτίμητο εθνικό προτέρημα. Η ζήτηση αυτή
αντιμετωπίζεται αφενός, με τη δημιουργίας νέων πανεπιστημίων ή την επέκταση των ήδη υπαρχόντων (αν
και σε μία περίοδο στενού κρατικού προϋπολογισμού και οι δυο αυτές λύσεις καθίστανται
προβληματικές), και, αφετέρου, με μεγάλο αριθμό Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό.
Κατά συνέπεια, είναι φυσικό ότι η διαδικασία των Εισαγωγικών Εξετάσεων για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση
είναι θέμα συνεχούς εθνικού διαλόγου και κριτικής.» (ΥΠΕΠΘ, 1995, σ. VI).
Οι συνολικές προτάσεις του ΟΟΣΑ σχετίζονταν κυρίως με την αναποτελεσματικότητα του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο χαρακτηριζόταν από συγκεντρωτική πολιτική και ως εκ τούτου
προωθούσε τη γραφειοκρατία. Παρά τη συγκεντρωτική πολιτική του ΥΠΕΠΘ ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός
που έπρεπε να υπάρχει για να παρέχει στοιχεία ορθολογικής εκπαιδευτικής πολιτικής στην πολιτική
ηγεσία σε πολλούς τομείς δεν υπήρχε ή ήταν πολύ «χαλαρός» και δεν παρείχε αξιόπιστα στοιχεία για ένα,
έστω μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό εκπαιδευτικών αλλαγών.
Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος συνδέεται από τους εμπειρογνώμονες του
διεθνούς οργανισμού με την ανάγκη διοικητικής αποκέντρωσης, αποτύπωσης, σχεδιασμού και
αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα στην έκθεση αναφέρεται:
«το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης … δημιουργεί ένα κλειστό σύστημα
εκπαίδευσης, το οποίο δεν παρουσιάζει την απαραίτητη ευελιξία στην αλλαγή και την καινοτομία» (OECD,
1997, σ. 191-192).
Προτού παρουσιαστεί ο σύγχρονος εκπαιδευτικός και πολιτικός λόγος στο πεδίο του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού, περιγράφονται οι σημαντικότερες εκπαιδευτικές αλλαγές που φαίνεται να συσχετίζονται σε
σημαντικό βαθμό με τη συγκεκριμένη έκθεση και που προωθήθηκαν κυρίως με το μεταρρυθμιστικό νόμο
Ν. 2525/ 97. Στην Εισηγητική έκθεση του Ν. 2525/97 υπάρχουν αναφορές στις εξής αδυναμίες και στοιχεία
αναποτελεσματικότητας του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος:
α)
β)

Η συνέχιση της ύπαρξης ανισοτήτων ανάμεσα λ.χ. στις αγροτικές και αστικές περιοχές και
στοιχείων κοινωνικού αποκλεισμού ανάμεσα στις σε διάφορες πολιτισμικές, γλωσσικές και
θρησκευτικές ομάδες,
Τα σχετικά υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου (για παράδειγμα δεν παραμένουν όλοι
οι μαθητές για να ολοκληρώσουν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση),

γ)
δ)

Η «επίμονη» ύπαρξη των φροντιστηρίων,
Το σχολείο χαρακτηρίζεται από φορμαλισμό, «παιδαγωγική αυθεντία» και σχετικά
αναχρονιστική γνώση,
ε) Το διπλό εκπαιδευτικό δίκτυο της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης λειτουργούσε σε
ένα πλαίσιο που διαφοροποιούσε τις διάφορες κοινωνικές ομάδες και δε συγχρονιζόταν με την
κοινωνία και το χώρο της εργασίας και
στ) Το σύστημα διακυβέρνησης χαρακτηρίζεται ως γραφειοκρατικό και δύσκαμπτο με διαδικασίες
«από πάνω προς τα κάτω».
Το τελευταίο αυτό θέμα της διακυβέρνησης έχει επισημανθεί και από τους ειδικούς του ΟΟΣΑ που
είχαν κληθεί για να εκπονήσουν έκθεση για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην έκθεση
καταγράφεται ότι αν και τα τελευταία χρόνια οι Επιθεωρητές των σχολείων αντικαταστάθηκαν από τους
Σχολικούς Συμβούλους, αυτό δεν έχει συντελέσει στην αποκέντρωση ή αποσυγκέντρωση του συστήματος.
Στα ίδια κείμενα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1997 εντοπίζονται επίσης και σημαντικές
αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος σε σχέση με την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα στα κείμενα
της μεταρρύθμισης αναγνωρίζονται οι εξής αδυναμίες:
α)
β)

γ)

δ)

Αλλαγές στους τύπους της εργασίας τους διάφορους τομείς παραγωγής και σημαντική
μετατόπιση προς υπηρεσίες που απαιτούν την καλλιέργεια «νέων δεξιοτήτων» από την
εκπαίδευση (Kazamias et al, 2001).
O μεγάλος αριθμός των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όταν αυτός
συγκριθεί με άλλες χώρες της Ε.Ε., αναφέρεται ως μειονέκτημα της αγοράς εργασίας τόσο διότι
αυτό είναι ενάντια στις «διεθνείς τάσεις» και αυξάνει την παραγωγικότητα και τη λογοδοσία
που συνδέονται – σύμφωνα με τη συζήτηση υπέρ της μεταρρύθμισης- με τη βελτίωση της
ποιότητας στην εκπαίδευση.
Η ανεργία των πτυχιούχων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, που ήταν ιδιαίτερα έντονη τη
δεκαετία του ’90, αναφέρεται ως ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της
«Κοινωνίας της γνώσης» και των προσόντων που οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατέχουν για
να μπορούν να αντιμετωπίσουν της προκλήσεις της εποχής.
Η ανεργία «ειδικών» ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό όπως είναι οι νέοι, οι
γυναίκες, οι επαναπατριζόμενοι και οι ξένοι μετανάστες που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και
με μέτρα εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Η τότε κυβέρνηση με ένα λόγο έντονα Ευρωκεντρικό και με σύγχρονη πολιτικο-οικονομική ιδεολογία
προωθεί τα παρακάτω βασικά μέτρα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που σύμφωνα με
τους σχεδιαστές της θα μπορέσουν να στηρίξουν το δρόμο προς τον εκσυγχρονισμό, την αποδοτικότητα
και την ποιότητα της εκπαίδευσης (Kazamias et al, 2001):
α)
β)

Το Ενιαίο Λύκειο,
Την «ανοικτή» πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση – Κατάργηση του «κλειστού» αριθμού
εισακτέων,
γ) Αλλαγή στη σχολική γνώση και κουλτούρα – νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (κυρίως για
το Λύκειο) και βιβλία,
δ) Αλλαγές στη διακυβέρνηση – ενδυνάμωση του ρόλου του κράτους με την προώθηση της
εκπαιδευτικής αξιολόγησης,
ε) Αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τις εθνικές και πολιτισμικές μειονότητες (τσιγγάνοι,
ξένοι και επαναπατριζόμενοι) αντιμετωπίζονται με το Ν. 2413/96,
στ) Νέο πλαίσιο προώθησης της Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
ζ) Ίδρυση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ)
Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι προαναφερθείσες προβλέψεις της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης του 1997 δεν προωθήθηκαν όλες με την ίδια ένταση και ταχύτητα. Το σκεπτικό στο οποίο
βασίζεται η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της οικονομίας και όπως
ο τότε Υπουργός Παιδείας δήλωσε η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας προϋποθέτει ευελιξία στις
εκπαιδευτικές δομές. Για τους μεταρρυθμιστές ο πολίτης της Ελλάδας του μέλλοντος δομείται ως
«επιχειρηματικό άτομο» ικανό να διαχειρίζεται και να ελέγχει τις πληροφορίες λειτουργώντας σε όλα τα
επίπεδα με αυτονομία. Στο πλαίσιο αυτό η Κοινωνία της γνώσης θα στηριχθεί στην οικονομία της γνώσης.

Τα τελευταία χρόνια (2000-2004) παρουσιάστηκε μία μετατόπιση του εκπαιδευτικού λόγου και της
έμφασης των εκπαιδευτικών μέτρων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, εφόσον αυτά εστιάζονται κυρίως
στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση της ιδεολογίας και
της παιδαγωγικής προσέγγισης του «επίκεντρου» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που είναι τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών. Πιο συγκεκριμένα κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα η έμφαση της δημιουργίας ενός
«ατόμου – πολίτη ευτυχισμένου και ικανού να ενταχθεί με επιτυχία στην κοινωνία και να δημιουργήσει»
(Αλαχιώτης,2002). Το βασικό εκπαιδευτικό μέτρο που προωθήθηκε την τελευταία τριετία αφορούσε την
εκπόνηση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών
(ΔΕΠΠΣ) και των συνακόλουθων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) για όλα τα μαθήματα και
όλες τις τάξεις του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου (ΦΕΚ 303&304 13-3-03). Στη βάση
του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ έχει αρχίσει ήδη η συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων και η εκπόνηση του
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού και κυρίως του ηλεκτρονικού διαθεματικού, διαδραστικού και
δημιουργικού εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό αυτό θα είναι «ανοικτό» ως προς την «πλατφόρμα» ώστε
να μπορεί ο εκπαιδευτικός να ανανεώνει και να συμπληρώνει, ώστε να το προσαρμόζει στις ιδιαίτερες
συνθήκες της τάξης του. Με τον τρόπο αυτό στις τάξεις μπορεί να εφαρμόζεται και να αξιοποιείται
εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό και να υπερκαλύπτεται η έννοια οποιουδήποτε «εναλλακτικού βιβλίου».
Στα κείμενα του Π.Ι. που αναφέρονται στην αλλαγή αυτή καταγράφεται ότι η βελτίωση της ποιότητας της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναμένεται να επηρεάσει και το Λύκειο, του οποίου το περιεχόμενο σπουδών
και οι μεθοδολογίες θα προσαρμοστούν διαρκώς βελτιούμενες και προσαρμοζόμενες στη σύγχρονη
κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα (ΔΕΠΠΣ, www.pi-schools.gr ).
Πολλές από τις αναφορές αυτές προβάλλονται και στον εκπαιδευτικό ρηματικό λόγο που
χρησιμοποιείται στα κείμενα που έχει εκπονήσει το ΥΠΕΠΘ στον επιχειρησιακό προγραμματισμό του για
τη χρηματοδότηση προγραμμάτων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευση και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΕΠΕΑΕΚ Ι (1997-2000) και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006).
δ) Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός του ΥΠΕΠΘ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων από το
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ Ι (1997-2000) και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006)
Όπως αναφέρει και ο Τσαούσης (1996) τα περιθώρια των κρατών μελών να ασκήσουν αυτόνομη εθνική
εκπαιδευτική πολιτική διαρκώς στενεύουν. Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί πεδίο όπου
ισχύει βασικά η αρχή της επικουρότητας για τις διάφορες κυβερνήσεις, εφόσον η εφαρμογή των
αποφάσεων εξαρτάται από τις εθνικές πολιτικές. Πρόσφατα με τις προσπάθειες για τη δημιουργία του
Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Dale, 2001), αλλά και τις προσπάθειες για την προώθηση της
ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2000), έχει τεθεί σε εφαρμογή η μέθοδος «ανοικτού συντονισμού», σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη
αποδέχονται τους μελλοντικούς στόχους που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δρομολογούν τον
τρόπο επίτευξής τους λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες του εκπαιδευτικού τους συστήματος,
αλλά και αξιοποιώντας διάφορες τεχνικές συντονισμού των πολιτικών που εφαρμόζονται (Dale,
2001, Gale, 2000).
Το κείμενο που συνοδεύει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΥΠΕΠΘ, όπως μπορεί να μελετηθεί στο
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΕΠΕΑΕΚ δεν αποτελεί βέβαια θεσμικό πλαίσιο. Είναι όμως ένα κείμενο
συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ε.Ε. που θέτει ένα πλαίσιο δέσμευσης σχετικά με τη
χρηματοδότηση εκπαιδευτικών σχεδίων και προγραμμάτων με συγχρηματοδότηση από το ΚΠΣ και από
εθνικούς πόρους. Είναι μία «οικονομοτεχνική μελέτη» που αφορά στους μελλοντικούς στόχους του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που προβάλλονται σε επί μέρους άξονες προτεραιότητας, ειδικά
μέτρα για την υλοποίησή τους, συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη
διαδικασία υλοποίησης των βασικών στόχων.
Στο παρόν άρθρο γίνονται αναφορές μόνο στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ λόγω της
ανάγκης περιορισμού του μεγέθους του άρθρου, αλλά και διότι, αν και όσον αφορά την οργάνωση των
περιεχομένων το ΕΠΕΑΕΚ Ι έχει διαφορές από το ΕΠΕΑΚ ΙΙ, οι διαφορές αυτές αμβλύνονται όταν
συγκριθούν τα περιεχόμενα και οι βασικές προτεραιότητες των δυο επιχειρησιακών σχεδίων. Ταυτόχρονα
η μελέτη της προϋπάρχουσας κατάστασης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα στο 2 ο ΕΠΕΑΕΚ είναι

περισσότερο διευρυμένη, έχει περισσότερα ποσοτικά στοιχεία και προβάλλεται σε μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Ως οικονομοτεχνική μελέτη το σχετικό κείμενο αναφέρεται σε ποσοτικά (για τη συλλογή και
επεξεργασία των οποίων αξιοποιούνται βασικές τεχνικές εκπαιδευτικού σχεδιασμού) και ποιοτικά
στοιχεία περιγραφής της παρούσας κατάστασης, στους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των στόχων
που τίθενται και που κατά πλειοψηφία συνάδουν με τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες της Ε.Ε. και
«απαντούν» στις προκλήσεις που δέχεται η χώρα «στο κατώφλι του 21 ου αιώνα (Ματθαίου, 2002), στην
κοστολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων, στη χρονική κατανομή των επί μέρους στόχων υλοποίησης
και στη βιωσιμότητα των διαφόρων δομών.
Στο κείμενο αναφέρεται ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βασίζεται στην εθνική στρατηγική
ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού Απασχόλησης και
επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να μπορέσει
να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Γίνονται δε σαφείς
αναφορές στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για κάθε θέμα καθώς και στους σχετικούς κανονισμούς
και εφαρμοζόμενες αρχές κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που η χώρα μας έχει
αποδεχθεί, όπως λ.χ. είναι η αρχή της προώθησης της διαφάνειας και του ανταγωνισμού κατά τη
διαδικασία επιλογής και ανάθεσης «αναδόχων» των διάφορων έργων που χρηματοδοτούνται.
Ειδικότερα, τόσο σε επίπεδο ιδεολογίας όσο και σε επίπεδο εφαρμογής αναγνωρίζεται ο ρόλος του
ανθρώπινου κεφαλαίου που, σύμφωνα με το κείμενο, περισσότερο από ποτέ, αναδεικνύεται σε
καθοριστικό παράγοντα επιβίωσης και προόδου των κοινωνιών. Το νέο περιβάλλον, όπως καταγράφεται
(ΥΠΕΠΘ, 2001), απαιτεί από το εκπαιδευτικό σύστημα την εκπαίδευση νέων, ικανών να ανταποκρίνονται
στις νέες κοινωνικές ανάγκες, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να ενταχθούν στην ενεργό ζωή και την
αγορά εργασίας. Στις αναφορές που υπάρχουν στο κείμενο γίνεται σαφές ότι το ΥΠΕΠΘ δεσμεύεται
ότι αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πρώτο ΕΠΕΑΕΚ δίνει ιδιαίτερο βάρος στην:
·
·
·
·

Ποιότητα των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων
Συνεχή αξιολόγηση των δράσεων,
Ποιότητα των αποτελεσμάτων,
Σύνδεσή τους με τις ανάγκες και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.

Οι άξονες προτεραιότητας που τίθενται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του ΕΠΕΑΚ ΙΙ είναι:
Άξονας Προτεραιότητας Α1
Η προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για
εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
Άξονας Προτεραιότητας Α2
Η προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια
βίου εκπαίδευσης.
Άξονας Προτεραιότητας Α3
Η ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων
Άξονας Προτεραιότητας Α4
Η βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας
Οι Άξονες αυτοί υποστηρίζονται από δυο ακόμη Άξονες, που αφορούν αφενός παρεμβάσεις
σε Υποδομές και Εξοπλισμό (Άξονας Προτεραιότητας Α5) και αφετέρου την αναγκαία Τεχνική
Βοήθεια (Άξονας Προτεραιότητας Α6). Το περιεχόμενο και οι προτεραιότητες που τίθενται στους άξονες
προτεραιότητας εξειδικεύεται στα εξής Μέτρα:
Το Μέτρο 1.1
Το Μέτρο 1.2
Το Μέτρο 2.1
Το Μέτρο 2.2

αφορά παρεμβάσεις για την Ένταξη Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών στο Εκπαιδευτικό
Σύστημα
αναφέρεται σε τρόπους Καταπολέμησης της Σχολικής Αποτυχίας και Διαρροής με
Εναλλακτικές Μορφές Μάθησης
σχετίζεται με παρεμβάσεις που προωθούν την Αναβάθμιση της Ποιότητας της
Παρεχόμενης Εκπαίδευσης
περιγράφει δράσεις για την Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών και
την Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Μέτρο 2.3
Το Μέτρο 2.4
Το Μέτρο 2.5
Το Μέτρο 2.6
Το Μέτρο 3.1
Το Μέτρο 4.1
Το Μέτρο 4.2
Το Μέτρο 5.1
Το Μέτρο 5.2
το Μέτρο 6.1

αναφέρεται σε παρεμβάσεις στο χώρο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
σχετίζεται με Τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Σύνδεση με την Αγορά
Εργασίας
περιγράφει παρεμβάσεις στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης
παρουσιάζει Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
αναφέρεται στην Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης και Καινοτομικών
Εφαρμογών
αφορά Προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης για
Γυναίκες
αναφέρεται στην δημιουργία Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Ερευνητικών
Προγραμμάτων για Γυναίκες
προωθεί την Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την Προώθηση Ισότητας
Ευκαιριών
στοχεύει στην Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών για την Βελτίωση της
Εκπαίδευσης
περιλαμβάνει όλες τις δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας.

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναφέρεται ότι η υλοποίησή του κινείται παράλληλα με σημαντικές
δράσεις θεσμικού χαρακτήρα στον τομέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης ότι οι
προτεραιότητες και τα μέτρα που αναπτύσσονται, βρίσκονται σε συνάφεια με τη γενικότερη πολιτική
ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, το εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση, την εκπαιδευτική
πολιτική και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσεκτική μελέτη του κειμένου, αλλά και η
παρακολούθηση του τρόπου που τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ υλοποιούνται,
φανερώνει μία μετατόπιση της υποχρέωσης για την εκπόνηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών σχεδίων,
εφόσον μέρος αυτής αποτελεί συναρμοδιότητα με την Ε.Ε., ειδικά σε περιπτώσεις που τα σχετικά σχέδια
εντάσσονται σε προγράμματα συγχρηματοδότησης.
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να παρουσιαστεί συνοπτικά μία βασική θεσμική ρύθμιση που
ακολούθησε την εκπόνηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και η μελέτη της φανερώνει τη σχέση που έχει με το σκεπτικό
που εκφράζεται στο σχετικό Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Αφορά στη θέσπιση του Ν. 2986/ 2001 για
την «Περιφερειακή Οργάνωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις». Σύμφωνα με το σκεπτικό του τριπλού αυτού νόμου, η αποσυγκέντρωση των εκπαιδευτικών
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες θα προωθήσει στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών, κυρίως αυτών
που σχετίζονται με τη διοίκηση και διαχείριση χρηματικών και ανθρωπίνων πόρων (όπως λ.χ. είναι οι
τοποθετήσεις αναπληρωτών κλπ). Η πολιτική αυτή πρέπει να σχετίζεται με την εφαρμογή μεθόδων
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, οι οποίες πάντα θα πρέπει να
υποστηρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας της παρερχόμενης εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την προώθηση κάθε αλλαγής και την προώθηση της ποιότητας κάθε εκπαιδευτικής δράσης είναι η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με βάση το σκεπτικό του νόμου αποτελούν το βασικό
παράγοντα αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πράξης. Με βάση το Ν. 2986/ 2001 ιδρύεται ο
Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
επιμορφωτικών προγραμμάτων ποικιλίας περιεχομένων, διάρκειας και προς διάφορες ομάδες
αποδεκτών.
Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν έχουν όλες οι προβλέψεις του νόμου προωθηθεί για
εφαρμογή ακόμη. Οι 13 Περιφέρειες έχουν συσταθεί και λειτουργούν την τελευταία διετία με αρκετές από
τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν
έχουν ακόμη εξειδικευτεί και μόνο 19 θέσεις Παρέδρων αξιολόγησης του Π.Ι. από τις 70 που προβλέπει
ο Νόμος έχουν ενεργοποιηθεί. Ως εκ τούτου η διαδικασία εφαρμογής της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου και των εκπαιδευτικών που προβλέπεται από το νόμο δεν έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Έχει
όμως γίνει σημαντικό έργο στο πεδίο της αποτύπωσης των σχολικών μονάδων της χώρας με στόχο τη
δημιουργία εσχάρας πληροφοριών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων
της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία της χώρας. Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών έχει
αρχίσει να λειτουργεί αφότου έγινε η σύσταση του Διοικητικού του Συμβουλίου και προχωρεί με αρκετά
αργό ρυθμό στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων (όπως λ.χ. η επιμόρφωση των νεοδιόριστων

εκπαιδευτικών). Ένας λόγος για τούτο είναι ότι, με βάση το σχετικό προγραμματισμό του ΕΠΕΑΕΚ στο
πλαίσιο του οποίου χρηματοδοτείται το έργο αυτό, απαιτούνται μελέτες για τις επιμορφωτικές ανάγκες
των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας και κάθε κλάδου, οι οποίες δεν έχουν ακόμα εκπονηθεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση είναι δραστηριότητα πολύπλοκη και σημαντική που αποκτά ιδιαίτερη
σημασία στη σημερινή Κοινωνία της Γνώσης, όπου αναδεικνύεται και ο ρόλος της για την υποστήριξη και
προώθηση κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών (Ε.Ε., 1996). Εντούτοις, εξακολουθεί και σήμερα να
παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη στενότητα των ανθρωπίνων και χρηματικών πόρων που μπορούν να
επενδυθούν στην εκπαίδευση γεγονός που καθιστά τον ορθολογικό σχεδιασμό μία αναγκαιότητα. Με
δεδομένο δε ότι και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού «μεταλλάσσεται» για να προσαρμοστεί στην
Κοινωνία της Γνώσης απαιτείται από αυτόν περισσότερη προσπάθεια που να εστιάζεται στη δια βίου
ανανέωση των επαγγελματικών του εφοδίων μέσα από διαδικασίες επιμόρφωσης και αυτοεπιμόρφωσης
(Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002α). Επίσης, όλο και περισσότερο υπάρχουν αναφορές και απαιτήσεις για
λογοδοσία και στο χώρο της εκπαίδευσης που συνδέονται και με την εκπαιδευτική αξιολόγηση
(Mace et al, 1999).
Με δεδομένο το πολυσχιδές περιεχόμενο της εκπαίδευσης, είναι ορατός ο κίνδυνος για κάθε ερευνητή
να θεωρηθεί ότι προσφεύγει σε υπεραπλουστευτική παρουσίαση θέσεων σε κάθε προσπάθεια ερμηνείας
εκπαιδευτικών φαινόμενων και κυρίως εκπαιδευτικών παρεμβάσεων εκ μέρους των κυβερνήσεων. Η
προηγούμενη ανάλυση των περιπτώσεων των βασικών σταθμών στο πεδίο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού
στην Ελλάδα ανέδειξε μία διαχρονική μετατόπιση του σχετικού παραδείγματος που συνδέεται με το
προαναφερθέν σκεπτικό και αναδεικνύει τη σημασία που προσδίδουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις σε
ζητήματα ορθολογικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού στοχεύοντας ποικιλοτρόπως, με αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις στην προώθησή της, σε κάθε πλαίσιο ενννοιολογούμενης, κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης.
Τις πρώτες δεκαετίες, οι διάφορες μελέτες που σχετίζονταν με το σχεδιασμό ανθρωπίνων πόρων
χρησιμοποιήθηκαν ως παρέχουσες «επιστημονική αυθεντία», μία δηλαδή αντικειμενικά τεκμηριωμένη
αλήθεια, στη βάση της οποίας θα μπορούσαν να νομιμοποιηθούν οι πολιτικές αποφάσεις (Ματθαίου,
1997, Cowen, 2000). Μέσα από τη μελέτη της πολιτικής που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό σχέδιο που
χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. αναδεικνύεται και η σημασία που αποκτά η επίκληση των κανονισμών και
αρχών που θέτει η ένωση τόσο σε περιπτώσεις καθορισμού στόχων και προτεραιοτήτων, όσο και σε
θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο υλοποίησης των διάφορων επί μέρους στόχων. Θα μπορούσε να
υποστηριχθεί ότι, στην περίπτωση αυτή, οι κανονισμοί της Ε.Ε., αλλά και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο
αποτελούν μία στρατηγική που χρησιμοποιεί το κράτος για τη νομιμοποίηση (legalization)της δράσης του
σε περιπτώσεις εκπαιδευτικής αλλαγής (Μπουζάκης, 1984, Ματθαίου, 1997).
Δεν είναι τυχαίο για παράδειγμα που το ζήτημα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ειδικά του
σχεδιασμού ανθρωπίνων πόρων, εκτός από τις προσπάθειες που αναφέρονται στην πρόβλεψη του
αριθμού των διαφόρων κατηγοριών αποφοίτων που θα πρέπει να προετοιμάσει το εκπαιδευτικό σύστημα,
συνδέεται όλο και περισσότερο με όλα τα θέματα που προωθούν τη βελτίωση της παρερχόμενης
εκπαίδευσης, κάτι που επισημάνθηκε από τα κείμενα που συνόδευαν κάθε υπό μελέτη περίπτωση, αλλά,
διαχρονικά, με όλο και περισσότερο έντονο βαθμό σε διαχρονική βάση. Η βελτίωση αυτή αναμένεται να
βοηθήσει τους νέους να προσαρμοστούν δημιουργικά σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, τόσο ως
επαγγελματίες όσο και ως υπεύθυνοι και συμμετοχικοί πολίτες της χώρας και ταυτόχρονα της Ε.Ε..
Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε κατά την αλλαγή της διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης και
της εισαγωγής κινήτρων για απόδοση και προώθηση της ανταγωνιστικότητας, ότι πολιτικές
αποκέντρωσης ή αποσυγκέντρωσης εξουσίας (όπως λ.χ. η οργάνωση σε Περιφέρειες) θα υποστηρίξουν
τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς πολλές κατευθύνσεις. Αυτό αποτελεί θέση στην παρούσα
φάση και των δυο κύριων πολιτικών κομμάτων της χώρας (Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων - Συζήτηση
στη Βουλή για την Παιδεία, 2004).
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, λοιπόν, στο πεδίο της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων στην Ελλάδα
εξακολουθεί να είναι ζήτημα αιχμής και σχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα

της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο συνδέεται η
διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης με την εκπαιδευτική αξιολόγηση και την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, του οποίου όμως βασικές διατάξεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί. Είναι σαφές ότι, σήμερα
ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και ιδιαίτερα ο σχεδιασμός ανθρωπίνων πόρων πρέπει να συνυπάρχει με την
εφαρμογή κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υλοποίηση εκπαιδευτικών
αλλαγών. Μέσα από ένα διαρκή, συντονισμένο και πλήρως ενημερωμένο σχεδιασμό, μπορεί να
προσεγγιστεί με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο η βέλτιστη εκπαιδευτική πολιτική για τη χώρα.
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Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαρία ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η θεωρία και η έρευνα των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες
αρχές για το σχεδιασμό τους, προκείμενου να προσφέρουν το υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα
θεμελιώνει μια επαρκή κατάρτιση για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Γίνεται πλέον αποδεκτό πως η γνώση
μόνο του αντικειμένου διδασκαλίας δεν είναι αρκετή για να ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός αποτελεσματικά στο
σύνθετο ρόλο του. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
υπάρχει μια γενική συναίνεση τουλάχιστο ως προς τέσσερα βασικά στοιχεία: α) Σπουδές «ειδικότητας». β) Σπουδές
παιδαγωγικής κατάρτισης. γ) «Επαγγελματικές σπουδές» (professional studies), οι οποίες περιλαμβάνουν θέματα
προγράμματος διδασκαλίας και διδακτικής μεθοδολογίας, δ) Πρακτική άσκηση.
Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια απόπειρα να προσεγγισθεί το θέμα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής
κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών- Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- μέσα από το
περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών. Η έρευνα επιχειρεί να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:
1.
Ποιες σχολές προετοιμασίας εκπαιδευτικών παρέχουν Παιδαγωγική και Διδακτική κατάρτιση στους
υποψήφιους εκπαιδευτικού;
2.
Μέσα από ποια μαθήματα παρέχεται η παιδαγωγική κατάρτιση;
3.
Σε τι συνίσταται η Διδακτική κατάρτιση που παρέχεται στα Τμήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών;
4.
Κατά πόσο δίνεται η ευκαιρία Πρακτικής Άσκησης στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς και πως οργανώνεται
αυτής;
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι οδηγοί σπουδών Τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
των ετών 1996 έως 2003. Γίνεται ποσοτική ανάλυση με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές
επιστήμες (SPSS).

ABSTRACT
The theory and the research of programs of education of teachers have shaped concrete beginnings for their
planning, in order that they offer the background of knowledge and dexterities that will found a sufficient
training for the candidate teachers. It henceforth becomes acceptable that the knowledge of object of teaching
is not only enough in order to corresponds the teacher effectively in his complex role. Regarding the content
of programs of initial education of teachers exists a general consent as for four basic elements: a) Study of
"speciality", b) Study of pedagogic training, c) "Professional study", what include subjects of program of teaching
and
instructive
methodology,
d)
Practical
exercise.
The particular research constitutes a attempt is approached the subject the Pedagogic and Instructive training
of candidate teachers - First degree and Secondary education - through the content of programs of study. The
research attempts it answers in the following questions:
1. Who faculties of preparation of teachers provide Pedagogic and Instructive training in the candidates of
teacher?
2. Through who courses is provided the pedagogic training?
3. In what is recommended the Instructive training that is provided in the Departments of education of
teachers?
4. How much is given the occasion of Practical exercise in candidate educational and that it is organised this?

For the collection of data were used the drivers of study of Departments of education of teachers of years 1996
until 2003. Become quantitative analysis with the help of statistical parcel for social sciences (SPSS).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα για να διδάξει κάποιος αρκούσε να γνωρίζει πολύ καλά το γνωστικό
αντικείμενο που θα δίδασκε. Ο Ν. Εξαρχόπουλος υπήρξε αυτός που από τους πρώτους στη χώρα μας υποστήριξε
πως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ‘παιδαγωγική μόρφωση’, θεωρητική και πρακτική, και εισηγήθηκε την
ίδρυση ειδικών ιδρυμάτων Παιδαγωγικής κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όλων των ειδικοτήτων (1922). Τον ίδιο χρόνο ψηφίστηκε με νόμο (Ν. 2905), οι
πτυχιούχοι των καθηγητικών σχολών, προκειμένου να διδάξουν σε σχολεία, να έχουν δίπλωμα Παιδαγωγικής
επάρκειας, για την απόκτηση του οποίου εξετάζονται από πενταμελή επιτροπή καθηγητών Πανεπιστημίων. Όμως
ο νόμος αυτός ποτέ δεν τέθηκε σε εφαρμογή και η παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών αποτελεί ακόμη
ζητούμενο, επιπλέον σήμερα οι κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, οικονομικές συνθήκες και οι συνακόλουθες
αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτικού, καθιστούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών
αναγκαία περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Η έννοια της ‘επάρκειας’ είναι μια έννοια ρευστή που το περιεχόμενό της μεταβάλλεται ανάλογα με τις
εκάστοτε συνθήκες. Παιδαγωγικά επαρκείς είναι οι εκπαιδευτικοί που αφενός κατέχουν τα γνωστικά αντικείμενο
που θα κληθούν να διδάξουν και αφετέρου έχουν μια διαμορφωμένη -σε ένα βαθμό- «παιδαγωγική σκέψη», η
οποία κατευθύνει τις επιλογές τους και επηρεάζει την παιδαγωγική και διδακτική τους συμπεριφορά, και
ταυτόχρονα κατέχουν παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις, προκειμένου να αντεπεξέρχονται στα προβλήματα,
αλλά και να διαμορφώνουν τις συνθήκες του σχολείου και της τάξης. Ενώ στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η
παιδαγωγική κατάρτιση παρέχεται στα Τμήματα που προετοιμάζουν υποψήφιους νηπιαγωγούς και δασκάλους
δεν συμβαίνει το ίδιο με τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (παρά μόνο σε πολύ
μικρή κλίμακα). Το 1997 με τη θεσμοθέτηση του πιστοποιητικού Παιδαγωγικής επάρκειας (Ν. 2525/1997),
αναγνωρίστηκε και επίσημα η αναγκαιότητα της παιδαγωγικής κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών αυτής
της κατηγορίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η ρύθμιση αυτή δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή.
1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα
Το ερώτημα του Εξαρχόπουλου «Ποιος τις πρέπει να είναι ο διδάσκαλος» είναι πάντα επίκαιρο, απασχολεί
την παιδαγωγική σκέψη και έχει απαντηθεί πολλαπλά, ανάλογα με τον τρόπο που κάθε φορά διαμορφώνεται η
αποστολή του σχολείου και του δασκάλου. Ορισμένες από τις θεωρήσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού
σήμερα που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες (Ξωχέλλης 1997: 1218, Day 2003: 417-444, Καλαϊτζοπούλου 2001, Caldeerhead 1995, & Traver 1990: 401-402, Christensen 1996: 43,
Καζαμίας κ.ά. 1995: 448):
· Ο εκπαιδευτικός ως «εντολοδόχος εργαζόμενος»
· Παιδαγωγός- εκπαιδευτικός
· Εκπαιδευτικός ως «σύμβουλος μάθησης»
· Εκπαιδευτικός ως «στοχαζόμενος» επαγγελματίας
· «Εκπαιδευτικός ερευνητής»
· «Επαγγελματίας δάσκαλος»
Στις μέρες μας ποτέ ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι μονοδιάστατος, αλλά ο εκπαιδευτικός καλείται
κάθε φορά να αναλάβει και συχνά να διαμορφώσει έναν πολλαπλό και σύνθετο ρόλο. Ωστόσο, η επιτυχής
ανταπόκριση του στις πολλαπλές απαιτήσεις του ρόλου του δεν μπορεί να είναι προσωπική υπόθεση. Κάθε Τμήμα
που εκπαιδεύει και επιμορφώνει εκπαιδευτικούς θα πρέπει να αποφασίσει και να διατυπώσει για ποιους ρόλους
αναλαμβάνει να προετοιμάσει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, ώστε ανάλογα να διαμορφώσει και το
περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών.
Κατά τη διαμόρφωση του περιεχομένου ενός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών θα έπρεπε να
λαμβάνεται υπόψη ένα πλέγμα σφαιρών επιρροής: κοινωνία, κράτος, σχολείο κ.λπ. (Βλ. σχήμα 1). Ωστόσο, δεν
είναι τόσο απλό, καθώς το άθροισμα των επιθυμιών όλων αυτών των παραγόντων είναι ένας εξαιρετικά μεγάλος
όγκος γνώσεων και δεξιοτήτων. Συχνά οι επιδράσεις των διαφόρων σφαιρών επιρροής μπορεί να είναι
αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες ή να προβάλλουν διαφορετικά περιεχόμενα ως σημαντικά για την
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι μια «κοινωνική αρένα» στην οποία πολλοί

παράγοντες –κυβερνητικοί και μη- δρουν ταυτόχρονα- άμεσα ή έμμεσα, μαζί και χωριστά- προκειμένου να
ασκήσουν επίδραση στο περιεχόμενο της (Imig & Switzer 1996: 216). Η κάθε σχολή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
καλείται κάθε φορά να προσφέρει ένα minimum στάσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σχήμα 1: Σφαίρες επιρροής στο περιεχόμενο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών

2. Περιεχόμενο προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
(Πηγή: Corrigan & Haberman 1990: 196-200)

Σύμφωνα με τη σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία και έρευνα το περιεχόμενο των προγραμμάτων
εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών θα πρέπει να καλύπτει τους ακόλουθους τομείς
(Παπαναούμ 2001, Ξωχέλλης. 1997: 16, Ben- Peretz 1995: 543-547, Gimmestad & Hall, 1995: 548-552):
α. Σπουδές ειδικότητας
β. Παιδαγωγική κατάρτιση
γ. Διδακτική κατάρτιση
δ. Πρακτική Άσκηση
Πιο αναλυτικά η παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση συνίσταται ενδεικτικά από
τα
ακόλουθα
αντικείμενα
(Turner-Bisset 1999:
39-55, Shulman 1986
:
9, Perrone & Traver 1990: 395-397) (Σχήμα 2):
·
‘Βασικές γνώσεις’: αφορά στο γνωστικό αντικείμενο αυτό καθ’ αυτό, στο περιεχόμενο
της διδασκαλίας ως διδακτικό αντικείμενο και σχολική γνώση
·
‘Συντακτική γνώση’: αφορά τους τρόπους, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τα μέσα με
τα οποία η διδασκόμενη γνώση επιλέγεται και γενικεύεται, σταθεροποιείται και θεωρείται
ως η κυρίαρχη προσέγγιση της πραγματικότητας

· Απόψεις σχετικά με τα διδακτικά αντικείμενα: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το αντικείμενο που
διδάσκουν επιδρούν και στη διδασκαλία τους (π.χ. οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την Ιστορία επηρεάζουν
τον τρόπο διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος)
· Γνώση του Αναλυτικού Προγράμματος: αφορά τόσο στην αξιοποίηση του προγράμματος και των διδακτικών
μέσων που τους παρέχονται όσο και τη δημιουργία διδακτικών μέσων και προγραμμάτων προσαρμοσμένων
στις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου και της τάξης από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
· Γνώση του πλαισίου: είναι η γνώση της τάξης, του σχολείου, αλλά και του γενικότερου πλαισίου (κοινωνικού,
οικονομικού, πολιτικού, πολιτιστικού) στο οποίο η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα.
· Γνώση του εαυτού: η αυτοαντίληψη των εκπαιδευτικών, οι απόψεις για το ρόλο τους έχει αποδειχθεί
ερευνητικά πως επιδρά στον τρόπο διδασκαλίας και στον τρόπο επικοινωνίας τόσο με τους μαθητές όσο και
με σχετικές ομάδες αναφοράς. Από ευρήματα ερευνών διαφαίνεται πόσο σημαντικό ρόλο παίζει
η αυτοεικόνα των νέων εκπαιδευτικών στην άσκηση του παιδαγωγικού και διδακτικού τους έργου.
Η αυτοεικόνα καθορίζει την αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη φύση του επαγγέλματος, τον τρόπο άσκησης
του επαγγέλματος, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την επαγγελματική τους ανάπτυξη
· Διδακτική κατάρτιση (Knowledge/models of teaching): τα μαθήματα αυτά σχετίζονται με το ‘πως’ της
διδασκαλίας (μορφές, μέθοδοι, τεχνικές, μέσα διδασκαλίας, σχέδιο μαθήματος, επιλογή και διατύπωση
στόχων, τρόπος αξιολόγησης κ.ά)
· Γνώση των μαθητών: η γνώση αυτή αφορά σε χαρακτηριστικά των μαθητών που απορρέουν από την ηλικία,
το φύλο, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, τη συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη και το σχολείο, πως
διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να επιδράσουν στη συμπεριφορά των μαθητών, τις σχέσεις και
την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών- εκπαιδευτικών
· Γνώση για τους σκοπούς της εκπαίδευσης: αρμοδιότητα του εκπαιδευτικού είναι να καθορίζει τους στόχους
διδασκαλίας, ωστόσο οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να συμφωνούν ή να διαλέγονται με τα ιδεώδη και τους
σκοπούς της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό η προετοιμασία του κατά τις αρχικές του σπουδές θα πρέπει να του
εξασφαλίζει τα εφόδια να κατανοεί, να αξιολογεί, να κρίνει, να συνδέει και να τροποποιεί ιδεώδη, σκοπούς
και στόχους
· Γενικές Παιδαγωγικές γνώσεις: αυτός ο τομέας περιλαμβάνει την γενικότερη ενημέρωση των υποψήφιων
εκπαιδευτικών για παιδαγωγικές θεωρίες, θεωρίες μάθησης, στρατηγικές διαχείρισης της τάξης, χρήση της
τεχνολογίας στη διδασκαλία, θέματα διαπολιτισμικής αγωγής, εκπαίδευσης και φύλου, ειδικής αγωγής κ.λπ.
· Πρακτική Άσκηση (Π.Α.): πρόκειται γιά όλα όσα παρακολουθεί ή κάνει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός στα
σχολεία ή και έξω από τα σχολεία και σε αντιδιαστολή με τα θεωρητικά μαθήματα. Η Π.Α. συνήθως
αποτελείται από διδακτικές ασκήσεις, αλλά και παρακολουθήσεις. Λιγότερο συχνά περιέχει και ασκήσεις που
δεν συνδέονται άμεσα με διδασκαλία σε σχολείο π.χ. ανάλυση και προτάσεις τροποποίησης σε Αναλυτικά
Προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια, ασκήσεις διαμόρφωσης στάσεων κ.λπ..

Σχήμα 2: Παιδαγωγική και Διδακτική κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών
Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς: Τόσο απλό είναι το θέμα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής κατάρτισης;
Μπορεί κανείς a priori και ανεξάρτητα από τις εκάστοτε συνθήκες, οι οποίες συνεχώς μεταβάλλονται, να
ορίσει και να καθορίσει σε τι συνίσταται η Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια;
Τα παραπάνω αντικείμενα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ως
πυρήνες σε κάθε πρόγραμμα προετοιμασίας ή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Βασική προϋπόθεση είναι η ευελιξία
στην οργάνωση αυτών των περιεχομένων και η ανάλογη προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες, καθώς γύρω από
του πυρήνες αυτούς υπάρχει χώρος για προσθήκη νέων αντικειμένων (Βλ.Σχήμα 2).
Ο υποψήφιος εκπαιδευτικός με το τέλος των βασικών σπουδών του θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντά,
να θεμελιώνει θεωρητικά, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες θεωρίες και τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα στα
ακόλουθα ερωτήματα (Perrone & Traver 1990: 402):
· Ποια είναι η ταυτότητά μου ως δασκάλου; Τι σημαίνει να είσαι δάσκαλος; Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου;
· Τι είναι το σχολείο και η τάξη; Ποιοι εργάζονται στην εκπαίδευση και ποιος ο ρόλος τους;
· Πως θα επικοινωνήσω με τα εμπλεκόμενα στην εκπαίδευση άτομα; Πως θα δομήσω δημιουργικές σχέσεις;
· Ποιοι είναι οι μαθητές; Ποιες είναι οι ανάγκες τους; Τι ξέρουν ήδη; Πως θα καταφέρω να τους γνωρίσω ως
μαθητές αλλά και ως προσωπικότητες;
· Που θα εστιάσω τη διδασκαλία μου;
· Πως θα διδάξω; Ποιες μέθοδοι είναι πιο κατάλληλες;
· Πως θα επιτύχω την επαγγελματική μου ανάπτυξη;

3. Πως ορίζει η ελληνική πολιτεία την επαρκή Παιδαγωγική και Διδακτική κατάρτιση;
Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, διαμορφώνεται ή θα πρέπει να διαμορφώνεται εκτός των
άλλων και από τις προδιαγραφές που διατυπώνει η πολιτεία για την εισαγωγή στο επάγγελμα. Σε ότι αφορά τα
ελληνικά δεδομένα, καθώς οι εκπαιδευτικοί κρίνονται μέσω του ΑΣΕΠ τα προσόντα που θεωρούνται αναγκαία
από την πολιτεία προκύπτουν από την εξεταστέα ύλη που ορίζεται για τον αντίστοιχο διαγωνισμό (ΦΕΚ
265/13.8.2002, Άρθρο 5). Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες: α) γνωστικό αντικείμενο και
β) Γενική διδακτική μεθοδολογία, Παιδαγωγικά θέματα και Ειδική διδακτική.
Καθώς η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας θεωρείται ενδεικτική του τρόπου που η ελληνική
πολιτεία ορίζει την παιδαγωγική επάρκεια και αναγνωρίζει τον ‘επαρκή παιδαγωγικά και διδακτικά
εκπαιδευτικό’ προκειμένου να του δώσει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του, κρίνεται σκόπιμη η
σύντομη περιγραφή αυτής της ύλης, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
·
Γενική διδακτική: ζητήματα σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της διδασκαλίας
·
Γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα: αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως
προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς, αμοιβές- ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις,
επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών- μαθητώνγονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία, μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα
νεανικής παραβατικότητας, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών, σχέση σχολείου
κοινωνίας, ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της
προσωπικότητάς, εξωσχολικοί παράγοντες αγωγής, βασικά στοιχεία δομής και λειτουργίας του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος
·
Ειδική διδακτική: σκοποί και στόχοι διδασκαλίας, μέθοδοι, πορεία, και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές
ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών.
Αν προσπαθήσει κανείς να συγκρίνει αυτό που η σχετική παιδαγωγική θεωρία και έρευνα περιγράφει ως
επαρκή παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση με αυτό που η ελληνική πολιτεία ζητά να έχουν οι εκπαιδευτικοί
προκειμένου να εργαστούν στο σχολείο θα διαπιστώσει πως ελάχιστα διαφέρουν. Αυτό που η ελληνική πολιτεία
δεν εντάσσει στις προδιαγραφές για εισαγωγή στο επάγγελμα- ίσως γιατί είναι και δύσκολο να το διαγνώσει με
μια τέτοιου είδους αξιολόγηση- είναι η αυτοαντίληψη των εκπαιδευτικών και οι απόψεις τους για τα γνωστικά
αντικείμενα. Επίσης, σημαντική παράλειψη μπορεί να θεωρηθεί και το γεγονός ότι δεν αξιολογείται ο βαθμός
πληροφόρησης του μελλοντικού εκπαιδευτικού για το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το σύγχρονο σχολείο και πως
αυτό επιδρά ή θα πρέπει να επιδρά στη εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες.
Κατά πόσο τα Τμήματα προετοιμασίας υποψήφιων εκπαιδευτικών παρέχουν αυτό το ελάχιστο γνώσεων
και δεξιοτήτων που περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία, θεμελιώνεται από την παιδαγωγική έρευνα και
ορίζεται ως προϋπόθεση εισαγωγής στο επάγγελμα από την ελληνική πολιτεία; Πόσο προετοιμασμένοι
πηγαίνουν στο σχολείο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί;
4. Η Παιδαγωγική και Διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσα από αριθμούς: Ερευνητικά Δεδομένα [1]
Από τη διερεύνηση των Οδηγών Σπουδών των δύο τελευταίων ετών όλων των Τμημάτων της χώρας που
εκπαιδεύουν μελλοντικούς εκπαιδευτικούς προκύπτει ότι μόνο τα Τμήματα Νηπιαγωγών, Δημοτικής εκπαίδευσης
και Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής, έχουν στο πρόγραμμά τους ένα κορμό μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής
κατάρτισης, τα οποία έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους τους φοιτητές.
Σχετικά με την Παιδαγωγική και Διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών που αποφοιτούν από τα υπόλοιπα
Τμήματα, το πτυχίο των οποίων δίνει τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού χωρίς
περαιτέρω σπουδές Παιδαγωγικής και Διδακτικής κατάρτισης, έγινε μια διερεύνηση στα πιο πρόσφατα
προγράμματα σπουδών αυτών των Τμημάτων (βλ.Παράρτημα 1). Από τη διερεύνηση αυτή που έγινε με βάση το
ερώτημα «Κατά πόσο και μέσα από ποια μαθήματα τα Τμήματα αυτά παρέχουν Παιδαγωγική και Διδακτική
επάρκεια στους φοιτητές τους;», προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
·
Η πλειοψηφία των Τμημάτων Θετικών επιστημών προσφέρουν μαθήματα Ειδικής Διδακτικής. Σε ότι
αφορά την παιδαγωγική κατάρτιση, κάθε Τμήμα επιλέγει ορισμένα αντικείμενα κατά τρόπο μάλλον τυχαίο και
χωρίς συνοχή μεταξύ τους. Η πλειοψηφία των μαθημάτων αυτής της κατηγορίας είναι μαθήματα επιλογής. Σε
ελάχιστα Τμήματα δίνεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης σε σχολεία (σε 3 από τα 27 Τμήματα).
Η πλειοψηφία των μαθημάτων είναι Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και Νέα Τεχνολογίες στην
Εκπαίδευση. Προσεγγίζουν συγκριτικά το πρόγραμμα σπουδών μεταξύ των Τμημάτων θετικών επιστημών
διαπιστώνεται πως μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον τομέα της Παιδαγωγικής κατάρτισης δείχνουν τα Τμήματα

Μαθηματικών, πιθανότατα γιατί προετοιμάζουν, αν όχι αποκλειστικά, κυρίως «εκπαιδευτικούς», κάτι που δεν
ισχύει με τα άλλα Τμήματα που προετοιμάζουν επαγγελματίες και για άλλου επαγγελματικούς τομείς, γεγονός
που έχει ως επακόλουθο την παροχή πολλαπλών γνώσεων και περιορίζει τις δυνατότητες εμβάθυνσης.
·
Σε ό,τι αφορά τα Τμήματα Θεωρητικών και Κοινωνικών επιστημών, παρατηρείται πως ενώ τα Τμήματα
Ξένων Γλωσσών έχουν στο πρόγραμμά τους έστω και έναν μικρό αριθμό μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής
κατάρτισης, καθώς και τα Τμήματα Θεολογίας, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας. Με
την κατάτμηση των Φιλοσοφικών Σχολών φαίνεται να έχει επικρατήσει και ένας αυστηρός διαχωρισμός και
στην προσφερόμενη γνώση στους υποψήφιους φιλολόγους. Ωστόσο, από κάθε Τμήμα αποφοιτούν επαγγελματίες
που θα αναλάβουν αυτόνομο έργο στις σχολικές τάξεις και τις σχολικές μονάδες και οι συνθήκες επιβάλλουν την
κατάρτιση αυτόνομων παιδαγωγών γενικότερα, πόσο μάλλον αυτόνομων φιλολόγων- παιδαγωγών, καθώς
πρόκειται για μια ειδικότητα που έρχεται σε επαφή με τους μαθητές τις περισσότερες ώρες εβδομαδιαία, που
κατεξοχήν έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνικοποητική λειτουργία του σχολείου,
που συμμετέχει και αναλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι της σχολικής ζωής και έξω από την σχολική τάξη. Σε κανένα
πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπεται Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, ενώ μόνο σε 8 Τμήματα από τα 21
προσφέρονται μαθήματα Ειδικής ή Γενικής Διδακτικής.
·
Σε ότι αφορά τα «Ανεξάρτητα Τμήματα» (Φυσικής Αγωγής, Μουσικών σπουδών, Θεατρικών σπουδών,
Οικιακής Οικονομίας), διαπιστώνεται πως στα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Οικιακής Οικονομάς παρέχεται ένα
κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων παιδαγωγικής και Διδακτικής κατάρτισης, κάτι που ίσως απορρέει από τον
σαφή προσανατολισμό προς την εκπαίδευση. Επίσης, σταδιακά εισάγονται σχετικά μαθήματα και στα Τμήματα
Μουσικών και Θεατρικών σπουδών, τα οποία διατυπώνουν στους στόχους τους την αναγκαιότητα παιδαγωγικής
και διδακτικής κατάρτισης των αποφοίτων τους προκειμένου να διεκδικήσουν θέσεις στην εκπαίδευση καθώς
υπάρχει πρόβλημα επαγγελματικής αποκατάστασής τους, τάση η οποία ενισχύεται και από την εκπαιδευτική
πολιτική (π.χ. διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων στο Δημοτικό σχολείο από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και
όχι από τους δασκάλους)
·
Μια γενικότερη διαπίστωση είναι πως η πλειοψηφία των Ελλήνων εκπαιδευτικών δεν έρχεται σε επαφή
με το χώρο του σχολείου και τους μαθητές, μέσω Πρακτικής Άσκησης, πριν αναλάβουν ως εργαζόμενοι το ρόλο
του εκπαιδευτικού
·
Η πλειοψηφία των μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης έχει προαιρετικό χαρακτήρα,
γεγονός που συνεπάγεται πως ακόμη και στα Τμήματα που προσφέρουν ένα αριθμό σχετικών μαθημάτων δεν τα
παρακολουθεί το σύνολο των φοιτητών.
Η Παιδαγωγική και Διδακτική κατάρτιση στα Τμήματα Δημοτικής εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών και Φιλοσοφίας
και Παιδαγωγικής
Α) Παιδαγωγική κατάρτιση
Με βάση τη σχετική θεωρία αλλά και μετά από δοκιμαστική εφαρμογή ενός συστήματος κατηγοριών με
τα μαθήματα Παιδαγωγικής κατάρτισης, οριστικοποιήθηκε το τελικό σύστημα κατηγοριών που χρησιμοποιήθηκε
για την καταγραφή των σχετικών μαθημάτων. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με χρήση του στατιστικού
πακέτου SPSS.
Τα μαθήματα σύμφωνα και με τη συχνότητα που εμφανίζονται στο σύνολο (109 Οδηγοί Σπουδών) των
Οδηγών Σπουδών φαίνονται στον Πίνακα 1:
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Πίνακας 1: Μαθήματα Παιδαγωγικής κατάρτισης στο σύνολο των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.)
Σχεδόν τα μισά μόνο από τα προγράμματα σπουδών έχουν έστω και ένα μάθημα σχετικό με την
εκπαιδευτική αξιολόγηση, παρ’ όλο που η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι αναγκαία και
αποτελεί έναν τομέα πολυσυζητημένο. Χαρακτηριστική είναι η καχυποψία και οι «φοβίες» των εκπαιδευτικών
απέναντι σε ζητήματα αξιολόγησης, καθώς και οι έντονες αντιδράσεις τους σε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις,
γεγονός που αν για τους εκπαιδευτικούς μεγάλης ηλικίας μπορεί να αποδοθεί σε εμπειρίες του παρελθόντος, για
τους νέους εκπαιδευτικούς ίσως να οφείλεται στη μη επαρκή ενημέρωσή τους για θέματα αξιολόγησης, γεγονός
που βοηθά στη συντήρηση «μύθων» και προκαταλήψεων απέναντι σε κάθε μορφή αξιολόγησης. Το πρότυπο
ωστόσο του επαγγελματία εκπαιδευτικού που απαιτείται στις μέρες μας επιβάλλει μια διαφορετική στάση
απέναντι στην αξιολόγηση, και η έλλειψη σχετικής ενημέρωσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών από την αρχική
τους εκπαίδευση είναι σημαντική.
Μικρός μπορεί να θεωρηθεί και ο αριθμός των αναφορών των σχετικών με την Διοίκηση της Εκπαίδευσης,
αν σκεφτεί κανείς ότι έχει αρχίσει μια διαδικασία αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων προς της σχολικές μονάδες

(προγραμματισμός στη σχολική μονάδα, συλλογική λήψη αποφάσεων). Θα πρέπει να προστεθεί πως όλα τα μέλη
του σχολείου συμμετέχουν εν μέρει σε διοικητικές λειτουργίες, αλλά και τα μέλη που αναλαμβάνουν τη διοίκηση
του σχολείου δεν λαμβάνουν κάποια επιπλέον κατάρτιση (πέραν μιας σύντομης επιμόρφωσης) σε θέματα
διοίκησης. Κατά συνέπεια η παιδαγωγική κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για πολλαπλούς λόγους
οφείλει να παρέχει σχετική ενημέρωση στον τομέα αυτό.
Ελάχιστα μαθήματα προσφέρονται σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, αν και η παρουσία σχετικών
μαθημάτων θα άνοιγε νέες επαγγελματικές προοπτικές στους φοιτητές αυτών των Τμημάτων, και ταυτόχρονα θα
συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός τύπου εκπαιδευτικού που μαθαίνει διαβίου και ενισχύει το προφίλ του ως
επαγγελματία.
Διερευνώντας
τον
αριθμό
μαθημάτων
που
προσφέρονται
και
συγκριτικά
με
την
μεταβλητή «Τμήμα», διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις ως προς την παιδαγωγική κατάρτιση που λαμβάνουν οι
εκπαιδευτικοί κάθε κατηγορίας (Πίνακας 2)[2]. Χαρακτηριστικό είναι πως πολύ περισσότερα μαθήματα
Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας διδάσκονται στα Τμήματα Νηπιαγωγών γεγονός που συνδέεται και με τους
διαφορετικού στόχους του Νηπιαγωγείου. Θα πρέπει να σημειωθεί ο εξαιρετικά μικρός αριθμός μαθημάτων
Ειδικής Αγωγής που διδάσκονται οι φοιτητές των τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (22 μαθήματα),
αριθμός που φανερώνει μια κρυφή παραδοχή πως οι μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν φοιτούν στα γενικά Γυμνάσια
και Λύκεια ή ότι η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν μπορεί να προσφέρει κάποια βοήθεια στα παιδιά αυτά. Στα
προγράμματα των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής προβλέπεται η διδασκαλία μεγαλύτερου αναλογικά
αριθμού μαθημάτων Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και μαθημάτων σχετικών με τα
Αναλυτικά Προγράμματα και τα Σχολικά Εγχειρίδια. Η τάση αυτή είναι ενδεικτική για το γεγονός ότι δεν
διδάσκονται μόνο αντικείμενα που έχουν άμεση εφαρμογή στη σχολική τάξη, αλλά επιδιώκεται η γενικότερη
παιδαγωγική μόρφωση των εκπαιδευτικών και στόχος δεν είναι προετοιμασία εκπαιδευτικών ικανών μόνο για
την «τάξη», αλλά «επιστημόνων- παιδαγωγών», κάτι που συμβαίνει σε πολύ μικρότερο βαθμό στα Τμήματα
Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η διδασκαλία μαθημάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, που συνδέεται
με τη διαρκή επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών (Παπαναούμ 2003: 57-58, Susi 1977: 35-38), αλλά και
του μεγαλύτερου εύρους παιδαγωγικών μαθημάτων (Hoyle 1980: 49), που συνιστούν μάλιστα και εξειδικευμένη
γνώση για το συγκεκριμένο κλάδο, ίσως να απορρέει από την επιθυμία των Τμημάτων Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής να ενισχύσουν τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών.
Β) Διδακτική κατάρτιση
Σχεδόν σε όλα τα προγράμματα σπουδών που μελετώνται υπάρχουν μαθήματα διδακτικής κατάρτισης. Στο
σύνολο των προγραμμάτων διδάσκονται πολύ περισσότερα μαθήματα ειδικής διδακτικής (65,22 %) και λιγότερα
γενικής διδακτικής (34,78%). Στην πλειοψηφία των προγραμμάτων (57%) προβλέπεται η παρακολούθηση από
τους φοιτητές τουλάχιστο πέντε μαθημάτων Ειδικής Διδακτικής, ή τεσσάρων μαθημάτων (23%). Από τη συσχέτιση
με την παράμετρο Τμήμα δεν προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στον αριθμό μαθημάτων Ειδικής ή Γενικής
Διδακτικής που προσφέρουν στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς.
Γ) Πρακτική άσκηση
Από τα προγράμματα σπουδών που μελετήθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας,
διαπιστώθηκε πως η πλειοψηφία των Τμημάτων εντάσσουν την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών.
Συγκεκριμένα, στα 92 από τα 109 Τμήματα οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κάνουν Πρακτική Άσκηση έστω και
για ένα εξάμηνο στο τετραετές πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση της γίνεται παράλληλα με τη
διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων (μονοφασικά ή συγχρονικού τύπου προγράμματα σπουδών), ενώ μόνο
σε οκτώ Τμήματα λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων και πρόκειται για Τμήματα
Νηπιαγωγών (διφασικά ή διαδοχικού τύπου).
Σχετικά με τη μεθόδευση της Πρακτική Άσκηση (Πίνακας 2) τα περισσότερα Τμήματα δίνουν στους
υποψήφιους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα διδασκαλίας σε κανονική τάξη (το 77,3% των προγραμμάτων
σπουδών συμπεριλαμβάνουν αυτής της μορφής την πρακτική άσκηση), για ένα εξάμηνο και σε ελάχιστα Τμήματα
για δύο, τρία ή τέσσερα εξάμηνα. Σε ένα μεγάλο ποσοστό (48,1 %) η Πρακτική Άσκηση έχει τη μορφή παρατήρησης
σε κανονική τάξη. Στα μισά περίπου από τα προγράμματα σπουδών (49,1 %) η Πρακτική Άσκηση συνδυάζει σε
ένα εξάμηνο παρατήρηση σε σχολικές τάξεις και διδασκαλία στις ίδιες τάξεις μετά την ολοκλήρωση καθορισμένου
αριθμού παρακολουθήσεων. Σπανιότερες μορφές πρακτικής άσκησης είναι εκείνη που στοχεύει στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων, η μικροδιδασκαλία, και η ανάλυση συμπεριφοράς. Τέλος, η ανάλυση της γλωσσικής συμπεριφοράς
που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως μέθοδος Πρακτικής Άσκησης και εφαρμόζεται σε ιδρύματα εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών άλλων χωρών δεν αναφέρεται σε κανέναν από τους οδηγούς σπουδών (Πίνακες 2, 3).

Συσχετίζοντας τον αριθμό μαθημάτων Πρακτική Άσκηση και τις μεθόδους με τις κατηγορίες Τμημάτων
(Πίνακας 3), διαφαίνεται πως δίνονται πολύ λιγότερες ευκαιρίες στους φοιτητές των Τμημάτων Φιλοσοφίας κα
Παιδαγωγικής για Πρακτική Άσκηση, περισσότερες στους υποψήφιους δασκάλους και στους υποψήφιους
νηπιαγωγούς. Ως προς τη μεθόδευση, οι μέθοδοι ανάπτυξης ειδικών διδακτικών δεξιοτήτων και ανάλυσης
συμπεριφοράς εφαρμόζονται μόνο σε Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών, ενώ η μέθοδος
της μικροδιδασκαλίας επιλέγεται κυρίως από τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής.
Πίνακας 2: Μεθόδευση της Π.Α. στις τρεις κατηγορίες Τμημάτων
(αριθμός Ο.Σ. όπου εντοπίζεται έστω και μία αναφορά)
Τμήματα Νηπιαγωγών
Μέθοδοι Π.Α.
Διδασκαλία σε
σχολική τάξη
Συνδυασμός
παρατήρησης και
διδασκαλία
Παρατήρηση στην
αίθουσα
Ανάπτυξη ειδικών
διδακτικών
δεξιοτήτων
Μικροδιδασκαλία
Ανάλυση
συμπεριφοράς

%

Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Σε
%
35 Ο.Σ
33
94

Φιλοσοφίας
Παιδαγωγικής
Σε
%
23 Ο.Σ.
7
30

Σε
51 Ο.Σ
45

88

22

43

25

71

7

28

54

20

57

19

37

0

1
6

2
11

9
6

Σύνολο
109 Ο.Σ.
85

Ποσοστό
%
77,3

30

54

49,1

5

14

53

48,1

-

-

-

28

25,4

25
-

6
-

26
-

16
6

14,5
5,5

Πίνακας 3: Διάρκεια στο τετραετές πρόγραμμα σπουδών
(αριθμός προγραμμάτων που εντοπίζεται έστω και μία αναφορά)
Μέθοδοι Π.Α.
Διδασκαλία σε κανονική τάξη
Συνδυασμός παρατήρησης και
διδασκαλία
Παρατήρηση στην αίθουσα
Ανάπτυξη ειδικών διδακτικών
δεξιοτήτων
Μικροδιδασκαλία
Ανάλυση συμπεριφοράς

1
εξάμηνο
34
8

2
εξάμηνα
3
8

28
4
16
6

3 εξάμηνα

Σύνολο

6
29

4
εξάμηνα
1
9

21
3

16

4
5

53
28

-

-

-

16
6

44
54

Κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί για πόσα εξάμηνα στο τετραετές πρόγραμμα σπουδών ο φοιτητές ασκείται
με κάποια από τις παραπάνω μεθόδους (Πίνακας 3). Στην πλειοψηφία των Τμημάτων που υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε κανονική τάξη, αυτή έχει διάρκεια ενός εξαμήνου, που συνήθως είναι το τελευταίο
εξάμηνο σπουδών, ενώ στο πέμπτο εξάμηνο (σύμφωνα με 28 Ο.Σ.) ή και στο έκτο (σύμφωνα με 21 Ο.Σ.), οι
φοιτητές είναι απλοί παρατηρητές. Το μεγαλύτερο τμήμα της μεθοδεύεται ως εξής: παρατήρηση στην τάξη
ειδικών μαθημάτων και μία ή δυο διδασκαλίες μετά την ολοκλήρωση των παρατηρήσεων. Το γεγονός ότι οι
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αποτελούν απλούς παρατηρητές κατά το μεγαλύτερο μέρος της πρακτικής τους
άσκησης και μάλιστα οι εκπαιδευτικοί που παρατηρούνται επιλέγονται με τρόπο τυχαίο, ίσως οδηγεί στη
διαιώνιση της κυρίαρχης διδακτικής κουλτούρας, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια για ανάπτυξη καινοτομιών,
ανανέωση των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας. Σε 29 προγράμματα σπουδών προβλέπονται τρία εξάμηνα στο

σύνολο των σπουδών ενός φοιτητή για να ασκηθεί με αυτόν τον τρόπο. Ενώ η μέθοδος της μικροδιδασκαλίας σε
16 προγράμματα που αναφέρεται έχει διάρκεια ενός εξαμήνου. Τέλος, η ανάλυση της συμπεριφοράς ως μορφή
πρακτικής άσκησης εμφανίζεται σε περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από τα ερευνητικά ευρήματα που εκτέθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν προβλήματα και αδυναμίες
στην εκπαίδευση των Ελλήνων εκπαιδευτικών, που απαιτούν μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, μερικές από τις
οποίες αναφέρονται στη συνέχεια:
· Για τη σύνταξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη οι
κοινωνικές αλλαγές, οι απαιτήσεις που επιβάλλουν οι συνθήκες του σχολείου, οι προδιαγραφές που καθορίζει
η πολιτεία για την εισαγωγή στο επάγγελμα.
· Το πρόβλημα με τις σπουδές παιδαγωγικής κατάρτισης έγκειται στο γεγονός, πως τα αντικείμενα επιλέγονταιόπου επιλέγονται- συνήθως με σχεδόν τυχαίο τρόπο, υπάρχει χαλαρή συνοχή μεταξύ τους και καθόλου σύνδεση
με την πράξη. Γι’ αυτό θα πρέπει να αξιοποιείται η σχετική παιδαγωγική θεωρία και έρευνα για το σχεδιασμό
και την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
· Δεν συνδέονται τα αντικείμενα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης με τα γνωστικά αντικείμενα, με
αποτέλεσμα σε άλλες σχολές να παρέχεται παιδαγωγική κατάρτιση χωρίς επαρκή γνώση των αντικειμένων
διδασκαλίας και σε άλλες γνώση κάποιων αντικειμένων που χωρίς Παιδαγωγική και Διδακτική κατάρτιση
αποτελούν μεν μια περιοχή των σχετικών επιστημών αλλά όχι σχολική γνώση. Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η
εισαγωγή ενός κορμού μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής κατάρτισης, καθώς και Πρακτικής Άσκησης
σε σχολεία, προκειμένου να προετοιμάζονται οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί για τους ρόλους τους στην τάξη και
το σχολείο. Ωστόσο, η απλή συνύπαρξη στο πρόγραμμα σπουδών γνωστικών αντικειμένων και αντικειμένων
που συμβάλλουν στην παιδαγωγική και Διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, δεν αρκεί προκειμένου ο
υποψήφιος εκπαιδευτικός να προετοιμαστεί για τους μελλοντικούς του ρόλους, καθώς οι φοιτητές δεν έχουν
πάντα την ωριμότητα να συνδέσουν το πλήθος των προσφερόμενων γνώσεων. Η οργάνωση του προγράμματος
σπουδών και η μεθόδευση της διδασκαλίας θα πρέπει να αποβλέπει στη σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου,
με παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές, καθώς και με την πράξη.
· Τίθεται βέβαια το ερώτημα αν θα πρέπει να προετοιμάζουν οι σχολές αποκλειστικά εκπαιδευτικούς κάτι που
θα έδινε τη δυνατότητα κατάρτισής τους τόσο στο γνωστικό αντικείμενο όσο και σε θέματα Παιδαγωγικά και
Διδακτικής. Μήπως έτσι περιορίζεται η επαγγελματική ευελιξία των αποφοίτων των Τμημάτων αυτών, γεγονός
που δεν συμφωνεί με τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής που απαιτούν ευέλικτους επαγγελματίες; Ποια πρέπει
να είναι η σύνδεση του πτυχίου με την αγορά εργασίας; Μήπως η λύση θα ήταν να μην δίνεται ενιαίο πτυχίο σε
όλους τους αποφοίτους ενός Τμήματος, αλλά πέρα από μαθήματα γενικής κατάρτισης να επιδιώκεται μια
περαιτέρω εξειδίκευση με βάση της απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις επιλογές των φοιτητών;
· Και ένα τελευταίο ερώτημα που τίθεται είναι ποιος είναι ο φορέας της Παιδαγωγικής κατάρτισης των
υποψήφιων εκπαιδευτικών; Το κάθε Τμήμα που εκπαιδεύει εκπαιδευτικούς ή αποτελεί λύση αυτό που από
παλιά έχει προταθεί, η δημιουργία δηλαδή μιας Παιδαγωγικής Σχολής που θα αναλαμβάνει τόσο την αρχική
εκπαίδευση όσο και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων;
· Από τα Τμήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών αποφοιτούν μελλοντικοί εκπαιδευτικοί με πολύ διαφορετικό
προφίλ οι οποίοι θα κλιθούν να εργαστούν σε μια σχολική μονάδα για να επιτύχουν κοινούς στόχους. Επίσης
αυτό φανερώνει αμηχανία στο να δοθεί απάντηση στο ερώτημα τι είδους εκπαιδευτικό θέλουμε, τι στιγμή
μάλιστα που από τη μια η παιδαγωγική θεωρία και έρευνα μας παρέχουν χρήσιμους προβληματισμούς και
ερευνητικά δεδομένα, και από την άλλη η ίδια η ελληνική πολιτεία διατυπώνει καθαρά τα εφόδια που θεωρεί
ότι πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να εργαστεί στο ελληνικό σχολείο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤμήματαΜαθήματα Παιδαγωγικής κατάρτισης
Διδακτική κατάρτιση
εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών
Καθηγητικές Σχολές Θετικών επιστημών
1. Μαθηματικό1.Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
1.Διδακτική
των
(6 Τμήματα) 2.Εξελικτική Ψυχολογία
Μαθηματικών
3.Γνωστική Ψυχολογία
(4μαθήματα)
4. Παιδαγωγικά
1.Αξιολόγηση σχολικής επίδοσης
1.Διδακτική των
Μαθηματικών
(1 μάθημα)
2.Ζητήματα διδακτικής
(2μαθήματα)
Υπάρχει τομέας Παιδαγωγικής
1.Διδακτική της
1.Επιστήμη- Τεχνολογία- κοινωνία
Γεωμετρίας
2.Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
3.Θέματα Μαθηματικής παιδείας
4.Μαθηματική Λογική
5.Θεμέλια των Μαθηματικών
1.Παιδαγωγικά
1. Διδακτική
2.Ψυχολογία
Μαθηματικών
1. Ψυχολογία του εφήβου
1.
Διδακτική
2. Η ανάλυση στην εκπαίδευση
Μαθηματικών
1.Μαθηματικά και Περιβαλλοντικής
1.
Διδακτική
εκπαίδευσης
Μαθηματικών
2.Μαθηματικά για την εκπαίδευση
3.Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
2. Φυσικό
(5 Τμήματα)
1.Εκπαιδευτική Τεχνολογία
1. Διδακτική της Φυσικής
(2μαθήματα)
1.Γνωστική Ψυχολογία
1. Διδακτική της Φυσικής
2.Ψυχολογία και οδηγητική των
εφήβων
1.Παιδαγωγική επιστήμη
1.Γενική Διδακτική
2.Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
2.Διδακτική της Φυσικής
(2 μαθήματα)
1.Διδακτική της Φυσικής
(2μαθήματα)
2.Διδακτική
της
Πειραματικής Φυσικής
3.Χημείας
(5 Τμήματα)
1.Παιδαγωγικά
1. Διδακτική της Χημείας
2.Ψυχολογία
3.Κοινωνιολογία
1. Διδακτική της Χημείας
1. Διδακτική της Χημείας
4.Βιολογίας
(4 Τμήματα)
-

Πρακτική
Άσκηση

-

-

-

Π.Α.
ενός
εξαμήνου
Π.Α. ενός
εξαμήνου
-

-

-

1.Ψυχολογία και οδηγητική παιδικής
και εφηβικής ηλικίας
2.Γνωστική Ψυχολογία
3.Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική
-

5.Γεωλογίας
(3 Τμήματα)

6.Γεωγραφίας
(2 Τμήματα)

1.Ψυχολογία και οδηγητική παιδικής
και εφηβικής ηλικίας
2.Γνωστική Ψυχολογία
3.Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική
1. Παιδαγωγική Ψυχολογία

7.Πληροφορικής 1. Παιδαγωγικά
(5 Τμήματα)

8.Ιστορικό/
Αρχαιολογικό
ή Ιστορίας ή
Ιστορίας και
Εθνολογίας
(7 Τμήματα)

-

-

1.Διδακτική
των Γεωεπιστημών
-

-

1.Γενική Διδακτική
2.Εκπαίδευση και
διδακτική της
Γεωγραφίας
1.Διδακτική της
Γεωγραφίας

-

-

Ένα
εξάμηνο Π.Α
.

-

-

1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και
1.Διδακτική της
αξιολόγηση εκπαιδευτικού
Πληροφορικής
λογισμικού
Καθηγητικές Σχολές Θεωρητικών επιστημών
-

-

Καλούνται να επιλέξουν 3 μαθήματα
Παιδαγωγικά από το Τμήμα
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Μπορούν να επιλέξουν κάποια
μαθήματα από το Τμήμα Φ.Π.
1.Παιδαγωγικά (2μαθήματα)
2.Κοινωνική
εργασία
σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες
1.Παιδαγωγικά (2μαθήματα)
2.Ιστορία της εκπαίδευσης
1.Θεωρία του φύλου
2.Ανθρωπολογία
9. Φιλολογίας
(6 Τμήματα)

-

-

-

1. Διδακτική της Ιστορίας

-

1.Διδακτική θεωρία και
πράξη της διδασκαλίας
-

-

-

-

Καλούνται να επιλέξουν 3 μαθήματα
Παιδαγωγικά από το Τμήμα
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Μπορούν να επιλέξουν κάποια
μαθήματα από το Τμήμα Φ.Π.
1.Παιδαγωγική
2.Ψυχολογία
10. Φιλοσοφίας
1.Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
(1 Τμήμα)
2.Οικολογική- συστημική Παιδαγωγι
κή
3.Σχολική Ψυχολογία
4.Κοινωνική Ψυχολογία
5.Γνωστική Ψυχολογία
6.Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και
του σχολείου
7.Κοινωνιολογία
της
ελληνικής
εκπαίδευσης
8.Σχολική Ψυχολογία
11. Ξένων Γλωσσών1. Διαπολιτισμική επικοινωνία
(4 Τμήματα)
1.Διαπολιτισμική επικοινωνία
2.Παιδαγωγικά
3.Κοινωνιολογία
4.Ψυχολογία
1.Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
2.Μειονοτική εκπαίδευση
3.Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
4.Παιδαγωγική διδακτικού υλικού
Δεν υπάρχουν στοιχεία

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Διδακτική Μεθοδολογία

-

1.Διδακτική Μεθοδολογία

-

1.Διδακτική μεθοδολογία
γλωσσών
2. Γενική Διδακτική
Δεν υπάρχουν στοιχεία

1. Διδακτική
Θρησκευτικών
1.Διδακτική των
Θρησκευτικών
(1εξάμηνο)
1.Εισαγωγή στην Ψυχολογία
1. Διδακτική
2.Γενική Παιδαγωγική
Θρησκευτικών
3.Οικολογία και Αγωγή
(2εξάμηνα)
Ανεξάρτητα Τμήματα
13. Φυσικής Αγωγής
1.Κοινωνική Ψυχολογία
1.Διδακτική
Φυσικής
(5 Τμήματα) 2.Αθλητική Ψυχολογία
Αγωγή (2μαθήματα)
3.Αθλητική Παιδαγωγική
4.Παιδαγωγική Κοινωνιολογία
5.Γενική Παιδαγωγική
6.Εισαγωγή στην Ψυχολογία
7.Αθλητισμός και άτομα με ειδικές
ανάγκες
1.Παιδαγωγικά
1.Μεθοδική Διδακτική
2.Εφαρμοσμένη Ψυχολογία
2.Διδασκαλία κινητικών
3.Αθλητική Ψυχολογία
δεξιοτήτων

Δεν
υπάρχουν
στοιχεία

12. Θεολογική1. Ψυχολογία
(3 Τμήματα)
1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

-

Π.Α.
διάρκειας 2
εξαμήνων

1
εξάμηνο Π.Α
.

1.Παιδαγωγικά
2.Περιβαλλοντική εκπαίδευση
3.Ψυχολογία
1.Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
2. Ειδική Αγωγή
3.Ψυχολογία
4.Κοινωνιολογία
5.Παιδαγωγικό παιχνίδι

1. Διδακτική & Μεθοδική
(2μαθήματα)

1
εξάμηνο Π.Α
.

1.Θεωρία και μεθοδική
της Φυσικής Αγωγής
στην α΄βάθμια εκπαίδευσ
η
2.Θεωρία και μεθοδική
της Φυσικής Αγωγής
στην β΄βάθμια εκπαίδευσ
η

1.Παιδαγωγικά
1.Διδακτική στο σχολείο
2.Μέθοδοι Έρευνας
2.Διδακτική
και
3.εισαγωγή στην ειδική Αγωγή
Μεθοδολογία
Φυσικής
4.Παιδαγωγική Ψυχολογία
Αγωγής
5.Παιδαγωγικό παιχνίδι
3.Προσχολική
Φυσική
6.Θέματα ισότητας και φυλετικών Αγωγή
διακρίσεων
14. Μουσικών σπουδών
(2 Τμήματα)
1.Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
1.Διδακτική της Μουσικής
2.Εξελικτική Ψυχολογία
Υπάρχει τομέας Μουσικής παιδαγωγικής αλλά δεν αναφέρονται τα μαθήματα στον Οδηγό
Σπουδών
15.
Θεατρικών
1.Παιδαγωγικά
1.Διδακτική Μεθοδολογία
σπουδών
2.Ψυχολογία
(3 Τμήματα) 3.Κοινωνιολογία
16.
Οικιακής
1.Κοινωνιολογία της οικογένειας
1.Διδακτική (2μαθήματα)
2
Οικονομίας
2.Κοινωνική ανθρωπολογία
εξάμηνα Π.Α.
(1 Τμήμα)
3.Παιδαγωγική
4.Ψυχολογία (2μαθήματα)

[1]

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην παρούσα εισήγηση προέρχονται από μια ευρύτερη έρευνα που
αφορά στα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών των Τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης,
Νηπιαγωγών και Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής των ετών 1996-1997 έως 2002-2003 και διεξάγεται στο
πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας Παιδαγωγικής. Στα προγράμματα διερευνώνται- με ποσοτικές αλλά και
ποιοτικές μεθόδους έρευνας- αφενός τα μαθήματα μέσα από τα οποία παρέχεται Παιδαγωγική και
Διδακτική κατάρτιση στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς και αφετέρου η Διαπολιτισμική διάσταση στα
προγράμματα προετοιμασίας των μελλοντικών εκπαιδευτικών.
[2]
Καθώς οι αριθμοί των Π.Σ. δεν ήταν ίδιοι για τις τρεις κατηγορίες Τμημάτων (51 Π.Σ. των Τμημάτων
Νηπιαγωγών, 35 των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και 23 των Τμημάτων Φ.Π.) και αυτή η
διαφοροποίηση δεν επέτρεπε την συγκριτική προσέγγιση των αριθμών, κρίθηκε σκόπιμη η μετατροπή
των αριθμών λαμβάνοντας ως κοινό παρονομαστή μελέτης τους 100 Οδηγούς Σπουδών ανά κατηγορία
Τμημάτων

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (1950-1967)

Αναστάσιος ΛΙΑΜΠΑΣ
Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. - Α.Π.Θ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με τη μελέτη της αρθρογραφίας του περιοδικού «Νέο Σχολείο» (1950-1967) εξετάζεται η διείσδυση και
υλοποίηση των παιδαγωγικών αρχών του «Νέου Σχολείου» ή «Νέας Αγωγής» στις διδακτικές μεθόδους
του Δημοτικού. Διαπιστώνεται ότι στις προτάσεις για τη διδακτική των μαθημάτων συνήθως συνυπάρχουν
νέες και παλιές παιδαγωγικές και σε πολλές περιπτώσεις οι πρώτες υποτάσσονται στις δεύτερες.

ABSTRACT
Through the research of the pedagogical journal «New School» (1950-1967), we exam the
penetration and implementation of the pedagogical principals of the «New School» into the teaching
methods of the Primary school. We find out that new and old suggestions of teaching methods coexisted
and in most of the cases the first were submitted to the second.

Η μελέτη των δημοσιευμάτων του περιοδικού «Νέο Σχολείο» (εφεξής Ν.Σ.), που αφορούν τη
διδακτική των μαθημάτων, φανερώνει τόσο τη διείσδυση όσο και το βαθμό υλοποίησης των αντιλήψεων
του παιδαγωγικού ρεύματος της «Νέας Αγωγής» ή του «Νέου Σχολείου» στην καθημερινή διδακτική πράξη
τα μεταπολεμικά χρόνια. Η επιλογή της περιόδου (1950-1967) σχετίζεται με τη γόνιμη προσφορά του
περιοδικού προς αυτή την κατεύθυνση, που ξεκινά την ημέρα έκδοσής του (Ιούνιος 1950) και
ολοκληρώνεται με την επιβολή της δικτατορίας, όταν οι όροι του ελεύθερου διαλόγου στο περιοδικό
μεταβάλλονται ριζικά.
Κατά την έναρξη έκδοσης του Ν.Σ. οι συνθήκες λειτουργίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι
αντίξοες. Την εικόνα του σχολικού μηχανισμού συνθέτουν ερειπωμένα κτίρια (εξαιτίας των επιτάξεων και
των πολεμικών επιχειρήσεων), μεγάλες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό (Νούτσος, 2003, σσ. 110-111),
πολυπληθείς τάξεις, μείωση εγγραφών και σημαντική διαρροή μαθητών (ιδιαίτερα στις μεγάλες τάξεις)
(Παπαδάκης, 1950). Ο μαθητικός πληθυσμός μαστίζεται από «ημιμάθεια, αμάθεια εν πολλοίς δε και
αναλφαβητισμό(ς)» (Σφήκας, 1952). Παράλληλα, τα δεινά του πολέμου και η φτώχεια έχουν επιδράσει
αρνητικά στον ψυχισμό των παιδιών «ο τρόμος εκ των πολεμικών γεγονότων (…) έχ(ει) φυγαδεύσει τη
γαλήνη από την παιδική ψυχή (…). Η πενία, η έλλειψις επιβλέψεως, η στέρησις στέγης και η εν γένει
οικονομική αθλιότης συντέλεσαν ώστε εν πολλοίς να εκτραπεί ο μαθητής της κανονικής οδού (…)»
(Καραζάνος, 1952, σ. 391).
Το μάθημα γίνεται με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του 1913, για το οποίο σε άρθρα του
περιοδικού αναφέρεται ότι το περιεχόμενό του είναι αντιεπιστημονικό, ξεπερασμένο και ανεπαρκές, δεν
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της μεταπολεμικής εποχής, στις απαιτήσεις της νεότερης
ψυχολογίας και παιδαγωγικής. Επιβάλει τη διγλωσσία, τον υλοκεντρισμό, το διδακτισμό και το
φορμαλισμό, «ομοιόμορφο, άκαμπτο - δεοντολογικά, ειδολογικά, για όλες τις βαθμίδες παραγνωρίζει την
ατομικότητα του παιδιού και τη λειτουργική του αυτονομία, στηρίζεται ιδιαίτερα στις κατώτερες τάξεις στα
πορίσματα της γενικής ψυχολογίας του Ερβάρτου περί ‘χωριστών ψυχικών δυνάμεων’ και στη θεωρία
του homunculus» (Πάτσης, 1951γ, σ. 242).
Σύμφωνα με τον Πάτση, εκδότη του περιοδικού, το σχολείο πρέπει να παλέψει τις αντιξοότητες
της «μετακαταστροφικής εποχής», να πλάσει το χαρούμενο πρόσωπο του νέου ανθρώπου με βάση τα
ανθρωπιστικά και χριστιανικά ιδανικά (χωρίς πάθη και μίση, με αγάπη και καλοσύνη για το διπλανό του)

και να ενδυναμώσει την ηθική και πνευματική ζωή της κοινωνίας. Ο δάσκαλος είναι ανάγκη να
διακρίνεται «από πνευματική αρτίωση και επαγγελματική πληρότητα», από παιδαγωγική αγάπη και
αμέριστο ενδιαφέρον για το μαθητή και την επιστήμη του. Στην καθημερινή του δραστηριότητα να τα
εκδηλώνει με πειραματισμούς στην τάξη, μελέτες, συγγραφικές δοκιμές, προσπάθειες για βελτίωση του
παιδικού και διδακτικού βιβλίου και συμμετοχή στην πνευματική ζωή του τόπου του (Πάτσης, 1950β).
Ο ίδιος θέλει να κάνει το περιοδικό επιστημονικό σύμβουλο της καθημερινής πράξης των
δασκάλων, γι’ αυτό θέτει ως σκοπούς της έκδοσής του: α) την ανάδειξη και τόνωση της δημιουργικής
τους δράσης και την κινητοποίηση όσων αδρανούν (Πάτσης, 1950α).
β) τη μελέτη και παρουσίαση των προβλημάτων της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας,
όπου η παιδαγωγική θεωρία συνδυάζεται με τη διδακτική πράξη (ώστε να ενημερώνονται οι δάσκαλοι με
τα επιτεύγματα των επιστημών της αγωγής, να εμπλουτίζουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, να
ανανεώνουν τις διδακτικές τους πρακτικές και να παρέχουν σωστή εκπαίδευση στο παιδί) (Πάτσης,
1951δ).

Η ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία και οι ειδικές διδακτικές των μαθημάτων
Ο Πάτσης κρίνοντας τη σχολική πραγματικότητα αποκλειστικά με βάση την παιδαγωγική θεωρία,
αναφέρει ότι είναι αδύνατη από τη μεριά του κράτους η ριζική μεταρρύθμιση του αναλυτικού
προγράμματος, εξαιτίας των αντίξοων εκπαιδευτικών συνθηκών και ότι ο δρόμος των αλλαγών στο
σχολείο μπορεί να ανοίξει από τους δασκάλους. Αρκετές φορές έχοντας μια ιδεοκρατική-ιδεαλιστική
θεώρηση για το ρόλο τους, τους παροτρύνει να ξεκινήσουν την αλλαγή από τη μέθοδο διδασκαλίας που
εφαρμόζουν. Όσοι θέλουν και μπορούν είναι ανάγκη να οργανώσουν το μάθημα με βάση τα κέντρα
ενδιαφέροντος Decroly και τις πατριδογνωστικές ενότητες στα πλαίσια της Ενιαίας Συγκεντρωτικής
Διδασκαλίας (Ε.Σ.Δ.), επειδή μόνο στην παιδαγωγική του «Νέου Σχολείου» βρίσκεται το «επιστημονικό
πνεύμα της αγωγής». Τα κέντρα ενδιαφέροντος συγκροτούνται από τις τέσσερις βασικές ανάγκες του
παιδιού: τροφή, άμυνα, προστασία, ανάπαυση-ψυχαγωγία και οι πατριδογνωστικές ενότητες από
τα φυσικο-κοινωνικά δεδομένα της στενότερης-ευρύτερης πατρίδας του μαθητή. Ο δάσκαλος
συγκεντρώνει συγγενική ύλη (συνήθως κατά εποχές) με θέματα από τη στενότερη πατρίδα (κοινότητα,
χωριό, επαρχία), όπως εργασίες κατοίκων, ήθη, έθιμα, ασχολίες παιδιών κ.ά., από την ευρύτερη (νομός,
γεωγρ. διαμέρισμα, χώρα), όπως: παραγωγή, εμπόριο, απασχόληση κ.ά., καθώς και άλλη με θέματα
που έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα: έκτακτα γεγονότα, γιορτές κ.ά. «ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να
προσαρμόσει στις συνθήκες της χώρας του, της επαρχίας του, όσες από τις αρχές του Decroly κρίνει
εφαρμόσιμες, ας τα συνδυάσει και με τα άλλα συγκεντρωτικά συστήματα (Γερμανικό, Αυστριακό, Βελγικό)
κι ας βρει τη δική του σύνθεση (…) ο δάσκαλος πρέπει να είναι σε θέση και στις πιο δύσκολες συνθήκες
να δώσει λίγη χαρά στα αγαπημένα παιδιά» (Πάτσης, 1951 α, σ. 155).
Σύμφωνα με τον ίδιο η Ε.Σ.Δ. βασίζεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα που διαμορφώνει ο
δάσκαλος με την έναρξη της χρονιάς. Η μεθοδική επεξεργασία των κέντρων ενδιαφέροντος-ενοτήτων
ακολουθεί τις εξής φάσεις: α) παρατήρηση β) σύνδεση (συσχέτιση) και γ) έκφραση, δεν έχει
χαρακτηριστικά τυπικής και άκαμπτης διαδικασίας, αφού το περιεχόμενο της μιας φάσης μπορεί να
συμπλέκεται με το περιεχόμενο της άλλης. Στο πλαίσιο αυτό εναλλάσσονται αυθόρμητα η σχολική
εργασία, το παιχνίδι και η ευχαρίστηση. Η παρατήρηση είναι κατά κύριο λόγο άμεση (επισκέψεις,
εκδρομές, συζητήσεις). Στη σύνδεση γίνεται συγκέντρωση του υλικού της παρατήρησης και συσχέτισή
του με το κέντρο ενδιαφέροντος-ενότητα, ιδιαίτερα με τις γνώσεις των παιδιών σε τόπο και χρόνο. Στην
έκφραση οι μαθητές ‘εκφράζονται’: α) μέσα από τη μελέτη διάφορων γνωστικών αντικειμένων τα οποία
σχετίζονται με τα θέματα που ‘αναδύονται’ απ’ ό,τι παρατηρούν και συζητούν β) με αναγνωστικές
εργασίες και ανακοινώσεις γ) με κατασκευές, ρυθμικές και κινητικές δραστηριότητες. Κατά τη φάση της
έκφρασης σε κάποια γνωστικά αντικείμενα μπορεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Το ίδιο, σε μικρότερο
βαθμό, συμβαίνει και στην παρατήρηση. Επίσης, είναι δυνατό να διατεθούν ορισμένες ώρες για την
ολοκλήρωση μαθημάτων (όπου θεωρείται αναγκαίο και το ενδιαφέρον των παιδιών είναι ενεργό). Είναι
πιθανό όλα τα μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος να μην εξεταστούν με βάση το συγκεκριμένο
κέντρο ενδιαφέροντος–ενότητα, αφού στην Ε.Σ.Δ. δεν προβλέπονται ιδιαίτερες ώρες για τη διδασκαλία
χωριστών μαθημάτων. Στο ξεκίνημά της ο δάσκαλος απαντά στις ερωτήσεις των μαθητών και τους
καθοδηγεί, ενισχύοντας παράλληλα την πρωτοβουλία τους. Σταδιακά αποσύρεται, ώστε οι ίδιοι να
αναλάβουν εξολοκλήρου τη διδασκαλία. Η σχολική εργασία μπορεί να συνδυάζει πνευματική ενέργεια
και ενέργεια χεριού (Πάτσης, 1952α).

Η οργάνωση της διδασκαλίας με βάση τα κέντρα ενδιαφέροντος-ενότητες βασίζεται σε
ψυχολογικές και παιδαγωγικές αρχές του «Νέου Σχολείου». Στις ψυχολογικές αρχές συνδυάζονται τα
πορίσματα α) της λειτουργικής και β) της μορφολογικής ψυχολογίας: α) Η γνώση είναι υποταγμένη στη
σκέψη, επομένως η διδασκαλία γίνεται περισσότερο αποτελεσματική όταν δεν τονίζει την απόχτηση
γνώσεων αλλά την άσκηση της εφυϊας, την ανάπτυξη της φαντασίας, την απόχτηση μεθόδων σκέψης και
εργασίας (Claparede, 1953) και β) Το παιδί αντιλαμβάνεται το γύρω του κόσμο ως σύνολο με οργάνωση
και δομή, αφού οι ψυχικός του κόσμος αποτελεί ενότητα (δεν είναι άθροισμα στοιχείων). Οι λεπτομέρειες
εμφανίζονται αργότερα με την ανάπτυξη της αναλυτικής λειτουργίας (Παπαγεωργίου, 1985, σ. 363).
Συνεπώς, η διδασκαλία με βάση τα χωριστά μαθήματα δεν ευνοεί (ούτε ευνοείται από) την ενότητα της
ψυχής του μαθητή, ο οποίος πρέπει να μαθαίνει ολότητες. Η μεγάλη ενότητα της πατρίδας του (που
αποτελείται από επιμέρους ενότητες οργανικά συνδεμένες, π.χ. εποχές, γιορτές, ασχολίες κατοίκων)
είναι το απαραίτητο υπόβαθρο για φυσική και αβίαστη μάθηση. Ο μαθητής μαθαίνει από «το γύρω κόσμο
του (Α΄,Β΄,Γ΄τάξεις) που είναι πιο ωραίος και παραμυθένιος αλλά πρωτόγονος» και ακολούθως συνεχίζει
«στον άλλο κόσμο που είναι πιο σύγχρονος, πιο επιστημονικός» (Πάτσης, 1952β). Τις παιδαγωγικές
αρχές συναποτελούν: ο σεβασμός των ενδιαφερόντων και των αναγκών του μαθητή, της ατομικότητάς
του και της ομαλής του εξέλιξης, η αυτενέργεια και η αυτοέκφρασή του, καθώς και η προαγωγή της
ολόπλευρης ανάπτυξής του (με τη βοήθεια της οργανωμένης ομαδικής ζωής και της μαθητικής
αυτοδιοίκησης), ώστε να προετοιμαστεί δυναμικά «για τη ζωή, με τη ζωή και μέσα από τη ζωή» (Πάτσης,
1953α). Επειδή η Ε.Σ.Δ. έχει ως βάση την πατριδογνωσία και εφαρμόζεται στο υφιστάμενο πλαίσιο των
αρχών του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, ενισχύει τη δυνατότητα του σχολείου για εθνική, κοινωνική,
ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Γι’ αυτό το σκοπό αντλεί θέματα από τη στενότερη και ευρύτερη
πατρίδα του μαθητή (π.χ. γιορτές, ήθη, έθιμα, τραγούδια) που συσχετίζονται στενά με τα ενδιαφέροντα
και τις ανάγκες του. Ο μαθητής τα επεξεργάζεται μεθοδικά και ‘εκφράζεται’ μέσα από δραστηριότητες
ανάλογου περιεχομένου (Γρόλλιος, Τζήκας, 2002, σ. 17).
Ο Πάτσης μέσω του περιοδικού προωθεί το αίτημα για επέκταση της φοίτησης στο δημοτικό
σχολείο από τα έξι στα οκτώ χρόνια και παράλληλα προβάλλει τη ριζική μεταρρύθμισή του. Η πρότασή
του είναι η εξής: α) ανανέωση του υφιστάμενου αναλυτικού προγράμματος, ώστε να συμβαδίζει με τα
ενδιαφέροντα των παιδιών και με την εξέλιξη των επιστημών β) διάταξη της ύλης σύμφωνα σε κέντρα
ενδιαφέροντος – ενότητες γ) εισαγωγή τεχνικών εργαστηριακών, κηπουρικών εργασιών (οικοκυρικά,
γεωπονικά, επαγγελματικά μαθήματα) και αρχικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Η διδασκαλία να
γίνεται με δραστηριότητες που έχουν ως βάση το παιχνίδι (για τις 4 κατώτερες τάξεις) και την εργασία
(για τις τέσσερις ανώτερες), ώστε η γνώση να βγαίνει από την πράξη, αξιοποιώντας την ενεργητική
συμμετοχή του παιδιού. Η θέση του για επέκταση της φοίτησης στο δημοτικό έρχεται σε αντίθεση με τη
συντηρητική θέση του Υπουργείου Παιδείας, όπως παρουσιάζεται στην εγκύκλιο 2499/12.4.51 (προς
επιθεωρητές και δασκάλους τους οποίους καλεί να κάνουν προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του
αναλυτικού προγράμματος). Διαπιστώνοντας ότι δεν προβλέπεται καμιά αλλαγή στη φοίτηση, τροποποιεί
την αρχική του πρόταση και την προσαρμόζει στο πλαίσιο του 6χρονου δημοτικού. Αναγνωρίζει, ωστόσο,
την περιορισμένη εμβέλεια του εγχειρήματός του «ανεξάρτητα, αν έτσι, που τοποθετείται το ζήτημα, δεν
πρόκειται να γίνει τίποτα σοβαρό παρά ένα μπάλωμα του ΕΑΠ-1913, αυτό το μπάλωμα θα προσπαθήσουμε
να
σας
διαγράψουμε
παρακάτω
(…)».
Η
νέα
πρότασή
του
περιλαμβάνει:
α)
στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις Ε.Σ.Δ. και στις Ε΄, Στ΄ χωριστά μαθήματα β) μείωση ωρών στις Α΄, Β΄, καμία
αλλαγή στις Γ΄, Δ΄, αύξηση στις Ε΄, Στ΄ (ανάλογα με τα μαθήματα και το νέο υλικό να μετακινηθούν οι
δραστηριότητες και οι εργασίες σε 2-3 απογεύματα) γ) εισαγωγή νέων μαθημάτων όπως, αγωγή του
πολίτη, υγιεινή, οικοκυρικά σε συγχώνευση με συγγενική ύλη ή με δραστηριότητες (Πάτσης, 1951γ, σ.
246). Αργότερα, συμμετέχοντας σε διάφορα παιδαγωγικά συνέδρια συμπεραίνει ότι «έχει καλλιεργηθεί
το έδαφος για την εισαγωγή της νέας αυτής κατάχτησης» και επανέρχεται με καλύτερα επεξεργασμένη
πρόταση για όλες τις τάξεις. Δημοσιεύει στο περιοδικό το πανελλήνιο γενικό συγκεντρωτικό πρόγραμμα
της Ε.Σ.Δ για το δημοτικό (Πάτσης, 1953β).
Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα επιθεωρητών που παρουσιάζουν πορίσματα συνεδρίων (των
περιφερειών τους) για το ζήτημα της μεταρρύθμισης του αναλυτικού προγράμματος που θέτει η εγκύκλιος
του Υπουργείου. Τα πορίσματα αναφέρονται στις δυνατότητες εφαρμογής της Ε.Σ.Δ. στο δημοτικό. Στα
περισσότερα προτείνεται η Ε.Σ.Δ. να εφαρμόζεται μόνο στην Α΄ και Β΄ τάξη (Τσαγκιάς, 1951,
Αγγελόπουλος, 1951, Βενιζέλος, 1952α, Καραζάνος, 1952, Σφήκας, 1952), στα λιγότερα να εφαρμόζεται
και στη Γ΄(Βενιζέλος, ό.π., Καραζάνος, ό.π.). Επίσης, η Ε.Σ.Δ. μπορεί να συνδυάζεται με διδασκαλία
χωριστών μαθημάτων (θρησκευτικών, γλώσσας, αριθμητικής) στις Α΄ και Β΄ και με τη συστηματικότερη

διδασκαλία τους στη Γ΄ (Παπαϊωάννου, 1952α) ή να συνδυάζεται με τη διδασκαλία χωριστών μαθημάτων
στις Α΄, Β΄ (γραφή, ανάγνωση, αριθμητική) και με τη συστηματικότερη διδασκαλία τους
στις Γ΄ και Δ΄ (Τσατσόπουλος, 1952, Τσαγκιάς, ό.π.). Αργότερα, εκφράζοντας προσωπικές απόψεις για
το
ίδιο
θέμα,
άλλοι αρθρογράφοι θεωρούν
ότι
η Ε.Σ.Δ.
μπορεί
να
εφαρμοστεί
στις Α΄ και Β΄ (Αθανασούλας,
1956),
και
με
νέα
αναλυτικά
προγράμματα
στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ (Γκρόζας, 1964α). Οι λόγοι με τους οποίους δικαιολογείται η μικρής έκτασης
εφαρμογή είναι: α) το ανελαστικό αναλυτικό πρόγραμμα, που δεν προσφέρεται για την επιλογή και
προσαρμογή της ύλης με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών β) η ανάγκη να αποκτήσουν
οι μαθητές συγκεκριμένες δεξιότητες γ) η έλλειψη επιστημονικά καταρτισμένων δασκάλων δ) ο φόβος
των δασκάλων για την εφαρμογή καινοτομιών στη διδασκαλία τους, αφού «πολλοί δάσκαλοι φοβούνται
να ανοιχτούν στη διδακτική πράξη με σύγχρονα παιδαγωγικά και διδακτικά ρεύματα (…) γιατί δεν τα λέει
το αναλυτικό πρόγραμμα και μπορεί να μην τα βγάλουν πέρα καλά και θα κριθούν αυστηρά από τον
επιθεωρητή, ούτε αυτενέργεια επιδιώκουν, γιατί βιάζονται να περάσουν την ύλη του προγράμματος»
(Γκρόζας, 1966, σ.154) ε) οι κακές συνθήκες εργασίας στο σχολείο στ) η ανυπαρξία μακροχρόνιου
πειραματισμού με την Ε.Σ.Δ. για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Όπως φαίνεται, ο βασικός λόγος
είναι η ανάγκη για αυστηρή τήρηση και ακριβή υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος. Ο δάσκαλος
γι’ αυτό το σκοπό ελέγχεται διπλά με τον τεχνικό και γραφειοκρατικό έλεγχο. Ο πρώτος ασκείται έμμεσα
μέσω του αναλυτικού προγράμματος (βιβλία, μέθοδος) κι ο δεύτερος άμεσα από την ιεραρχία
(επιθεωρητές, διευθυντές), έχοντας επιπτώσεις στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Η Ε.Σ.Δ.
προωθείται επίσημα από την κρατική εκπαιδευτική πολιτική κυρίως μέσω των πρότυπων σχολείων (και
μεμονωμένων τάξεων) με την έγκριση και άμεση εποπτεία των επιθεωρητών (π.χ. ο γεν. επιθεωρητής
Παπαϊωάννου με εγκύκλιό του προς τα πρότυπα καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής της Ε.Σ.Δ. και
της ολικής μεθόδου πρώτης ανάγνωσης, Παπαϊωάννου,1952β). Είναι προφανές ότι οι συνθήκες
εφαρμογής της καθορίζονται από τους όρους που θέτει η κρατική εκπαιδευτική πολιτική. Τελικά,
παρέχονται μικρές δυνατότητες αξιοποίησης των εκδοχών του «Νέου Σχολείου», χωρίς αυτό να αναιρεί
το γενικότερο πλαίσιο των υφιστάμενων κατευθυντήριων αρχών για τη διδασκαλία, που εγγυάται την
καλλιέργεια του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού (Γρόλλιος, Τζήκας, 2002, σ. 180).
Στην καθημερινή διδακτική πράξη η λογική του «Παλιού Σχολείου» είναι αποτυπωμένη στις
επιλογές του αναλυτικού προγράμματος, επιβάλλεται με το επίσημο σχολικό εγχειρίδιο και υλοποιείται
με την τριμερή πορεία διδασκαλίας (η οποία είναι συντόμευση της πενταμερούς ερβαρτιανής) (Νούτσος,
1983, σσ. 25-26). Τα μέρη της (στάδια) είναι: η παρατήρηση (πρόσκτηση), η επεξεργασία (έρευνα) και η
διατύπωση (εφαρμογή). Παρόλο που λείπει η εξαντλητική προπαρασκευή των μαθητών και η
λεπτομερειακή ανατομία της ύλης (όπως στην πενταμερή) το μάθημα συνεχίζει να είναι ανιαρό για τους
μαθητές, αφού δεν αξιοποιούνται στη διδασκαλία οι δυνατότητες για φυσική, άμεση, αυθόρμητη και
βιωματική μάθηση (όπως γίνεται με τα κέντρα ενδιαφέροντος-ενότητες της Ε.Σ.Δ.). Σύμφωνα με την
επικρατούσα διδακτική, η παρατήρηση έχει χαρακτήρα εξωτερικό (παρατήρηση εικόνων ή σχολιασμός
προηγούμενου μαθήματος), ώστε να προκληθεί τεχνητά το ενδιαφέρον του μαθητή. Η επεξεργασία
κυριαρχείται από το μονόλογο του δασκάλου, ο μαθητής ακούει παθητικά, δεν πράττει, ούτε ενεργεί
αυτόβουλα και αυθόρμητα. Γίνεται χωρίς συνδιαλλαγή με τα πράγματα και συσχέτιση με τα βιώματα του
παιδιού. Η έκφραση περιορίζεται σε δραματοποιήσεις, απεικονίσεις και χειροτεχνίες. Δεν δίνονται
διέξοδοι στην πολυμορφία της παιδικής δημιουργικότητας μέσα από αξιοποίηση πολλών γνωστικών
αντικειμένων, με ρυθμικές, κινητικές δραστηριότητες και διάφορες ενασχολήσεις (Πάτσης, 1952δ).
Στο
περιοδικό
δημοσιεύονται
αναλυτικά
περιγραφές
διδασκαλιών
(με
τη
μορφή ερωτοαποκρίσεων δασκάλου - μαθητών) και υποδείξεις για τη διδασκαλία μαθημάτων. Οι
περισσότερες από τις πρώτες έγιναν από δασκάλους πρότυπων, ενώ οι δεύτερες προέρχονται από
πορίσματα συνεδρίων που οργάνωσαν οι επιθεωρητές στις περιφέρειές τους.
Στα άρθρα που αφορούν την Ε.Σ.Δ. στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, ο δάσκαλος οργανώνει τα
κέντρα ενδιαφέροντος-ενότητες με βάση τα φυσικοκοινωνικά δεδομένα του χωριού ή της πόλης,
περιλαμβάνοντας και τις 4 βασικές ανάγκες του Decroly. Εκεί κατανέμει, όπου σχετίζεται, το περιεχόμενο
του σχολικού προγράμματος. Αξιοποιεί τις ποικίλες περιστάσεις και αφορμές της διδασκαλίας, για να
εισαγάγει τους μαθητές στη μελέτη ενοτήτων των γνωστικών αντικειμένων, σε επαναλήψεις και ασκήσεις
και τους ωθεί ποικιλότροπα να εκδηλώσουν τη δημιουργικότητά τους. Κατά τη διδασκαλία μπορεί να
αντικαταστήσει μερικώς τα σχολικά βιβλία με ανάλογο υλικό ή να προσθέσει κι άλλο. Δίνει τη δυνατότητα
στους μαθητές να παίρνουν αποφάσεις ή να συναποφασίζουν μαζί του για τον προσανατολισμό της
διδασκαλίας τόσο στην εξέταση επί μέρους θεμάτων όσο και στην επιλογή δραστηριοτήτων έκφρασης. Η

σχολική εργασία είναι κοινή για όλη την τάξη, ατομική ή ομαδική. Οι μαθητές εκτελούν διάφορες μορφές
εργασίας (π.χ. αναζήτηση και παρουσίαση πληροφοριών, γραφή εκθέσεων, ενασχόληση με το σχολικό
κήπο), εξασκούνται στο διάλογο, την τοποθέτηση ερωτήσεων και τη συζήτηση (Πάτσης, 1951ε, Λαζόγκας,
1952, Κουσεράς, 1952, Χασιώτης 1953, Παπανικολάου, 1953, Δάνος, 1953, Μαλούκος, 1957α). H ανάγκη
να εκσυγχρονιστεί η διδασκαλία χωρίς να θιχτούν οι παραδοσιακές δομές της οδηγεί σε προτάσεις που
επιχειρούν να ενσωματώσουν τις αρχές του «Νέου Σχολείου». Έτσι, στην πρόταση για οργάνωση της
διδασκαλίας στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ με βάση το Κυρίαρχο Μάθημα Εβδομάδας (Κ.Μ.Ε)
προσεγγίζεται η γνώση ως ολότητα (όπως στην Ε.Σ.Δ.) και ακολουθείται πιστά το αναλυτικό πρόγραμμα
που υλοποιείται διδακτικά με την τριμερή μέθοδο. Για κάθε εβδομάδα «κέντρο» γίνονται με τη σειρά τα
μαθήματα: θρησκευτικά, ιστορία, γεωγραφία, φυσική ιστορία – πειραματική και γύρω απ’ αυτά
συμπλέκεται το υπόλοιπο πρόγραμμα της τάξης (Ζήσης, 1956, Παντελίδης, 1966).
Στο Ν.Σ. δημοσιεύονται πολλά άρθρα με διδασκαλίες και υποδείξεις για την πρώτη ανάγνωση με
την ολική ή ιδεοπτική μέθοδο (Decroly). Η διδασκαλία ξεκινά από τη συζήτηση που προκαλείται κατά τη
μεθοδική επεξεργασία ενός κέντρου ενδιαφέροντος-ενότητας. Ο δάσκαλος επιλέγει μια πρόταση ή
φράση, που συνοψίζει το περιεχόμενό της συζήτησης ή αναφέρεται σ’ αυτό. Τη γράφει στον πίνακα και
σε καρτέλες τις οποίες εικονογραφεί. Μ’ αυτές γίνονται ασκήσεις γραφής και ανάγνωσης, όπως: τακτικές
επαναλήψεις προτάσεων, αντιστοιχίσεις προτάσεων με τις εικόνες τους, αναγνώριση προτάσεων και των
λέξεων που περιέχουν, ανάλυση προτάσεων σε λέξεις και ανάλυση λέξεων σε συλλαβές (σε συσχετισμό
με τη φράση), ανασύνθεση προτάσεων και γραφή νέων (με μαθημένες λέξεις). Οι μαθητές προοδευτικά
ασχολούνται περισσότερο συστηματικά με την ανάλυση λέξεων σε συλλαβές (και συνεχώς επανέρχονται
στη φράση). Όταν γίνουν ικανοί να γράφουν και να διαβάζουν χρησιμοποιούν τα αναγνωστικά τους. Κατά
τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης, ανάλογα με το κέντρο ενδιαφέροντος-ενότητα, ασχολούνται και
με άλλα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα θέματα που αναδεικνύονται, συνδυάζοντας ποικιλία
δραστηριοτήτων (Μήτρας, 1953, Παπαδογούλας, 1952, Γκόγκου-Παπακων/νου, 1952, Χατζησταμούλη,
1953, Αδαλόγλου, 1956). Στη γνήσιά της μορφή η μέθοδος Decroly παραμένει αποκλειστικά στο επίπεδο
των προτάσεων. Η ανάλυση και η σύνθεση έρχονται εντελώς φυσικά, αργότερα, καθώς ο μαθητής είναι
ικανός να διαβάζει (Hamaide, 1951). Το περιοδικό προωθεί την ολική μέθοδο πρώτης ανάγνωσης, ωστόσο
δεν λείπουν και άρθρα για την αναλυτικοσυνθετική. Ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός σε σχέση με της
ολικής. Η δημοσίευση άρθρου με θετικές κρίσεις για την αναλυτικοσυνθετική και αρνητικές για την ολική
προκαλεί αντιπαράθεση διαρκείας μέσα από τις σελίδες του περιοδικού μεταξύ του αρθρογράφου και των
υποστηρικτών
της
ολικής
(Επιθεωρητής
Χ,
1953, Πάτσης,
1953γ). Όσον
αφορά
την αναλυτικοσυνθετική αυτή βασίζεται στην «πρότυπη» λέξη η οποία είναι καθορισμένη. Στη
συγκεκριμένη λέξη καταλήγει σχετική συζήτηση που προκαλεί ο δάσκαλος και έχει αφορμή την εικόνα
του αλφαβηταρίου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η «πρότυπη» λέξη σε πινακίδα ή στον πίνακα, αναλύεται
σε συλλαβές, απομονώνεται το νέο γράμμα και ακολουθούν ασκήσεις (προφορικές, απτικές, γραφής).
Στο τέλος γίνεται σύνθεσή της με συλλαβές και οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο του αλφαβηταρίου
(Σακελλάρης, 1955). Είναι φανερή στην πρόταση για την ολική μέθοδο πρώτης ανάγνωσης η ενσωμάτωση
στοιχείων της παραδοσιακής αναλυτικοσυνθετικής. Σκοπός είναι να γίνει πιο ‘ελκυστική’ η ολική στους
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν με την παραδοσιακή μέθοδο, ώστε να δώσουν προοδευτικό
προσανατολισμό στη διδακτική τους πράξη με τη σιγουριά που παρέχουν ορισμένες δοκιμασμένες
πρακτικές του παρελθόντος (Πάτσης, ό.π.).
Από τα άρθρα του Ν.Σ. για τη διδασκαλία των χωριστών μαθημάτων, παρά τις επιμέρους
διαφοροποιήσεις (που σχετίζονται με την επιρροή των αρχών του «Νέου Σχολείου»), γίνεται ξεκάθαρο
ότι η λογική της τριμερούς αποτελεί τον κορμό οργάνωσης της διδασκαλίας στο δημοτικό.
Στην ανάγνωση κατά την παρατήρηση (ή πρόσκτηση) η υποδειγματική ανάγνωση του δασκάλου
(ή ενός καλού μαθητή), συνεχίζεται με δεύτερη ανάγνωση και ανακοίνωση εντυπώσεων, αποριών,
αγνώστων λέξεων από τους μαθητές ( μπορεί να μη γίνει δεύτερη ανάγνωση). Ακολουθεί νέα ανάγνωση
από το δάσκαλο ή από τους μαθητές και απόδοση του μαθήματος από τους ίδιους, που μπορεί να πάρει
και τη μορφή προφορικής ή γραπτής περίληψης. Κατά την επεξεργασία (ή έρευνα) το μάθημα συνεχίζεται
με ηθική, πραγματολογική, καλαισθητική, επεξεργασία και εξαγωγή κεντρικής ιδέας (εδώ για
κάποιους αρθρογράφους μπορεί να υπάρξει κι άλλη απόδοση του κειμένου ή τελευταία υποδειγματική
ανάγνωση από το δάσκαλο). Τέλος, κατά τη διατύπωση (ή εφαρμογή) οι μαθητές αναπαριστούν σκηνές
του μαθήματος με ζωγραφιές, δραματοποιήσεις και γράφουν εκθέσεις (Νικολαϊδης, 1952, Βενιζέλος,
1953, Μπαντόλας, 1954, Σεκλειζιώτης, 1955). Η συγκεκριμένη μέθοδος μετατρέπει τη διδασκαλία σε
γραφειοκρατική διαδικασία με μια πληθώρα μηχανισμών (στάδια, περίληψη, απόδοση κ.ά.), που έχουν

καθορισμένη χρονική διάρκεια και αυστηρή διαδοχή. Ο δάσκαλος γίνεται σχολαστικός, διδάσκοντας
πολλές φορές κείμενα ξένα με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τη γλώσσα των μαθητών (από
την Δ΄ τάξη χρησιμοποιείται η απλή καθαρεύουσα) (Κοσμάς, 1953). Δεν έχει αξία η καλλιέργεια της
ανάγνωσης μέσα από την απόλαυση του κειμένου, αλλά η τεχνική της και ιδιαίτερα η επιλογή των
κειμένων και οι αναλύσεις τους, που εμπλουτίζουν το «ελληνοχριστιανικό» περιεχόμενο της διδασκαλίας.
Ωστόσο, η παιδαγωγική του «Νέου Σχολείου» φαίνεται να επηρεάζει τις τρέχουσες διδακτικές πρακτικές
στην ανάγνωση. Σ’ ένα άρθρο προτείνεται μια ‘ενδιάμεση μέθοδος’ μεταξύ τριμερούς και Ε.Σ.Δ. Ο
δάσκαλος αξιοποιεί τα θέματα που ‘αναδύονται’ κατά την επεξεργασία του μαθήματος της ανάγνωσης
και διδάσκει σχετικά γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, αντικαθιστώντας το τελευταίο
στάδιο της τριμερούς (διατύπωση ή εφαρμογή) με αυτό της έκφρασης που ισχύει στην Ε.Σ.Δ. (Παλιούρας,
1956).
Η παρουσία της παιδαγωγικής του «Νέου Σχολείου» γίνεται περισσότερο φανερή στο μάθημα της
έκθεσης. Για το σύνολο των αρθρογράφων η έκφραση του ψυχικού κόσμου των μαθητών είναι ο σκοπός
του μαθήματος της έκθεσης. Η θεματολογία προέρχεται από βιώματα, επιζήσεις μαθητών, γεγονότα,
πληροφορίες ή έρευνες σε μαθήματα. Οι μαθητές πρέπει να γράφουν έκθεση όταν αισθάνονται την ανάγκη
για αυτοέκφραση σε θέμα που είναι ελεύθερο ή κοινό για όλους και επιλέγεται σε συνεργασία με το
δάσκαλο. Η διόρθωση γίνεται σε προκαθορισμένη από το πρόγραμμα ώρα και μπορεί να έχει
χαρακτήρα αυτοδιόρθωσης (οι μαθητές διορθώνουν ό,τι επισημαίνει ο δάσκαλος) ή γίνεται από το
δάσκαλο με υπογράμμιση και διόρθωση των λαθών (Ηλιόπουλος, 1962, Κωστόπουλος, 1963, Πλέσσα,
1962, Καραμήτσος, 1952, Αμβρόσιος, 1953). Η προπαρασκευή των μαθητών στο μάθημα της έκθεσης
μπορεί να γίνει με ελεύθερες ανακοινώσεις και με λεκτικές ασκήσεις (για τις 4 πρώτες τάξεις). Στις πρώτες
ο μαθητής παρουσιάζει προφορικά οποιοδήποτε θέμα επιθυμεί (οι επισημάνσεις και διορθώσεις του
δασκάλου ακολουθούν), στις δεύτερες ο μαθητής παρουσιάζει ένα θέμα που αντλείται από συγκεκριμένη
θεματολογία για κάθε τάξη με τις ερωτήσεις και τις υποδείξεις του δασκάλου να τον καθοδηγούν.
Συνολικά, δίνεται έμφαση στην παρουσίαση με συνεχή λόγο (χωρίς διακοπές), στην ακρόαση διαλόγων,
στις συζητήσεις, στην κριτική, σε δραματοποιήσεις, σε ζωγραφικές και χειροτεχνίες (επιπλέον στις
λεκτικές ασκήσεις δίνεται βάρος και στην απόδοση διηγημάτων, ποιημάτων, απαγγελίες, σχηματισμό
προτάσεων), ώστε οι μαθητές να οδηγηθούν σταδιακά στη φυσική και ελεύθερη έκφραση κατά τη γραφή
των εκθέσεων (Πασχαλίδης, 1952, Θεοφανόπουλος, 1955, Αθανασιάδης, 1959). Επίσης, επηρεασμένη
από την παιδαγωγική του «Νέου Σχολείου», έχοντας σκοπό να ενισχυθεί η παρατηρητικότητα, να
διαφυλαχθεί η γνησιότητα των εμπειριών και η αυθόρμητη έκφραση του παιδιού είναι η πρόταση κατά
την οποία μια μικρή ομάδα μαθητών βγαίνει τακτικά έξω από την τάξη για παρατήρηση. Ύστερα, οι
μαθητές παρουσιάζουν στο μάθημα της έκθεσης γραπτά (με μορφή ανακοίνωσης) την παρατήρησή τους
και επακολουθεί συζήτηση, κριτική, διόρθωση, εναλλακτικές μορφές διατύπωσης από μαθητές και
δάσκαλο (η συμμετοχή του οποίου σταδιακά περιορίζεται για χάρη των μαθητών) (Αγαπάκης, 1958). Στο
ίδιο πλαίσιο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην έκφραση του εσωτερικού κόσμου των μαθητών (ώστε η
έκθεση να μην αποτελεί απλή σύνθεση ιδεών, αλλά να είναι εκδήλωση ιδεών, σκέψεων και
συναισθημάτων στενά δεμένων με βιώματα και προσωπικά κίνητρα), βρίσκεται και η πρόταση κατά την
οποία ο μαθητής με μια λέξη ερέθισμα (π.χ. καρέκλα, πλούσιος) καλείται να εκθέσει
γραπτά ό,τι συνειρμικά έρθει στο νου του (Ρωξανάς, 1957).
Στα άρθρα για τη διδακτική του ποιήματος προέχει η συναισθηματική κινητοποίηση του μαθητή.
Ο δάσκαλος κατά την έναρξη της διδασκαλίας πρέπει να διαγνώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
ο ψυχισμός των μαθητών και να επιλέξει το κατάλληλο ποίημα ή τεχνητά να δημιουργήσει το ανάλογο
ψυχικό κλίμα, αξιοποιώντας βιώματα και γνώσεις του μαθητή. Για τους οπαδούς της παιδαγωγικής του
«Νέου Σχολείου» η ανάδειξη της καλλιτεχνική αξίας και η αισθητική απόλαυση του ποιήματος έχει τη
μεγαλύτερη σημασία. Ο δάσκαλος το απαγγέλλει και μετά από ολιγόλεπτη σιωπή οι μαθητές εκφράζουν
τις εντυπώσεις τους (μπορεί να επακολουθήσει και δεύτερη απαγγελία από το δάσκαλο ή οι μαθητές να
το διαβάσουν σιωπηλά και κάποιος να το απαγγείλει). Η εκδήλωση ευχαρίστησης από το παιδί σημαίνει
και το τέλος της διδασκαλίας (ενδέχεται να ακολουθήσει αποκάλυψη του ποιήματος που έχει γράψει ο
δάσκαλος στον πίνακα) (Κωστόπουλος, ό.π., Μάκης 1953). Ορισμένοι εγκλωβισμένοι στη μηχανιστική
λογική της τριμερούς, προτείνουν στάδια, σχολαστικές αναλύσεις και ανατομίες για την ανάδειξη του
ηθικού, γνωστικού ή ωφελιμιστικού περιεχομένου του ποιήματος. Γι’ αυτούς η διδασκαλία πρέπει να
συνεχιστεί με τα στάδια: α) της επεξεργασίας (καλαισθητική-τεχνική επεξεργασία: αναλύσεις, ερμηνείες,
κεντρικές ιδέες, χαρακτηρισμοί κ.ά. και β) της εφαρμογής (απαγγελία από στήθους, μελοποίηση
ποιήματος, ζωγραφική-χειροτεχνική απόδοση περιεχομένου). Συντηρούν μ’ αυτόν τον τρόπο τις

παραδοσιακές πρακτικές και σκοπούς της διδασκαλίας (βερμπαλισμός, διδακτισμός, νοησιαρχία)
(Αμβρόσιος, 1953, Κυρίτσης, 1952, Ζήσης, 1963, Ζαφειρίδης, 1952), ενώ άλλοι προτείνοντας λιγότερο
σχολαστική επεξεργασία, επιδιώκουν τον επιφανειακό εκσυγχρονισμό της (Παναγιωτόπουλος,
1955, Κυρίτσης, 1952).
Στην ιστορία και τα θρησκευτικά οι παραδοσιακές πρακτικές και οι σκοποί της διδασκαλίας
τηρούνται αυστηρά. Συγκεκριμένα, οι σκοποί που προβάλλονται από ορισμένους για το μάθημα της
ιστορίας (φρονηματισμός μαθητών, ανάπτυξη πατριωτικών συναισθημάτων, γνώση του παρελθόντος)
(Καραμήτσος, 1952) υλοποιούνται από τη ζωντανή, συναρπαστική και συναισθηματική διήγηση του
δασκάλου (αν δεν είναι ικανός γι’ αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει λογοτεχνικό κείμενο με αντίστοιχο
περιεχόμενο που ευνοεί τέτοιου είδους απαγγελία). Η συγκινησιακή διέγερση που προκαλείται με τη
διήγηση συντηρείται κατά την επεξεργασία (χαρακτηρισμοί προσώπων, ηθική εμβάθυνση, εξαγωγή
ιστορικών νόμων και αληθειών, συγκρίσεις) και την εφαρμογή (εφαρμογή ιστορικών νόμων στο παρόν,
εξαγωγή
συμπερασμάτων,
συμμετοχή
μαθητών
σε
εκδηλώσεις
εθνικού
χαρακτήρα)
(Καραμήτσος, ό.π., Τολίδης, 1952, Κωστόπουλος, 1963). Τα έντονα συναισθήματα που προκαλεί η
διήγηση του δασκάλου συμβάλλουν ιδιαίτερα στην απρόσκοπτη εγχάραξη των ελληνοχριστιανικών
ιδεωδών. Η διαδικασία αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο, όταν ο δάσκαλος προσφέρει με τον ίδιο
τρόπο το μάθημα της ιστορίας (και χωρίς προσωπικές γνώμες) πάντα το τελευταίο τέταρτο την τελευταία
ώρα της σχολικής ημέρας. Ο μαθητής αποχωρώντας από το σχολείο εμφορείται από τα έντονα
συναισθήματα για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Η διδασκαλία της ενότητας ολοκληρώνεται στην
αρχή του επόμενου μαθήματος (που γίνεται επίσης την τελευταία ώρα για τον ίδιο λόγο)
(Καραμήτσος, ό.π.). Η ερευνητική μορφή διδασκαλίας, η οποία δεν χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα
της διήγησης και την καλλιέργεια έντονων συναισθημάτων κι άρα δεν εγχαράσσει ισχυρά την κυρίαρχη
ιδεολογία, έχει δευτερεύουσα θέση. Προτείνεται να γίνεται με βάση την τριμερή μόνο όταν οι συνθήκες
είναι κατάλληλες (ύπαρξη βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου) (Τολίδης, ό.π.).
Στη συναισθηματική διέγερση των μαθητών και στην εξίσου ισχυρή ιδεολογική εγχάραξη, όπως
στο μάθημα της ιστορίας, στοχεύει η πρόταση για τη διδασκαλία των θρησκευτικών. Για την πρόκληση
του ενδιαφέροντος ο δάσκαλος αξιοποιεί τα βιώματά τους ή παίρνει αφορμές από τις ενότητες του
βιβλίου. Την ήρεμη και συναισθηματικά τονισμένη διήγησή του για τη δημιουργία ισχυρών συγκινήσεων
στο μαθητή, ακολουθεί σιγή για τη διατήρησή τους και τη φανταστική ανάπλαση των γεγονότων. Πολλές
φορές αρκεί η διήγηση του δασκάλου, χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία (το δίδαγμα φτάνει), ωστόσο,
εάν οι μαθητές σχολιάσουν σημεία του μαθήματος αυτό γίνεται αφορμή για συζήτηση και εξαγωγή επί
μέρους συμπερασμάτων. Η διδασκαλία μπορεί να αρχίσει με προσευχή και να ολοκληρωθεί με
θρησκευτικό άσμα (Θεοφανόπουλος, 1953).
Ο Πάτσης για την ιστορία και τα θρησκευτικά, υλοποιώντας τις αρχές του «Νέου Σχολείου»,
προτείνει να διαφοροποιείται η μορφή διδασκαλίας ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Στις ηλικίες
όπου η συναισθηματικότητα είναι έντονη (τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) η διήγηση του δασκάλου είναι ανάγκη
να υπερτερεί της αυτενέργειας των μαθητών. Στις ανώτερες τάξεις (Ε΄, Στ΄), όπου το κριτικό πνεύμα
είναι αναπτυγμένο και οι μαθητές μπορούν να αυτενεργούν, να ισχύει το αντίστροφο. Στη διδασκαλία
τους εκτός από την αυτενέργεια των μαθητών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εποπτεία. Το μάθημα ξεκινά
με άμεση παρατήρηση ή έμμεση (χάρτες, εικόνες, αναπαραστάσεις στον πίνακα). Ακολουθεί η σύνδεση,
χωρίς εξεζητημένες εμβαθύνσεις και ανατομίες επικεντρώνει σε γεγονότα και σε ιστορικά πρόσωπα στα
οποία ασκείται γόνιμη κριτική. Στην ιστορία η σύνδεση περιλαμβάνει ακόμη τη συσχέτιση προηγούμενων
ή επόμενων γεγονότων, ενώ, στα θρησκευτικά αυτά προσδιορίζονται σε τόπο (με γεωγραφική ύλη) και
χρόνο (με ιστορική ύλη). Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με την έκφραση: μελέτη σχετικών αναγνωσμάτων,
προφορικές ή γραπτές ασκήσεις, μονογραφίες και λευκώματα, αναπαραστάσεις (στο χάρτη,
την αμμοδόχο ή πίνακα), γιορτές και τραγούδια ιστορικού και θρησκευτικού περιεχομένου (στα
θρησκευτικά των κατώτερων τάξεων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έμπρακτη ηθική συμπεριφορά)
(Πάτσης, 1952γ και 1951β).
Η διδασκαλία της γεωγραφίας βασίζεται στην πραγματογνωσία και πατριδογνωσία της
στενότερης πατρίδας που προηγήθηκε στις Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεις (με την Ε.Σ.Δ.). Οι μαθητές με
επισκέψεις, εκδρομές, παρατηρήσεις, απόκτησαν βασικές γεωγραφικές γνώσεις, που έχουν βιωματικό
χαρακτήρα επειδή συνδέονται με το περιβάλλον των παιδικών τους χρόνων. Στις Δ΄, Ε΄, και Στ΄ η
διδασκαλία της γεωγραφίας κατευθύνεται από τη μελέτη της στενότερης πατρίδας προς την ευρύτερη
φυσική γεωγραφική ενότητα κι από την οικεία ήπειρο και τις όμορες χώρες, αντίστοιχα, προς τις πιο
απόμακρες. Αρχικά, ο δάσκαλος κατά την πρόσκτηση και την επεξεργασία διεξάγει το μάθημα

καθοδηγώντας τους μαθητές. Σταδιακά υποχωρεί, όταν θεωρήσει ότι είναι ικανοί να αναλάβουν
πρωτοβουλίες. Οι αρθρογράφοι προτείνουν να γίνεται έρευνα στο χάρτη, ανάγνωση του βιβλίου ή άλλων
σχετικών βιβλίων, αναζήτηση πληροφοριών, ανάδειξη των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ γεωφυσικών
στοιχείων και προϊόντων (Θάνος, 1952, Αδαλόγλου, 1957, Πάτση,1950β), άλλοι περιλαμβάνουν επιπλέον,
τη μελέτη ασχολιών των κατοίκων και του πολιτισμού (Πάτση, 1950α, Χάρης, 1952, Μελετόπουλος,
1953, Γιαννούχος, 1963, Μαλούκος, 1953). Η εφαρμογή επικεντρώνει στην κατασκευή χαρτών, τη μελέτη
αναγνωσμάτων
και
τη
διήγηση
φανταστικών
ταξιδιών
(Χάρης, ό.π.,
Θάνος, ό.π., Μελετόπουλος, ό.π., Μαλούκος, ό.π. ). Στις παραπάνω προτάσεις οι επιρροές
παιδαγωγικής του «Νέου Σχολείου» είναι εμφανείς, ωστόσο, σύμφωνα με τον Πάτση, υπάρχουν πολλά
στοιχεία παραδοσιακής προσέγγισης (τριμερής πορεία, σχολαστικισμός, απομνημόνευση). Στο στάδιο της
επεξεργασίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα γεωφυσικά στοιχεία και προϊόντα (αποκλειστικά στην
ονοματολογία και ορολογία τους), χωρίς να αναδεικνύεται ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων, η
συμβολή των ανθρώπων σ’ αυτή, η έκταση της βιομηχανικής επεξεργασίας, οι σχέσεις της ξένης χώρας
με τη δική μας, παρεμποδίζοντας έτσι τους μαθητές να κατανοήσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις της ζωής
και τους τρόπους ικανοποίησής τους (Πάτσης, 1951α).
Στη διδασκαλία της φυσικής ιστορίας την πρόσκτηση με την άμεση ή έμμεση παρατήρηση φυτών
και ζώων ακολουθεί η επεξεργασία, η οποία περιλαμβάνει ανακοίνωση παρατηρήσεων και διδακτικό
διάλογο που δίνει έμφαση στην ανάδειξη των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των οργάνων, των λειτουργιών
τους και του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή περιλαμβάνει αναπαραστάσεις φυτών και ζώων, ανάγνωση
σχετικών κειμένων και παρατήρηση εικόνων (Κωστόπουλος, 1963, Μαλούκος, 1957β, Καραμπέτσος,
1957, Γκρόζας, 1964β).
Στη φυσική πειραματική ο δάσκαλος εκτελεί το πείραμα (το οποίο μπορεί να προετοιμαστεί με τη
συμμετοχή των μαθητών), στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή του, ο τονισμός των σημαντικών
στοιχείων και η εξαγωγή του φυσικού νόμου από τους μαθητές (κάτω από την καθοδήγηση του
δασκάλου). Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του φυσικού νόμου ή την ιχνογράφηση του
πειράματος (Κωστόπουλος, 1963, Μαλούκος, 1957β). Ο Πάτσης για να περιορίσει τις παραδοσιακές
διδακτικές πρακτικές (διδασκαλικός μονόλογος, διδακτισμός) και τις επιπτώσεις τους (παθητικότητα
μαθητών, νοησιαρχία) και να εμπλουτίσει τις σχετικές προτάσεις με τις αρχές του «Νέου Σχολείου»,
προτείνει η παρατήρηση, η θεωρητική επεξεργασία, η καταγραφή, η εξέταση των φυσικών φαινομένων,
των ορυκτών και χημικών στοιχείων να έχουν επίκεντρο τη στενότερη και ευρύτερη πατρίδα του μαθητή
(την αγροτική - κτηνοτροφική ζωή και βιομηχανία). Να συνδυάζονται με το μάθημα της γεωγραφίας και
με την πατριδογνωσία στην Ε.Σ.Δ.(Πάτσης 1951β). Άλλοι για τις ανώτερες τάξεις προτείνουν η φυσική
ιστορία της Ε΄ να συσχετιστεί με τη γεωγραφία της Στ΄ (Μαλούκος, 1957β), καθώς και τα μαθήματα των
φυσιογνωστικών να γίνονται έξω από την αίθουσα διδασκαλίας, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν
(Γκρόζας, 1964β).
Τα μαθηματικά και η γεωμετρία επηρεάζονται από αρχές του «Νέου Σχολείου». Συγκεκριμένα,
κατά την πρόσκτηση του μαθήματος αξιοποιούνται τα αντικείμενα του άμεσου περιβάλλοντος των
μαθητών, που μπορούν να περιγραφούν, να παρατηρηθούν, να μετρηθούν και να αισθητοποιηθούν (με
όραση, αφή, μυϊκή αίσθηση), ώστε να δημιουργηθούν ισχυρές εσωτερικές εποπτείες. Κατά την
επεξεργασία τα αντικείμενα παρουσιάζονται είτε με αριθμούς (ως δεδομένα προβλημάτων στα
μαθηματικά) είτε με γεωμετρικά σώματα/σχήματα (γεωμετρία) για υπολογισμούς, μετρήσεις, εξαγωγή
αποτελεσμάτων, κανόνων ή συμπερασμάτων. Ακολουθεί η εφαρμογή με κατάρτιση προβλημάτων και
επίλυση τους (από τους μαθητές), με εκτέλεση ασκήσεων ή κατασκευή γεωμετρικών παραστάσεων από
τους
ίδιους
(Αθανασιάδης,
1952α
και
1952β,
Κωστόπουλος, ό.π., Πλιάκος,
1956,
Στεργίου,1953, Γιακίδης, 1963α και 1963β). Ορισμένοι προτείνουν τα μαθηματικά και η γεωμετρία να
διδάσκονται στο πλαίσιο της Ε.Σ.Δ. (Στεργίου, ό.π, Αθανασιάδης, ό.π., Γκρόζας, 1964γ). Σύμφωνα
με τον Πάτση τα μαθηματικά και η γεωμετρία πρέπει να διδάσκονται στα πλαίσια της Ε.Σ.Δ. Όμως, ακόμη
κι όταν διδάσκονται ως χωριστά μαθήματα στην Ε΄ και Στ΄ είναι ανάγκη να ακολουθείται η μέθοδός της,
ώστε η σχετική γνώση να παρουσιάζεται με περισσότερη εποπτεία, να έχει λειτουργικότητα και άμεση
χρησιμότητα (Πάτσης, 1951β).
Το περιοδικό έγινε για τους δασκάλους βήμα παρουσίασης προτάσεων για ζητήματα ειδικής
διδακτικής. Ο αριθμός των άρθρων τους είναι μεγαλύτερος εκείνων των επιθεωρητών, οι οποίοι επιπλέον
δημοσιεύουν πορίσματα παιδαγωγικών συνεδρίων για θέματα ειδικής διδακτικής και μεταρρύθμισης
αναλυτικού προγράμματος. Συνολικά, στο Ν.Σ. το ζήτημα της μεθόδου διδασκαλίας, με εξαίρεση κυρίως
άρθρα του Πάτση, κατέχει πολύ σημαντική θέση σε σχέση με τα ζητήματα περιεχομένου, οργάνωσης και

λειτουργίας σχολείου. Ο Πάτσης, προβάλλει συστηματικά τη διδακτική μεθοδολογία του «Νέου
Σχολείου», εντάσσοντάς την αρχικά σε μια συνολική αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος και της δομής
του δημοτικού. Σύντομα, αναγκάζεται να τροποποιήσει ορισμένες προτάσεις του και να τις προσαρμόσει
στο γενικότερο πλαίσιο που θέτουν οι κυρίαρχες παιδαγωγικές αντιλήψεις του καιρού του, ενώ, δεν
σταματά να αναδεικνύει, σε χαμηλούς τόνους σε σχέση με άλλους, το ελληνοχριστιανικό περιεχόμενο της
διδακτικής πράξης.
Στα άρθρα των υπολοίπων, που αφορούν ζητήματα διδακτικής, κυριαρχούν η Ε.Σ.Δ.
(συστηματικά μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’50) και οι ειδικές διδακτικές μαθημάτων. Πολύ λίγα
παρουσιάζουν θέσεις για αλλαγές στο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος (Τσαγκιάς, 1951,
Αγγελόπουλος, 1951, Βενιζέλος, 1952α, Παπαϊωάννου, 1953, Τσατσόπουλος, 1952), ενώ, η αποκλειστική
χρήση της δημοτικής δεν προτείνεται από όλους (Βενιζέλος, 1952β). Εξετάζοντας διαχρονικά τη
σχετική αρθρογραφία, φαίνεται ότι οι προτάσεις για τη διδακτική κινούνται ανάμεσα στην παιδαγωγική
του «Νέου» και του «Παλιού Σχολείου», στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ισχυρή η τάση υποταγής
τους στις αρχές της δεύτερης. Συνοπτικά, προβάλλεται:
1) η περιορισμένη εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας και η διατήρηση των παραδοσιακών ή
μείξη των δύο: ολική για την πρώτη ανάγνωση και Ε.Σ.Δ. (κυρίως στις δύο πρώτες
τάξεις), αναλυτικοσυνθετική για την πρώτη ανάγνωση και διδασκαλία χωριστών μαθημάτων με τριμερή
πορεία (συνήθως για όλες ή τις περισσότερες τάξεις) ή κυρίαρχο μάθημα εβδομάδας (Κ.Μ.Ε.).
2) η μερική μεταβολή του υφιστάμενου αναλυτικού προγράμματος (χωρίς αλλοίωση των βασικών
του αξόνων): α) καθιέρωση δημοτικής γλώσσας σ’ όλο το δημοτικό και διδασκαλία της απλής
καθαρεύουσας στις Ε ΄και Στ΄ (σε ορισμένες περιπτώσεις) β) απλοποίηση, αναδιάταξη, εκσυγχρονισμός
του περιεχομένου και εμπλουτισμός του (με μαθήματα οικοκυρικών, υγιεινής, γεωπονικών) για καλύτερη
κατανόηση, απόκτηση πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και ενίσχυση διάδοσης του
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού με νέα μαθήματα και δραστηριότητες (αγωγή του πολίτη, εθνική αγωγή,
μαθητική αυτοδιοίκηση) για «τόνωση, ενίσχυση και ανάπτυξη του θρησκευτικού εθνικού φρονήματος
και θρησκευτικοεθνικών και εθνικοπατριωτικών συναισθημάτων των μαθητών (…)» (Παπαϊωάννου,
1953γ, σ.793).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εξαγγελία του Τανζιμάτ(1839) σηματοδοτεί μια νέα ιστορική περίοδο που θα φέρει σημαντικούς
μετασχηματισμούς στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Λέσβου. Πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη της
μεσοαστικής τάξης, η αύξηση του πληθυσμού της ελληνικής κοινότητας του νησιού και η εμφάνιση και
καλλιέργεια της ιδεολογίας του εθνισμού αποτελούν τρεις από τους σημαντικότερους παράγοντες που
καθόρισαν τη φυσιογνωμία της Λεσβιακής κοινωνίας κατά το 19 ο αιώνα και προετοίμασαν το έδαφος για
τις επερχόμενες αλλαγές. Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτέλεσε το προνομιακό πεδίο μέσα από το οποίο
επιχειρήθηκε να συγκροτηθεί μια ομοιογενής και ισχυρή εθνική ταυτότητα, η οποία σε συνδυασμό με μια
σειρά άλλους παράγοντες, αποτέλεσε τον καταλύτη για την επιτάχυνση των διαδικασιών που οδήγησαν
στην τελική ενσωμάτωση της Λέσβου στο Ελληνικό κράτος. Πρωτοπόροι στην προσπάθεια
μεταλαμπάδευσης της εθνικιστικής ιδεολογίας σε όλο και πλατύτερα στρώματα του ελληνόφωνου
πληθυσμού αναδείχθηκαν αρκετοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στην πνευματική και πολιτιστική
ζωή του νησιού ποικιλοτρόπως. Την οργάνωση και εποπτεία των σχολείων στην πόλη της Μυτιλήνης
αναλαμβάνουν οι εκπρόσωποι της αστικής τάξης οι οποίοι, ύστερα από πρόταση του μητροπολίτη
Μυτιλήνης ιδρύουν την Εφορεία των Φιλανθρωπικών και Εκπαιδευτικών Καταστημάτων η οποία τελεί υπό
τον έλεγχο της δημογεροντίας. Η εξεύρεση πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών αποτελεί
ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έχοντες την ευθύνη της διοίκησης των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για το λόγο αυτό αναγκάζονται να επιβάλλουν δίδακτρα, γεγονός που συχνά
δημιουργεί τριβές και προκαλεί την αντίδραση των πολιτών, συνιστά δε τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα
για την ανάπτυξη της παιδείας στη Λέσβο κατά την Οθωμανική περίοδο.

SUMMARY
The declaration of the Tanzimat(reorganazation) in 1839 starts a new historic period that brings
about many important changes to the social and economic life of Lesvos. To be more specific the growth
of the middle class, the population increase of the greek community and the dawn of the ideology
of ethnicism were three of the most important factors which defined the society of Lesvos during the
19th century and aided the oncoming changes. Education was the stepping stone from which they
ventured their attempts to create a strong unified ethnic identity, in combination with a series of other
factors. All the above speeded on the unification and the engulfment of the people of Lesvos with
the Greek State. Pioneers in the transmission of the ethnic ideology, in all sectors of
the greek population, were many educationists who participated in the cultural life of the island in a
diverse way. The people in charge of the welfare of the schools of Mytilene were middle class people
who created the Philanthropic and Educational Society after following the bishops’ advice, which was
under the control of the local authorities. The finding of the funds for the daily expenses was one of
the most serious problems faced by the people who were in charge of the educational institutions. For
these reasons they charged a fee which created much friction and provokes the reaction of the citizens.
It also was a negative factor for the development of the education in the island of Lesvos during the
Ottoman period.

1.ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το διάταγμα του Γκιουλχανέ (Ροδοκήπου), που εξήγγειλε ο σουλτάνος Αβδούλ Μεζίτ το 1839,
σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς νομοθετικών, διοικητικών και στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων που
είναι γνωστές με τον όρο Τανζιμάτ (αναδιοργάνωση). Οι διεθνείς συνθήκες αλλά και η εσωτερική
κατάσταση της αυτοκρατορίας αποτέλεσαν τους σημαντικότερους παράγοντες που υπαγόρευσαν τις
αλλαγές με κύριο άξονα την «ιδέα ότι η εξωτερική ακεραιότητα της αυτοκρατορίας περνά μέσα από την
εσωτερική της αναδιάρθρωση»[1]. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές με τις οποίες ο σουλτάνος υποσχόταν ισονομία
και ισοπολιτεία στους υπηκόους του συμπληρώθηκαν με τη διακήρυξη του Χάττ-ι Χουμαγιούν στις 18-21856. Μέσα από την προαγωγή της ισοπολιτείας, της ελεύθερης θρησκευτικής λατρείας, της κατάργησης
των τοπαρχικών μονοπωλίων και της πρόσβασης στα διοικητικά και δικαστικά αξιώματα από τις
υπόδουλες εθνότητες επιχειρήθηκε να ανακοπεί η διαδικασία της αφύπνισης των εθνοτήτων που
συγκροτούσαν το μωσαϊκό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Οι νέες πραγματικότητες που διαμορφώθηκαν, όμως, θα αποδεσμεύσουν τις διαδικασίες εκείνες
που τελικά οδήγησαν στην προγραμματική εκδήλωση του εθνικισμού των εμπόρων και των μορφωμένων
στρωμάτων της ελληνικής εθνότητας. Θα θέσουν, ακόμα τους ψυχολογικούς όρους για τη συγκρότηση
του τουρκικού εθνικισμού, κυρίως μέσα από το χάσμα που δημιουργούσε η ευδιάκριτη γραμμή ανάμεσα
στις δυο εθνότητες: την ελληνική, που έλεγχε – τουλάχιστον στον ευρύτερο χώρο της Μικρασίας και του
Αιγαίου – τους οικονομικούς μηχανισμούς και την τουρκική, που μονοπωλούσε την πολιτική και τη
στρατιωτική εξουσία. Η έναρξη του Τανζιμάτ σηματοδοτεί τη μετάβαση του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας
και του Αρχιπελάγους προς μια ιστορική φάση, στην οποία θα διασταυρωθούν ο αστικός
μετασχηματισμός, η παγίωση της εθνικής συνείδησης και η προσδοκία ενσωμάτωσης στο ελεύθερο
ελληνικό κράτος, την οποία τόνωσε η εισβολή του ελλαδικού εθνικισμού στο βορειοανατολικό Αιγαίο και
τη Μικρά Ασία[2].
Όσον αφορά στη Λέσβο η επιβολή των ευεργετικών διατάξεων του Χάττ-ι Χουμαγιούν δε
συνάντησε σημαντικές δυσκολίες, γεγονός που οφείλεται, σύμφωνα με τον Προξενικό πράκτορα της
Γαλλίας και διαχειριστή του Αγγλικού Υποπροξενείου Μυτιλήνης Ch. Roboly, στην εγγύτητα της Λέσβου
με την Κωνσταντινούπολη και τη ύπαρξη μικρού αριθμού μουσουλμάνων στο νησί[3]. Το 1867 μπαίνει σε
ισχύ ο νόμος για τη διοικητική διαίρεση, ο οποίος καθόριζε τη διαίρεση της Αυτοκρατορίας σε βιλαέτια,
σαντζάκια, καζάδες και
δήμους.
Η
Λέσβος
αποτέλεσε
ένα
από
τα
σαντζάκια
του βιλαετίου Αρχιπελάγους[4]. Ο διοικητής του νησιού (μουτεσαρίφης), θα αποψιλωθεί από τα
εναπομείναντα μονοπωλιακά, φοροεισπρακτικά και λοιπά προνόμια και έτσι η διοίκηση θα χωριστεί από
την οικονομία, η οποία θα ακολουθήσει την τροχιά της απελευθέρωσης και της ελεύθερης διακίνησης των
προϊόντων. Παράλληλα η θέσπιση των διοικητικών συμβουλίων με τη συμμετοχή και των χριστιανών, θα
περιορίσει την εξουσία του μουτεσαρίφη, ενώ μέρος από τις δικαιοδοσίες της Εκκλησίας θα περάσει στους
κοσμικούς θεσμούς των εκκλησιαστικών επιτρόπων και εφόρων των εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών
καταστημάτων[5].
Με τη μεταρρύθμιση του Τανζιμάτ ο θεσμός των κοινοτήτων ενισχύθηκε και καθιερώθηκαν
επίσημα σ’όλη την έκταση του κράτους οι δημογεροντίες, στις οποίες μεταφέρθηκαν σημαντικές
αρμοδιότητες. Η ένταξη των τελευταίων στο ενιαίο διοικητικό σύστημα δε θα σβήσει πολλές από τις
παραδοσιακές πρακτικές: η σύνδεση της εκλογής των δημογερόντων με τη φοροδοτική ικανότητα
εκλογέων και υποψηφίων, συντηρεί την ανάμνηση των εξαγορασμένων, σχεδόν, κοινοτικών
αξιωμάτων[6]. Έτσι η δημοτική αρχή παρέμεινε στα χέρια λίγων οικονομικά ισχυρών οικογενειών που
πολλές φορές συνδέονταν με συγγενικούς δεσμούς και συχνά έκαναν κατάχρηση εξουσίας
μεταβαλλόμενοι σε «μικρούς δεσποτίσκους των χωρίων και κωμοπόλεων»[7]. Άλλωστε τα συμφέροντά
τους πολλές φορές ταυτίζονταν με εκείνα των ανώτερων υπαλλήλων της οθωμανικής διοίκησης.
Δεδομένου δε του ότι για να ισχύσει η εκλογή ήταν απαραίτητη η έγκριση της τοπικής οθωμανικής αρχής,
δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο της δωροδοκίας και του διορισμού άλλου προσώπου της αρεσκείας της
οθωμανικής διοίκησης[8]. Αναφέρονται πολλές περιπτώσεις παράνομων και υπέρογκων χρηματικών
εισφορών, κυρίως στην αγροτική τάξη, αλλά και παρεμβάσεις στα οθωμανικά δικαστήρια και την
οθωμανική διοίκηση προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντα τους. Η δημογεροντία
ήταν υπόλογη απέναντι στην οθωμανική αρχή, στην οποία απέδιδε τους φόρους και τον οικείο
μητροπολίτη, όπου κατέβαλλε τις ετήσιες χορηγήσεις, τα λεγόμενα «δεσποτικά»[9].

2.ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Κάτω από αυτές τις συνθήκες συντελείται η οικονομική και κοινωνική απελευθέρωση της
ελληνορθόδοξης κοινότητας στη Λέσβο η οποία στα μέσα του 19ου αιώνα ανέρχεται στις 60.000 κατοίκους,
έναντι 20.000 που αριθμούσε η οθωμανική κοινότητα[10].Την ίδια εποχή (1852) «ο πληθυσμός της
Μυτιλήνης υπολογίζεται στις 8.500 κατοίκους. Οι Μουσουλμάνοι δεν υπερβαίνουν τις 2 χιλιάδες. 200-300
είναι ξένοι και προστατεύονται από τα διάφορα Προξενεία».[11] Τρία χρόνια αργότερα ο Boutan, μέλος
της Γαλλικής σχολής Αθηνών ανεβάζει τον πληθυσμό της Μυτιλήνης σε 12 με 14 χιλιάδες κατοίκους
επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι πρόκειται για υπολογισμό κατά προσέγγισιν μια και «οι απογραφές στην
Ανατολή είναι κάτι το άγνωστο»[12]. Όσο προχωρούμε δε προς το τέλους του αιώνα παρατηρούμε μια
σταθερή αύξηση του συνολικού πληθυσμού του νησιού, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του
ελληνικού στοιχείου ενώ έχουμε μια σταδιακή μείωση του οθωμανικού πληθυσμού. Έτσι σύμφωνα με την
αθηναϊκή εφημερίδα «Ο Αγών» στα 1898 ο συνολικός πληθυσμός του νησιού ανέρχεται σε 130.000, από
τους οποίους 120.000 είναι Έλληνες, 8.000 - 9.000 Τούρκοι και 300 – 1.000 Δυτικοί[13].
Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των κατοίκων του νησιού περί τα μέσα του 19ου αιώνα δεν
παρουσιάζει κραυγαλέες διαφορές[14]. Υπάρχουν τα κατώτερα στρώματα τα οποία κυρίως ασχολούνται
με εργατο-αγροτικές εργασίες και οι μικροεπαγγελματίες καθώς επίσης και αρκετοί κτηματίες και
έμποροι: «Αι περιουσίαι είναι ούτως ειπείν διανεμημέναι ομαλώς, και η ευπορία του βίου κοινή.
Ούτε υπέρπλουτοι υπάρχουσιν εν τη νήσω, ούτε πάμπτωχοι, μικράς διαφοράς απαντά τις μεταξύ των
μεγάλων κτηματιών και των μετρίων. Μεγάπλουτοι αμφιβάλλω αν δύνανται να ονομασθώσι μόλις τρεις
ή τέσσαρες των Λεσβίων, ων αι ενιαύσιοι πρόσοδοι φθάνουσι τας 20 ή 25 χιλιάδας δραχμών».[15]Είναι δε
συχνό το φαινόμενο ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, κυρίως οι κάτοικοι του δυτικού τμήματος του
νησιού που είναι άγονο, «ν’αποδημώσι, προ πάντων εις Σμύρνην και τα πέριξ αυτής, όπου ασκούντες
την οικοδομικήν, τεκτονικήν και
πολλά
άλλα
επιτηδεύματα
και
κερδίζοντες
την επέτειον της οικογενείας αυτών δαπάνην, επανέρχονται εις τας εστίας των».[16] Ακόμα αρκετοί
κάτοικοι των παραλίων επιδίδονται στο εμπόριο με τις πόλεις τις Μ.Ασίας, όπου διαμένουν κατά το
μεγαλύτερο
μέρος
του
χρόνου
«ως
έμποροι
ιδίως
και παντοπώλαι»
και
«ένθα αξιολόγους περιουσίας συγκροτούσι και κτηματίαι καθίστανται ουχί μικροί».[17]
Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του 19ου αιώνα η δημιουργία μιας ισχυρής αστικής τάξης αρχίζει
να γίνεται ευδιάκριτη, η οποία οφείλει ένα μεγάλο μέρος της δυναμικής της στα κέρδη που απέφεραν τα
κεφάλαια τα επενδεδυμένα στο εξωτερικό. Ένα μέρος από αυτά εισάγονται στο νησί για να
χρησιμοποιηθούν κυρίως στην ανέγερση πολυτελών δυτικού τύπου κατοικιών και τη διαμόρφωση ενός
εξευρωπαϊσμένου τρόπου ζωής. Όλο το εμπόριο και η βιομηχανία βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων του
νησιού, ενώ η εφεύρεση της τεχνολογίας του ατμού και η πύκνωση των εμπορικών ατμόπλοιων που
έφθαναν στο νησί τόνωσαν σημαντικά την εμπορική κίνηση[18]. Με την αύξηση των λεσβιακών εισαγωγών
και εξαγωγών αυξάνονταν παράλληλα και τα κέρδη του οθωμανικού δημοσίου από τους δασμούς που
επιβάλλονταν στη διακίνηση των εμπορευμάτων, αλλά και από την αύξηση της λοιπής φορολογίας[19].
Παράλληλα οι ευνοϊκές διατάξεις του Χάττ-ι Χουμαγιούν σύμφωνα με τις οποίες οι Έλληνες
απέκτησαν το δικαίωμα αγοράς γης χωρίς τους περιορισμούς του παρελθόντος επέτρεψε στους
εκπροσώπους της ανερχόμενης αστικής τάξης να ιδιοποιηθούν το μεγαλύτερο μέρος της λεσβιακής γης,
επενδύοντας έτσι τα κέρδη που αποκόμιζαν από την ανάπτυξη του εμπορίου και τις εξαγωγές των
λεσβιακών προϊόντων που είχαν ως βάση το ελαιόλαδο. Είτε με τη μέθοδο της τοκογλυφίας
(προπωλήσεις της προσδοκώμενης παραγωγής ελαιολάδου) είτε με απ’ ευθείας αγορές το μεγαλύτερο
μέρος της λεσβιακής γης πέρασε από τα τουρκικά σε ελληνικά χέρια. Καταλυτική ήταν προς την
κατεύθυνση αυτή και η σύμπραξη των δημογεροντιών, τα μέλη των οποίων επιλέγονταν από τις ισχυρές
οικογένειες, παρέχοντας σημαντικές διευκολύνσεις στην τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας των
αγοραπωλησιών μέσα από την σχεδόν αποκλειστική τους αρμοδιότητα για την ενημέρωση των
κοινοτικών καταστίχων[20].
Η νέα αστική τάξη που δημιουργείται κατέχει ταυτόχρονα και τα σημαντικότερα αξιώματα στους
κόλπους της ελληνορθόδοξης κοινότητας και μέρος από εκείνα της οθωμανικής εξουσίας, ελέγχοντας
παράλληλα ένα μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης, οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας της οποίας ήταν
εξαιρετικά υποβαθμισμένες. Αποτέλεσμα αυτών είναι και οι σκληρές κοινωνικές διαμάχες που θα
προκληθούν στις κωμοπόλεις της Αγίας Παρασκευής και της Βρίσας στη δεκαετία του 1880-90 με αφορμή
τη βαριά φορολογία και τον αποκλεισμό από τα κοινοτικά αξιώματα[21]. Επίσης στην ίδια κατηγορία της

κοινωνικής αντίδρασης θα μπορούσαμε να εντάξουμε και τα περίφημα «Λειμωνιακά», που επί μια
εικοσαετία δίχασαν τη λεσβιακή κοινωνία και έθεσαν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα του Πατριαρχείου να
ελέγχει και να διαθέτει κατά βούληση τις προσόδους από την κτηματική περιουσία της Μονής Λειμώνος [22].
Παρ’ όλ’ αυτά, όπως επισημαίνει και ο Κ.Τσουκαλάς, «οι Έλληνες προλετάριοι δεν αποκτούν
ποτέ μαζική εργατική συνείδηση»[23]. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό έπαιξαν μια σειρά από παράγοντες,
ανάμεσα στους οποίους βαρύνουσα σημασία κατέχει ο τρόπος δόμησης και οργάνωσης των κοινοτήτων.
Αυτές αποτέλεσαν το συνεκτικό κρίκο ανάμεσα στους ελληνόφωνους κατοίκους – οι οποίοι
προσδιορίζονταν περισσότερο από «τις συνιστώσες της εθνικής τους ταυτότητας παρά από τις συνέπειες
της ταξικής τους κατάστασης»[24] - των περιοχών εκτός του ελεύθερου ελληνικού κράτους και συνέβαλαν
σημαντικά στην άμβλυνση των κοινωνικών διαφορών οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε συγκρούσεις. Ακόμα η προσδοκία της μεταπήδησης ενός σημαντικού τμήματος από αυτούς στη
μικροαστική τάξη, η οποία διευρύνεται σημαντικά στα πλαίσια της βαθμιαίας διείσδυσης του
καπιταλισμού, εμποδίζει την ανάπτυξη μιας ιδεολογίας του προλεταριάτου.
Η μελέτη των μαθητολογίων των σχολείων της Μυτιλήνης – όπου καταχωρείται το «επάγγελμα
πατρός» των μαθητών - μας αποκαλύπτει ένα πλήθος επαγγελμάτων με τα οποία ασχολούνται τα
κατώτερα κοινωνικά στρώματα της πόλης αλλά και ένα συνεχώς αυξανόμενο μεσαίο στρώμα που
απαρτίζεται κυρίως από υπαλλήλους, εμπόρους και άλλα μεταπρατικά επαγγέλματα. Η
μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών ανήκει στην κατώτερη κοινωνική τάξη από τα μέλη της οποίας ένας
μεγάλος αριθμός ασκεί εργατικά επαγγέλματα (οι λεγόμενοι «μεροκαματιάρηδες» όπως κτίστης,
πετράς, κονιατής, ψαράς, αχθοφόρος, καρραγωγεύς, καφεψός, υπηρέτης, ποιμήν, γεωργός, μάγειρας,
κηπουρός κλπ).
Υπάρχει
επίσης
ένας
σημαντικός
αριθμός
από
μικροεπαγγελματίες
και μικρομαγαζάτορες οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν εξυπηρετώντας τις καθημερινές ανάγκες των
κατοίκων της πόλης : βαρελοποιός, υποδηματοποιός, επιπλοποιός, εφαπλωματάς, κηλεπιδεσματοποιός,
ζαχαροπλάστης, σιγαροποιός, αγαλματοποιός, τσαρουχάς, αρτοποιός, ράπτης, κουρεύς, μανάβης,
σαμαρτζής, παντοιοπώλης,
κρεοπώλης,
ιχθυοπώλης,
εφημεριδοπώλης, ταβερνάρης, μαχαιράς, σαλεπτζής, λεμβούχος κλπ.
Τα μεσαία στρώματα – τα οποία αυξάνονται με σημαντικούς ρυθμούς μετά το 1912 και την ολοένα
και πιο μεγάλη εξάρτηση του νησιού από την κεντρική διοίκηση – είναι αρκετά ευδιάκριτα και κατά την
περίοδο της Οθωμανοκρατίας. Αποτελούνται κυρίως από εμπόρους, μεταπράτες, μεσίτες,
αργυραμοιβούς, κτηματικούς αλλά και από ιερείς, διδασκάλους, μηχανικούς, πράκτορες και υπαλληλικό
προσωπικό
κάθε
είδους
(γραμματεύς,
δικαστικός κλητήρ,
υπάλληλος δημαρχίας, τελωνοφύλαξ, φορολόγος, αγροφύλαξ, υποκελευστής κλπ). Τέλος στα ανώτερα
κοινωνικά στρώματα, όπως αυτά εμφανίζονται μέσα από τη μελέτη των μαθητολογίων, ανήκουν εκείνοι
οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα με υψηλό κοινωνικό κύρος (δικηγόρος, ιατρός, φαρμακοποιός,
ειρηνοδίκης, πρωτοδίκης, Διευθυντής Τράπεζας, τελωνιακός ελεγκτής, επιθεωρητής σχολείων,
διερμηνεύς) αλλά και ένας αριθμός ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και είναι
συνήθως μεγαλέμποροι(λαδέμπορος, δερματέμπορος, καπνέμπορος), χρηματιστές, κτηματίες και
βιομήχανοι(παγοποιός, βυρσοδέψης).
Μπορούμε να πούμε ότι η Λεσβιακή κοινωνία του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού
χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη αστικών σχηματισμών με κατεστημένες προ-αστικές νοοτροπίες: από
τη μια οι μεσοαστοί υιοθετούν νοοτροπίες και στάσεις ευρωπαϊκές – στον τρόπο ζωής, το ντύσιμο, την
κατοικία, τη διασκέδαση – ενώ τα κατώτερα στρώματα ζουν μέσα στη φτώχεια και μετά
δυσκολίας ανθίντανται στις οθωμανικές πρακτικές[25]. Όπως αναφέρει ο Παντελής Αργύρης «θα
μπορούσαμε να κατατάξουμε τη Λεσβιακή κοινωνία από το 1880 έως το 1912 στα σχετικά γνήσια αλλ’
ανολοκλήρωτα μοντέλα αστικού μετασχηματισμού. Από εκεί και πέρα, ο νέος ιστορικός παράγων που θα
προσδιορίσει τις εξελίξεις είναι το κράτος. Έως το 1912 η Λέσβος γνώρισε πολλές κοινωνικές, οικονομικές
και πολιτιστικές μεταβολές, αλλά στο πλαίσιο ενός κυρίαρχου αλλοεθνούς κράτους, του οποίου ο ρόλος
περιοριζόταν στην είσπραξη της υπεραξίας μέσω των φόρων. Η ενσωμάτωση στο ελεύθερο ελληνικό
κράτος θα σημάνει την άρση της αναντιστοιχίας ανάμεσα στην κοινωνία και τη διοίκηση, θα συμφιλιώσει
το έθνος με το κράτος, θα καταστρέψει όμως τον αυτοδιαχειριστικό χαρακτήρα βασικών, όπως η
εκπαίδευση και η κοινοτική αυτοδιοίκηση, τομέων της κοινωνικής ζωής»[26].

3.ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ PAX OTTOMANICA ΣΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΙΣΜΩΝ

Τουλάχιστον ως τα μέσα του 18ου αιώνα, η πολιτιστική ταυτότητα του ελληνισμού συγχεόταν με
την ελληνόφωνη χριστιανική ορθοδοξία, που ήταν συγκροτημένη γύρω από το Πατριαρχείο. Η πνευματική
– αλλά και κοσμική – εξουσία του Πατριαρχείου είχε κατ’ εξοχή οικουμενικό χαρακτήρα και δε
συνταυτιζόταν αποκλειστικά και μόνο με τις γεωγραφικές περιοχές που είχαν ελληνικό πληθυσμό. Για
το λόγο αυτό η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία αντιμετώπισε με διφορούμενη και συχνά εχθρική στάση, την
εμφάνιση ενός «κοσμικού» ελληνικού εθνικισμού. Η αόριστη ελπίδα της ανασύστασης της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας αναφέρεται πρωταρχικά στην αναγέννηση μιας Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, οικουμενικής
και πολυεθνικής υπό την αιγίδα της Εκκλησίας. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες ήταν αδύνατη η ανάπτυξη
ενός αυστηρά «εθνικού» κινήματος, καθώς η διευθυντική ελληνοχριστιανική τάξη, που αναπτύχθηκε
κάτω από την άμεση προστασία της Πύλης, παγίωνε την κυριαρχία της στην αναγνωρισμένη και επίσημη
οικουμενική λειτουργία της[27].
Η ανάπτυξη της εμπορικής μεσοαστικής τάξης προαναγγέλλει μια νέα φάση, που αρχίζει να
διαφαίνεται προς τα μέσα του 18ου αιώνα και χαρακτηρίζεται από μια ταυτότητα «κοσμική» που δεν
μπορεί να αρκεστεί στη μονοπώληση των εκκλησιαστικών υποθέσεων, αλλά οραματίζεται ένα
ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα και μια νέα μορφή πολιτικής οργάνωσης του χώρου. Η απελευθέρωση
από τον τουρκικό ζυγό – αν και αποτελεί προϋπόθεση – είναι μόνο η αρχή για τη δημιουργία μιας
«ευρωπαϊκού τύπου» αστικής κοινωνίας, που θα αποτελούσε εχέγγυο για οικονομική ανάπτυξη και
πολιτική απελευθέρωση. Δεν είναι τυχαίο το ότι βασικός φορέας αυτής της ιδεολογίας ήταν τα
εξευρωπαϊσμένα στρώματα της μεσοαστικής τάξης.[28] Με την ανακήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας,
στην τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα, και τη δημιουργία νέων εθνικών κρατών η ελληνική εθνική συνείδηση
εισέρχεται στην τρίτη και τελευταία φάση που χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στις
εθνότητες που συναπαρτίζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη διείσδυση της εθνικιστικής ιδεολογίας
σε όλο και πλατύτερα στρώματα.
Έτσι έχουμε από τη μια μεριά την εμφάνιση ενός κράτους-έθνους που περιλαμβάνει τα εδάφη της
μητροπολιτικής Ελλάδας και από την άλλη ένα πλήθος από ελληνόφωνες κοινότητες διασπαρμένες σε
όλα τα σημεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίες όμως δεν παρουσιάζουν τις ίδιες δυνατότητες
μελλοντικής ένταξης στο ανεξάρτητο Ελληνικό κράτος. Όσον αφορά στη Λέσβο και τα απέναντι παράλια
της Μ. Ασίας και ειδικότερα η περιοχή της Σμύρνης, μπορούμε να πούμε ότι κυρίως λόγω του συμπαγούς
ελληνόφωνου πληθυσμού τους εντάσσονται στο σχέδιο εθνικής αποκατάστασης. Τόσο στη Μακεδονία και
στη Θράκη, όσο και στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, η γενική ελληνική πολιτιστική «επίθεση»
συμπίπτει με το νέο ρόλο που οι μη μουσουλμανικές κοινότητες έλπιζαν να παίξουν στα πλαίσια των νέων
οικονομικών και πολιτικών συνθηκών που δημιουργούνται με την επέκταση των καπιταλιστικών δομών.
Οι τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα λοιπόν χαρακτηρίζονται από πλήρη σύμπτωση των οικονομικών
συμφερόντων της αστικής τάξης με τα πολιτικά της συμφέροντα. Η πορεία προς τον αστικό
μετασχηματισμό θα σημαδευτεί από τη δημιουργία μιας νέας ιδεολογίας, της ιδεολογίας του εθνισμού και
του ενστερνισμού της Μεγάλης Ιδέας, των οποίων οι κύριοι φορείς και αναμεταδότες είναι οι εκπρόσωποι
της καινούργιας αστικής τάξης.
Το βασικό όμως ρόλο στην προσπάθεια διαμόρφωσης εθνικής συνείδησης και μεταλαμπάδευσης
της εθνικιστικής ιδεολογίας σε όλο και πλατύτερα στρώματα του ελληνόφωνου πληθυσμού κλήθηκε από
πολύ νωρίς να παίξει ο θεσμός της εκπαίδευσης, με κύριους φορείς τους δασκάλους [29]. Το διάταγμα
του Ροδοκήπου και το «Αυτοκρατορικόν Αυτόγραφον» του 1856 μαζί με το σεβασμό στη θρησκευτική
αυτονομία, άφηναν περιθώρια για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού θεσμού στις υπόδουλες εθνότητες,
χωρίς βέβαια να συνοδεύεται από ανάλογη υποχρέωση της οθωμανικής εξουσίας να καλύπτει οικονομικά
τις ανάγκες των σχολείων. Το ρόλο αυτό θα τον αναλάβουν οι κοινότητες και η εκκλησία με τη συνδρομή
των εύπορων αστών της λεσβιακής κοινωνίας. Όπως προκύπτει από τις ιστορικές μαρτυρίες της εποχής
- παρά το γεγονός ότι η συγκρότηση του εκπαιδευτικού δικτύου παρουσίασε στη Λέσβο μια σημαντική
καθυστέρηση - οι προσπάθειες όλων αυτών των φορέων ήταν τελικά εξαιρετικά επιτυχημένες[30].
Ένα παράδειγμα αποτελεί το αφιέρωμα στη Λέσβο που δημοσίευσε στα 1899 η αθηναϊκή
εφημερίδα «ο Αγών»
όπου
διαπιστώνει
ότι:
« Το εθνικόν φρόνημα και
επί της
ωραίας ταύτης ελληνικωτάτης νήσου είναι ακμαιότατον» και σπεύδει λίγο παρακάτω να εξηγήσει:
«Την τοιαύτην ανάπτυξιν του
εθνικού
φρονήματος
οφείλει
η
νήσος
εις
την
ευρύτατα διαδεδομένην εκπαίδευσιν, διαγωνιζομένη κατά τούτο προς τα μάλλον κατά
την παιδείαν προηγμένα μέρη του υπό την Τουρκίαν Ελληνισμού, αναμφισβητήτως δε υπερτερούντα
κατά τούτο πάσαν οιανδήποτε επαρχίαν του ελευθέρου βασιλείου»[31]. Αρκετά χρόνια πριν(1864) ο
Υποπρόξενος της Ελλάδας στη Μυτιλήνη Σ.Συρμακέζης σε μια έκθεσή του προς το Υπουργείο Εξωτερικών

εκφράζει την ανησυχία του γιατί οι κάτοικοι του νησιού απορροφημένοι από τους ρυθμούς της ζωής και
έχοντας εξασφαλίσει τα μέσα της επιβίωσής τους «κατέστησαν επιλήσμονες των προς την πατρίδα των
καθηκόντων και ήττον συμπαθείς εις την εστίαν του Ελληνισμού», διαπιστώνει όμως ότι η νέα γενιά των
αστών της Μυτιλήνης, η οποία συμπληρώνει τις σπουδές της στα Πανεπιστήμια της Αθήνας και της
Ευρώπης «ήρχισεν ήδη να αισθάνηται τα ιερά καθήκοντα απέναντι της πατρίδος της», γεγονός που σε
ένα μεγάλο βαθμό αποδίδεται στην ύπαρξη καλά οργανωμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. [32] Έτσι ο
κύκλος των εκπαιδευτικών αποτέλεσε τον πυρήνα της πνευματικής κοινωνίας της Λέσβου, ο οποίος
ουσιαστικά συνετέλεσε στην αποτελεσματική εγχάραξη της ιδεολογίας της Μεγάλης Ιδέας και της
προοπτικής της ενσωμάτωσης στο εθνικό κράτος ή ακόμα και της ανασύστασης της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας.
Ανάμεσα σ’αυτούς ως πρωτοπόρο πρέπει να θεωρήσουμε το Βενιαμίν το Λέσβιο του οποίου οι
ιδέες – αν και δεν είχαν την τύχη να αποδώσουν καρπούς παρά τις επίμονες προσπάθειες του ίδιου –
αποτέλεσαν ωστόσο το έναυσμα και καλλιέργησαν το έδαφος για την ανάπτυξη μιας παιδείας με έντονη
εθνική φυσιογνωμία στηριγμένη στο ένδοξο ιστορικό παρελθόν[33]. Σημαντική φυσιογνωμία που
συντέλεσε ουσιαστικά στο χτίσιμο του σχολικού μηχανισμού κατά τα πρώτα «δύσκολα» χρόνια είναι και
ο Σταυράκης Αναγνώστης. Η «Λεσβιάς Ωδή» του είναι ένα έργο το οποίο μέσα από την εξιστόρηση του
ένδοξου παρελθόντος της Λέσβου φιλοδοξεί να αποτελέσει το πνευματικό εγερτήριο των μαθητών
«οίτινες θέλουν φιλοτιμείσθαι ίσως
εις ζήλωσιν και μίμησιν των
ενδόξων
προπατόρων
των,
και προοδεύειν θαρσαλέως και χαρμοσύνως εις την νοητικήν και ηθικήν των ανάπτυξιν και εκπαίδευσιν,
βλέποντες, οποία ένδοξος και σοφή, και πολυγράμματος και πολύμουσος, υπήρξεν έκπαλαι η πατρίς
των».[34]
Αλλά και ο Γ.Αριστείδης – Πάπης μαθητής και συνεχιστής του έργου Σ.Αναγνώστη εργάστηκε
πολλά χρόνια για την οικοδόμηση του σχολικού δικτύου μη μπορώντας να αποδεχτεί ως τετελεσμένο το
γεγονός ότι «η Ελλάς η μήτηρ πάσης σοφίας, η εξευρούσα και επί το παντέλειον αγαγούσα πάντα τα είδη
των γνώσεων, έμελλεν εν τω ατελευτήτω χρόνω ατελευτήτως να διατελή μεμυκεία τους οφθαλμούς και
αναίσθητος προς την εν τη Δύσει συμβαίνουσα τεραστίαν διανοητικήν κίνησιν».[35] Η προοδευμένη
Ευρώπη αποτέλεσε από τα πρώιμα κιόλας χρόνια της πνευματικής αφύπνισης των υπόδουλων το μέτρο
σύγκρισης και ο πόλος έλξης πολλών νέων αστών και όχι μόνο[36] οι οποίοι πηγαίνουν «εις
την Ευρώπην ίνα ποτισθώσι τα νάματα παιδείας τελειοτέρας και υψηλοτέρας»[37]. Ωστόσο δεν παύει να
ενσαρκώνει και τον κίνδυνο ο οποίος απειλεί να αλλοτριώσει «τον νουν ημών από πάσης μελέτης των
προγονικών θησαυρών» δεδομένου ότι «ο χείμαρρος των ξενοζήλων παραδειγμάτων απειλεί
να κατακλύση καθ’ολοκληρίαν τον εθνικόν ημών βίον».[38] Η
αμφιθυμία
αυτή
απέναντι
στο
ευρωπαϊκό, νεωτερικό πρότυπο ζωής[39] θα αποτελέσει έκτοτε τον κυρίαρχο άξονα σε όλους «τους
επίσημους και ανεπίσημους λόγους για το έθνος που διαμόρφωσαν τις αναπαραστάσεις που έχει η εθνική
ομάδα για τον εαυτό της και τα άλλα έθνη». [40] Η επίκληση του ένδοξου παρελθόντος από τη μία και η
ανάγκη για πρόοδο και ανάπτυξη σύμφωνα με το δυτικό πρότυπο από την άλλη θα οριοθετήσουν ένα
πεδίο μέσα στο οποίο θα δοθούν πολλές μάχες για τη φυσιογνωμία της εθνικής ταυτότητας[41]. Η
εκπαίδευση δε ως ο κατ’ εξοχήν μηχανισμός διαμόρφωσης της εθνικής ιδεολογίας θα βρεθεί στο
επίκεντρο των διαδραματιζόμενων διεργασιών και θα γίνει ο δίαυλος απ’ όπου θα διοχετευθούν πολλές
φορές αντιφατικά μηνύματα.

4. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. ΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Στο Ελληνικό κράτος από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ίδρυσής του η διοίκηση της εκπαίδευσης
τέθηκε κάτω από τον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας. Το ίδιο δεν συμβαίνει με τις ελληνικές κοινότητες
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με το διάταγμα του Γιουλχανέ(1839) και το διακηρυγμένο σεβασμό της
θρησκευτικής αυτονομίας, οι υπόδουλες εθνότητες της Αυτοκρατορίας προχωρούν με γρήγορους
ρυθμούς στην αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης και την ίδρυση νέων σχολείων, την ευθύνη για τη
λειτουργία των οποίων φέρουν αποκλειστικά οι ίδιες. Στη Μυτιλήνη, με την οποία θα ασχοληθούμε στην
ανακοίνωσή μας αυτή, μέχρι το 1844 τη διοίκηση όλων των σχολείων ασκούσε η ανώτατη κοινοτική αρχή,
δηλαδή η Δημογεροντία. Οι ετήσιες δαπάνες για τη λειτουργία τους ανέρχονταν σε 40.000 γρόσια, τα
οποία προέρχονταν από τους φόρους που εισέπραττε από τους χριστιανούς κατοίκους της Μυτιλήνης και
15.000 γρόσια από τα ελαιoκτήματα της Μητρόπολης. Το 1844, ύστερα από υπόδειξη του Μητροπολίτη
Μυτιλήνης Καλλίνικου, η Δημογεροντία αποφάσισε να υπαγάγει τα σχολεία κάτω από τη διοίκηση της

Εφορείας
των
Φιλανθρωπικών
καταστημάτων
Μυτιλήνης
με
πρόεδρο
τον
εκάστοτε
μητροπολίτη.[42]Σ’αυτή την απόφαση βαρύνοντα ρόλο έπαιξε η προσπάθεια εξεύρεσης πρόσθετων πόρων
για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων μέσα από την εκμετάλλευση της εκκλησιαστικής περιουσίας.
Ως αντάλλαγμα στην προσφορά αυτή η Δημογεροντία παραχώρησε τη θέση του προέδρου στον
εκπρόσωπο της εκκλησίας, η οποία έτσι διασφάλιζε το δικαίωμα ελέγχου στην εκπαιδευτική διαδικασία
κατοχυρώνοντας το ρόλο της ως φορέας κοινωνικοποίησης των νέων μελών της ελληνικής εθνότητας.
Τα τρέχοντα ζητήματα της διοίκησης των σχολείων αναλαμβάνει στο εξής να επιλύσει η Εφορεία,
η δε Δημογεροντία εξακολουθεί να έχει την υψηλή εποπτεία των εκπαιδευτικών καταστημάτων κυρίως
σε ότι έχει να κάνει με θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας. Ο κανονισμός του 1860 στο κεφάλαιο «Περί
εφόρων», ορίζει ότι «η Εφορία των Σχολείων και του Νοσοκομείου προσδιορίζεται επταμελής, είναι δε
αχώριστος και ανανεούται κατά πάσαν διετίαν, ή ολόκληρος ή κατά πέντε μέλη διά κλήρου»[43]. Από το
1878 η επιλογή των μελών της Εφορίας γίνεται με εκλογές που διενεργούνται ανά διετία και αυξάνεται ο
αριθμός τους από επτά σε δώδεκα. Δικαίωμα ψήφου είχαν όσοι πολίτες πλήρωναν ετήσιο φόρο(δημοτικά)
πάνω από 100 γρόσια, ενώ δικαίωμα εκλογής όσοι πλήρωναν 200 γρόσια. Η ψηφοφορία είναι μυστική
και γίνεται διά σφαιριδίων.[44] Τα καθήκοντα της Εφορείας είναι πολλαπλά και καλύπτουν όλους τους
τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας: στέγαση των σχολείων, οικονομική διαχείριση, εξεύρεση
προσωπικού, έγκριση προγραμμάτων σπουδών και κανονισμών λειτουργίας, εποπτεία και αξιολόγηση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως αναφέρει ο πρώτος κανονισμός λειτουργίας του Γυμνασίου(1848)
επί κεφαλής του σχολείου τίθεται ο Γυμνασιάρχης «όστις θέλει συνεννοείσθαι περί όλων των πραγμάτων
του Γυμνασίου αμέσως με την Εφορείαν, εμμέσως δε δι’ αυτής με την Δημογεροντίαν εάν η χρεία
το καλέση».[45]Τα μέλη της Εφορείας είναι υποχρεωμένα «κατά πάσαν εβδομάδα να επισκέπτονται άπαξ
τουλάχιστον το Γυμνάσιον και τας παραδόσεις δια να πληροφορώνται περί των αναγκών του και
να παρατηρώσιν εάν οι διδάσκαλοι εκτελώσιν ευσυνειδήτως τα χρέη των». Με τη ρύθμιση αυτή η άσκηση
των διδακτικών καθηκόντων εκ μέρους των εκπαιδευτικών τίθεται υπό τον έλεγχο των εκπροσώπων της
ανώτερης αστικής τάξης, των οποίων οι παρεμβάσεις κάποιες φορές ξεπερνούν τα όρια της ανοχής και
γίνονται αιτία συγκρούσεων αλλά και παραιτήσεων αρκετών διευθυντών αλλά και εκπαιδευτικών.
Ακόμα η εμπλοκή δύο αρχών(Εφορεία και Δημογεροντία) περιπλέκει τα πράγματα περισσότερο
και δημιουργεί επιπρόσθετες εντάσεις και τριβές οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εν γένει
λειτουργία των σχολείων.
Με το νέο κανονισμό του Γυμνασίου (1864) οι αρμοδιότητες της Εφορείας ενισχύονται και
συγκεκριμενοποιούνται ακόμα περισσότερο, καθιστώντας τα μέλη της Εφορείας άμεσους προϊστάμενους
του προσωπικού των σχολείων, υπεύθυνους όχι μόνο για τα οικονομικά και διοικητικά θέματα αλλά και
ελεγκτές της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης ακόμα και της διδακτικής ικανότητας των
εκπαιδευτικών. Έτσι κάθε Έφορος «επισκέπτεται, οσάκις θέλη, το Γυμνάσιον κατά τας ώρας των
παραδόσεων και παρατηρεί, αν φυλάσσωνται ακριβώς οι περί διδασκαλίας και πειθαρχίας νόμοι και αν
οι διδάσκαλοι εκτελώσιν ευσυνειδήτως τα χρέη των. Ούτε ο Διευθυντής ούτε άλλος των
διδασκάλων δύναταί ποτε να απομακρυνθεί του Γυμνασίου άνευ ρητής αδείας της Εφορείας». Ακόμα η
δικαιοδοσία της Εφορείας επεκτείνεται και έξω από το χώρο του σχολείου καθώς αυτή έχει το δικαίωμα
να «επιτηρεί την εκτός της σχολής διαγωγήν των διδασκάλων και των μαθητών».
Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα της Εφορείας είναι η επιλογή του διδακτικού προσωπικού
για όλα τα σχολεία της δικαιοδοσίας της και η σύναψη με κάθε ένα διδάσκοντα του συμφωνητικού
εργασίας, μέσα στο οποίο περιέχονται οι υποχρεώσεις τις οποίες αυτός αναλαμβάνει για όσο χρόνο
διαρκεί η πρόσληψή του καθώς και το ποσό της ετήσιας αμοιβής του Η διάρκεια της πρόσληψης είναι
συνήθως ένας χρόνος όταν πρόκειται για νέο εκπαιδευτικό και πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δυο
χρόνια. Η αμοιβή του κάθε δασκάλου είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Εφορεία η οποία σε
πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται ιδιαίτερα σκληρός διαπραγματευτής όταν πρόκειται να περιφρουρήσει
τα οικονομικά της συμφέροντα αδιαφορώντας πλήρως για την τύχη των εκπαιδευτικών. Είναι συχνό το
φαινόμενο, κυρίως μετά το 1880 οπότε υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός διαθέσιμων δασκάλων, να μην
ανανεώνονται τα συμφωνητικά τους για οικονομικούς κυρίως λόγους με σκοπό να ασκηθούν πιέσεις και
να συμμορφωθούν με την προτεινόμενη αμοιβή. Σε αρκετές περιπτώσεις δε διστάζει να διακόψει
συμβόλαια δασκάλων αρνούμενη να καταβάλλει την προβλεπόμενη αποζημίωση, επικαλούμενη αθέτηση
των όρων του συμβολαίου. Με τον τρόπο αυτό η Εφορεία καθίσταται η εργοδοτική αρχή από την οποία
εξαρτάται άμεσα η εκπαιδευτική κοινότητα, με απεριόριστη ισχύ και δικαιοδοσία όχι μόνο επάνω στο
παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο και τον έλεγχο της διδακτικής της ικανότητας αλλά και πάνω στα
δικαιώματα εργασίας της.

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του κύρους και της αξιοπιστίας της Εφορείας, ύστερα και από την
αναγνώριση του Γυμνασίου από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας(1875), η Δημογεροντία ανακηρύσσει το λόγιο
και πρώην καθηγητή Πανεπιστημίου Δημήτριο Βερναρδάκη στην αρχή επίτιμο μέλος (1876) και δέκα
χρόνια αργότερα (1886) επίτιμο πρόεδρο της Εφορείας.[46]Η επίδραση του τελευταίου αλλά και
μεταγενέστερα του αδελφού του Γρηγορίου Βερναρδάκη στη φυσιογνωμία των σχολείων αλλά και την εν
γένει πνευματική ζωή της Μυτιλήνης είναι σημαντική και παρουσιάζει πολλές πτυχές που η μελέτη τους
ξεπερνά τα όρια αυτής της ανακοίνωσης.

5.ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Σημαντική παράμετρος αλλά και ανασταλτικός πολλές φορές παράγοντας που έπαιξε καθοριστικό
ρόλο, στην όλη εξέλιξη της εκπαιδευτικού φαινομένου στην Οθωμανοκρατούμενη Μυτιλήνη ήταν η
εξεύρεση των οικονομικών πόρων για τη θεμελίωση και λειτουργία του σχολικού μηχανισμού μια και η
χρηματοδότησή του ήταν αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής κοινότητας. Αυτή στηρίχθηκε σε μεγάλο
μέρος στις συνεισφορές της εύπορης αστικής τάξης μέσα από την πληρωμή ειδικού φόρου, των
δημοτικών, αλλά και στα έσοδα από κληροδοτήματα και δωρεές επιφανών μελών της. Δεδομένου ότι το
κόστος λειτουργίας των εκπαιδευτικών καταστημάτων ήταν υπέρογκο, η Εφορεία κατέφυγε στη
θεσμοθέτηση διδάκτρων στην αρχή για τους μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων. Παράλληλα οι
μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν ένα μικρό ποσό για δικαίωμα εγγραφής(εισιτήριο) καθώς
και τα δημοτικά τέλη ανάλογα με την οικονομική ικανότητα κάθε οικογένειας. Ακόμα το σχολείο
εισέπραττε τα σχολικά τέλη χάρτου μαζί με την έκδοση των ενδεικτικών, απολυτηρίων και το χαρτί των
εξετάσεων. Από όλα αυτά απαλλάσσονταν όσοι μαθητές κρίνονταν ως άποροι.
Μέχρι το 1873 όλοι οι μαθητές όλων των βαθμίδων πλήρωναν δίδακτρα. Το ποσό των διδάκτρων
καθορίζονταν ανάλογα με την αμοιβή του κάθε διδάσκοντα. Οι εκπαιδευτικοί με καλύτερη κατάρτιση και
εμπειρία αμείβονταν με υψηλότερους μισθούς, γεγονός που επηρέαζε άμεσα το ποσό των
διδάκτρων[47] και δημιουργούσε με τον τρόπο αυτό πρόσθετα προβλήματα στους μαθητές από χαμηλά
κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Έτσι ο αριθμός των μαθητών που τελικά καταφέρνει από το Γυμνάσιο
είναι ιδιαίτερα μικρός κάτι που δυσχεραίνει τις προσπάθειες αναβάθμισής του που από αρκετά χρόνια
είχε αναλάβει η Εφορεία και κορυφώθηκε με την αναγνώριση του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ήταν
η σημαντικότερη διάκριση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εκτός Ελληνικού κράτους ελληνισμού. Το
1873 ύστερα από πολλές πιέσεις του Γυμνασιάρχη Χ.Λαίλιου[48] η Εφορεία κατάργησε τα δίδακτρα μόνο
για τους μαθητές των οποίες οι γονείς ήταν δημότες της πόλης της Μυτιλήνης. Οι υπόλοιποι μαθητές που
προέρχονταν κυρίως από τα χωριά της Λέσβου αλλά και από τις πόλεις της Μ.Ασίας ή και άλλους τόπους
συνέχισαν να πληρώνουν δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε. Το γεγονός αυτό
επηρέασε σημαντικά τη λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και κυρίως του Γυμνασίου, το
οποίο δέχονταν μαθητές από όλη τη Λέσβο μια και ήταν το μοναδικό Γυμνάσιο στο νησί, δημιουργώντας
συχνά τριβές και εντάσεις ανάμεσα στην Εφορεία και τους γονείς των μαθητών οι οποίοι διεκδικούσαν
την ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών τους σε όλα τα σχολεία. Η ένταση πήρε σημαντικές διαστάσεις κατά
τα τελευταία χρόνια της οθωμανικής περιόδου οπότε η Εφορεία κάτω από το βάρος των δυσβάστακτων
δαπανών κατέφυγε στην αύξηση του εισιτηρίου για όλους τους μαθητές αλλά και στην επιβολή πολύ
υψηλών διδάκτρων για το νεοσύστατο εμπορικό τμήμα του Γυμνασίου και συχνά πήρε τη μορφή
οργανωμένης διαμαρτυρίας.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο 19ος αιώνας αποτέλεσε για τη Λέσβο την κρίσιμη χρονική περίοδο κατά την
οποία συντελέστηκαν βαθιές αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική δομή του νησιού. Αλλαγές που δεν
ήταν άσχετες με ότι συνέβαινε στον ευρύτερο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και του
νεοϊδρυθέντος Ελληνικού κράτους. Η κήρυξη του Τανζιμάτ ήταν μια ακόμα πολιτική συγκυρία που
λειτούργησε καταλυτικά επιταχύνοντας τους μετασχηματισμούς που είχαν αρχίσει να συντελούνται από
τις αρχές του αιώνα σε κάθε γωνιά του γεωγραφικού χώρου που εξετάζουμε. Όλα αυτά σε συνδυασμό
με το κίνημα του Ελληνικού Διαφωτισμού, δημιούργησαν το ιδεολογικό και υλικό υπόβαθρο που
επιτάχυνε τις διαδικασίες αποσύνθεσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και διαμόρφωσε τις συνθήκες
μέσα στις οποίες εκδηλώθηκε το ιδεολόγημα του εθνισμού.

Η παροχή εκπαίδευσης μέσα από οργανωμένους θεσμούς, τα σχολεία, είναι ένα
φαινόμενο νεωτερικό που αναπτύχθηκε παράλληλα με τη συγκρότηση και εξέλιξη της αστικήςβιομηχανικής κοινωνίας. Η συγκρότηση των δομών της αστικής κοινωνίας και το πέρασμα από
μορφές προαστικής οικονομίας σε πρότυπα βιομηχανικής ανάπτυξης, στη σπερματική της έστω μορφή,
που εντάθηκε στη Λέσβο κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη
δημιουργία ενός σημαντικού σχολικού δικτύου, η ανάπτυξη του οποίου συμβάδισε με τη δημιουργία της
νέας αστικής τάξης και υπηρέτησε ως ένα μεγάλο βαθμό τις κύριες επιδιώξεις και στόχους της..
Ουσιαστική συμβολή στην όλη προσπάθεια έχει η ανερχόμενη νέα αυτή αστική τάξη της πόλης, η οποία
με τη βοήθεια πνευματικών ανδρών, πολλοί από τους οποίους εκπαιδεύτηκαν με δικές της δαπάνες και
μυήθηκαν στις αρχές του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, ανέλαβαν να μεταλαμπαδεύσουν τα φώτα της
παιδείας στα «τέκνα της πατρίδος τους» και να τα καταστήσουν άξιους απόγονους και συνεχιστές της
ιστορίας της Ελληνικής φυλής, ώστε το νησί του Πιττακού και της Σαπφώς να επανακτήσει τη θέση που
του ταιριάζει ανάμεσα στα υπόλοιπα «ελληνικά έθνη». Στη πραγματικότητα πρόκειται για μια σχέση
αμφίδρομη και αλληλοτροφοδοτούμενη στην οποία μπορεί κανείς να ανιχνεύσει τόσο συμπτώσεις στους
επιδιωκόμενους σκοπούς όσο και αντιφάσεις, ρήξεις ή και συγκρούσεις
Η εκκλησία θεώρησε το εγχείρημα αυτό – της πνευματικής καλλιέργειας και ηθικής
τελειοποίησης των παιδιών του λαού – από τα αρχικά κιόλας στάδια, ως «δική» της υπόθεση, και
ανέλαβε υπό την προστασίας της τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Έτσι δημιουργήθηκε η Εφορία των
Φιλανθρωπικών και Εκπαιδευτικών Καταστημάτων με Πρόεδρο τον εκάστοτε Μητροπολίτη ο οποίος με τη
συμβολή εκλεγμένων αντιπροσώπων της αστικής τάξης της πόλης διοικεί τα σχολεία, δίνοντας τις
κατευθυντήριες γραμμές και ελέγχοντας κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την πρόσληψη
του εκπαιδευτικού προσωπικού και την εκπόνηση των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων μέχρι την
κατάρτιση και υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Η χρηματοδότηση αποτέλεσε ένα από τα
προβληματικά σημεία του όλου εγχειρήματος γεγονός που ανάγκασε την Εφορεία να εφαρμόσει την
πολιτική των διδάκτρων και κατέδειξε την αδυναμία της ελληνικής κοινότητας να αναλάβει εξ ολοκλήρου
τη διοίκηση και συντήρηση των σχολείων της πόλης επιταχύνοντας έτσι την ανάγκη υπαγωγής τους σε
ένα μεγαλύτερο και δυναμικότερο φορέα που δεν ήταν άλλος από το Ελληνικό κράτος.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το 1928 με υπουργό Παιδείας τον Θ. Νικολούδη, επιχειρείται μια απόπειρα συμβιβασμού στο χώρο
της εκπαίδευσης. Ο Γ. Παλαιολόγος, συντάκτης των νομοσχεδίων, αναφέρει ότι γίνεται απόπειρα
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης «δυναμένη να θεωρηθή ως καινοτόμος και συγχρονισμένη». Τα
νομοσχέδια, που δεν υποβάλλονται στη Βουλή λόγω της κυβερνητικής μεταβολής, αφορούν τη "Δημοτική"
και "Μέση" Εκπαίδευση, την οργάνωση των διδασκαλείων της "Δημοτικής" Εκπαιδεύσεως, την
αποκέντρωση της εκπαίδευσης με την ίδρυση των ανωτέρων εποπτικών συμβουλίων, την προστασία των
απόρων μαθητών, τη σχολική υγιεινή και τη σωματική αγωγή των νέων.
Στόχος της εισήγησής μας είναι, μέσα από τη μελέτη των νομοσχεδίων, αλλά και τη μελέτη
πρωτογενών πηγών (κείμενα, εκπαιδευτικά περιοδικά, τύπος), να δοθούν οι παιδαγωγικές αντιλήψεις
των «Συντηρητικών Παιδαγωγών» της περιόδου,
§ για την ιδέα του Έθνους,
§ και την εικόνα του δασκάλου της εποχής.

ABSTRACT
In 1928 when minister of Education was Th. Nikoloydis, an effort of compromise is made in the
field of education. G. Palaiologos, editor of the bills, reports that an effort of educational reform "is
made, able to be considered as innovating and simultaneous". The bills, that are not submitted to the
Parliament because of the governmental change, concern on "Municipal" and "Medium" Education, the
formation of teachers’ school for "Municipal" Education, the decentralisation of education by
establishing supervisory boards, the protection of poor students, the hygiene of the schools and the
bodily education of young persons.
This proposal aims, through the study of bills, but also the study of primary sources (texts,
educational magazines), to give the pedagogic perceptions of "Conservative Educators of" period, as far
as:
§ the idea of Nation,
§ and the picture of schoolteacher of season are concerned.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εισήγησή μας παρουσιάζουμε την απόπειρα του εκπαιδευτικού συμβιβασμού που
επιχειρείται το 1928 από τον Θ. Νικολούδη. Τα νομοσχέδια, που δεν υποβάλλονται στη Βουλή λόγω της
κυβερνητικής μεταβολής, αφορούν τη "Δημοτική" και "Μέση" Εκπαίδευση, την οργάνωση των
διδασκαλείων της "Δημοτικής" Εκπαιδεύσεως, την αποκέντρωση της εκπαίδευσης με την ίδρυση
των ανωτέρων εποπτικών συμβουλίων, την προστασία των απόρων μαθητών, τη σχολική υγιεινή και τη
σωματική αγωγή των νέων.
Από πολιτική άποψη, η περίοδος από το 1924 (η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δέχεται ισχυρά
πλήγματα και προοδευτικά εγκαταλείπεται) μέχρι το 1928 (επιστροφή του βενιζελισμού και του

Βενιζέλου), μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος των γκρεμισμένων ονείρων, της στασιμότητας και της
«αντίδρασης» σε κάθε μεταρρυθμιστικό μέτρο.
Δύο πολιτικά γεγονότα σημαδεύουν την περίοδο: Η επιβολή της δικτατορίας του Πάγκαλου και ο
σχηματισμός «Οικουμενικής Κυβέρνησης» μετά τις εκλογές στις 7/11/1926.
Στόχος της εισήγησής μας είναι, μέσα από τη μελέτη των νομοσχεδίων και πρωτογενών πηγών
(κείμενα, εκπαιδευτικά περιοδικά, τύπος), να δοθούν οι παιδαγωγικές αντιλήψεις των «Συντηρητικών
Παιδαγωγών» της περιόδου, για την ιδέα του Έθνους και την εικόνα του δασκάλου.
Επιλέγουμε τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο διότι, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ο
εκπαιδευτικός δημοτικισμός βρίσκονται στο στόχαστρο εκείνων των δυνάμεων που υψώνουν τα λάβαρα
της καθαρότητας της γλώσσας, της ηθικής και της πατρίδας.
Τα βασικότερα γεγονότα που σημαδεύουν την περίοδο είναι το Εθνικό Συνέδριο (23 Απριλίου
1925) που συγκαλεί η «Εταιρεία του Ελληνισμού», με σκοπό την «καταπολέμησιν των εχθρών
και διαθφορέων της θρησκείας, της γλώσσης, της οικογένειας, της ηθικής, της ιδιοκτησίας, της εθνικής
συνειδήσεως και της πατρίδος». Τα "Μαρασλειακά", η τελευταία μάχη που έδωσαν και έχασαν ο
Δελμούζος μαζί με το Γληνό και τα «Διδασκαλειακά» που μπορεί μεν να κατέληξαν στην αθώωση
του Κουντουρά, το εγχείρημα όμως στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης για τη μεταρρύθμιση του
ελληνικού σχολείου σταμάτησε οριστικά.
Στο χώρο του εκπαιδευτικού δημοτικισμού την ίδια περίοδο έχουμε τη διάσπαση του
Εκπαιδευτικού Ομίλου και τη διάσπαση τη Διδασκαλικής Ομοσπονδίας (1927).
Το 1928 με υπουργό Παιδείας τον Θ. Νικολούδη, επιχειρείται μια απόπειρα συμβιβασμού στο
χώρο της εκπαίδευσης. Ο Γ. Παλαιολόγος, συντάκτης των νομοσχεδίων, αναφέρει ότι γίνεται απόπειρα
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης «δυναμένη να θεωρηθή ως καινοτόμος και συγχρονισμένη». Τα
νομοσχέδια δεν υποβάλλονται στη Βουλή λόγω της κυβερνητικής μεταβολής που θα οδηγήσει στην
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929.
Η εργασία και η επιχειρηματολογία αρθρώνονται σε τρία διακριτά αλλά συνεχή επίπεδα. Σ’ ένα
πρώτο μέρος παρουσιάζεται αδρομερώς η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και του σκοπού του
σχολείου όπως προβλέπονται από τα παραπάνω νομοσχέδια. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αντιλήψεις
των «Συντηρητικών Παιδαγωγών» της περιόδου, για την ιδέα του Έθνους και την εικόνα του δασκάλου
της εποχής. Τέλος καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα

Τα Νομοσχέδια του Θ. Νικολούδη
Ι.1. Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος
Σύμφωνα με τα νομοσχέδια, που τελικά δεν κατατέθηκαν στη Βουλή, λόγω της πτώσης της
κυβέρνησης, η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος αναδιαμορφώνεται ως εξής: Η "Στοιχειώδης"
εκπαίδευση θα ήταν εξαετής ενώ η "Μέση" εκπαίδευση περιλάμβανε: α) τα "τριτάξια πρακτικά" σχολεία
για τους μαθητές και των δύο φύλων που δεν ήθελαν να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές. Οι απόφοιτοι
των πρακτικών σχολείων θα μπορούσαν να φοιτήσουν στις "Μέσες επαγγελματικές σχολές". β)
"σχολεία ανωτέρας γενικής μορφώσεως" για μαθητές που ήθελαν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο ή σε
άλλες Ανώτερες σχολές. Οι μαθητές που θα ακολουθούσαν αυτόν τον κύκλο σπουδών που οριζόταν
οκταετής, μπορούσαν μετά το τέλος της δ΄ τάξης του δημοτικού να εισαχθούν στην α΄ τάξη του
κατώτερου τριετούς κύκλου της Μ. Εκπαίδευσης ("τριτάξιο προγυμνάσιο") και μετά να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στο "πεντατάξιο γυμνάσιο". Αυτό θα μπορούσε να διαιρεθεί από την γ΄ τάξη σε δύο
τμήματα: (φιλολογικο-ιστορικό και φυσικο-μαθηματικό). Επίσης οριζόταν διετής επαγγελματική
διδασκαλική μόρφωση μετά από ολοκληρωμένες γυμνασιακές σπουδές.

Διάγραμμα 1: Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με τα εκπαιδευτικό νομοσχέδιο του
Θ. Νικολούδη

Ι.2. Ο σκοπός του σχολείου
Οι περισσότεροι παιδαγωγοί της εποχής που εξετάζουμε, συμφωνούν με την υποταγή του
σχολείου στο σκοπό του Κράτους και παράλληλα εκφράζουν την επιθυμία η κάθε κοινωνική τάξη ανάλογα
με το ρόλο που προορίζεται να παίξει μέσα στο κοινωνικό σύνολο να τύχει και της ανάλογης παιδείας.
Κυριαρχεί η ιδέα ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι η ίδια προς όλους, αλλά να είναι τόση και τέτοια,
ώστε η κάθε κοινωνική τάξη να προετοιμάζεται για να επιτελέσει αποδοτικότερα το έργο που προορίζεται
να δώσει. Έτσι όταν περιγράφουν το σκοπό του σχολείου, δίνουν παράλληλα και την αντιστοίχηση που
πρέπει να έχουν οι κοινωνικές τάξεις με τη σχολική διάρθρωση και κατεύθυνση.
Το 1928 ο Γ. Παλαιολόγος γράφει στο βιβλίο του "Σκέψεις τινές περί οργανώσεως της
Εκπαιδεύσεως", ότι κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θεωρείται πετυχημένη, όταν θεραπεύει τα τρωτά
του συστήματος και ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί. Ο χαρακτήρας της
Εκπαίδευσης
οφείλει
να
είναι:
α)
"γενικά
μορφωτικός
(εθνικο-ανθρωπιστικός)",
β)
"ειδικώτερον επιστημονικός και ρεαλιστικός".
Ονομάζει το δημοτικό, σχολείο "του λαού", διότι ναι μεν φοιτούν σ' αυτό οι μαθητές όλων των
φύλων, στην ουσία όμως είναι το σχολείο των παιδιών της "λαϊκής" τάξης, τα οποία αφού δεν πρόκειται
να πάνε σε σχολείο άλλης βαθμίδας, οφείλουν να λάβουν σ' αυτό "εθνικήν και ηθικήν παίδευσιν", "επαρκή
προς ευδόκιμον εν τω βίω σταδιοδρομίαν (…) όθεν, σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι το μεν
η ανάπτυξις των πνευματικών και σωματικών δεξιοτήτων του παιδός, όπως ούτος, εν τω μέτρω των
δυνάμεών του, καταστή ενεργόν μέλος της πολιτιστικής δημιουργίας του Έθνους, το δε
η διάπλασις αυτού εις ηθικήν προσωπικότητα, έχουσαν συναίθησιν των προς τον πλησίον και την
πατρίδα υποχρεώσεών της". Για να πετύχει το σκοπό του το σχολείο πρέπει να στηριχτεί στα στοιχεία
του εθνικού πολιτισμού, δηλαδή στη γλώσσα, τα ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις, στην εθνική τέχνη και
στις θρησκευτικές πεποιθήσεις. (1928:10-11)
Στη συνέχεια ο Παλαιολόγος, προχωρά στον διαχωρισμό των μαθητών. Αυτοί που δεν έχουν τα
πνευματικά προσόντα και οι γονείς την οικονομική δυνατότητα, πρέπει να εγκαταλείψουν σχολείο μετά
από τετραετή φοίτηση. Επειδή προορίζονται να ασκήσουν χειρωνακτικά βιοποριστικά επαγγέλματα,
μπορούν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους στα "σχολεία της μετεκπαιδεύσεως" ή "συμπληρωματικής
παιδεύσεως". Τέτοια σχολεία μπορούν να ιδρυθούν στα μεγάλα εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα, η
φοίτηση να είναι διετής επί 4-5 ώρες την εβδομάδα. Οι άλλοι που έχουν τα απαραίτητα προσόντα να
φοιτήσουν στα σχολεία της ανώτερης εκπαίδευσης και να αποτελέσουν την πρωτοπορία των πνευματικών

εργατών του Έθνους, πρέπει να φύγουν μόλις συμπληρώσουν "τετραετή ευδόκιμον εν αυτώ μαθητείαν"
και να ακολουθήσουν τον κύκλο της εκπαίδευσης που επιθυμούν.
Με τον διαχωρισμό των μαθητών συμφωνεί και ο Ν. Εξαρχόπουλος (εφημ. "Νέα Ελλάς", 30-121913) που πιστεύει οι μαθητές που προορίζονται να φοιτήσουν στο γυμνάσιο, δεν έχουν τίποτα να
ωφεληθούν από τις δύο τελευταίες τάξεις του εξαταξίου δημοτικού. Υπάρχει η απαίτηση "όπως ήδη από
του
σχολείου λαμβάνηται φροντίς προς επαγγελματικόν προσανατολισμόν του παιδός,
και άμεσον ενίσχυσιν αυτού δια τον βιοτικόν αγώνα ως και προς κοινωνικήν αυτού αγωγήν ικανήν να
τον διαφωτίση περί των καθηκόντων και δικαιωμάτων το πολίτου" ("Ερμής", έτος Ι΄, αρ. φ. , 15-6-1929,
σ.99).

ΙΙ. 1. Η Ιδέα του Έθνους στα κείμενα και τις αντιλήψεις των
«Συντηρητικών»
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το ιδεολογικό κενό που προκλήθηκε, τείνει να καλυφθεί από
τον εξορκισμό του ταξικού εχθρού. Η αστική τάξη καταφεύγει στον αντικομμουνισμό και τον εθνικιστικό
ιδεαλισμό, για να διαφυλάξει το κοινωνικό οικοδόμημα που απειλείται από τη δημιουργία συνδικαλιστικής
και πολιτικής οργάνωσης, η οποία μιλάει στο όνομα της εργατικής τάξης και αμφισβητεί τη δομή και
οργάνωση της κοινωνίας.
Οι ιδεολόγοι των δύο παρατάξεων του αστικού κόσμου στρέφονται εναντίον του κοινού,
κοινωνικού εχθρού, δικαιολογούν τη νόμιμη εξόντωσή του και αναζητούν τα εννοιολογικά «όπλα» που
θα τον πολεμήσουν. Ένα από τα όπλα που επιστρατεύτηκαν στον αγώνα αυτό είναι το γλωσσικό ζήτημα.
Εδώ η αστική τάξη φαίνεται διασπασμένη αρχικά, αλλά ο στόχος είναι κοινός: η προστασία της κοινωνίας,
του Κράτους και, ιδιαίτερα, της νεότητας από τον κομμουνισμό.
Σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (1992:124), «την περίοδο αυτή οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι
λειτουργούν σκεπτόμενοι κατεξοχήν με επίκεντρο την αξία του έθνους. Συχνότατη είναι και η χρήση του
όρου εθνικός που κάνουν: εθνική γλώσσα, εθνική πρόοδος, εθνικό μέλλον, εθνική παιδεία, εθνική και
όχι πολιτική τοποθέτηση, το σχολείο στην υπηρεσία του έθνους. Το έθνος-κράτος δεν κινδύνευε (…) (οι
συνθήκες) δεν επέτρεπαν τη διαμόρφωση κανενός αιτήματος εθνικού, δηλαδή διαταξικού».
Το ίδιο και οι "συντηρητικοί" επικαλούνται με επιμονή τον όρο «έθνος» ή «εθνικός» για να
χαρακτηρίσουν ως «αντεθνικό» ή ως «μη-νομιμόφρονα» κάθε άτομο που δεν συμμερίζεται τις απόψεις
τους. Κάνουν την ίδια χρήση του όρου εθνικός με τους φιλελεύθερους διανοούμενους, θέλουν να σώσουν
την εθνική συνοχή από την κοινωνική αναρχία και πλάθουν την ιδέα του υπερβατικού έθνους. Στόχος
τους η συντήρηση της ιδεολογικής κυριαρχίας της άρχουσας τάξης. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο όρος
«εθνικός» τείνει να ταυτιστεί με τον όρο "συντηρητικός".
Η περίοδος από το 1922 ως το 1929, χαρακτηρίζεται από τη διαμάχη μεταξύ "Συντηρητικών" και
Φιλελευθέρων για τον ορισμό της έννοιας του Έθνους και ποιοι είναι τελικά "περισσότερον εθνικισταί".
Οι "Συντηρητικοί" πιστεύουν στην ακατάλυτη συνέχεια του Έθνους, στις ηθικές και εθνικές αξίες που
κινδυνεύουν από την εμφάνιση του κομμουνισμού, την "ανηθικότητα και την έκλυση των ηθών" που αυτός
συνεπάγεται. Οι Φιλελεύθεροι μιλούν και αυτοί για το έθνος, ως ζωντανή πραγματικότητα, που τα μέλη
του πρέπει να αποκτήσουν "εθνική μόρφωση" θεμελιωμένη στο δημοτικισμό. Και οι δύο στρέφονται τελικά
εναντίον των κομμουνιστών και ειδικότερα οι "συντηρητικοί-δημοτικιστές", επίσημα μετά το 1927, χρονιά
διάσπασης του Εκπαιδευτικού Ομίλου.
Οι "συντηρητικοί" παιδαγωγοί λειτουργούν σκεπτόμενοι κατεξοχήν με επίκεντρο την αξία του
έθνους. Μιλούν για τον "εθνικό πολιτισμό" που πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικής
προσπάθειας. Γι' αυτούς "εθνικός πολιτισμός" είναι ο κλασικός, "και ο εν συνεχεία τούτου μεσαιωνικός
και νεοελληνικός πολιτισμός". Ο κλασικός πολιτισμός αποτελεί για τους "συντηρητικούς", ουσιώδες
μορφωτικό στοιχείο.
Η αντεπίθεση των «συντηρητικών» στον εκπαιδευτικό χώρο ξεσπάει μετά την παραίτηση της
κυβέρνησης Σοφούλη to 1924. Πρωταγωνιστούν παιδαγωγοί, όπως ο Καλλιάφας, που μέσα από τις
στήλες του «Ερμή» και της «Εστίας» καταγγέλλουν τις ακολουθούμενες πρακτικές στην Παιδαγωγική
Ακαδημία και το Μαράσλειο. Το «φάντασμα» του κομμουνισμού και οι κίνδυνοι της ανηθικότητας
αρχίζουν, με υπονοούμενα εναντίον των συνεργατών του Δελμούζου να έρχονται στο επίκεντρο της
πολεμικής.

Η αντίδραση από την πλευρά των «συντηρητικών» σε κάθε «μεταρρύθμιση» ή «νεωτερισμό»
γίνεται για το καλό του έθνους: «Αποκρούει ταύτας (τις μεταρρυθμίσεις) η ολότης σχεδόν του έθνους.
Οι τεταγμένοι λοιπόν υπ’ αυτού δια την ρύθμισιν των εκπαιδευτικών πραγμάτων, δεν πρέπει
να παρίδουν την πανταχόθεν εκφραζομένην θέλησιν του έθνους». Για «την καταπολέμησιν των εχθρών
και διαφθορέων της θρησκείας, της γλώσσης, της οικογένειας, της ηθικής, της ιδιοκτησίας, της εθνικής
συνειδήσεως και της πατρίδος», διεξάγεται και το «Εθνικό Συνέδριο» στις 23 Απριλίου 1925, που δίνει τα
όπλα και τη δύναμη που χρειάζονται οι «συντηρητικοί» προκειμένου να εντείνουν την πολεμική τους.
Κατηγορούν τους μεταρρυθμιστές για υπονόμευση της πατρίδας και του Έθνους με στοιχεία παρμένα από
το έργο τους. Έτσι όταν ο Γληνός γράφει για «σάπια και μωρά ιδανικά», και ανάμεσα σ’ αυτά
περιλαμβάνει και το εθνικό ιδανικό, στα οποία δεν πιστεύει πια η «λαϊκή ψυχή», αυτό θεωρείται ως
ομολογία αντεθνικής συμπεριφοράς εκ μέρους του. (Αναίρεσις…, 1926:14-15)
Οι "παραδοσιακοί" διανοούμενοι προσπαθούν να αποδείξουν την ακατάλυτη συνέχεια του Έθνους
και ο Γ. Χατζηδάκις χαρακτηρίζει αντεθνική και τυραννική την απόπειρα εισαγωγής της δημοτικής
γλώσσας στα σχολεία, «ως να ήμεθα όλως νέον, βάρβαρον έθνος, άνευ τινός παρελθόντος».
Κατηγορούν τους μεταρρυθμιστές ότι περιφρονούν την αθάνατη προγονική κληρονομιά του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού, ενώ αντίθετα όλα τα πολιτισμένα έθνη ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιο θα πάρει
τα περισσότερα διδάγματα απ’ αυτόν. Κατά τη γνώμη τους, αυτή η περιφρόνηση έχει ως συνέπεια οι
δάσκαλοι που φοιτούν στα ιδρύματα των μεταρρυθμιστών να είναι "αμαθείς και να εμπνέονται από υλικά
συμφέροντα και όχι από ηθικές και εθνικές αξίες".
Στις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή το 1928 εγείρεται ζήτημα «έθνους».
Ο Νικολούδης στην αγόρευσή του επικαλείται λόγους «υπερτάτης εθνικής ανάγκης» που τον
ώθησαν να καταθέσει τα παραπάνω νομοσχέδια. Ο Γ. Αθανασιάδης- Νόβας κάνει λόγο για το
«Εθνικόν Σχολείον» που θα εμψυχώσει και θα διαφωτίσει τη νέα γενιά. Η εμψύχωση θα επιτευχθεί με την
αναζωπύρωση του θρησκευτικού και πατριωτικού αισθήματος και η διαφώτιση με την απόδειξη της
αλήθειας ότι δεν υπάρχει άλλος πολιτισμός ανώτερος από τον ελληνικό (ΕτΣ της Βουλής, συν..ΙΔ΄, 5-121927, σ.191).
Στις αγορεύσεις των βουλευτών συνδέεται η δημοτική με τον κομμουνισμό, και προτείνεται να
τεθεί αυτός εκτός νόμου όπως γίνεται σε άλλα κράτη. Πρέπει το κράτος να φροντίσει να υπάρξουν
δάσκαλοι με αισθήματα και ιδεολογία σύμφωνα με την πλειοψηφία του έθνους. Αναφέρεται το
παράδειγμα των γειτονικών χωρών, Σερβίας, Αλβανίας και Τουρκίας στις οποίες σφύζει ο εθνικισμός.
Οπότε καθήκον των πολιτικών είναι να μορφώσει μια γενιά πρόθυμη και που να θεωρεί υποχρέωσή της
την υπεράσπιση της πατρίδας.
Στις 27 Απριλίου 1928 στην εφημερίδα "Αλήθεια" διαβάζουμε: «Είναι πλέον κοινόν μυστικόν ότι
το Ελληνικόν Έθνος εγλύτωσε μεν από τας πολυτίμους υπηρεσίας των περιβοήτων αναμορφωτών (…)
Δελμούζου και Γληνού» πρέπει όμως να σταματήσει και η δράση της «τρομεράς μαφίας των». Η ιδεολογία
τους χαρακτηρίζεται ως «εθνοκτόνος» και το «ταλαίπωρον έθνος ως να μην είχε τόσα δεινά, έρχονται
επιπροσθέτως οι φίλοι της Μόσχας και του Βίνεκεν να κόψουν ριζηδόν κάθε ικμάδα ζωής του».
Η εθνικιστική έξαρση εκδηλώθηκε σε πολλά επίπεδα. Η πολιτική του ΚΚΕ για ανεξάρτητη
Μακεδονία και Θράκη, θέση της Κομμουνιστικής Διεθνούς, χρησιμοποιείται για να διωχθούν αρκετοί
εκπαιδευτικοί από τις θέσεις τους, κατηγορούμενοι ως «εθνοπροδότες».[1]Η ελληνική αστική τάξη
χρησιμοποιεί το εθνικιστικό μίσος και το ενσταλάζει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα στη νέα γενιά,
προβάλλοντας και τον ελληνοκεντρισμό ως το ύψιστο ιδεώδες. Στις παραινέσεις προς τους νέους
προβάλλεται συνεχώς η «ελληνική πραγματικότητα» ως πανάκεια και απορρίπτονται οι μοντερνισμοί που
έρχονται από τη Δύση. [2]

ΙΙ. 2. Η εικόνα του δασκάλου μέσα από τα κείμενα των "Συντηρητικών"
Για τον Γ. Παλαιολόγο (1928:22-29) εμπνευστή των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1928,
οποιαδήποτε αλλαγή και αν γίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα είναι εξωτερική, αν δεν συνοδεύεται από
τη
δημιουργία
διδακτικού
προσωπικού
"εμπνευσμένου, αρτιώτατα καταρτισμένου
και ποθούντος την διάπλασιν μιας νέας, κατά πάντα ανωτέρας γενεάς". Υπεύθυνη για την κατάσταση που
έχει δημιουργηθεί είναι η Πολιτεία.

Προτείνεται η δημιουργία "τελειοτέρου" Διδασκαλείου, ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες του εξατάξιου δημοτικού σχολείου και έξοδο από την υπηρεσία όσων δεν έχουν τα
απαραίτητα προσόντα, με παράλληλη συνταξιοδότησή τους.
Ο δάσκαλος είναι αυτός που θα εξυψώσει το λαϊκό σχολείο και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει
"εμπνευσμένος κήρυκας και προπαγανδιστής του". Εκτός από την ενδοσχολική δραστηριότητα, πρέπει ν'
αναπτύξει ακαταπόνητη και ενθουσιώδη, εξωσχολική δράση, με διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εορτές,
τελετές και ό,τι είναι δυνατόν να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και των κηδεμόνων για το λαϊκό
σχολείο.
Οι δάσκαλοι, πρέπει να ασχολούνται με τα καθήκοντά τους και να μην αναμειγνύονται στους
γλωσσικούς αγώνες, καθώς επίσης πρέπει "να κινώνται ψυχικώς εντός του πλαισίου του αστικού
Κράτους". Από την άλλη, "είναι προτιμώτερον να καταργήσωμεν τους στρατηγούς και τους ναυάρχους,
να επαυξήσωμεν δε και να βελτιώσωμεν τους διδασκάλους".
Για τον Θ. Νικολούδη, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, πρέπει να ασχολούνται με τα καθήκοντά τους
και να μην αναμειγνύονται στους γλωσσικούς αγώνες, καθώς επίσης πρέπει "να κινώνται ψυχικώς εντός
του πλαισίου του αστικού Κράτους" (ΕτΣ της Βουλής, συν. ΙΓ΄, 2-12-1927, σ.186).
Στις συζητήσεις στη Βουλή, επί των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του Θ. Νικολούδη, δεν έλειψαν
οι αναφορές στον κομμουνιστικό κίνδυνο που προέρχεται από μεγάλη μερίδα δασκάλων που
"κομμουνίζει και κομμουνίζει ελληνιστί δηλ. αναρχικά, μη υποτασσομένη εις κανέν καθήκον".
Αναγνωρίζουν βέβαια ότι το έργο των δασκάλων είναι δύσκολο και η Πολιτεία πρέπει
να σταθεί δίπλα τους αρωγός. Είναι ανάγκη να ενισχυθούν οικονομικά, διότι υπάρχουν οικογενειάρχες
που "πένονται" και ο "πενόμενος άνθρωπος δεν έχει ουδένα ενθουσιασμόν εν τη εξασκήσει του έργου
του". Ο δάσκαλος στο χωριό πρέπει να είναι ανώτερος όλων για να επιβάλλεται. Ακόμα και η εξωτερική
του εμφάνιση παίζει σημαντικό ρόλο.
Επί πλέον πρέπει, να βελτιωθεί το διδακτικό προσωπικό, να μην αναζητείται στα "τρίστρατα" και
να σταματήσουν οι Ιερατικές Σχολές να βγάζουν "ερμαφρόδιτους δάσκαλους" επιζήμιους για την
εκπαίδευση. Η Πολιτεία πρέπει να αγκαλιάσει στοργικά το δάσκαλο, ώστε να γίνει ικανός
να αντεπεξέλθει "κατά
του
παρασίτου
της
μεγάλης
κοινωνικής
πληγής,
του
κομμουνισμού, όστις δυστυχώς εισέδυσεν και εις αυτόν τον κρατικόν οργανισμόν". Όταν η Πολιτεία
ανυψώσει το δάσκαλο, τότε η Ελληνική φυλή θα μεγαλουργήσει ξανά και " η μυροβόλος αύρα της
ελευθερίας
θα θωπεύση και πάλιν τα αιματοβαφή Μικρασιατικά
πεδία
και
η
γαλανόλευκος
θα κυματίση και πάλιν εις την νύμφην του Αιγαίου, την Σμύρνην (…)" ("Ερμής", έτος Ι΄, αρ. φ. 363, 29-71929, σ.143).
Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί πρέπει να είναι ενήμεροι της σύγχρονης εκπαιδευτικής κίνησης, ώστε
να είναι αποτελεσματικότεροι στο έργο τους. Ειδικότερα, πρέπει να είναι ανοιχτοί στην κοινωνία και να
μην κλείνονται στο κέλυφος της πατροπαράδοτης σχολικής τακτικής, αποξενωμένοι αυτοί και το σχολείο
από την πραγματικότητα.

ΙΙΙ. Συμπεράσματα
Οι «συντηρητικές» πνευματικές δυνάμεις της εποχής, συντίθενται σε γενικές γραμμές από
τέσσερις ομάδες: τους "συντηρητικούς" διανοούμενους της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, της νεοσύστατης Ακαδημίας Αθηνών αλλά και των άλλων παραδοσιακών οχυρών, τους
επίσημους εκκλησιαστικούς κύκλους, τους δημοσιογράφους σε εφημερίδες και τον περιοδικό τύπο και
τέλος, στελέχη της κρατικής μηχανής και παραγωγούς της κρατικής ιδεολογίας.
Γι αυτούς:
§ Ο εθνικός πολιτισμός, που πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικής
προσπάθειας, είναι ο κλασικός, "και ο εν συνεχεία τούτου μεσαιωνικός και νεοελληνικός
πολιτισμός". Στο δίλημμα εθνισμός ή διεθνισμός, η απάντηση είναι η διατήρηση της εθνικής
φυσιογνωμίας, πίστη στα εθνικά ιδανικά, συνέχιση, εξέλιξη και προαγωγή του εθνικού
πολιτισμού, δηλαδή ο εθνισμός άρα το κράτος πρέπει να κατευθύνει την παιδεία, διότι αυτή
πρέπει να είναι εθνική.
§ Ο δάσκαλος είναι αυτός που θα εξυψώσει το λαϊκό σχολείο και για το λόγο αυτό πρέπει
να γίνει "εμπνευσμένος κήρυκας και προπαγανδιστής του". Ακόμα πρέπει να είναι,

"εμπνευσμένος, αρτιώτατα καταρτισμένος
πάντα ανωτέρας γενεάς".

και ποθών την διάπλασιν μιας

νέας,

κατά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[1]

Η εφημερίδα «Εστία» σε άρθρο της είχε προτείνει τη διάλυση «του διδακτικού συγκροτήματος» και τη
δημιουργία νέου «σύμφωνον προς το εθνικόν συμφέρον». 10 Μαΐου 1928.
2
«Μη δίνετε προσοχήν εις εκείνους, οίτινες εισηγούνται διάρρηξιν παντός δεσμού προς το ένδοξον ημών
παρελθόν
κατηγορούντες
ημάς
επί
προγονοπληξία. Πάσχουσιν αυτοί
από βαρυτάτην ασθένειαν την φλύκταιναν της ξενοπληξίας.
Το άκρον του
πολιτισμού είνε η
εσωτερική ημέρωσις και η ψυχική ευγένεια εκδηλουμένη εις αρετάς οικογενειακών δεσμών και
φιλοξενίας και φιλανθρωπίας κα φιλοπατρίας και θεοσεβείας». Εφημερίδα «Νέα Αλήθεια», 14-12-1928,
Εναρκτήριος Περ. Βιζουκίδου, κοσμήτορος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναίρεσις των Μαρασλειακών του
Αρεοπαγίτου
κ.
Γ. Αντωνακάκη,
(1926),
εκ
του
τυπογραφείου Αλ. Βιτσικουνάκη,. Εν Αθήναις.
"Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής- Γερουσίας",
συν..ΙΔ΄, 5-12-1927, σ.191).
συν. ΙΓ΄, 2-12-1927, σ.186).
Εφημερίδα "Νέα Ελλάς", 30-12-1913)
Εφημερίδα «Νέα Εστία», 10-5-1928
Παλαιολόγος Γ., (1928), Σκέψεις τινές περί οργανώσεως της
εκπαιδεύσεως, εκδ.ΟίκοςΔ.&Π.Δημητράκου, Εν Αθήναις.
Περιοδικό "Ερμής", έτος Ι΄, αρ. φ. , 15-6-1929, σ.99 και έτος Ι΄, αρ. φ. 363, 29-7-1929, σ.143).
Φραγκουδάκη Άννα, (1992), Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και Φιλελεύθεροι Διανοούμενοι, εκδ. Κέδρος,
Αθήνα.

Η “ΑΚΑΔΗΜΙΑ” ΤΟΥ ΟΘ. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ:
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΡΟΛΟ ΤΗΣ
Έλενα Α. ΜΑΝΙΑΤΗ
Δρ. Ιστορίας των Επιστημών Παν/μίου Αθηνών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το 1894 ιδρύεται από τον χημικό Όθ. Ρουσσόπουλο και τον φυσικό Ι. Γεράκη η “Βιομηχανική και
Εμπορική Ακαδημία” ως μέση τεχνική σχολή, με σκοπό την παροχή πρακτικής μόρφωσης με στοιχεία
θεωρητικών γνώσεων.
Η “Ακαδημία” θα εξελιχθεί σε σημαντική εκπαιδευτική μονάδα, στην οποία διδάσκουν καθηγητές
υψηλού επιστημονικού κύρους και η οποία διαθέτει πολύ καλή οργάνωση σπουδών και εντυπωσιακό για
την εποχή εργαστηριακό εξοπλισμό. Το 1905 μάλιστα, με έκδοση Β. Διατάγματος αναγνωρίζεται ως
“ίδρυμα ανωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως”, τίθεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και
καθίσταται ουσιαστικά ισότιμη σχολή με Πολυτεχνείο.
Στην ανακοίνωση αναδεικνύονται οι παράγοντες εκείνοι που διαμορφώνουν τους όρους λειτουργίας
της “Ακαδημίας” και καθορίζουν την εκπαιδευτική της φυσιογνωμία σε συνάρτηση με την τεχνολογική
πραγματικότητα της χώρας. Συγχρόνως διερευνάται και το σύνολο των αιτημάτων που διατυπώνονται,
στα τέλη του 19ου αι., σε σχέση με την εκπαίδευση και την πορεία ανάπτυξης της οικονομίας.
Τα τεκμήρια για την κατανόηση και την ερμηνεία της ευρύτερης εκπαιδευτικής λειτουργίας της
“Ακαδημίας” προέρχονται φυσικά από τη σχετική βιβλιογραφία, αλλά και το Δελτίον της Βιομηχανικής και
Εμπορικής Ακαδημίας, το οποίο εκδίδεται από το 1895, καθώς και από τα αντίστοιχα επιστημονικά
περιοδικά της περιόδου.

ABSTRACT
The “Industrial and Merchant Academy” was founded in 1894 by the chemist Oth. Roussopoulos and
the physicist I. Gerakis as a secondary technical school, aiming to provide practical education along with
elements of theoretical knowledge.
The “Academy” developed into a significant education unit, where professors of high scientific
prestige were teaching, and which had very good organization of studies and impressive for that period
laboratory equipment. And in 1905, with a royal decree, the “Academy” was recognized as an
«Institution of higher technical education”, placed under the supervision of the Ministry of Education
and essentially became equivalent to the Technical University.
In the present article the factors that formed the operation conditions of the “Academy” and
determined its educational physiognomy in connection with the technological actualities of the country,
are elucidated. At the same time, all of the demands formulated in the late 19th century concerning
the education and the progress of the economy, are investigated.
The evidences for the conception and the explanation of the wider education function of the
“Academy” come from the related literature, and also from the “Bulleting of the Industrial
and Merchant Academy” that had been published since 1895, as well as from the corresponding scientific
journals of that period.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, αν και εμφανίζεται πολύ νωρίς η ιδέα και η ανάγκη της ενίσχυσης και
διάδοσης μιας πρακτικής εκπαίδευσης, εν τούτοις η αποσαφήνιση του χαρακτήρα της, οι εσωτερικές
ιεραρχήσεις και οι συγκεκριμένες υλοποιήσεις σε θεσμούς, αρχίζουν να διαφαίνονται μετά το 1880, στο

πλαίσιο των προσπαθειών για συνολική ανόρθωση, πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από τον
Τρικούπη (Τζόκας, 1999). Από τα πρώτα χρόνια του Όθωνα ήδη, όταν οι ανάγκες για πρακτική
εκπαίδευση και βελτίωση, τελειοποίηση και εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών τεχνικών τέθηκαν
επιτακτικότερα με τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα, επιλέγεται η αποστολή υποτρόφων στα
τεχνικά σχολεία που είχαν αρχίσει να λειτουργούν στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία. Γερμανικής
έμπνευσης ήταν άλλωστε και η ίδρυση του Σχολείου των Τεχνών, του σημερινού Πολυτεχνείου. Ωστόσο
για ένα σημαντικό διάστημα το Σχολείο αναστέλλει τον καθορισμό της εκπαιδευτικής του φυσιογνωμίας
και μόλις προς το τέλος του 19ου αι. (κυρίως μετά τη μεταρρύθμιση του 1887) μέσα από υπαναχωρήσεις
και λοξοδρομήσεις αρχίζει να εξελίσσεται σιγά-σιγά σε πολυσχιδή σχολή πρακτικού χαρακτήρα
(Τσοκόπουλος, 1989).
Την ίδια περίπου εποχή, τη δεκαετία του 1880, αρχίζουν να λειτουργούν και οι πρώτες ιδιωτικές
τεχνικές σχολές, κυρίως στον Πειραιά (Σαπουνάκη – Δρακάκη, 1886), καταγράφοντας έναν διαφορετικό
προσανατολισμό της εκπαίδευσης: υποχώρηση της θεωρητικής κατεύθυνσης και ανάδειξη της πρακτικής
γνώσης με στόχο την προσέγγιση της νέας κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας του τόπου. Ωστόσο,
αν και την περίοδο αυτή πολλαπλασιάζονται οι εκδηλώσεις μιας αντίληψης που πριμοδοτεί την πρακτική
εκπαίδευση ως φορέα του τεχνικού εκσυγχρονισμού της Ελλάδας, εν τούτοις το αυξανόμενο ενδιαφέρον
δεν φαίνεται να ξεπερνά τα όρια μιας δευτερεύουσας στροφής στα εκπαιδευτικά δρώμενα, αφού ο κύριος
προσανατολισμός του εκπαιδευτικού συστήματος προς τα κλασικά γράμματα και τις ερμηνευτικές
επιστήμες παρέμενε σταθερός.
Από την άλλη μεριά το χαμηλό επίπεδο εκβιομηχάνισης, το είδος και το μέγεθος των επιχειρήσεων και
η αδυναμία του Κράτους να αναπτύξει μία ευνοϊκή σχέση με τη βιομηχανία, διατήρησαν ασθενές το
ενδιαφέρον για τόνωση της πρακτικής εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, μελετάται η απάντηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας απέναντι στην ανασταλτική
αδράνεια του ελληνικού κράτους ως προς τον σχεδιασμό και την ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης. Η
περίπτωση της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ακαδημίας είναι χαρακτηριστική για το πώς η αστική τάξη
στη βάση της εκπεφρασμένης πίστης ότι είναι αναγκαία η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος σε
ένα νέο αξιολογικό περιεχόμενο με έμφαση στην πρακτική γνώση (Σούτσος, 1866), συμβάλλει στη
διαμόρφωση νέων κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων. Συγχρόνως διερευνάται και η αντίδραση του
Κράτους απέναντι σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.
Εξ άλλου το σταδιακό πέρασμα από την εμπειρική μάθηση στην οργανωμένη εκπαίδευση αποτελεί μία
ενδιαφέρουσα, αλλά και συγχρόνως σύνθετη περιοχή έρευνας, η οποία παραπέμπει άμεσα σε ζητήματα
κοινωνικά και ιδεολογικά, όπως αυτά αποκρυσταλλώνονται με τρόπο σαφή και εύγλωττο στο πλαίσιο
άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Το ζήτημα της κατάρτισης των τεχνικών στελεχών στην Ελλάδα του 19ου αι. σε συνδυασμό με την
έλλειψη διαθέσιμων εργατικών χεριών, θίγει σαφώς έναν από τους καίριους παράγοντες στη διαδικασία
ανάπτυξης της βιομηχανίας, ο οποίος και προσδιορίζει τον ρυθμό εξέλιξης των παραγωγικών σχέσεων.
Οι βιομήχανοι και οι τεχνοκράτες της εποχής καταγγέλλουν όχι μόνον την έλλειψη οικονομικής πολιτικής
και προγραμματισμού, αλλά και την έλλειψη τεχνικών και επαγγελματικών σχολών καθώς και την
έλλειψη ειδικευμένων σπουδών. Όταν βέβαια διαπιστώνουν ότι οι κρατούσες πολιτιστικές αντιλήψεις
τονίζουν άλλου είδους δραστηριότητες, αναλαμβάνουν οι ίδιοι την εκπαίδευση των εργατών και
υπαλλήλων τους πλάι σε ξένους τεχνίτες που εργάζονται στην Ελλάδα ή πλάι σε έμπειρους Έλληνες που
εκπαιδεύτηκαν εμπειρικά και θεωρητικά σε εργοστάσια της Ευρώπης (Αγριαντώνη, 1988).
Μερικοί μάλιστα πρωτοστατούν στην ίδρυση επαγγελματικών σχολών, όπως ο Όθων Ρουσόπουλος ο
οποίος μαζί με τον φυσικό Ιωάννη Γεράκη ιδρύουν τη Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία.
Ο Ρουσόπουλος, διδάκτωρ των φυσικομαθηματικών του Εθνικού Πανεπιστημίου, με σπουδές Χημείας και
πανεπιστημιακή πείρα στη Γερμανία, ιδρύει το 1894 στον Πειραιά την πρώτη εμπορική σχολή στην Ελλάδα
με πολλά βιομηχανικά τμήματα. Σκοπός της ήταν η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση
στελεχών παραγωγής και εργαζομένων και η κατάρτιση εμπόρων και εμπορικών ή τραπεζιτικών
υπαλλήλων. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι ο πρώτος της ενισχυτής ήταν ο βιομήχανος Θεόδωρος

Ρετσίνας, δήμαρχος του Πειραιά, ο οποίος ενίσχυσε με υποτροφία τη φοίτηση στη σχολή δέκα νεαρών
Πειραιωτών. Η ενίσχυση αυτή υπήρξε και η μόνη εκδήλωση συμπαράστασης ενός επίσημου οργανισμού
στην εκπαιδευτική καινοτομία του Ρουσόπουλου.
Γεγονός πάντως είναι ότι η Βιομηχανική Εμπορική Ακαδημία ιδρύεται σε μία εποχή κατά την οποία η
οικονομία της Ελλάδας μόλις είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα της βήματα για να ξεφύγει από τη στενή
μορφή της κλειστής αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής και πολύ γρήγορα η ακτινοβολία της ξεπέρασε
τα στενά όρια της χώρας για να φτάσει παντού, όπου υπήρχαν έλληνες.

ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ – ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αρχικά η Ακαδημία, από την οποία λίγο αργότερα αποχώρησε ο Ιωάννης Γεράκης, διέθετε ένα διετή
κύκλο σπουδών, κοινό για όλους τους σπουδαστές (Προπαιδευτικόν Σχολείον) και στη συνέχεια οι
σπουδαστές επέλεγαν για τις περαιτέρω σπουδές τους τη Βιομηχανική ή την Εμπορική Σχολή, όπου η
φοίτηση ήταν επίσης διετής. Στο καταστατικό της Ακαδημίας όμως, το οποίο συμπληρώνεται μετά τη λήξη
του πρώτου έτους λειτουργίας της, στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι: «Ιδρύεται εν Αθήναις και
εν Πειραιεί Ακαδημία επωνομαζομένη «Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία», σκοπούσα την εν
Ελλάδι θεωρητικήν εκπαίδευσιν και πρακτική εξάσκησιν των βιομηχάνων και χημικών βιομηχάνων, εν
γένει, ειδικώς δε: α) των ζυμοτεχνών (οινοποιών, οινοπνευματοποιών, ποτοποιών, οξοποιών,
ζυθοποιών κ.λ.π.), β) των ελαιουργών (σαπωνοποιών, αρωματοποιών κ.λ.π.), γ) ζωοτεχνικών
(τυροκόμων,
κτηνοτρόφων,
μεταξοπαραγωγών,
μελισσοκόμων κ.λ.π.)
δ)
των
εμπόρων
(εμποροϋπαλλήλων, τραπεζικών υπαλλήλων κ.λ.π.) (Δελτίον Βιομηχανικής και Εμπορικής Ακαδημίας,
1895-1896).
Από τα τέσσερα τμήματα, τα μεν τρία πρώτα λειτουργούσαν ως μία σχολή, υπό την επωνυμία
«Βιομηχανική Σχολή», το δε εμπορικό τμήμα, λειτουργούσε ξεχωριστά ως «Εμπορική Σχολή». Μετά την
κατάργηση της προκαταρκτικής φοίτησης και την εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών ορισμένων κοινών
μαθημάτων, η φοίτηση ορίστηκε σε διετή, ενώ καταρτίστηκε πρόγραμμα σπουδών το οποίο χαρακτήριζε
η πληθώρα των εξειδικευμένων πρακτικών μαθημάτων σε συνδυασμό με τα μαθήματα των απαραίτητων
θεωρητικών γνώσεων (Δελτίον Βιομηχανικής και Εμπορικής Ακαδημίας, 1897-1898:72).
Από τον Σεπτέμβριο του 1899 προστέθηκε και τρίτη σχολή στην Ακαδημία, η Γεωργική Σχολή,
που περιελάμβανε και ειδική κτηνιατρική έδρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σχολή αυτή ιδρύθηκε μία
εποχή κατά την οποία η όλη φροντίδα των γεωργικών πραγμάτων της χώρας είχε ανατεθεί σε ένα Γραφείο
στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στη Σχολή δίδασκαν κυρίως επιστήμονες γεωπόνοι και τα μαθήματα τόσο τα
γενικά όσο και τα ειδικά σκόπευαν στην κατάρτιση όσων ασχολούνταν με τη γεωργία (Δελτίον Ακαδημίας,
1900-1901:17).
Κατά το έτος 1900-1 ιδρύθηκε και νέο τμήμα το «Σιδηροδρομικόν». Τα μαθήματα του τμήματος πρώτη
φορά διδάσκονταν στην Ελλάδα και είχαν σκοπό να καταρτίσουν σιδηροδρομικούς υπαλλήλους. Η
καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα είναι προφανής, αν αναλογιστεί κανείς ότι η αντίστοιχη Σχολή στη
Γαλλία ιδρύεται και λειτουργεί το 1950 ως τμήμα της Ecole d’Organisation Scientifique.
Ένα χρόνο αργότερα (1901-2) ιδρύεται η Μεταλλευτική Σχολή με έναν πολύ ενδιαφέροντα κύκλο
μαθημάτων. Η χρησιμότητα της Σχολής αυτής αναγνωρίστηκε αμέσως και συνέπεσε με το ενδιαφέρον και
τη γενικότερη τάση που επικρατούσε στην ελληνική κοινωνία για την έρευνα και εκμετάλλευση του
ελληνικού υπεδάφους ως κερδοφόρας πηγής. Η Μεταλλευτική Σχολή σύντομα πλουτίστηκε με
μηχανουργείο και συλλογή ορυκτών μεταλλοφόρων.
Το 1903 ξεκινάει η λειτουργία της Μηχανουργικής Σχολής και το 1904 της Ναυτικής Εμπορικής Σχολής.
Είναι η εποχή κατά την οποία η Ακαδημία βρίσκεται σε μεγάλη ακμή με έξι σχολές, ιδιόκτητα εργαστήρια
και αγροκτήματα για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών.

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Η Ακαδημία λειτούργησε στον Πειραιά για δύο μόνο χρόνια. Το 1896 μετέφερε την έδρα της στην
Αθήνα όπου και λειτούργησε μέχρι το 1923, ένα χρόνο δηλαδή μετά τον θάνατο του Όθ. Ρουσόπουλου (28
Μαΐου 1922).
Στις νέες εγκαταστάσεις της Ακαδημίας λειτούργησαν από το πρώτο έτος πρότυπα χημικά εργαστήρια,
εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα για την εποχή επιστημονικά όργανα. Πολλά από αυτά κατασκευάζονταν
καθ’ υπόδειξη του Ρουσόπουλου και πάνω σε δικά του σχέδια από ειδικά γερμανικά εργοστάσια
(Παπαϊωάννου, 1950).
Ο ίδιος ο Ρουσόπουλος έδινε ιδιαίτερη προσοχή στις πρακτικές εφαρμογές όσων διδάσκονταν οι
σπουδαστές και ενδιαφερόταν για την τέλεια λειτουργία των ειδικών εργαστηρίων. Έτσι τον Δεκέμβριο
του 1899 γίνονται επίσημα τα εγκαίνια του νέου ατμοκίνητου σαπωνοποιείου και ελαιουργείου και ένα
χρόνο μετά, το 1900, άρχισε να λειτουργεί στην Ακαδημία το νέο γαλακτοκομείο. Την ίδια χρονικά
εγκαινιάζεται το οινοποιείο της Ακαδημίας και το 1905 η Ακαδημία αποκτά ιδιόκτητο γεωργικό
και ανθοκομικό σταθμό, καθώς και ζωοτεχνικό και πτηνοτροφικό κέντρο εκπαίδευσης (Βοβολίνης, 1958).
Η ίδρυση και η λειτουργία των εργαστηρίων μαρτυρεί αφ’ ενός την προσπάθεια κατάρτισης των
σπουδαστών με πρακτική εφαρμογή στις δυνατότητες της βιομηχανικής δραστηριότητας και αφ’ ετέρου
προσδίδει επιστημονική διάσταση στην τεχνική παιδεία. Ήδη στην Ευρώπη η ορμητική ανάπτυξη των
παραγωγικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του 19ου αι, είχε κάνει αισθητή την ανάγκη καθιέρωσης μιας
επιστημονικής γνώσης, η οποία θα ήταν ικανή όχι μόνο να ερμηνεύει τον κόσμο και τη φύση, αλλά και να
χρησιμεύει ως άμεση βάση στην πρακτική δράση και στη διάδοση της τεχνικής καινοτομίας. Κι ενώ στα
προβιομηχανικά στάδια η διάδοση της καινοτομίας ήταν σχεδόν αποκλειστικά αποτέλεσμα της
μετακίνησης των ανθρώπων και της εμπειρικής εκμάθησης, τώρα πλέον με τη σύζευξη επιστήμης και
τεχνικής καθίσταται αναγκαία η δημιουργία μιας νέας πρακτικής εκπαίδευσης στα εργαστήρια
ως κύριας έκφρασης του νέου επιστημονικού λόγου.
Έτσι, η επιστημονική γνώση διεκδικεί το προνόμιο της εγκυρότητας και όταν η τεχνική εκπαίδευση
αποκτά συνάφεια με αυτήν, τότε αναβαθμίζεται. Εξ άλλου, όσο το υπόβαθρο παραμένει καθαρά
εμπειρικό, τόσο και η ενεργός κοινωνική ζήτηση για τεχνική εκπαίδευση είναι αναιμική. Αντίθετα το
ενδιαφέρον αυξάνεται από τη στιγμή που η τεχνική δεξιότητα συνδέεται με την αξιοποίηση και εφαρμογή
της επιστημονικής γνώσης.
Η προσωπική συμβολή του Ρουσόπουλου στην κατεύθυνση αυτή είναι καθοριστική. Ο ίδιος
συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού και πρωτοπόρου αστού, ο οποίος έχοντας
σπουδάσει στο Βερολίνο – και μάλιστα πλάι στον Hofmann – υπήρξε αποδέκτης των νέων θεωριών περί
πρακτικής αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάστηκε και επικέντρωση το
επιστημονικό του ενδιαφέρον σαφώς προς μία τέτοια κατεύθυνση, η οποία συν τοις άλλοις εξυπηρετούσε
σε μεγάλο βαθμό τα θεσμικά, επαγγελματικά και κοινωνικά συμφέροντα των τεχνιτών αλλά και των
τεχνικών – επιστημόνων.
Στην προσέγγιση των φορέων που συνέβαλαν στην ενδυνάμωση και προώθηση μιας ποιοτικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας, θα πρέπει να εστιάσουμε την
προσοχή μας και στην παρουσία των πανεπιστημιακών καθηγητών οι οποίοι διδάσκουν ή συνεργάζονται
με την Ακαδημία. Έτσι λοιπόν συναντάμε τον Τιμολέοντα Αργυρόπουλο, τον Νικ. Γουναράκη, τον Γεώργιο
Κρίνο, τον Κων/νο Μαλτέζο, των Κων/νο Μητσόπουλο, τον Θεόδωρο Χελδράιχ κ.ά. Πολλοί από αυτούς
αρθρογραφούν και στο Δελτίον της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ακαδημίας που εκδίδεται από το 1895
πάνω σε θέματα επιστημονικά και οικονομικά.
Αν και πρόκειται για ολιγομελές σώμα το οποίο προσδιορίζεται κυρίως μέσα από το λειτουργικό πεδίο
της πανεπιστημιακής κοινότητας, εν τούτοις προσδίδει στην Ακαδημία το στίγμα της οργανωμένης
επιστημονικής εκπαίδευσης βελτιώνοντας την εικόνα της και γενικότερα την κοινωνική δεκτικότητα
απέναντι στην επαγγελματική παιδεία.

Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Η πολύ καλή ομολογουμένως οργάνωση σπουδών, ο εντυπωσιακός εργαστηριακός εξοπλισμός και το
υψηλής στάθμης διδακτικό προσωπικό, έχουν ως αποτέλεσμα η Ακαδημία σύντομα να εξελιχθεί σε μία

σημαντική εκπαιδευτική μονάδα. Είναι χαρακτηριστική η αξιολογική κρίση του βουλευτή Αττικής και
βιομήχανου Θεόδωρου Ρετσίνα το 1900 σε αγόρευσή του στη Βουλή σχετικά με τη λειτουργία της
Ακαδημίας:
«...
φρονώ
ότι
δυνάμεθα,
ως
φυτώρια
δια
τα
τεχνικά
μαθήματα,
να μεταχειρισθώμεν την Εμπορικήν και Βιομηχανικήν Ακαδημίαν του κυρίου Ρουσόπουλου, η οποία σας
ομολογώ ότι έδωκεν αρίστους καρπούς.» (Νεολόγος, 13/12/1900). Η πληθώρα των επιστημονικών και
τεχνικών μαθημάτων φέρει, εκτός από τους πανεπιστημιακούς, και διάφορους μεγαλοβιομήχανους να
διδάξουν εκεί ως ειδικοί στον τομέα τους Παρ’ όλα αυτά δεν παύει να είναι μία μέση τεχνική σχολή διετούς
φοίτησης, που παρέχει πολύ καλή πρακτική μόρφωση και χαίρει και της εκτίμησης του Υπουργείου
Παιδείας. Ωστόσο το γεγονός ότι έδινε τη δυνατότητα να εγγραφούν σε αυτή και όσοι δεν είχαν
απολυτήριο Γυμνασίου, καθώς επίσης και το ότι κανέναν έλεγχο δεν ασκούσε η Πολιτεία στον τρόπο
λειτουργίας της – αφού ούτως ή άλλως απουσίαζε ένα πάγιοι θεσμοθετημένο πρόγραμμα τεχνικής
εκπαίδευσης – αυτομάτως έγινε ο στόχος επικρίσεων εκ μέρους των φορέων του Πολυτεχνείου, του
επίσημα θεσμοθετημένου ιδρύματος πρακτικής εκπαίδευσης, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης αφ’ ενός του
κύρους του Ιδρύματος αυτού ως μοναδικού ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης και αφ’ ετέρου των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του.
Η κατάσταση στις σχέσεις Πολυτεχνείου και Ακαδημίας οξύνθηκε το 1905, όταν ο Διευθυντής της
Ακαδημίας πετυχαίνει την έκδοση Διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο η Ακαδημία αναγνωρίζεται ως
“ίδρυμα ανωτέρας τεχνικής
εκπαιδεύσεως”
(Διάταγμα
12
Νοεμβρίου
1905, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως, τχ. Α΄, αρ. 224, 15 Νοεμβρίου 1905), περνώντας υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Παιδείας, το οποίο μάλιστα και επικύρωνε τα διπλώματα. Αυτό είχε ως συνέπεια οι απόφοιτοι να
διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για να απορροφώνται από τις κρατικές τεχνικές υπηρεσίες και να
σταδιοδρομούν με τις ίδιες προϋποθέσεις που σταδιοδρομούσαν και οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου.
Ο Πολυτεχνικός Σύλλογος, ως το επίσημο σωματείο των αποφοίτων του Πολυτεχνείου, πήρε θέση
σαφώς υπέρ των μελών του και με βάση την επιχειρηματολογία που ανέπτυξε τόσο μέσα από τα
δημοσιεύματα στον Αρχιμήδη («Πρακτικά της Συνεδριάσεως του Πολυτεχνικού Συλλόγου κατά την
συζήτησιν “επί της αναγνωρίσεως της ιδιωτικής Βιομηχανικής Ακαδημίας ως ανωτέρας τεχνικής
σχολής”», Αρχιμήδης, ΣΤ΄, 8 (1905), σελ. 61-66), όσο και με υπόμνημα προς τον Υπουργό των
Εσωτερικών, πέτυχε την ανάκληση του Διατάγματος, δεκαπέντε μόλις μέρες μετά την έκδοσή του
(Διάταγμα «Περί καταργήσεως του από 12 Νοεμβρίου 1905 Β.Δ.», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τχ. Α΄,
αρ. 238, 26 Νοεμβρίου 1905).
Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που “καταγγέλλεται” από το σώμα των τεχνικών επιστημόνων
και μηχανικών –είτε αυτοί έχουν την ιδιότητα του κρατικού λειτουργού είτε του πανεπιστημιακού είτε του
βιομήχανου-μηχανικού– η έλλειψη επιστημονικού προγραμματισμού της τεχνολογικής εκπαίδευσης, η
έλλειψη υποδομής, η έλλειψη τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, η έλλειψη εξειδικευμένων
σπουδών. Κι ενώ η ιδεολογία της προόδου και του εκσυγχρονισμού υποστηρίζεται στις μελέτες, στα
βιβλία, στα άρθρα και στα συνέδρια που οργανώνουν, όλα μοιάζουν να υποχωρούν και να υποτάσσονται
σε συντεχνιακά επαγγελματικά συμφέροντα, κάτι που μπορεί να είναι θεμιτό, ενοχλεί όμως όταν
αποκαλύπτει την ασυνέπεια ανάμεσα στον θεωρητικό λόγο και στην πράξη. Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν
στη συζήτηση «Επί της αναγνωρίσεως της ιδιωτικής Βιομηχανικής Ακαδημίας ως ανωτέρας τεχνικής
σχολής» ήταν: Γ. Ραζέλος (μηχανουργός - εργοστασιάρχης του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθηγητής
της
Ακαδημίας), Κ. Βελλίνης (μηχανικός), Π. Ζαχαρίας
(βιομήχανος, Δρ. των
Φυσικών
Επιστημών), Κονοπισόπουλος (μηχανικός - καθηγητής Πολυτεχνείου), Π. Ζήζηλας (μηχανικός του
Δημοσίου). Η σύνθεση είναι ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι η ιδιότητα όσων συμμετείχαν καλύπτει
σχεδόν ολόκληρο το φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνικού κόσμου, οπότε και οι
απόψεις τους μας οδηγούν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη γενικότερη τοποθέτησή τους
σε αντίστοιχα ζητήματα (Αρχιμήδης, ΣΤ΄, 8 (1905), 62-65).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η Ακαδημία του Όθωνα Ρουσόπουλου λειτουργεί έως το 1923. Ανιχνεύοντας την ιστορική της πορεία
θα διαπιστώσουμε ότι η λειτουργία της αντικατοπτρίζει τις πρωτοβουλίες της αστικής κοινωνίας απέναντι
στην έλλειψη οικονομικής πολιτικής και προγραμματισμού, καθώς και στην έλλειψη ειδικευμένων
σπουδών και αντίστοιχων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών.

Η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται τα αιτήματα για ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης και
προσαρμογής της στο σύστημα των αναγκών της νεοελληνικής κοινωνίας είναι ένας δείκτης ανίχνευσης
της αδράνειας του Κράτους από τη μια μεριά και της ανάπτυξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας από την
άλλη. Είναι αλήθεια ότι το Κράτος επέδειξε αδυναμία να συμβάλει στην επιτυχή αντιστοίχιση της τύχης
της χώρας με εκείνη των αναπτυγμένων χωρών της Δύσης, με αποτέλεσμα την παρατεταμένη κρίση, μία
κρίση μετάβασης από έναν παραδοσιακό τύπο κοινωνίας και κράτους σε ένα σύγχρονο
ανάπτυγμα οικονομικοπολιτικών σχέσεων. Τα αίτια είναι πολλά και κυρίως ανάγονται στην έλλειψη
μακρόπνοου σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αστικού θεσμικού πλαισίου, σε σαφώς
καθορισμένες κοινωνικές και οικονομικές βάσεις και προγραμματικές αρχές.
Έτσι στην Ελλάδα δεν παρατηρήθηκε το αντίστοιχο φαινόμενο της Δύσης όπου η αποδοχή της τεχνικής
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες υπήρξε πιο σαφής και οι εργαζόμενοι στην παραγωγή εξασφάλιζαν την
υποστήριξη των κυβερνήσεων και την επαγγελματική τους κατοχύρωση. Αντίθετα υιοθετήθηκε όπως στην
περίπτωση της Ακαδημίας η τακτική της περιστασιακής ενίσχυσης και των προσωπογαγών προνομίων ή
μεμονωμένων κινήσεων που εξέφραζαν κάποιο ενδιαφέρον.
Απέναντι στο περιορισμένο ενδιαφέρον του Κράτους που τεκμαίρεται από τον ελλιπή τρόπο
οργάνωσης σχολείων επαγγελματικής κατεύθυνσης και τη δυσκολία ένταξης στα ισχύοντα αναλυτικά
προγράμματα των σχολείων παραδοσιακού τύπου τεχνογνωστικών και εφαρμοσμένων μαθημάτων, η
ιδιωτική πρωτοβουλία πρωτοστατεί σε μία προσπάθεια αυτοοργάνωσης και αυτορύθμισης των
αιτημάτων της. Ωστόσο υπάρχει σαφής συνείδηση ότι χωρίς την ανταπόκριση και τη θετική αποδοχή της
Πολιτείας τα αιτήματά της δεν είναι δυνατόν να ευοδωθούν. Έτσι περνά σε μία διαδικασία συνεχούς
κινητοποίησης και απαιτεί από το κράτος την ανάληψη των σχετικών λειτουργιών.
Μπροστά σε αυτές τις πρωτοβουλίες, το Κράτος αρχικά αντιδρά, αγνοώντας τις. Η περίπτωση της
Ακαδημίας είναι χαρακτηριστική. Ιδρύεται με ιδιωτικά κεφάλαια και το κράτος δεν προβαίνει σε καμία
χρηματοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ούτε δείχνει να ενδιαφέρεται για το τι διδάσκεται
εκεί.
Η επόμενη αντίδραση είναι να την καταπολεμήσει. Το προσωποπαγές προνόμιο που εξασφάλισε
ο Ρουσόπουλος με την αναγνώριση της Ακαδημίας ως ίδρυμα ανωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως αίρεται,
αφού ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων τόσο των φοιτητών, όσο και των καθηγητών του Πολυτεχνείου και
των μελών του Πολυτεχνικού Συλλόγου. Επιπλέον η μεγάλη δωρεά του Μαρασλή για την ανέγερση κτιρίου
στο οποίο θα στεγαζόταν και θα λειτουργούσε η Ακαδημία δεν αποδόθηκε τελικά λόγω των αντιδράσεων
που είχαν προκληθεί εκείνη την εποχή από τον Πολυτεχνικό Σύλλογο εναντίον του Ρουσόπουλου. Η
υπόθεση μάλιστα της δωρεάς Μαρασλή και η διαφορά του Ρουσόπουλου με το Κράτος θα συνεχιστεί για
πολλά χρόνια αργότερα, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα (Βοβολίνης, 1958).
Μία τρίτη, και ίσως η πιο ουσιαστική και ενδιαφέρουσα αντίδραση του Κράτους είναι να μιμηθεί την
ιδιωτική πρωτοβουλία ή να την ενσωματώσει στα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά σχήματα. Έτσι το 1917
ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο το τμήμα Χημείας, το 1920 λειτουργεί η Γεωπονική Σχολή και
η Ανωτέρα Εμπορική, ενώ το 1943 λειτουργεί η Σχολή Μεταλλειολόγων στο Ε.Μ.Π. Όλες αυτές οι Σχολές
είχαν λειτουργήσει – τηρουμένων των αναλογιών – ως τμήματα της Ακαδημίας μέσα στην πρώτη ήδη
δεκαετία από την ίδρυσή της. Γράφει χαρακτηριστικά ο Στρ. Παπαϊωάννου: «Με όλη τη λυσσασμένη
αντίδραση το Κράτος μιμείται την Ακαδημία και ιδρύει μέσες δημόσιες εμπορικές σχολές στην Αθήνα, την
Πάτρα, την Κέρκυρα, τα Κύθηρα. Δυστυχώς δεν αντιγράφει το νεωτεριστικό πρόγραμμα της Ακαδημίας
και σύντομα οι δημόσιες αυτές σχολές καταντάνε γυμνάσια που ψευτοεμπορίζουν ...» (Παπαϊωάννου,
1950).
Πάντως, τα νέα δεδομένα είχαν αφήσει πίσω τους την περίοδο της ερασιτεχνικής ενασχόλησης με τις
τεχνικές επιστήμες, ενώ οι πολλαπλές αναγκαιότητες προβάλλουν νέους τρόπους θεσμικής οργάνωσης
της τεχνικής εκπαίδευσης. Αν οι τρόποι αυτοί δεν απέδωσαν, και τα σχετικά αιτήματα επανέρχονται
επιτακτικότερα, αν η τεχνική εκπαίδευση δεν απετέλεσε πόλο έλξης με υψηλή κοινωνική ζήτηση κι αν
στην κλίμακα των κοινωνικών αξιών βρισκόταν χαμηλά, οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν στο συνολικό
πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα και που είναι, όπως πάντα, ένα πλαίσιο
συγκρούσεων και αντιφατικών ροπών.
Καμιά τους δεν προδιαγράφει από μόνη της το τελικό αποτέλεσμα ούτε, ασφαλώς, οι ατομικές
προθέσεις.
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1896 ΕΩΣ ΤΟ 1911
Γεώργιος ΜΟYΡΤΖΗΣ
Δάσκαλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έρευνά μας δεν περιορίστηκε στην απλή γεγονοτογραφική προσέγγιση του πλούσιου αρχειακού
υλικού που διαθέτει το σχολείο. Η μελέτη του μαθητολογίου του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αιγίου
(τότε Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Αιγίου), κατά την περίοδο 1896-97 έως 1910-11, μας βοήθησε να
απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα
Ποια η διαγωγή των μαθητών τα σχολικά έτη 1896-97 έως 1910-11;
Ποια η κοινωνική προέλευση των μαθητών;
Ποιες οι μαθητικές διαρροές;
Υπάρχει σχέση μεταξύ σχολικής επίδοσης, σχολικής διαρροής και «κοινωνικού στρώματος» ή
τόπου κατοικίας του μαθητή;
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνονται μέσα από την ανάλυση περιγραφικών στατιστικών των
δεδομένων.

SUMMARY:

Our research did not confine to a simple fact-describing approach of the rich archive material
which is in the school. The study of the school-register of the 4th Primary School of Aigio (then
2nd Boys’ Primary School of Aigio), from the school years 1896-97 up to 1910-11, helped us answer
the following questions
What was the pupils’ behavior from the school years 1896-97 up to 1910-11?
What was the pupils’ social background?
What was the pupils’ dispersal?
Is there a connection among pupils’ progress, pupils’ dispersal and «social background» and the
pupils’ residence?
The answers to these questions are given through the analysis of descriptive statistics of the data
provided.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αιγίου που ιδρύθηκε το 1892 και λειτουργεί μέχρι σήμερα συνδέεται
άμεσα με την Ιστορία της πόλης. Είναι ένα από τα παλαιότερα Δημοτικά Σχολεία του Αιγίου και αποτελεί
σπουδαίο ιστορικό μνημείο για όλη την περιοχή.
Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν αποδείξει ότι το Σχολείο, δεν είναι απλώς ένας επίσημος φορέας
παροχής γνώσεων, αλλά έχει πολύπλοκο ρόλο που συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες κοινωνικές,
πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. Επιχειρούμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τα εκπαιδευτικά
γεγονότα, σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον της υπό εξέταση εποχής. Το
πραγματολογικό μας υλικό προέρχεται από το αρχείο του σχολείου (μαθητολόγια –έγγραφα) με έρευνα
που πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Αρχείο Αιγίου απ’ όπου συγκεντρώσαμε το πρωτογενές πολύτιμο
υλικό για την πραγματοποίηση του εγχειρήματός μας, ενώ άλλα στοιχεία πήραμε από έγγραφα και

εφημερίδες της κυβερνήσεως. Παράλληλα όμως πολύτιμη βοήθεια μας πρόσφεραν ιστορικές πηγές από
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης μας, αλλά και δευτερογενείς.
Από τη μελέτη του μαθητολογίου του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αιγίου κατά την περίοδο 1896-97
έως 1910-11 δώσαμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα μέσα από την ανάλυση των περιγραφικών
στατιστικών των δεδομένων.
Ποια η διαγωγή των μαθητών τα σχολικά έτη 1896-97 έως 1910-11;
Ποια η κοινωνική προέλευση των μαθητών;
Ποιες οι μαθητικές διαρροές;
πάρχει σχέση μεταξύ σχολικής επίδοσης, μαθητικής διαρροής και «κοινωνικού στρώματος» ή
τόπου κατοικίας του μαθητή;

ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αιγίου ιδρύθηκε το 1892 ως Β΄3/τάξιο αρρένων[1] που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 451/21-12-1892. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρία χρόνια αργότερα (1895) λειτουργούσαν στην Ελλάδα
2.684 δημοτικά σχολεία και γραμματεία. (Παπαδημητρίου : 1950, σελ.80).
Με

τη μικτοποίηση (Ν.4397/16-8-1929
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άρθρο
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3)

των

σχολείων,

έκθεση

του

Δ/ντή του

σχολείου, Αλ. Σακελλαρίου προς τον επιθεωρητή των σχολείων με αριθ. πρωτ. 15 και αριθ. διεκπ.
58 της 31/3/1953. Μέχρι τότε ονομαζόταν Β΄ αρρένων Αιγίου.
Με το διάταγμα της 22ας Ιουνίου του 1934 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 202/ τ. Α΄ / 28-6-34
(αριθμός εγγράφου του υπουργείου Παιδείας κοινοποιήσεως του διατάγματος 39.260/28-6-34, το οποίο
έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 853/1934 στο γραφείο του επιθεωρητή), το 4ο 3/τάξιο μικτό έγινε 4/τάξιο.
Με Β.Δ της 19ης Νοεμβρίου του 1945 το οποίο δημοσιεύτηκε στις 22-12-1945 στο Φ.Ε.Κ 312
(αριθμός εγγράφου υπουργείου Παιδείας κοινοποιήσεως του διατάγματος 1871/11-1-1946) έγινε 5/τάξιο,
αργότερα 6/θέσιο και το 1977, 7/θέσιο.
Μέχρι το 1892 που ιδρύθηκε το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αιγίου (Β΄3/τάξιο αρρένων) λειτουργούσε το
1ο Δημοτικό Σχολείο το οποίο αναγνωρίστηκε ως πλήρες Δημοτικό Σχολείο αρρένων στις 19 Αυγούστου
του 1896 με το υπ’ αριθμ. 3042 Β.Δ που δημοσιεύτηκε στην Ε.τ.Κ Φ.94, την 21η Αυγούστου 1896.
(Χριστόπουλος: 2002, σελ. 20)

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ
Το διδακτήριο χτίστηκε στα μισά του περασμένου αιώνα από τον προύχοντα Αγγελή Α.
Μιχαλόπουλο και χρησιμοποιήθηκε στην αρχή ως Δημαρχείο αλλά και σαν κατοικία του πρώτου Δημάρχου
Αιγίου Αναστασίου Λόντου. Ο Αγγελής Μιχαλόπουλος στις 10 Ιουλίου 1868 με ιδιόγραφη διαθήκη του, το
κληροδότησε στο Δήμο Αιγίου με το 229 τ.μ οικόπεδό του, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σαν νοσοκομείο.
Μέχρι το 1902 λειτούργησε σαν νοσοκομείο με γιατρούς τους τρεις Γιάννηδες, Ρόζο, Μπιτσάκο, Ζωγράφο.
(Παναγόπουλος – Κρητικός: 2002, σελ.373).

Το έτος 1903 διαμορφώθηκε από το νοσοκομείο σε διδακτήριο. ( κάτοψη διδακτηρίου έτους 1955). Είναι
το πιο γνωστό στους σημερινούς κατοίκους του Αιγίου ως Δ΄ Δημοτικό Σχολείο ή ως σχολείο
«Γαρδενιώτου» αφού για πολλά χρόνια χρησίμευσε ως διδακτήριο του 1ου Δημοτικού
Σχολείου αρρένων στο οποίο διευθυντής ήταν ο δάσκαλος Γεώργιος Γαρδενιώτης. Το 1934 και το μήνα
Ιούλιο μισθώθηκε για μια τριετία με μηνιαίο ενοίκιο 3.500 δραχμών για διδακτήριο του Δ΄ Δημοτικού
Σχολείου Αιγίου. Μετά τη λήξη της παραπάνω μίσθωσης έγινε αναμίσθωση για μια πενταετία. (αριθμός
μισθωτηρίου συμβολαίου 32191/23-12-1937).
Στο κτίριο βρέθηκε το 1959, όταν ανακαινίσθηκε, η πλάκα ταφής του Ανδρέα Λόντου. Η σωρός
του –αφού ταριχεύτηκε – μεταφέρθηκε στο Αίγιο από την Αθήνα για ταφή. Απαγορεύτηκε όμως η
νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του στο νεκροταφείο από την Κυβέρνηση.( Σταυρόπουλος : 1954)
Μετά λοιπόν από λαϊκή κηδεία, τάφηκε στο σπίτι του αδελφού του Αναστασίου Λόντου (δηλαδή
στο κτίριο του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου) στις 15 Οκτωβρίου 1846. Ένα χρόνο αργότερα δόθηκε η άδεια
εκκλησιαστικής ταφής στον περίβολο του Μητροπολιτικού ναού της Φανερωμένης Αιγίου. Η πλάκα φέρει
εγχάρακτα δυο στεφάνια δάφνης, και στο εσωτερικό γράφονται τα εξής :
ΚΑ΄
ΜΑΡΤΙΟΥ

Γ΄
ΚΑΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΩΜΓ[2]

ΑΩΚΑ
Ανάμεσα στα στεφάνια το κείμενο :
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΑΝΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΝ ΛΟΝΤΟΝ
ΟΔΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΣ ΛΙΘΟΣ

Στο επάνω μέρος η πλάκα έχει επίσης εγχάρακτο σταυρό.
Σημειώνεται ότι ο Ανδρέας Λόντος κατασκεύασε «προχείρως την ΠΡΩΤΗΝ Ελληνικήν σημαίαν»,
( Σταυρόπουλος : ό.π. σελ. 359 - 360 ) κόκκινου χρώματος, με μαύρο σταυρό στη μέση της μιας πλευράς,
με την οποία μπήκε στην Πάτρα μετά τον Παπαδιαμαντόπουλο, την 22α Μαρτίου του 1821. (Τρικούπης :
1978 )

ΔΙΑΓΩΓΗ
Το πρώτο βιβλίο μαθητολογίου έχει τίτλο :
«ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

και

ημερομηνία

1ης Σεπτεμβρίου

1896,

τυπώθηκε στην Αθήνα στο τυπογραφείο των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου το έτος 1896[3].
Στη στήλη του μαθητολογίου «Διαγωγή» παρατηρούνται οι παρακάτω χαρακτηρισμοί ανά σχολικά έτη :
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ

1896-97
1897-98
1898-99

Αξία επαίνου, καλή, κακή, κακίστη
Αξία επαίνου, Επαινετή, Αρίστη, Καλή
Άμεμπτος, Κοσμιωτάτη, Επαινετή, Αρίστη, Λίαν Καλή,
Καλή, Μετρία
Αξιέπαινος, Επαινετή, Αρίστη, Καλλίστη, Λίαν Καλή, Καλή, Κοσμία

1899-1900

1900-01
1901-02
1902-03
1903-04
1904-05
1905-06
1906-07
1907-08
1908-09
1909-1910
1910-11

Αξιέπαινος, Επαινετή, Αρίστη, Καλλίστη, Καλή
Αξιέπαινη, Αρίστη, Καλή
Αξιέπαινη, Αρίστη, Καλή, Κοσμία
Αξιέπαινη, Αρίστη, Καλή
Καλή, Κοσμία
Άμεμπτος, Αξιέπαινη, Καλλίστη, Καλή, Κοσμία
Άμεμπτος, Αξιέπαινη, Καλή
Άμεμπτος, Αξιέπαινη, Αρίστη, Καλή
Αξιέπαινη, Κοσμιωτάτη, Καλή, Κοσμία
Αξιέπαινη, Αρίστη, Καλή
Αξιέπαινη, Αρίστη, Καλή

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο χαρακτηρισμός της διαγωγής ως «Κακίστη» εμφανίζεται μόνο μία φορά
και σε ένα μαθητή κατά το σχολικό έτος 1896-1897. Ενώ το σχολικό έτος 1904-05 παρατηρούνται μόνο
δύο χαρακτηρισμοί.

ΤΟ
ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1896 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1911
ΣΧΟΛΙΚΑ
ΕΤΗ
1896-97
1897-98
1898-99
1899-1900
1900-01
1901-02
1902-03
1903-04
1904-05
1905-06
1906-07
1907-08
1908-09
1909-10
1910-11

Α

Β

Γ

Δ

ΣΥΝΟΛΟ

58
41
52
58
71
44
44
56
56
49
52
63
59
63
48

28
34
18
30
34
32
27
48
34
44
38
53
43
39
40

24
13
28
21
23
26
24
32
36
38
41
40
46
42
35

12
15
17
20
24
26
24
29
28
35
33
28
27
31
26

122
103
115
129
152
128
119
165
154
166
164
184
175
175
149

Τη μικρότερη δύναμη εμφανίζει το σχολείο με 103 μαθητές το έτος 1897-98 και τη μεγαλύτερη το
σχολικό έτος 1907-08 με 184 μαθητές.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ
Από το σχολικό έτος 1896-97 μέχρι και το σχολικό έτος 1910-11 έχουν καταγραφεί τα παρακάτω
επαγγέλματα γονέων των μαθητών.

Το 40% των γονέων είναι κτηματίες (αυτοί που έχουν αξιόλογη ακίνητη περιουσία),το 18% εργατικοί, το
9% κτηματικοί (αυτοί που έχουν κτήματα) και ακολουθούν ξυλουργοί, υποδηματοποιοί, καραγωγείς,
έμποροι, δημοδιδάσκαλοι, ξενοδόχοι, τέκτονες, σανδαλοποιοί. Σε ποσοστό 15% δεν δηλώνεται το
επάγγελμα του πατέρα, αλλά γράφεται στην αντίστοιχη στήλη η λέξη «ορφανός».Οι δημόσιοι υπάλληλοι
δηλώνονται με την ακριβή θέση που έχουν όπως : υπάλληλος σιδηροδρόμων, αστυφύλαξ, τελωνοφύλαξ,
δικαστικός κλητήρ, χωροφύλαξ κ.τ.λ. Στα ελεύθερα επαγγέλματα συναντάμε δηλωτικά την ενασχόλησή
τους
όπως
: κουρεύς,
επιπλοποιός,
παντοπώλης, κιβωτοποιός, καραγωγεύς, καθεκλοποιός,
σαγματοποιός, καλαθοποιός, ασβεστοποιός, οινοπνευματοποιός, σανδαλοποιός, κιβωτοποιός κ.τ.λ. Από
την καταγραφή των επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών διαπιστώνουμε ότι πιο συχνά εμφανίζεται
το επάγγελμα του κτηματία[4]. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας ήταν
κατεξοχήν αγροτική περιοχή με κύριο προϊόν παραγωγής τη σταφίδα. Το προϊόν πήρε την προσωνυμία
του με τη λέξη «Βοστίτσα – Vostizza» από την ονομασία του τόπου της παραγωγής του.

ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
Τα επαγγέλματα που καταγράψαμε από τη στήλη του μαθητολογίου «επάγγελμα πατρός» τα
κατατάξαμε σε τρία «στρώματα» που προσδιορίζουν την κοινωνική θέση[5] του πατέρα και επομένως και
της οικογένειας.
Αυτή η ταξινόμηση σε «κοινωνικά στρώματα» είναι πολύ χρήσιμη γιατί μας βοηθάει να βγάλουμε
χρήσιμα συμπεράσματα, για το αν υπάρχει και ποια είναι η σχέση μεταξύ της σχολικής επίδοσης των
μαθητών και της κοινωνικής τους προέλευσης. Ως κριτήρια για την ταξινόμηση ενός επαγγέλματος στο
αντίστοιχο «κοινωνικό στρώμα» λάβαμε υπόψη μας:
αν η εργασία του πατέρα ήταν χειρωνακτική,
αν είχε κατάστημα ή ήταν επαγγελματίας,
αν το επάγγελμα είχε σχέση με μεγαλοεπιχειρηματικές δραστηριότητες ή ήταν αποτέλεσμα
σπουδών[6] και

-

τέλος στην ταξινόμηση λάβαμε υπόψη μας και την κλίμακα Treiman, λαμβάνοντας υπόψη ότι
κάποια επαγγέλματα δεν είχαν το ίδιο status στην υπό εξέταση περίοδο (Treiman, DJ: 1977).
ΚΑΤΩΤΕΡΟ
ΣΤΡΩΜΑ
Αγωγεύς
Αλιεύς
Αμαξηλάτης
Αμμωκονιαστής
Βαρελοποιός
Βαφεύς
Βυτιοποιός
Γαλακτοπώλης
Γεωργός
Ελαιοχρωματιστής
Εμποροϋπάλληλος
Εργάτης
Εργάτης θαλάσσης
Εργατικός
Ιχθυοπώλης
Καθεκλοποιός
Καλαθοποιός
Κανοποιός
Καπνοπώλης
Καραγωγεύς
Καροποιός
Κασσιτεροποιός
Κηπουρός
Κιβωτοποιός
Κουρεύς
Κτίστης
Λαχανοπώλης
Λιθοξόος
Μάγειρας
Μανάβης
Μυλωθρός
Ναυτικός
Ξυλοκόπος
Ξυλουργός
Οικοδόμος
Οινοπώλης
Οπωροπώλης
Οργανοπαίκτης
Ορφανός
Πεταλωτής

ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ

Αρτοποιός
Αρτοπώλης
Αστυφύλακας
Βιβλιοπώλης
Βυρσοδέψης
Δερματέμπορος
Δερματοποιός
Δερματοπώλης
Διευθυντής
καπνοκοπτείου
Δικαστικός κλητήρ
Ελαιογράφος
Εμποροράπτης
Έμπορος
Ενδυματοπώλης
Επιπλοποιός
Ζαχαροπλάστης
Καφεπώλης
Κρεοπώλης
Λεμβούχος
Μουσικός
Ξενοδόχος
Παντοπώλης
Ράπτης
Σανδαλοποιός
Σιδηρ. Υπάλληλος
Στρατιωτικός
Τέκτων
Τελονοφύλαξ
Τροφοδότης πλοίων
Υπάλληλος
Υποδηματοποιός
Χαρτοπώλης
Χωροφύλαξ
Ψάλτης

Δήμαρχος
Δημοδιδάσκαλος
Δικηγόρος
Ελληνοδιδάσκαλος[7]
Ιατρός
Ιερεύς
Κτηματίας
Κτηματικός
Οικονομ. Επιθεωρητής
Οινοπνευματοποιός
Σταφιδέμπορος
Συμβολαιογράφος

Πηλοποιός
Πλανώδιος έμπορος
Σαγματοποιός
Σαράτσης
Σιδηρουργός
Σοφαντζής
Τσαρουχάς
Υλοτόμος
Υπηρέτης
Φανοποιός
Χαλκεύς

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας μια δεύτερη μεταβλητή, τον τόπο κατοικίας του μαθητή,
επιχειρούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το βαθμό των μαθητών σε σχέση με το αν κατοικούσαν στην
πόλη ή στο χωριό και σε συνδυασμό με το « κοινωνικό στρώμα» «ταξινόμησης» που κάναμε προηγούμενα.
Δεν χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή του φύλου για εξαγωγή συμπερασμάτων αφού τα σχολεία την
περίοδο που εξετάζουμε ήταν μόνο αρρένων ή θηλέων. Επιχειρούμε επίσης να μετρήσουμε τη σχολική
διαρροή κατά «κοινωνικό στρώμα» αφού στη στήλη «παρατηρήσεις» του μαθητολογίου υπάρχει σε
μεγάλο αριθμό μαθητών η παρατήρηση «διέκοψε» ή «δεν φοίτησε καθόλου» για εξαγωγή χρησίμων
συμπερασμάτων.
Η επιλογή των εξωγενών μεταβλητών που λάβαμε υπόψη μας, με δεδομένη την ελληνική
πραγματικότητα την περίοδο 1896-1911 που εξετάζουμε, έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες σε
συνδυασμό όμως και με άλλες μεταβλητές όπως το «φύλλο», την «Αστική τάξη» κλπ.
«Το οικογενειακό
υπόβαθρο χρησιμοποιείται και
από
τη δομολειτουργική θεωρία
(βλέπε Blau και Duncan 1967, Sewell, Haller και Portes 1969, Sewell, Haller και Ohlendorf 1970) αλλά
και από όλες τις εκφάνσεις των συγκρουσιακών θεωριών (βλέπε, Collins 1979, Bowles και Gintis,
1976, Bourdieu 1977, και Passeron, 1977) …… μια ανασκόπηση παρόμοιων ερευνών στις ΗΠΑ (Bridge κ.ά.
… 1979) έδειξε ότι …… είχε σημαντική θετική επίδραση …… το επάγγελμα του πατέρα σε τέσσερις από
τέσσερις» (Κατσίλης : 1997, πανεπ. σημ., σελ. 56).
Στη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της οικογένειας και της σχολικής επιτυχίας αναφέρεται
επίσης ο Μυλωνάς.
Μετά την ταξινόμηση των μαθητών σε «κοινωνικά στρώματα» σε σχέση με το επάγγελμα του
πατέρα, στο «Ανώτερο στρώμα» είχαμε 888 εγγραφέντες μαθητές, στο «μεσαίο» 348 και στο «κατώτερο»
964, αφού συνολικά στα σχολικά έτη από 1896-97 έως και 1910-11 είχαν γραφτεί στο σχολείο 2.200
μαθητές.
Στους υπολογισμούς μας για το μέσο όρο της βαθμολογίας δεν συμπεριλάβαμε τους μαθητές που
διέκοψαν ή δεν φοίτησαν καθόλου κατά «κοινωνικό στρώμα» (δηλαδή 102 μαθητές στο «ανώτερο», 23
στο «μεσαίο» και 112 στο «κατώτερο»), καθώς και τους μαθητές που δεν είχαν βαθμολογία στο γενικό
έλεγχο για διάφορους λόγους (μετεγγραφέντες, αποφοιτήσαντες, αποβιώσαντες) δηλαδή 77 μαθητές στο
«ανώτερο στρώμα» 22 στο «μεσαίο» και 73 στο «κατώτερο».

Ο Μ.Ο. βαθμολογίας υπολογίστηκε επί των φοιτησάντων μαθητών μέχρι του τέλους όλων των
σχολικών ετών. Πιο συγκεκριμένα σε 709 φοιτήσαντες στο «ανώτερο στρώμα» 303 στο «μεσαίο» και 779
στο «κατώτερο».Διαπιστώνεται λοιπόν ότι οι μαθητές του «ανωτέρου στρώματος», είχαν τον υψηλότερο
μέσο όρο βαθμολογίας (1,89) και το μικρότερο οι μαθητές του «κατωτέρου στρώματος» (1,77), ενώ οι
μαθητές του «μεσαίου στρώματος» είχαν (1,83). Επιβεβαιώνονται έτσι διάφορες έρευνες όπως,
του Παπακωνσταντίνου (Μυλωνάς : χ.χ.) ότι η επίδοση είναι συνάρτηση της κοινωνικής προέλευσης όταν
λαμβάνεται σαν δείκτης, είτε το επάγγελμα του πατέρα, είτε το μορφωτικό επίπεδο (Μυλωνάς : ό.π.). Η
έρευνα που έκανε η Τζάνη (1983) δείχνει το μεγάλο βαθμό σχέσης που έχει η κοινωνική προέλευση του
μαθητή με την επιτυχία του στο σχολείο.«Οι Schiefelbein και Simmons (1981) αναφέρουν ότι 10 από 13
μελέτες που έγιναν στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία δείχνουν σημαντικές επιδράσεις από
το οικογενειακό υπόβαθρο στην επίδοση» (Κατσίλλης : ό.π. σελ. 56).
Όπως φαίνεται από το γράφημα 2 οι μαθητές του «ανωτέρου στρώματος» έχουν κατά μέσο όρο
0,06 μονάδες περισσότερο από τους μαθητές του «μεσαίου στρώματος» και 0,12 μονάδες κατά μέσο όρο
περισσότερο από τους μαθητές του «κατωτέρου στρώματος». Μεταξύ του «μεσαίου» και του «κατωτέρου»
στρώματος η διαφορά είναι πάλι 0,06 μονάδες.

Η διαφορά επομένως του μέσου όρου βαθμολογίας μεταξύ των διαδοχικών κοινωνικών
στρωμάτων είναι 0,06 μονάδες.

Θέλοντας να δούμε τον μέσο όρο βαθμολογίας των μαθητών σε σχέση με τον τόπο κατοικίας τους,
ανεξάρτητα από ποιο «κοινωνικό στρώμα» προέρχονται χωρίσαμε τους μαθητές σε δύο ομάδες. Σε αυτούς
που έμεναν σε χωριά και σε αυτούς που έμεναν στην πόλη του Αιγίου.
Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές που κατοικούσαν σε χωριά είχαν μέσο όρο βαθμολογίας 1,89
μονάδες και οι μαθητές που κατοικούσαν στην πόλη 1,81 μονάδες, δηλαδή 0,08 μονάδες λιγότερο.
Σε ότι έχει σχέση με τον μέσο όρο βαθμολογίας των μαθητών σε συνδυασμό με το «κοινωνικό
στρώμα» της οικογένειας διαπιστώνεται από το γράφημα 4 ότι οι μαθητές του «ανωτέρου στρώματος»
που κατοικούσαν στα χωριά είχαν τον ίδιο μέσο όρο βαθμολογίας (1,87) με αυτούς που διέμεναν στην
πόλη του Αιγίου.

Σύμφωνα με το γράφημα 5 ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθητών του «μεσαίου στρώματος»
που κατοικούσαν σε χωριά (2,5) ήταν υψηλότερος κατά 0,67 μονάδες, του μέσου όρου βαθμολογίας των
μαθητών που κατοικούσαν στην πόλη (1,83).

Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθητών του «κατωτέρου στρώματος» που κατοικούσαν σε χωριά
ήταν 1,89 μονάδες έναντι 1,75 μονάδων των μαθητών του ίδιου στρώματος που κατοικούσαν στην πόλη.
Οι μαθητές που κατοικούσαν στην πόλη είχαν 0,14 μονάδες κατά μέσο όρο, λιγότερο από τους μαθητές
που κατοικούσαν στο χωριό, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα 6.

Διαπιστώνεται ότι, οι μαθητές του μεσαίου και κατωτέρου «κοινωνικού στρώματος» που
κατοικούσαν σε χωριά είχαν υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας απ’ αυτούς που κατοικούσαν στην πόλη
του Αιγίου, ενώ οι μαθητές του «ανωτέρου κοινωνικού στρώματος» είχαν τον ίδιο μέσο όρο βαθμολογίας
ανεξάρτητα με το αν κατοικούσαν σε χωριό ή στην πόλη.
Σε όλες τις περιπτώσεις δεν λάβαμε υπόψη μας στους υπολογισμούς τους μαθητές που διέκοψαν
ή δε φοίτησαν καθόλου και εκείνους που για διάφορους λόγους δεν είχαν καθόλου βαθμολογία στο γενικό
έλεγχο. Βέβαια το αποτέλεσμα της έρευνάς μας που έχει σχέση με την επίδοση των μαθητών σε σχέση με
τον τόπο κατοικίας τους δεν συμφωνεί με αποτελέσματα άλλων ερευνών.
«Οι Psecharopoulos και Soumelis (1979) χρησιμοποιώντας δυο κατηγορίες γεωγραφικής θέσης
(Αστική – μη Αστική), βρήκαν ότι το να είναι ένας μαθητής από αστική περιοχή δεν επηρεάζει τους βαθμούς
αλλά επηρεάζει τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών…… Οι Schiefelbein και Simmons (1981)
αναφέρουν ότι η απόσταση του σπιτιού από το σχολείο έχει σημαντική επίδραση σε δύο από τρεις μελέτες
που είχαν γίνει στην Ασία» (Κατσίλλης : ό.π. σελ. 57).
Ο Μυλωνάς (ό.π. σελ. 163) σε μια δική του έρευνα « που αφορούσε τις γεωγραφικές ( που ως
ένα βαθμό συμπίπτουν με τις κοινωνικές ) ανισότητες πιθανοτήτων πρόσβασης και επιτυχίας των μαθητών
στο Σχολείο, έδειξε ότι η «πορεία» του παιδιού στο Σχολείο είναι συνάρτηση της «απόστασης» του τόπου
κατοικίας από το σχολείο».

Η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους
όπως:
α. Η απόσταση του τόπου κατοικίας, όσων μαθητών κατοικούσαν σε χωριά γύρω από το Αίγιο την περίοδο
που εξετάζουμε, σε σχέση με την πόλη του Αιγίου και το σχολείο τους, ( Β΄ Αρρένων Αιγίου ) ήταν μικρή.
β. Ο πληθυσμός της πόλης του Αιγίου (7001 κάτοικοι) ένα χρόνο μετά την ίδρυση του σχολείου δεν είχε
μεγάλη διαφορά με τον πληθυσμό των χωριών γύρω από την πόλη, αν δει κανείς ότι την ίδια χρονιά
η Τέμενη είχε 1114 κατοίκους (ΦΕΚ 36/19-2-1893).
γ. Πιθανόν οι μαθητές που κατοικούσαν στα χωριά και φοιτούσαν στο Β΄ Αρρένων Αιγίου ήθελαν να
πετύχουν περισσότερο ή δέχονταν μεγαλύτερη πίεση από το οικογενειακό τους περιβάλλον για επιτυχία.
Η μαθητική διαρροή είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο ορισμένοι μαθητές εγκαταλείπουν το
σχολείο, είτε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, είτε κατά τη διάρκειά της, είτε γράφονται και δεν
παρουσιάζονται στο σχολείο για φοίτηση.
Είναι άξιο απορίας πραγματικά το γεγονός ότι, ενώ ο άνθρωπος έχει εκ φύσεως την τάση για
πνευματική καλλιέργεια, έχει τη «δίψα» για γνώση, πράγμα που το επιβεβαιώνει ο πνευματικός και
τεχνολογικός πολιτισμός που έχει δημιουργήσει, τα παιδιά (για κάποιους λόγους) δε συνεχίζουν τη
φοίτησή τους στο σχολείο παρά το γεγονός ότι αυτό είναι ο βασικός, επίσημος φορέας παροχής γνώσης.
Αυτό που θα μας απασχολήσει παρακάτω είναι οι λόγοι εκείνοι που οδήγησαν τους μαθητές που
πέρασαν το κατώφλι του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων να διακόψουν τη φοίτησή τους.
Σχετικά με τη διαρροή των μαθητών σε σχέση με το «στρώμα» που έχουν «τοποθετηθεί» από την
ανάλυση που έγινε, διαπιστώνεται ότι: επί συνόλου 888 εγγραφέντων στο «ανώτερο στρώμα» διέκοψαν
ή δε φοίτησαν καθόλου 102 μαθητές (ποσοστό 11,49%), ενώ συνέχισαν τη φοίτησή τους μέχρι τέλους
όλων των υπό εξέταση σχολικών ετών 786 μαθητές δηλαδή ποσοστό 88,51% (γράφημα 7).

Όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφημα 8 στο «μεσαίο στρώμα» επί συνόλου 348
εγγραφέντων διέκοψαν ή δεν φοίτησαν καθόλου 23 μαθητές (ποσοστό 6,61%), ενώ συνέχισαν κανονικά
τη φοίτησή τους σε όλα τα σχολικά έτη 325 μαθητές (ποσοστό 93,39%).

Τέλος όπως φαίνεται από το γράφημα 9 στο «κατώτερο στρώμα» υπήρξε διαρροή 11,62% (112
μαθητές), ενώ συνέχισε τη φοίτηση του ποσοστό 88,38% (852 μαθητές), σε σύνολο 964 εγγραφέντων
μαθητών για όλα τα σχολικά έτη.

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η μεγαλύτερη διαρροή την περίοδο 1896-97 έως και 1910-11
προέρχεται από τους μαθητές που ο πατέρας τους ανήκει στο «κατώτερο στρώμα» (11,62%). Ακολουθεί η
διαρροή από το «ανώτερο στρώμα» (11,49%), ενώ αντίθετα η μικρότερη διαρροή παρουσιάζεται στους
μαθητές που προέρχονται από το «μεσαίο στρώμα» (6,61%). Εντύπωση προκαλεί το ποσοστό διαρροής
από το «ανώτερο στρώμα» που παρουσιάζεται αρκετά υψηλό και ακολουθεί με μικρή διαφορά το ποσοστό
της διαρροής από το «κατώτερο στρώμα» (διαφορά 0,13%). Η συνολική διαρροή την παραπάνω περίοδο
φτάνει στο 10,77% όπως φαίνεται από το γράφημα 11.

Στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε τους λόγους που οδήγησαν το 10,77% των μαθητών
του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων να το εγκαταλείψουν, θα ήταν επιφανειακό ίσως και ριψοκίνδυνο
να αναζητήσουμε τις ευθύνες σε ένα μόνο παράγοντα. Μάλλον, το φαινόμενο της σχολικής διαρροής
σχετίζεται άμεσα με ποικίλους παράγοντες κυρίως σχολικούς και κοινωνικούς.
Το υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής που παρουσιάζουν τα παιδιά του «κατωτέρου κοινωνικού
στρώματος» (11,62%), ασφαλώς οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών αυτής
της κατηγορίας είναι παιδιά εργατικών οικογενειών, τα οποία αναγκάζονται λόγω των δύσκολων
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών να μπουν στην αγορά εργασίας από μικρή ηλικία είτε ακολουθώντας το
επάγγελμα του πατέρα ή κάποια άλλη χειρωνακτική εργασία. Είναι αναμενόμενο ότι για τα παιδιά του
«κατωτέρου κοινωνικού στρώματος» η φοίτηση στο σχολείο και κατά συνέπεια η απόκτηση σχολικών
γνώσεων δεν είναι απαραίτητη αφού δεν σχετίζεται άμεσα με την ικανοποίηση βασικών αναγκών.
Αξίζει όμως να επισημάνουμε ιδιαίτερα ότι και τα παιδιά του «ανωτέρου κοινωνικού στρώματος»
παρουσιάζουν υψηλό βαθμό σχολικής διαρροής (11,49%) μόλις 0,13% λιγότερο από τα παιδιά του
«κατωτέρου κοινωνικού στρώματος». Εδώ πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το γεγονός ότι τα
περισσότερα παιδιά του «ανωτέρου κοινωνικού στρώματος» έχουν πατέρα κτηματικό ή κτηματία. Αυτό
σημαίνει ότι τα παιδιά «επιλέγουν» να εργαστούν στην μεγάλη κτηματική περιουσία της οικογένειάς τους
με την προοπτική να συνεχίσουν την οικογενειακή παράδοση. Ας μην ξεχνάμε ότι, στην υπό εξέταση
περίοδο το Αίγιο αποτελούσε το σημαντικότερο κέντρο συγκομιδής και διακίνησης της μαύρης σταφίδας,
της περίφημης «σταφίδας της Βοστίτσας».
Η σχολική διαρροή των παιδιών που ανήκαν στο «μεσαίο κοινωνικό στρώμα» σε σχέση με εκείνη
των παιδιών του «κατωτέρου και ανωτέρου κοινωνικού στρώματος», είναι πολύ χαμηλή (6,61%).
Αυτό θα μπορούσε να το δικαιολογήσουμε από το γεγονός ότι στα τέλη του 19ου αιώνα η ανερχόμενη και
πολλά υποσχόμενη «μεσαία κοινωνική τάξη» προκειμένου να ανέλθει κοινωνικά είχε ανάγκη τη μόρφωση
των παιδιών της. Στη νέα αυτή κοινωνική τάξη, υπάγονται κυρίως οι έμποροι οι οποίοι στην πόλη του
Αιγίου αυτή την περίοδο γνωρίζουν μεγάλη οικονομική ευημερία χάρη της εξαγωγής της σταφίδας. Αυτό
που ενδιαφέρει το «μεσαίο κοινωνικό στρώμα» είναι η βελτίωση του κοινωνικού τους status. Η οικονομική
τους άνοδος δεν τους απασχολεί αφού τα οικονομικά τους είναι καλά, όμως η κοινωνική τους ανέλιξη
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την μόρφωση και τις γνώσεις που παρέχει ο μόνος επίσημος φορέας, το
σχολείο. Αυτός είναι κατά πάσα πιθανότητα και ο κύριος λόγος που τα παιδιά του «μεσαίου στρώματος»
παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό σχολικής διαρροής.
Πέρα όμως από τον κοινωνικό παράγοντα που είναι πρωταρχικής σημασίας, για τη σχολική
διαρροή των παιδιών ευθύνεται και ο σχολικός παράγοντας. Ίσως η αυστηρή βαθμολόγηση, σε
συνδυασμό με τις εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονταν οι μαθητές προκειμένου να προαχθούν στην
επόμενη τάξη, πιθανόν να οδηγούσαν τους μαθητές σε απόγνωση και εγκατάλειψη του σχολείου.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι το υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής την περίοδο 1896-1911
οφείλεται
τόσο
στην
κοινωνικοοικονομική
προέλευση
των
μαθητών
του Δ΄ Δημοτικού
Σχολείου Αρρένων Αιγίου, όσο και στη σχολική τους επίδοση.
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Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου 28-1-1893 έως 21-12-1897, Ιστορικό αρχείο
Αιγίου.
Δελτίο στατιστικής της στοιχειώδους κοινής εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό έτος 1929-1930,
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Μισθωτήριο συμβόλαιο με αριθμό 32191 του συμβολαιογράφου Αιγίου Χρίστου Κεφαλόπουλου,
Ιστορικό αρχείο Αιγίου.
Τοπογραφικό διάγραμμα του 4ου Δημοτικού Σχολείου υπό κλίμακα 1:200 του μηχανικού
κ. Αλεξανδρόπουλου Γεωργίου, Ιστορικό αρχείο Αιγίου.
Έγγραφη Έκθεση Δ΄ μικτού Δημοτικού Σχολείου Αιγίου με αριθ. Πρωτ. 15 της 31ης Μαρτίου
1953, Ιστορικό αρχείο Αιγίου.
Κάτοψη του 4ου Δημοτικού Σχολείου υπό κλίμακα 1:100 της 13ης Μαΐου 1955, Ιστορικό αρχείο
Αιγίου.
Ε.Φ.τ.Κ 451/ τ. Α΄/ 21-12-1892 «Περί συστάσεως και Β΄Δημ. Σχολείου αρρένων εν Αιγίω»
Ε.Φ.τ.Κ 36/ τ. Α΄/ 10-2-1893 «Περί των εκασταχού του Κράτους προσηκόντων κοι επαρκών
διδασκάλων της στοιχειώδους εκπαι-δεύσεως»
Ε.Φ.τ.Κ 202/ τ.Α΄/ 28-6-1934 «Περί προαγωγής δημοτικών σχολείων»
Ε.Φ.τ.Κ 312/ τ.Α΄/ 22-12-1945 «Περί ιδρύσεως και προαγωγής σχολείων»

[1]

Με το νόμο του 1895 τα προκαταρκτικά σχολεία, δηλαδή τα δημοτικά σχολεία, χωρίστηκαν σε δύο

κατηγορίες: Στα κοινά και τα πλήρη. Της δεύτερης κατηγορίας τα σχολεία ήσαν εξατάξια και ιδρύονταν
κυρίως στις πόλεις και στην επαρχία, ενώ τα σχολεία της πρώτης κατηγορίας (κοινά) είχαν τέσσερις
τάξεις. Τα κορίτσια φοιτούσαν σε ξεχωριστά σχολεία τα οποία ιδρύονταν όπου συγκεντρώνονταν 25
κορίτσια. Βέβαια σ’ αυτά μπορούσαν να φοιτήσουν και αγόρια μέχρι 10 ετών, αν στην περιοχή διαμονής
τους δεν υπήρχαν σχολεία αρρένων. (Μπουζάκης : 1999)
[2]

21 Μαρτίου (ΚΑ΄) 1821 (ΑΩΚΑ)
3η Σεπτεμβρίου (Γ) 1843 (ΑΩΜΓ)

[3]

«Με τις εγκυκλίους

α) 3656/23 Φεβρουαρίου 1900 και
β) 5306/31 Μαρτίου 1900 του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως με Υπουργό
τον Αθ. Ευταξία, καθιερώνεται (μεταξύ των άλλων) προς χρήση των, Γενικοί – μηνιαίοι και τριμηνιαίοι
έλεγχοι, Μαθητολόγια κ.α.» (Χριστόπουλος: 2002, σελ. 63 )

[4]

Στα μέσα του 19ου αιώνα η Ελλάδα κατείχε μια θέση ανάμεσα στα κράτη με

το γεωργικότερο πληθυσμό.( Βακαλόπουλος: 1995).
[5]

«Ο όρος ‘κοινωνική θέση’ αποδίδει το αγγλικό social status και τον γαλλικό statut social. Μπορεί η

‘κοινωνική θέση’ να είναι ‘δοτή’ δηλαδή να την έχει κανείς από τη στιγμή της γέννησής του (γυναίκα,
διάδοχος του θρόνου, γιος κλπ.) ή ‘κατακτημένη’ δηλαδή να την αποκτήσει με τα προσόντα του και τις
προσπάθειές του (επάγγελμα)» (Μυλωνάς Θ. : χ.χ., σελ. 125)
[6]

Σύμφωνα με το Γάλλο Destutt de Tracy «υπάρχουν δύο τάξεις ανθρώπων, η μία είναι αυτή που κερδίζει

τη ζωή με την εργασία των χεριών, η άλλη είναι εκείνη που ζει από τα έσοδα της περιουσίας ή από τα
έσοδα προσφερομένων υπηρεσιών στις οποίες μετέχει το πνεύμα παρά το σώμα» (Μυλωνάς θ. : χ.χ., σελ.
141)
[7]

Ο τίτλος του ελληνοδιδασκάλου αντικαθίσταται από εκείνον του καθηγητή το 1919, με Β.Δ της 24ης

Ιουνίου «Περί κωδικοποιήσεως των εις την Μ.Ε αναγομένων διατάξεων» (Χριστόπουλος : ό.π. σελ.79).

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Δημήτρης Κ. ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗΣ
Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων – Ειδικός επιστήμονας στο Α.Π.Θ.

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ.
Στην ανακοίνωση επιχειρείται καταρχάς μια συνολική εξέταση των σχέσεων μεταξύ των δύο
επιστημονικών πεδίων μέσα από τους ποικίλους μετασχηματισμούς τους από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.
Στη συνέχεια διερευνάται, με βάση τις εξελίξεις στο ελληνικό δευτεροβάθμιο σχολείο (Λύκειο), η σχέση
του μαθήματος της Ιστορίας με εκείνο της Κοινωνιολογίας. Στην έρευνα αξιοποιούνται τα Αναλυτικά
Προγράμματα (ΑΠ) και τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ), τα Διδακτικά εγχειρίδια (ΔΕ), οι εγκύκλιοι για τις
αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και ερευνητικά πορίσματα
σχετικά με τη διδακτική πράξη. Τέλος, διατυπώνονται τα συμπεράσματα και κατατίθενται προτάσεις για
τη διαμόρφωση μιας ισορροπημένης σχέσης μεταξύ των δύο γνωστικών αντικειμένων στο πλαίσιο του
αιτήματος για τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης στο ελληνικό σχολείο.

2. Οι μετασχηματισμοί της Ιστορίας και οι σχέσεις της με την
Κοινωνιολογία.
Το θέμα μου είναι η διερεύνηση των σχέσεων Ιστορίας και Κοινωνιολογίας, η εξέταση των μεταξύ τους
ομοιοτήτων και διαφορών, η εξερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας τους. Δεν είμαι, βέβαια, ο
πρώτος που θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο˙ έχουν προηγηθεί αρκετοί ιστορικοί και κοινωνιολόγοι, στις
εργασίες των οποίων στηρίζομαι και παραπέμπω. Το νέο, όμως, που πιστεύω ότι κομίζω εντοπίζεται στο
ότι η προσέγγιση του θέματός μου θα γίνει από τη σκοπιά του ιστορικού ενώπιον κοινωνιολόγων και με
έμφαση στη σχολική εκδοχή της ιστορίας και στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Οι σχέσεις μεταξύ των δύο επιστημών έχουν περάσει από πολλές φάσεις: αμοιβαία καχυποψία,
υποτίμηση και απόρριψη, περιέργεια και προσπάθεια αλληλογνωριμίας, εισβολές της μιας στο ζωτικό
χώρο
της
άλλης
υπό
το
κράτος
του
επιστημονικού
ιμπεριαλισμού,
συνεργασίες
ή αλληλοκαταγγελίες κλπ.
Το πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ Ιστορίας και Κοινωνιολογίας έχει κοινές ρίζες και για τις δύο
επιστήμες. Για την πρώτη υπήρχε το 19ο αιώνα η αντίληψη του θετικιστικού ιστορικισμού (π.χ. Ranke)
σύμφωνα με την οποία η Ιστορία έχει ως αντικείμενο της μελέτης της αποκλειστικά το παρελθόν,
ενδιαφέρεται για το βίο των ηγετικών ιστορικών προσωπικοτήτων και τα μοναδικά και ανεπανάληπτα
γεγονότα, κυρίως τα πολιτικοστρατιωτικά (βιογραφική και γεγονοτολογική ιστορία), τα οποία και
επιχειρεί να αποκαταστήσει με βάση τις πηγές και τη γραμμική αντίληψη του ιστορικού χρόνου. Με την
έννοια αυτή η Ιστορία είναι ιδιογραφική ή εξατομικεύουσα επιστήμη, δηλαδή επιστήμη του ατομικού,
επαρκής από μόνη της για την ιστορική εξήγηση. ΄Ετσι, η Ιστορία αποκόπτεται από την κοινωνική θεωρία,
κάτι που δεν συνέβαινε προηγουμένως με τους Montesqieu, Smith, Voltaire, Gibbon, Tocqueville κ.ά.,
απορρίπτει κάθε απόπειρα θεωρητικής γενίκευσης και βυθίζεται σ΄ ένα είδος επιστημονικού
ιμπρεσιονισμού.
Σχεδόν παράλληλα οι θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας (Comte, Spencer, Durkheim κ.ά.) αμφισβητούν
τον επιστημονικό χαρακτήρα της Ιστορίας, επειδή αυτή δε στοχεύει στη διατύπωση γενικών προτάσεων
εμπειρικά επαληθεύσιμων (νόμοι), και την κατατάσσουν το πολύ πολύ στις βοηθητικές της
Κοινωνιολογίας επιστήμες. Αντίθετα, γι΄ αυτούς η Κοινωνιολογία είναι η κατεξοχήν κοινωνική επιστήμη
ως αφαιρετική και γενικεύουσα. Ορισμένοι πάλι από αυτούς (π.χ. Simiand) θεωρούν συμβατή με τις
κοινωνικές επιστήμες μόνον την οικονομική ιστορία.

Ωστόσο, η αλληλοαμφισβήτηση πλήττει και τις δύο επιστήμες. Οι νεοκαντιανοί Γερμανοί φιλόσοφοι
(Dilthey, Windelband, Rickert), αλλά και άλλοι (π.χ. ο Croce), επαναλαμβάνοντας σχετικές
αριστοτελικές θέσεις, θεωρούν ως κυρίως επιστήμες τις φυσικές επιστήμες, ως γενικεύουσες
ή νομογραφικές, ενώ τις επιστήμες του πνεύματος, μεταξύ των οποίων και την Ιστορία, ως ιδιογραφικές.
Κάποιοι μάλιστα απορρίπτουν την επιστημονικότητα της Κοινωνιολογίας, ιδίως του Comte και
του Spencer, την οποία χαρακτηρίζουν ως ψευδοεπιστήμη. Γι΄ αυτούς οι επιστήμες του ανθρώπου ή της
κουλτούρας, όπως τις ονομάζουν, αποσκοπούν στην κατάδυση του ερευνητή στο αντικείμενο της μελέτης
του, ο οποίος θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να περάσει από τα μοναδικά φαινόμενα στις ευρύτερες
κοινωνικές και ιστορικές δομές. Στην καλύτερη δηλαδή περίπτωση οι ιστορικοί και οι κοινωνιολόγοι
μπορούν να φτάσουν στην εμπειρία ή στην κατανόηση, ποτέ όμως στην επιστημονική εξήγηση. Παρόμοιες
θέσεις θα διατυπωθούν αργότερα και από νεοθετικιστές (π.χ. Popper).
Ωστόσο, δε λείπουν και οι κινήσεις προσέγγισης μεταξύ των δύο επιστημών.
Οι Max Weber και Otto Hinze λ.χ. αντιμετωπίζουν την Ιστορία πιο κοινωνιολογικά και, αντιστοίχως, την
Κοινωνιολογία πιο ιστορικά. Για τον Weber, μάλιστα, (= ιδεότυπο) η Ιστορία μόνον έτσι «βγαίνει από τη
σφαίρα των πραγμάτων, για τα οποία μόνο νεφελώδη αίσθηση μπορούμε να έχουμε». Παράλληλα, οι
λεγόμενοι «προοδευτικοί ιστορικοί» στις ΗΠΑ και ορισμένοι εκτός των πανεπιστημίων ή του κανόνα στη
Γερμανία και στη Γαλλία πραγματοποιούν ανοίγματα στην κοινωνική ιστορία και στην ιστορία της
καθημερινής ζωής, υποστηρίζοντας, αν και με μικρή απήχηση, μια διεπιστημονική
και πανεποπτική πραγμάτευση της πραγματικότητας.
Η τάση προσέγγισης της μιας επιστήμης προς την άλλη, ενισχυμένη και από την εξέλιξη άλλων
κοινωνικών επιστημών (π.χ. ο Claude Levi - Strauss κάνει λόγο το 1958 για την «επιστήμη της
Επικοινωνίας», που θα αποτελεί μια σύνθεση της Ανθρωπολογίας, της Γλωσσολογίας, της Ιστορίας, της
Πολιτικής Οικονομίας και των Μαθηματικών) θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, καθώς προχωράει ο
20ος αιώνας.
Η Κοινωνιολογία, κάτω από τις επιδράσεις της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του μη στατικού
φονξιοναλισμού, μετατοπίζεται προς τη συγχρονική αντιμετώπιση των κοινωνικών φαινομένων, ενώ
αργότερα (από τη δεκαετία του 1950 και κυρίως του 1970) στρέφεται σταδιακά προς τη μελέτη και την
επεξεργασία ιστορικού υλικού, συχνά μέσα από το πρίσμα του εξελικτισμού (= μελέτη μεγάλων
περιόδων). Η στροφή μάλιστα του ενδιαφέροντος προς την ιστορία των κοινωνιών οδηγεί στην ανάπτυξη
ενός ιδιαίτερου κλάδου, της ιστορικής Κοινωνιολογίας.
Ανάλογες, σχεδόν, είναι οι εξελίξεις και από την πλευρά της ιστορικής επιστήμης. Η «Νέα Οικονομική
Ιστορία» στις ΗΠΑ προβάλλει την αξία της κοινωνικής και της ποσοτικής Ιστορίας, επινοώντας και τη
λεγόμενη «Εναλλακτική Ιστορία» (Alternative History, counterfactualization), η οποία, θυμίζοντας
το «φανταστικό πείραμα» του Weber με τη σειρά των αφαιρέσεων, εμπλουτίζει τους τρόπους ερμηνείας
της κοινωνικοϊστορικής εξέλιξης. Στην ευρωπαϊκή ήπειρο πάλι το παράδειγμα της σχολής -αν βέβαια
θεωρηθεί σχολή- των Αnnales ασκεί, αν και με εντάσεις, αμφισβητήσεις και αντιδικίες, καταλυτική
επίδραση στην ανανέωση των ιστορικών οπτικών, μεθόδων και τεχνικών. Τα Annales, απορρίπτοντας
την «ιστορίζουσα» ιστορία και ασκώντας μια επιθετική στρατηγική, ιδιοποιούνται μεθόδους και κώδικες
των άλλων κοινωνικών επιστημών, «ντύνοντας έτσι», όπως ελέχθη χαρακτηριστικά (Dosse), «με τα
ενδύματα των άλλων την ακόρεστη ξεπεσμένη γηραιά κυρία». Σημαντική είναι και η επίδραση του
μαρξισμού, κυρίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος, αποδίδοντας έμφαση στην ύπαρξη της
κοινωνικής δομής αλλά και στο πώς και γιατί αλλάζουν οι κοινωνίες, υποστηρίζει την ιστορική διάσταση
της κοινωνικής ανάλυσης. Αξιοσημείωτη είναι και η συνεισφορά της «κριτκής θεωρίας» από τη Δυτική
Γερμανία στην ανάπτυξη της κοινωνικής ιστορίας.
Παρατηρείται, έτσι, από τη δεκαετία του 1960 μια διαδικασία όσμωσης μεταξύ Κοινωνιολογίας και
Ιστορίας, ρεύμα το οποίο ενισχύεται κατά τις επόμενες δεκαετίες. Οι δύο επιστήμες, μέσα από αντιδικίες
για τα όριά τους και διενέξεις για τη μεθοδολογία και τις εννοιολογήσεις τους, εμπλουτίζουν τον
προβληματισμό και τις οπτικές τους. Η Κοινωνιολογία κερδίζει από την Ιστορία την προσοχή στις
λεπτομέρειες, ενώ η Ιστορία τη χρήση των μοντέλων και την απαλλαγή από το «φετιχισμό των
πηγών» (Carr) και την «ειδωλολατρία των γεγονότων» ( Febvre). Οι δύο επιστήμες θεωρούνται από
αρκετούς ως συμπληρωματικές και κατεξοχήν συνθετικές: η μία προσφέρει τα μοντέλα της δομικής
ανάλυσης και τη σφαιρικότητα στη σύλληψη της κοινωνικής πραγματικότητας, η άλλη λειτουργεί
ως «κέντρο ελέγχου» στην υπηρεσία της δομικής ανάλυσης, με έμφαση όμως στα γεγονότα και στην
υποδομή τους. Κοινωνιολογία και Ιστορία ενεργούν συμπληρωματικά στην προσπάθειά τους
να συλλάβουν το σύνθετο και γενικό χαρακτήρα της πραγματικότητας [βλ.παράρτημα, πίν. 1]. Οι

ενδείξεις συμφιλίωσης μεταξύ τους είναι αρκετές, όπως φαίνεται από τις τάσεις για κοινές μεθόδους,
κοινές τεχνικές και κοινό λεξιλόγιο, καθώς και από τη «γεγονοτοποίηση» της Κοινωνιολογίας ή
την «επικαιροποίηση» της Ιστορίας. Οι δύο επιστήμες είναι διαφορετικές στην ενότητά
τους, «σαν διαφορετικές πατρίδες», όπως έγραφε ο F. Braudel, που επιδιώκουν τη δημιουργία
μιας «κοινής αγοράς» με βασικό επιχείρημα την ολιστική προσέγγιση. ΄Ετσι, για πολλούς το δίλημμα «τα
λεφτά ή τη ζωή σου, το νόμο ή το γεγονός» (Marrou) είναι πια χωρίς νόημα. Η «Νέα Ιστορία» και η «Νέα
Κοινωνιολογία» είναι γεγονός [βλ. παράρτημα, πίν. 2].
Ωστόσο, η πραγματική εικόνα δε μοιάζει να είναι τόσο ειδυλλιακή. Οι άλλες κοινωνικές επιστήμες
εισβάλλουν
στην
Ιστορία
και «απειλούν
να
τη ρουφήξουν και
να
τη
διαλύσουν» (Le Goff και Nora). H Ιστορία πάλι με τη σειρά της ενεργεί κάποτε με τυχοδιωκτισμό και
εξαιρετική βουλιμία. Οι κοινωνικοί επιστήμονες δεν προσέχουν πάντοτε και αρκετά το λόγο των
ιστορικών, ενώ οι ιστορικοί δεν έχουν εξοφλήσει όλα τα δάνεια από την Κοινωνιολογία και τις άλλες
κοινωνικές επιστήμες, μια και δυσκολεύονται να μεταγράψουν το ιστορικό υλικό με τους όρους αυτών
των επιστημών ή καταφεύγουν σε απλουστευτικές γενικεύσεις. Γι΄ αυτό συχνά η κάθε επιστήμη, ενώ
διατείνεται ότι επιδιώκει τη συνεργασία και τη διεπιστημονική προσέγγιση της κοινωνίας, «ονειρεύεται,
πράγματι, να παραμείνει ή να γυρίσει στο σπίτι της», όπως γράφει ο Braudel.
Πρόσθετα προβλήματα και κινδύνους αντιμετωπίζουν και οι δύο επιστήμες -μπορώ να μιλήσω, βέβαια,
με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση για την Ιστορία- από το μεταμοντερνισμό. Η κρίση που διήλθε
παλιότερα η Ιστορία, κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, με την εμφάνιση στον αγγλοσαξονικό
κόσμο των “Social Studies/Sciences” και ειδικότερα στις ΗΠΑ με τις λεγόμενες “Area Studies”, οδήγησε
στην υποτίμηση έως και την εξαφάνιση της Ιστορίας στα προγράμματα σπουδών των σχολείων και των
κολεγίων, στη μείωση των φοιτητών Ιστορίας, στην έλλειψη δασκάλων για το μάθημα της Ιστορίας και
στην εισαγωγή κοινωνικών επιστημών με συχνά ανιστορικό χαρακτήρα (Howard & Mendenhall). Ακόμη
και σήμερα, που η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, παραμένει η σύγχυση μεταξύ των δύο
επιστημών. Η «γλωσσολογική στροφή» όμως στην Ιστορία στάθηκε μεγαλύτερη απειλή, γιατί
δεν προσέβαλε μόνο την αυτοτέλεια της ιστορικής επιστήμης, αλλά απείλησε να την οδηγήσει στο τέλος
της. Ο μεταμοντερνισμός αντιμετώπισε την Ιστορία ως καθαρή μυθοπλασία, όπως και τη Λογοτεχνία, ως
επινόηση του δυτικού ανθρώπου, ως γλωσσική και ιδεολογική κατασκευή που έπρεπε να αποδομηθεί [βλ.
παράρτημα, πίν. 3]. ΄Αρα δεν επρόκειτο πλέον για θεμιτές πολλές ιστορίες ή, έστω, για τον
κατακερματισμό της Ιστορίας, αλλά για τις ρητορικές των πολλών και διαφορετικών ιστοριών, για τον
απόλυτο δηλαδή θρίαμβο του σχετικισμού, την απόρριψη της καθολικότητας και της αντικειμενικής
ή σχεσιοκρατικής πραγματικότητας (Iggers, Kόκκινος).
Παρά ταύτα ο κίνδυνος αποδείχτηκε υπερβολικός. Η ιστορική επιστήμη κερδίζει και από τη
λεγόμενη «μεταϊστορία», μια και καταφέρνει να εμπλουτίσει περισσότερο τις προσεγγίσεις της και να
επιδιώξει την επιστημονική εκλέπτυνση. Σε σχέση μάλιστα με την Κοινωνιολογία και τις άλλες κοινωνικές
επιστήμες ολοένα και περισσότεροι ιστορικοί παίρνουν θέση υπέρ της συνεργασίας, κινούμενοι μεταξύ
δομής και γεγονότος, γενικού και ατομικού, παρελθόντος και παρόντος. Κάποιοι προχωρούν ακόμη
παραπέρα και προτείνουν την εγκατάλειψη της διεπιστημονικότητας υπέρ της μετεπιστημονικότητας, της
σφαιρικότερης δηλαδή προσέγγισης και της αφομοίωσης όχι απλώς μεθόδων και τεχνικών αλλά και
λογικών. Όπως έλεγαν και οι Στωικοί, “Fata nolentem trahunt, volentem ducunt” (= τα πεπρωμένα
όποιον τα αρνείται τον σέρνουν, ενώ όποιον τα αποδέχεται τον καθοδηγούν). H προσαρμογή είναι
αναγκαία, ώστε να είναι σε θέση ο σημερινός ιστορικός ή ο κοινωνιολόγος να προβληματιστεί για τη
σημασία ενός graffito σαν κι αυτού που βρέθηκε σε μια ρωμαϊκή έπαυλη στην ιταλική πόλη
Ηράκλεια: “Apollinaris, medicus Titi imp(eratoris), hic cacavit bene” [βλ. παράρτημα, πίν. 4].

3. Oι σχέσεις της Ιστορίας με την Κοινωνιολογία στην Ελλάδα.
Η ούτως ή άλλως προβληματική σχέση μεταξύ των δύο επιστημών, όπως εκτέθηκε προηγουμένως, είναι
στη χώρα μας, και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, ακόμη προβληματικότερη λόγω ιδιαζουσών συνθηκών. Η
επιστημονική παραγωγή στην Ελλάδα συνδέεται συχνά με τη στρέβλωση των ιδεών και το φορμαλισμό
για πολλούς λόγους, ανάμεσα στους οποίους αναφέρω τους εξής:
Ø
Η πολιτική εξουσία χρησιμοποιεί πολύ συχνά την επιστημονική ιστορική γνώση για ιδεολογικούς
σκοπούς.
Ø
Το ευρύτερο κοινό υποδέχεται την επιστημονική ιστορική παραγωγή είτε με αδιαφορία είτε με
προχειρότητα και κριτήρια ιδεολογικά, συχνά και κομματικά.

Ø

Για λόγους που δεν είναι του παρόντος υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην εισαγωγή των
νέων ιστορικών ρευμάτων (π.χ. η σχολή των Annales έγινε γνωστή στα μέσα περίπου της
δεκαετίας του 1970).
Ø
Τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, από τα οποία, σε σχέση πάντα με την Ιστορία, απομονώνω τα
ακόλουθα:
o
Την αρτηριοσκληρωτική δομή (εσωτερικές ιεραρχήσεις, τομείς και γνωστικά
αντικείμενα).
o
Τον εθνοκεντρισμό.
o
Τη βραδύτητα στην ενημέρωση των πανεπιστημιακών.
o
Τις σοβαρές ελλείψεις στην υποδομή και τη χρηματοδότηση.
o
Την περιορισμένη έρευνα.
o
Τις κομματικές οπτικές και άλλες συναφείς δεσμεύσεις.
o
Τις μονομέρειες και τις υπερβολές στις θεματικές επιλογές και στις μεθόδους έρευνας.
o
Την αιφνίδια στροφή αρκετών ιστορικών στη «Νέα Ιστορία»
o
Τον περιορισμένο διάλογο με τους θεράποντες των άλλων κοινωνικών επιστημών,
αλλά και μεταξύ των ιστορικών.
o
Την απουσία διεπιστημονικών προσεγγίσεων στα προπτυχιακά προγράμματα των
παλιότερων
τουλάχιστον
ιστορικών
τμημάτων,
αλλά
και
την
περιορισμένη διατμηματική συνεργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι τάσεις ανανέωσης
φαίνεται να αφορούν περισσότερο τα ιστορικά τμήματα των περιφερειακών
πανεπιστημίων (π.χ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ή τα
τμήματα κοινωνικών επιστημών άλλων πανεπιστημίων (π.χ. Πάντειο Πανεπιστήμιο).
Στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι δυσκολίες για μια σοβαρή ανανέωση των κοινωνικών
σπουδών είναι ακόμη περισσότερες. Πέρα από το ότι, συνήθως, οι εκπαιδευτικοί των κοινωνικών
επιστημών δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, σε επίπεδο επιστημονικό, ή από το ότι απουσιάζει ο δημόσιος,
ανοιχτός, ειλικρινής και συστηματικός διάλογος για τα θέματα της εκπαίδευσης, είναι και ο βαθύς
συντηρητισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και της κοινωνίας -θα πρόσθετα και των
εκπαιδευτικών-, είναι επιπλέον η βαριά κυριαρχία της εθνοκεντρικής και ελληνοχριστιανικής ιδεολογίας
ή άλλων ορθοδοξιών, που οδηγούν σε αδράνειες, αντιστάσεις, στρεβλώσεις και καθυστερήσεις, και
δυσχεραίνουν την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Μα
πάνω απ΄ όλα πιστεύω ότι είναι οι αδυναμίες των επιτελικών οργάνων της εκπαίδευσης και η έλλειψη
ισχυρής και σαφούς πολιτικής βούλησης, που επιτρέπουν τη διατήρηση μιας ειδικότητας με τόσο ασαφή
και προβληματική φυσιογνωμία, των φιλολόγων δηλαδή - τονίζω ότι δεν είμαι εξωμότης˙ το πρόβλημα
είχε επισημάνει ο Δελμούζος ήδη πριν από εβδομήντα πέντε περίπου χρόνια, καθώς και πολλοί άλλοι
μετά από αυτόν-. Που οδηγούν στη λήψη μέτρων με συνήθη χαρακτηριστικά τη βιασύνη, την
προχειρότητα, το φορμαλισμό, την αποσπασματικότητα και την έλλειψη στήριξης και συντονισμού. Που
επιβάλλουν εσπευσμένες καινοτομίες ή αναθεωρήσεις, δημιουργώντας, όπως στην περίπτωση της
Ιστορίας -νομίζω και της Κοινωνιολογίας- «θύλακες ανατρεπτικών ιδεών», που όμως γίνονται εύκολος
στόχος και λεία του συντηρητικού ιδεολογικού ρεύματος.
Μια σύντομη αναφορά σε πτυχές της εκπαιδευτικής πραγματικότητας νομίζω ότι θα καταδείξει τη
βασιμότητα της προσέγγισής μου, τουλάχιστον από τη σκοπιά της σχολικής ιστορίας:
1.
v
v
v
v
v
v
v

Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών:
Εμμονή, με ορισμένες εξαιρέσεις, στη χρονολογική διάταξη της ύλης και
στη γεγονοτολογική ιστορία.
Περιθωριοποίηση της σύγχρονης ιστορίας.
Βιασύνη και προχειρότητα στη σύνταξη των προγραμμάτων.
Αποσπασματικός χαρακτήρας, αναντιστοιχία ή και πρωθύστερη σχέση με διδακτικά εγχειρίδια.
Επιλογή και διατύπωση διδακτικών σκοπών και στόχων χωρίς θεαματική εξέλιξη, παρά την
περί του αντιθέτου ρητορεία [βλ. παράρτημα, πίν. 5 – 8].
Ελλιπής επιστημονική νομιμότητα και εγκυρότητα.
Μεγάλος αριθμός προγραμμάτων [βλ. παράρτημα, πίν. 9].

2. Διδακτικά εγχειρίδια («θαυμαστά εργαλεία σκλήρυνσης» κατά τον Βloch):
v
Αμφισβητούμενες διαδικασίες παραγωγής.

v
v
v

Ελαττώματα επιστημονικού, παιδαγωγικού, διδακτικού, κοινωνικού κλπ χαρακτήρα (έκταση,
δομή-διάρθρωση, περιεχόμενα, ιδεολογία, προσεγγίσεις, γλώσσα, βοηθητικά στοιχεία, σχέση
με άλλο εκπαιδευτικό υλικό).
Μεγάλος αριθμός εγχειριδίων με πενιχρά αποτελέσματα [βλ. παράρτημα, πίν. 9].
Περιορισμένη ή ανύπαρκτη η συσχέτιση των εγχειριδίων ιστορίας με τα εγχειρίδια άλλων
κοινωνικών επιστημών [για ορισμένες εξαιρέσεις βλ. παράρτημα, πίν. 10 – 13].

3. Προβλήματα με τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων:
v
Πανελλήνια ΄Ενωση Κοινωνιολόγων (ΠΕΚ) → Διεκεδίκηση διδασκαλίας της «Ιστορίας του
Ανθρώπινου Γένους, Α΄ Λυκείου» (1988, ανεπιτυχώς).
v
ΠΕΚ → Διεκδίκηση διδασκαλίας της «Κοινωνικής και Πολιτικής Οργάνωσης στην Αρχαία
Ελλάδα, Β΄ Λυκείου» (1999, επιτυχώς).
v
Απόφοιτοι Τμήματος ΜΙΘΕ (= Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αθηνών), οι οποίοι όμως τελικά δε διορίστηκαν στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση → Διεκδίκηση διδασκαλίας του μαθήματος «Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι Ρίζες
του, Α΄ Λυκείου επιλογής» (1999, ανεπιτυχώς).
4.
v
v
v

Κυριαρχία διδακτικής παράδοσης (πορίσματα διδακτικής έρευνας):
Σχεδιασμός και διεξαγωγή της διδασκαλίας [βλ. παράρτημα, πίν. 14 Α΄].
Απόψεις φοιτητών [βλ. παράρτημα, πίν. 14 Β΄].
Απόψεις μαθητών [βλ. παράρτημα, πίν. 14 Γ΄].

4. Παρατηρήσεις και προτάσεις.
Όσο η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας θα κινείται χωρίς πυξίδα μεταξύ των δύο πόλων της γνώσης,
αφενός δηλαδή της προσπάθειας για εποπτική σύλληψη της πραγματικότητας και της συνακόλουθης
επιθυμίας να τα πει κανείς όλα με μία λέξη (π.χ. Θεός) και αφετέρου της εξειδίκευσης σε βαθμό που να
ξέρει κανείς τα πάντα για το τίποτε, οι ευθύνες των εκπαιδευτικών της πράξης αυξάνονται. Σ΄ αυτό
ακριβώς το επίπεδο περιορίζονται και οι λίγες σκέψεις με τις οποίες θα κλείσω:
Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα των κοινωνικών επιστημών
πρέπει να ενταθεί και να πραγματοποιείται όχι μόνο με την ευκαιρία επιμορφωτικών
συναντήσεων, αλλά σε καθημερινή βάση μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
Η επικοινωνία αυτή πρέπει να προετοιμαστεί συστηματικά και μεθοδικά από τις επαγγελματικέςεπιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών, ώστε να μην αφήνονται περιθώρια παρερμηνειών,
λ.χ. ότι οφείλεται στην αναζήτηση εκπαιδευτικού ή διδακτικού αντικειμένου από εκείνους που
χωρίς δική τους ευθύνη δεν έχουν. Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική
εκπαίδευση με τους κοινωνιολόγους αφορά όλους.
Η επιμόρφωση παρουσιάζει, όπως είναι γνωστό, καθυστερήσεις ή υπακούει σε σχεδιασμούς που
έχουν μικρή σχέση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό είναι
απαραίτητο να ενεργοποιηθούν τα άτομα και οι ενώσεις. Άλλωστε, οι εκπαιδευτικοί νεωτερισμοί,
εντασσόμενοι στη διαδικασία της κοινωνικής μεταβολής, είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί όχι όταν
επιβάλλονται «άνωθεν» με μέτρα διοικητικού χαρακτήρα, αλλά όταν προωθούνται από τις
συνειδητές επιλογές και τις προσπάθειες των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Στην «επιχείρηση» προσέγγισης μεταξύ των εκπαιδευτικών των κοινωνικών επιστημών και
προώθησης της διεπιστημονικής συνεργασίας μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά η αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία. Κι εδώ όμως απαιτούνται γνώση
και προσοχή, γιατί ο κίνδυνος αποδόμησης του σχολείου ελλοχεύει.
Τέλος, οι φίλοι κοινωνιολόγοι, που έχουν επιδείξει ως τώρα αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση -έστω και από ανάγκη-, θα μπορούσαν να διεκδικήσουν, αντί
για τις αναθέσεις μαθημάτων με μικρή ή καμιά σχέση με την επιστήμη τους, το ρόλο του
συντονιστή σπουδών στο επίπεδο του σχολείου. Το ρόλο αυτό τον έχει ανάγκη η σχολική
κοινότητα, κι ας μην το έχει κατανοήσει απολύτως. Ας ξεκινήσουν, λοιπόν, άτυπα, ο καθένας στο
σχολείο του και σε συνεννόηση με το διευθυντή του, και στη συνέχεια μπορούν να
δραστηριοποιηθούν, για να επενδύσουν το ρόλο του υπεύθυνου σπουδών με την απαραίτητη
θεσμική κατοχύρωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ και ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Απαραίτητη και στις δύο επιστήμες, αν και
από μερικούς δε θεωρείται ιδιαίτερη
μέθοδος
Κοινή και στις δύο επιστήμες

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

Κοινή

ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΜΜΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κοινή
Κοινή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
–

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κοινή
Κατεξοχήν κοινωνιολογική
(στην Ιστορία = πειραματική λογική)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΗΓΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΙ «ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ» ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κατεξοχήν κοινωνιολογική
Κατεξοχήν ιστορική
Αξιοποίηση σχεδόν αποκλειστικά από την
Ιστορία
ΠΗΓΗ: Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, 1989 και 1990

2. ΙΣΤΟΡΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙA ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΠΗΓΗ: F. Braudel, 1987²

3. IΣΤΟΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ

ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
Μία και μοναδική
η ιστορική αλήθεια
(= αντικειμενική)

Πολλαπλή η ιστορική
αλήθεια
(= σχεσιοκρατική)

Δεν υπάρχει αντικειμενική
ιστορική αλήθεια <
εννοιολογικό σύστημα

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
Κυριαρχία
παρελθόντος → διαμόρφωση
παρόντος

Διαλεκτική σχέση
παρελθόντος - παρόντος

Κυριαρχία
παρόντος → απώλεια
παρελθόντος

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Αντικειμενική διανοητική
ενέργεια – άμεση σχέση με
ιστορικό παρελθόν →
γνώση παρελθόντος →
απόρριψη εναλλακτικών
ερμηνειών →
μία Ιστορία

Κοινωνική διανοητική
ενέργεια – έμμεση σχέση με
παρελθόν → γνωστική
αναδόμηση → αποδεκτές οι
εναλλακτικές ερμηνείες →
πολλές ιστορίες

Λογοτεχνική και Γλωσσική
ενέργεια – ρητορική
κατασκευή του παρελθόντος
στο παρόν →
διαφορετικές ρητορικές και
ιδεολογίες → διαφορετικές
ιστορίες
ΠΗΓΗ: Ειρήνη Νάκου, 1997

__________________________________
4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
“APOLLINARIS, MEDICUS TITI
IMP(ERATORIS), HIC CACAVIT
BENE”
_______________________________
Ø

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
EΠΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΑΥΛΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑ.
ΦΛΑΒΙΟΣ ΒΕΣΠΑΣΙΑΝΟΣ ΤΙΤΟΣ: ΡΩΜΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ (79-81 μ.Χ.).

5. ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ, 1977

Να ενστερνιστούν οι μαθητές ότι:
1. O ελληνικός και ο παγκόσμιος πολιτισμός είναι έργο συλλογικής ανθρώπινης προσπάθειας,
αγώνων και θυσιών.
2. Ο άνθρωπος οφείλει πολλά στο χθες και ευθύνεται για την οικοδόμηση του σήμερα και τον
σχεδιασμό του αύριο.
3. Τα ιστορικά γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις γενεσιουργές και αποτελούν
αλληλουχία αιτίων.
4. Η διαρκής και προσεκτική αναζήτηση των κινήτρων δράσεως των ιστορικών προσώπων, ομάδων
και λαών του παρελθόντος οδηγεί, αναλογικά κάπως, σε ασφαλέστερες και προσφορότερες
αποφάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των προκείμενων κάθε φορά προβλημάτων της
ανθρώπινης κοινωνίας.
5. Οι διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού κάθε κοινωνίας και εποχής απεικονίζουν και διάφορους
τρόπους εκφράσεως της βιοθεωρίας των ανθρώπων της ιδίας κοινωνίας και εποχής.
Μερικότεροι στόχοι:
1. Αναδρομή και μύηση στις πηγές της ιστορίας.
2. Εισαγωγή στην ελληνική παράδοση και στα προβλήματα του σύγχρονου ελληνισμού.
3. Συνειδητοποίηση της ελληνικής διάρκειας.
4. Αντικειμενική θεώρηση των πολιτευμάτων και οικείωση των μαθητών με το δημοκρατικό τρόπο
πολιτικής οργανώσεως και διαβιώσεως.
5. Καλλιέργεια γνησίου πατριωτικού φρονήματος.

6. ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, 1999
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
Ø
Γνώση του παρελθόντος για την κατανόηση του παρόντος και το σχεδιασμό του
μέλλοντος → ιστορική σκέψη και συνείδηση.
Ø
Ιστορική σκέψη = κατανόηση ιστορικών γεγονότων και σύνδεση αιτίων – αποτελεσμάτων.
Ø
Ιστορική συνείδηση = κατανόηση της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε συγκεκριμένες
καταστάσεις και εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο
παρόν και στο μέλλον.
Ø
Προετοιμασία συνειδητών πολιτών.
Β. ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε.
Ø
Κατανόηση της εξελικτικής πορείας του κόσμου, με υποκείμενα δράση τους ανθρώπους.
Ø
Κατανόηση παρόντος και σχεδιασμός μέλλοντος μέσα από τη γνώση του παρελθόντος.
Ø
Συνειδητοποίηση προσωπικής ευθύνης για την πορεία της κοινωνίας.
Ø
Διαμόρφωση πνεύματος μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό μέσα από τη
μελέτη των «επιμέρους» πολιτισμών.
Ø
Οικοδόμηση εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από τη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού.
Ø
Συνειδητοποίηση της ανάγκης για επιλογή και κριτική αξιολόγηση των ιστορικών πηγών.
Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ.
Ø
Γνώση της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας από την αρχαιότητα ως σήμερα – σύνδεση της
ιστορικής πορείας του ελληνισμού με τις παγκόσμιες εξελίξεις.
Ø
Κατανόηση πολυπλοκότητας σύγχρονου κόσμου (μελέτη 20ου αι.).
Ø
Οικείωση με το περιεχόμενο ιστορικών όρων και εννοιών.
Ø
Εμβάθυνση στα γεγονότα – κατανόηση πολυμορφίας αιτιακαών παραγόντων.
Ø
Ανάπτυξη – βελτίωση γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων:

α) λογική ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, β) συσχέτιση
γεγονότων, ιδεών, περιόδων κλπ, γ) τεκμηρίωση, δ) σύνθεση.

7. ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 2000 – 2003.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Γνώση της ιστορικής πορείας του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με αναφορές
στην παγκόσμια ιστορία.
Βαθμιαία οικείωση του ειδικού λεξιλογίου της ιστορικής επιστήμης.
Συνειδητοποίηση ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει μελέτη όλων των πτυχών της
(πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής κλπ).
Κατανόηση της έννοιας του χρόνου και των τρόπων μέτρησής του – ένταξη των γεγονότων στις
ιστορικές περιόδους.
Εντοπισμός αιτίων και αποτελεσμάτων.
Σύγκριση ιστορικών γεγονότων ή φαινομένων – εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών.
Ανάλυση γεγονότων ή φαινομένων – διαπίστωση των μεταξύ τους σχέσεων.
Επιλογή πληροφοριών – σύνθεση σε ενιαίο σύνολο.
Κατανόηση ότι η αξιοπιστία της ιστορικής αφήγησης θεμελιώνεται στην ορθή αξιοποίηση των
πηγών.
Κριτική προσέγγιση πηγών, ερμηνειών κλπ.
Θετική στάση για την αξία της σπουδής του παρελθόντος → αυτογνωσία και βαθύτερη
κατανόηση της κοινωνίας.
Συνειδητοποίηση της προσφοράς του έθνους στον παγκόσμιο πολιτισμό και διαμόρφωση
ανάλογου φρονήματος.
8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΔΕΠΠΣ, 2001

Επαναλαμβάνονται προηγούμενες διατυπώσεις, ακόμη και από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1977.

9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ –
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1975 – 2003
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΓΥΜΝAΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ)
Ø
1977 - 1981 = 8
Ø
1982 - 2003 = 11
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (1975 κ.ε.)
Ø
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ = 7
Ø
ΛΥΚΕΙΟΥ
= 20
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ (1975 κ.ε.) = 37
Σημείωση: δεν συνυπολογίστηκαν τα δεδομένα που αφορούν τα πρώην ΤΕΛ και
τα Εσπερινά Λύκεια.

10. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
(1983 – 1990), σελίδες 155
Γ. Γιαννόπουλος, Ξ. Οικονομοπούλου, Θ. Κατσουλάκος

ΕΠΛ, τα ΤΕΕ και

- ΠΡΟΛΟΓΟΣ:
«… η εμβάθυνση στην ιστορία, η σύλληψη της πολυπλοκότητας των ανθρώπινων πραγμάτων και των
δυνάμεων και σχέσεων που τα διαμορφώνουν, βοηθούν κάθε άνθρωπο να σκέφτεται ιστορικά, να
στοχάζεται δηλαδή και να ενεργεί περισσότερο συνειδητά.
Ανάλογα εξάλλου είναι και τα θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα και των άλλων επιστημών˙ κάθε
επιστήμη θέτει ερωτήματα, αρχίζει με προβλήματα. Για να απαντήσει σ΄ αυτά, διατυπώνει θεωρίες, που
αποτελούν
λογικές
υποθέσεις,
και
χρησιμοποιεί
μεθόδους,
συγκεκριμένες δηλαδή ερευνητικές διαδικασίες».
- ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (σελ. 7-87):
Ø
Η ιστορία. Από το χτες στο σήμερα.
Ø
Το ιστορικό γεγονός.
Ø
Ο ιστορικός (ιστορικές σχολές, άλλες επιστήμες του ανθρώπου).
Ø
Η αντίληψη του θετικισμού για την ιστορία.
Ø
Ο θετικιστικός ιστορισμός.
Ø
Η επίδραση του μαρξισμού στην ιστορία.
Ø
Η νέα ιστορία.
Ø
Η ποσοτική ιστορία.
Ø
Η δημογραφική ιστορία (ιστορική δημογραφία).
Ø
Διαρκές, κανονικό, αναγκαίο.
Ø
Γενετική και δομική εξήγηση.
Ø
Η έννοια της δομής στην ιστορία.
Ø
Κοινωνική ιστορία. Συνολική ιστορία.
Ø
Οι επαναστάσεις.
Ø
Οι παράγοντες (γεωγραφικός, οικονομικός, κοινωνικός κλπ) - αναγκαία η διεπιστημονική
προσέγγιση.
Ø
Γενίκευση και νόμος στην ιστορία.
Ø
Η διαλεκτική εξήγηση του ιστορικού γεγονότος.
Ø
Κοινωνία και άτομο – ο ρόλος της προσωπικότητας.
Ø
Ο ιστορικός χρόνος. Ο τόπος.
Ø
Η χρησιμότητα της ιστορίας.

11. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
(1984 – 1990), σελίδες 175
Λ. Σταυριανός
Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η ΕΠΑΝ/ΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Β΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Οι τρεις Τεχνολογικές Επαναστάσεις
Οι Τεχνολογικές και Κοινωνικές Επαναστάσεις
Ανθρωπίδες, οι μακρινοί μας πρόγονοι
Ανθρώπινες Φυλές
Η κοινωνική επίδραση της Γεωργικής Επανάστασης

ΣΕΛΙΔΕΣ
5 - 11
12 - 35
36 - 65
66 - 107
108 - 155
156 - 173

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Πολιτισμοί του κόσμου
Η Τεχνολογική ενάντια στην Κοινωνική Επανάσταση
Η Εμπορική και η Βιομηχανική Επανάσταση
Η επίδραση της Βιομηχανικής Επανάστασης: οικονομική – πληθυσμιακή ανάπτυξη, αστυφιλία,
οικουμενική κυριαρχία της Ευρώπης, ο νέος ιμπεριαλισμός
Η φύση και η επίδραση της Επανάστασης Υψηλής Τεχνολογίας: π.χ. μηχανές – αυτοματισμοί,
ατομική ενέργεια, διαστημική επιστήμη, γενετική, πληροφορική, ανάπτυξη, πληθυσμιακή
έκρηξη, οικολογική κρίση, φτωχές και πλούσιες χώρες, επιστήμη και πόλεμος, απελευθέρωση
και εκμετάλλευση των γυναικών
Εθνική αυτοδιάθεση
Συμμετοχική Δημοκρατία
Εργασία, ανάπαυση και απόλαυση
Αφεντικά και εργάτες
Πόλεμος και Ειρήνη.

12. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
(1988 κ.ε.), σελ. 198
Γ. Γρυντάκης, Γ. Δάλκος, Α. Χόρτης
Α΄ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ , σελ. 7 – 140.
Ø
Η πορεία της Αρχαίας Ελληνικής κοινωνίας
Ø
Από την Κρητομυκηναϊκή κοινωνία στην κοινωνία της πόλης – κράτους
Ø
Η κοινωνία της πόλης – κράτους στην αρχαϊκή εποχή
Ø
Η κοινωνία κατά την κλασική εποχή
Ø
Η κοινωνία στην ελληνιστική εποχή
Ø
Ο νέος ελληνικός κόσμος (τα Ελληνιστικά βασίλεια)
Ø
Κοινωνικοί θεσμοί: οικογένεια, θέση γυναικών, γάμος – έγγαμη ζωή
Ø
Η εκπαίδευση
Ø
Ο στρατός
Ø
Η θρησκεία και η θρησκευτική ζωή
Ø
Η καθημερινή ζωή: εργασία και επαγγέλματα, ψυχαγωγία, μόδα
Β΄ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, σελ. 141 – 195.
Ø
Η εξέλιξη του πολιτικού συστήματος στην Αρχαία Ελλάδα
Ø
Η πορεία προς την πόλη – κράτος
Ø
Η πόλη – κράτος. Η αριστοκρατική πόλη
Ø
Η πορεία προς τη δημοκρατία. Μεταρρυθμίσεις.
Ø
Η δημοκρατική πόλη
Ø
Μοναρχίες, Κοινά και Συμπολιτείες
Ø
Τα νέα Ελληνιστικά βασίλεια
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:
εξελικτική πορεία, κοινωνική δομή, κοινωνικές σχέσεις, χαρακτήρας κοινωνιών, στατικές και δυναμικές
κοινωνίες, κοινωνικό σύστημα, κοινωνική οργάνωση, κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνική ιεραρχία,
κοινωνικά στρώματα, καταγωγή και δικαιώματα, κοινωνικοί θεσμοί, κοινωνικές λειτουργίες, οικονομικές
συνθήκες, παραγωγικές δυνάμεις και σχέσεις κλπ.

13. ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

(1999 κ.ε.), σελίδες
237

Α΄ ΘΕΜΑΤΑ:
Α/Α
1

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Γ. Μαργαρίτης

2

Α. Αζέλης

3

Ν. Ανδριώτης

4

Θ. Δετοράκης

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
Από την αγροτική
οικονομία
στην
αστικοποίηση
Διαμόρφωση και λειτουργία
των
πολιτικών κομμάτων
στην
Ελλάδα, 1821 - 1936
Το προσφυγικό ζήτημα
στην
Ελλάδα, 1821 - 1930
Το Κρητικό ζήτημα
από
διπλωματική άποψη κατά το 19ο αι. και
τις αρχές του 20ου

ΣΕΛΙΔΕΣ
9 - 56

57 - 113
115 - 171
173 - 224

Β΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ:
δομές και λειτουργίες της κοινωνίας, βιομηχανική επανάσταση, κέντρα ανάπτυξης, μετασχηματισμός
παραγωγικών και οικονομικών δυνάμεων, δημογραφικά δεδομένα, μεταναστεύσεις, πρώτες ύλες,
εσωτερική αγορά, εξωτερικό εμπόριο, εμπορικοί οίκοι, ρυθμοί ανάπτυξης, ανταγωνισμός, συσσώρευση
κεφαλαίου, στασιμότητα, παραγωγικές δραστηριότητες, παραγωγικές μονάδες, παραγωγικές δυνάμεις,
παραγωγικά πλεονάσματα, οικονομικά μεγέθη, οικονομική ανόρθωση, ισοζύγιο πληρωμών, δημόσια
ταμεία, επισιτιστικό πρόβλημα, στρατηγική θέση, δυναμική παρουσία ελληνικών παροικιών, πλεονάζον
εργατικό δυναμικό, πελατειακά δίκτυα, δίκτυα πατρωνίας, μετεξέλιξη, τοπικιστικά κριτήρια, κράτος
δικαίου, πολιτικό σύστημα, μετριοπαθής πολιτική, συντηρητική πολιτική, εθνικό κόμμα, πολιτικό
μόρφωμα, κόμματα αρχών, οργανωτική δομή, τυπική μορφή κομματικής οργάνωσης, προγράμματα
δράσης, πολιτική χειραφέτηση - αναμόρφωση, ριζοσπαστικές ομάδες, δυσλειτουργία πολιτικού
συστήματος, δυσπιστία και κρίση εμπιστοσύνης, πολιτικό αδιέξοδο, βασιλευόμενη δημοκρατία –
συνταγματική μοναρχία, εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός, σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, ένταξη
και ενσωμάτωση προσφύγων, παλιννόστηση, ρύθμιση χρεών, κοινωνική πολιτική, εθνικά κτήματα,
μικροκαλλιεργητές, ετερόχθονες και αυτόχθονες, πληρεξούσιοι (= βουλευτές), ομογενές στοιχείο,
εκούσια μετανάστευση, προσφυγικά ρεύματα, απώλεια κοινωνικού χώρου, αποκατάσταση προσφύγων,
αστοί και αγρότες, γεωργικός κλήρος, κοινωνικές αναταραχές, ανταλλάξιμοι πρόσφυγες, προσωρινήοριστική εκτίμηση περιουσιών, διαφορές νοοτροπίας και ιδιοσυγκρασίας, μικτοί γάμοι, κοινωνική ζωή,
εθνολογική σύσταση, ένταξη γυναικών στον ενεργό πληθυσμό, διαμόρφωση ελληνικής ταυτότητας,
ξενοφοβία κλπ.

14. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (1981-82).
Ø
Σχεδιασμός της διδασκαλίας:
§
Βραχυπρόθεσμος
§
Βιβλιοκεντρικός
§
Προσανατολισμένος στην «αποτελεσματικότητα»
§
Επιλογή φορμαλιστικών – περιοριστικών διδακτικών στόχων (κατά βάση
καθαρά γνωστικού χαρακτήρα)
Ø
Οργάνωση - Διεξαγωγή της διδασκαλίας:
§
Δασκαλοκεντρική
§
Βιβλιοκεντρική – υλοκεντρική
§
Συντηρητική – μετωπική

§

Παραδοσιακή = εξέταση – παράδοση – χρήση διαγραμμάτων –
εμπέδωση/ανακεφαλαίωση – περιορισμένη χρήση πηγών
ΠΗΓΗ: Π. Ξωχέλλης, 1986, 1987

Β. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (1996-1997).
Ø
Εθνοκεντρική και γνωστική αντίληψη των σκοπών της ιστορίας
Ø
Παραδοσιακές οπτικές για τη θεματική της ιστορίας
Ø
΄Αγνοια επιστημολογικών όρων
Ø
Μεγάλες δυσκολίες στο χειρισμό και την αξιοποίηση των πηγών
Ø
΄Ελλειψη ετοιμότητας για διδασκαλία
Γ. ΜΑΘΗΤΕΣ (1997).
Ø
Εκτίμηση για σκοπούς διδασκαλίας: εθνοκεντρικοί, γνωστικοί
Ø
Βεβαιότητα ότι η ιστορική αλήθεια είναι «μία και μόνη»
Ø
Πεποίθηση ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και διδάσκει
Ø
Πίστη ότι ο Θεός επεμβαίνει στη διαμόρφωση της ιστορίας
Ø
Εκτίμηση ότι αντικείμενο της ιστορίας είναι η μελέτη των «σημαντικών» γεγονότων
(πολιτική,διπλωματική,στρατιωτική ιστορία) και του ρόλου των ηγετικών προσωπικοτήτων
Ø
Εκτίμηση ότι η μελέτη της ιστορίας δε μπορεί να συμπεριλαμβάνει και τα πρόσφατα γεγονότα
Ø
Εκτίμηση ότι η ιστορία δεν έχει καμιά σχέση με τη φύση
ΠΗΓΗ: Δ. Μαυροσκούφης, 1999
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΟΥ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1896 ΕΩΣ ΤΟ 1911
Γεώργιος ΜΟYΡΤΖΗΣ
Δάσκαλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έρευνά μας δεν περιορίστηκε στην απλή γεγονοτογραφική προσέγγιση του πλούσιου αρχειακού
υλικού που διαθέτει το σχολείο. Η μελέτη του μαθητολογίου του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αιγίου
(τότε Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Αιγίου), κατά την περίοδο 1896-97 έως 1910-11, μας βοήθησε να
απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα
Ποια η διαγωγή των μαθητών τα σχολικά έτη 1896-97 έως 1910-11;
Ποια η κοινωνική προέλευση των μαθητών;
Ποιες οι μαθητικές διαρροές;
Υπάρχει σχέση μεταξύ σχολικής επίδοσης, σχολικής διαρροής και «κοινωνικού στρώματος» ή
τόπου κατοικίας του μαθητή;
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνονται μέσα από την ανάλυση περιγραφικών στατιστικών των
δεδομένων.

SUMMARY:

Our research did not confine to a simple fact-describing approach of the rich archive material
which is in the school. The study of the school-register of the 4th Primary School of Aigio (then
2nd Boys’ Primary School of Aigio), from the school years 1896-97 up to 1910-11, helped us answer
the following questions
What was the pupils’ behavior from the school years 1896-97 up to 1910-11?
What was the pupils’ social background?
What was the pupils’ dispersal?
Is there a connection among pupils’ progress, pupils’ dispersal and «social background» and the
pupils’ residence?
The answers to these questions are given through the analysis of descriptive statistics of the data
provided.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αιγίου που ιδρύθηκε το 1892 και λειτουργεί μέχρι σήμερα συνδέεται
άμεσα με την Ιστορία της πόλης. Είναι ένα από τα παλαιότερα Δημοτικά Σχολεία του Αιγίου και αποτελεί
σπουδαίο ιστορικό μνημείο για όλη την περιοχή.
Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν αποδείξει ότι το Σχολείο, δεν είναι απλώς ένας επίσημος φορέας
παροχής γνώσεων, αλλά έχει πολύπλοκο ρόλο που συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες κοινωνικές,
πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. Επιχειρούμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τα εκπαιδευτικά
γεγονότα, σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον της υπό εξέταση εποχής. Το
πραγματολογικό μας υλικό προέρχεται από το αρχείο του σχολείου (μαθητολόγια –έγγραφα) με έρευνα
που πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Αρχείο Αιγίου απ’ όπου συγκεντρώσαμε το πρωτογενές πολύτιμο
υλικό για την πραγματοποίηση του εγχειρήματός μας, ενώ άλλα στοιχεία πήραμε από έγγραφα και

εφημερίδες της κυβερνήσεως. Παράλληλα όμως πολύτιμη βοήθεια μας πρόσφεραν ιστορικές πηγές από
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης μας, αλλά και δευτερογενείς.
Από τη μελέτη του μαθητολογίου του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αιγίου κατά την περίοδο 1896-97
έως 1910-11 δώσαμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα μέσα από την ανάλυση των περιγραφικών
στατιστικών των δεδομένων.
Ποια η διαγωγή των μαθητών τα σχολικά έτη 1896-97 έως 1910-11;
Ποια η κοινωνική προέλευση των μαθητών;
Ποιες οι μαθητικές διαρροές;
πάρχει σχέση μεταξύ σχολικής επίδοσης, μαθητικής διαρροής και «κοινωνικού στρώματος» ή
τόπου κατοικίας του μαθητή;

ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αιγίου ιδρύθηκε το 1892 ως Β΄3/τάξιο αρρένων[1] που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 451/21-12-1892. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρία χρόνια αργότερα (1895) λειτουργούσαν στην Ελλάδα
2.684 δημοτικά σχολεία και γραμματεία. (Παπαδημητρίου : 1950, σελ.80).
Με

τη μικτοποίηση (Ν.4397/16-8-1929

ονομάστηκε Δ΄ 3/τάξιο μικτό

σύμφωνα

με

άρθρο
την

1, εδ.

ιστορική

3)

των

σχολείων,

έκθεση

του

Δ/ντή του

σχολείου, Αλ. Σακελλαρίου προς τον επιθεωρητή των σχολείων με αριθ. πρωτ. 15 και αριθ. διεκπ.
58 της 31/3/1953. Μέχρι τότε ονομαζόταν Β΄ αρρένων Αιγίου.
Με το διάταγμα της 22ας Ιουνίου του 1934 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 202/ τ. Α΄ / 28-6-34
(αριθμός εγγράφου του υπουργείου Παιδείας κοινοποιήσεως του διατάγματος 39.260/28-6-34, το οποίο
έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 853/1934 στο γραφείο του επιθεωρητή), το 4ο 3/τάξιο μικτό έγινε 4/τάξιο.
Με Β.Δ της 19ης Νοεμβρίου του 1945 το οποίο δημοσιεύτηκε στις 22-12-1945 στο Φ.Ε.Κ 312
(αριθμός εγγράφου υπουργείου Παιδείας κοινοποιήσεως του διατάγματος 1871/11-1-1946) έγινε 5/τάξιο,
αργότερα 6/θέσιο και το 1977, 7/θέσιο.
Μέχρι το 1892 που ιδρύθηκε το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αιγίου (Β΄3/τάξιο αρρένων) λειτουργούσε το
1ο Δημοτικό Σχολείο το οποίο αναγνωρίστηκε ως πλήρες Δημοτικό Σχολείο αρρένων στις 19 Αυγούστου
του 1896 με το υπ’ αριθμ. 3042 Β.Δ που δημοσιεύτηκε στην Ε.τ.Κ Φ.94, την 21η Αυγούστου 1896.
(Χριστόπουλος: 2002, σελ. 20)

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ
Το διδακτήριο χτίστηκε στα μισά του περασμένου αιώνα από τον προύχοντα Αγγελή Α.
Μιχαλόπουλο και χρησιμοποιήθηκε στην αρχή ως Δημαρχείο αλλά και σαν κατοικία του πρώτου Δημάρχου
Αιγίου Αναστασίου Λόντου. Ο Αγγελής Μιχαλόπουλος στις 10 Ιουλίου 1868 με ιδιόγραφη διαθήκη του, το
κληροδότησε στο Δήμο Αιγίου με το 229 τ.μ οικόπεδό του, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σαν νοσοκομείο.
Μέχρι το 1902 λειτούργησε σαν νοσοκομείο με γιατρούς τους τρεις Γιάννηδες, Ρόζο, Μπιτσάκο, Ζωγράφο.
(Παναγόπουλος – Κρητικός: 2002, σελ.373).

Το έτος 1903 διαμορφώθηκε από το νοσοκομείο σε διδακτήριο. ( κάτοψη διδακτηρίου έτους 1955). Είναι
το πιο γνωστό στους σημερινούς κατοίκους του Αιγίου ως Δ΄ Δημοτικό Σχολείο ή ως σχολείο
«Γαρδενιώτου» αφού για πολλά χρόνια χρησίμευσε ως διδακτήριο του 1ου Δημοτικού
Σχολείου αρρένων στο οποίο διευθυντής ήταν ο δάσκαλος Γεώργιος Γαρδενιώτης. Το 1934 και το μήνα
Ιούλιο μισθώθηκε για μια τριετία με μηνιαίο ενοίκιο 3.500 δραχμών για διδακτήριο του Δ΄ Δημοτικού
Σχολείου Αιγίου. Μετά τη λήξη της παραπάνω μίσθωσης έγινε αναμίσθωση για μια πενταετία. (αριθμός
μισθωτηρίου συμβολαίου 32191/23-12-1937).
Στο κτίριο βρέθηκε το 1959, όταν ανακαινίσθηκε, η πλάκα ταφής του Ανδρέα Λόντου. Η σωρός
του –αφού ταριχεύτηκε – μεταφέρθηκε στο Αίγιο από την Αθήνα για ταφή. Απαγορεύτηκε όμως η
νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του στο νεκροταφείο από την Κυβέρνηση.( Σταυρόπουλος : 1954)
Μετά λοιπόν από λαϊκή κηδεία, τάφηκε στο σπίτι του αδελφού του Αναστασίου Λόντου (δηλαδή
στο κτίριο του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου) στις 15 Οκτωβρίου 1846. Ένα χρόνο αργότερα δόθηκε η άδεια
εκκλησιαστικής ταφής στον περίβολο του Μητροπολιτικού ναού της Φανερωμένης Αιγίου. Η πλάκα φέρει
εγχάρακτα δυο στεφάνια δάφνης, και στο εσωτερικό γράφονται τα εξής :
ΚΑ΄
ΜΑΡΤΙΟΥ

Γ΄
ΚΑΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΩΜΓ[2]

ΑΩΚΑ
Ανάμεσα στα στεφάνια το κείμενο :
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΑΝΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΝ ΛΟΝΤΟΝ
ΟΔΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΣ ΛΙΘΟΣ

Στο επάνω μέρος η πλάκα έχει επίσης εγχάρακτο σταυρό.
Σημειώνεται ότι ο Ανδρέας Λόντος κατασκεύασε «προχείρως την ΠΡΩΤΗΝ Ελληνικήν σημαίαν»,
( Σταυρόπουλος : ό.π. σελ. 359 - 360 ) κόκκινου χρώματος, με μαύρο σταυρό στη μέση της μιας πλευράς,
με την οποία μπήκε στην Πάτρα μετά τον Παπαδιαμαντόπουλο, την 22α Μαρτίου του 1821. (Τρικούπης :
1978 )

ΔΙΑΓΩΓΗ
Το πρώτο βιβλίο μαθητολογίου έχει τίτλο :
«ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

και

ημερομηνία

1ης Σεπτεμβρίου

1896,

τυπώθηκε στην Αθήνα στο τυπογραφείο των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου το έτος 1896[3].
Στη στήλη του μαθητολογίου «Διαγωγή» παρατηρούνται οι παρακάτω χαρακτηρισμοί ανά σχολικά έτη :
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ

1896-97
1897-98
1898-99

Αξία επαίνου, καλή, κακή, κακίστη
Αξία επαίνου, Επαινετή, Αρίστη, Καλή
Άμεμπτος, Κοσμιωτάτη, Επαινετή, Αρίστη, Λίαν Καλή,
Καλή, Μετρία
Αξιέπαινος, Επαινετή, Αρίστη, Καλλίστη, Λίαν Καλή, Καλή, Κοσμία

1899-1900

1900-01
1901-02
1902-03
1903-04
1904-05
1905-06
1906-07
1907-08
1908-09
1909-1910
1910-11

Αξιέπαινος, Επαινετή, Αρίστη, Καλλίστη, Καλή
Αξιέπαινη, Αρίστη, Καλή
Αξιέπαινη, Αρίστη, Καλή, Κοσμία
Αξιέπαινη, Αρίστη, Καλή
Καλή, Κοσμία
Άμεμπτος, Αξιέπαινη, Καλλίστη, Καλή, Κοσμία
Άμεμπτος, Αξιέπαινη, Καλή
Άμεμπτος, Αξιέπαινη, Αρίστη, Καλή
Αξιέπαινη, Κοσμιωτάτη, Καλή, Κοσμία
Αξιέπαινη, Αρίστη, Καλή
Αξιέπαινη, Αρίστη, Καλή

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο χαρακτηρισμός της διαγωγής ως «Κακίστη» εμφανίζεται μόνο μία φορά
και σε ένα μαθητή κατά το σχολικό έτος 1896-1897. Ενώ το σχολικό έτος 1904-05 παρατηρούνται μόνο
δύο χαρακτηρισμοί.

ΤΟ
ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1896 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1911
ΣΧΟΛΙΚΑ
ΕΤΗ
1896-97
1897-98
1898-99
1899-1900
1900-01
1901-02
1902-03
1903-04
1904-05
1905-06
1906-07
1907-08
1908-09
1909-10
1910-11

Α

Β

Γ

Δ

ΣΥΝΟΛΟ

58
41
52
58
71
44
44
56
56
49
52
63
59
63
48

28
34
18
30
34
32
27
48
34
44
38
53
43
39
40

24
13
28
21
23
26
24
32
36
38
41
40
46
42
35

12
15
17
20
24
26
24
29
28
35
33
28
27
31
26

122
103
115
129
152
128
119
165
154
166
164
184
175
175
149

Τη μικρότερη δύναμη εμφανίζει το σχολείο με 103 μαθητές το έτος 1897-98 και τη μεγαλύτερη το
σχολικό έτος 1907-08 με 184 μαθητές.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ
Από το σχολικό έτος 1896-97 μέχρι και το σχολικό έτος 1910-11 έχουν καταγραφεί τα παρακάτω
επαγγέλματα γονέων των μαθητών.

Το 40% των γονέων είναι κτηματίες (αυτοί που έχουν αξιόλογη ακίνητη περιουσία),το 18% εργατικοί, το
9% κτηματικοί (αυτοί που έχουν κτήματα) και ακολουθούν ξυλουργοί, υποδηματοποιοί, καραγωγείς,
έμποροι, δημοδιδάσκαλοι, ξενοδόχοι, τέκτονες, σανδαλοποιοί. Σε ποσοστό 15% δεν δηλώνεται το
επάγγελμα του πατέρα, αλλά γράφεται στην αντίστοιχη στήλη η λέξη «ορφανός».Οι δημόσιοι υπάλληλοι
δηλώνονται με την ακριβή θέση που έχουν όπως : υπάλληλος σιδηροδρόμων, αστυφύλαξ, τελωνοφύλαξ,
δικαστικός κλητήρ, χωροφύλαξ κ.τ.λ. Στα ελεύθερα επαγγέλματα συναντάμε δηλωτικά την ενασχόλησή
τους
όπως
: κουρεύς,
επιπλοποιός,
παντοπώλης, κιβωτοποιός, καραγωγεύς, καθεκλοποιός,
σαγματοποιός, καλαθοποιός, ασβεστοποιός, οινοπνευματοποιός, σανδαλοποιός, κιβωτοποιός κ.τ.λ. Από
την καταγραφή των επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών διαπιστώνουμε ότι πιο συχνά εμφανίζεται
το επάγγελμα του κτηματία[4]. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας ήταν
κατεξοχήν αγροτική περιοχή με κύριο προϊόν παραγωγής τη σταφίδα. Το προϊόν πήρε την προσωνυμία
του με τη λέξη «Βοστίτσα – Vostizza» από την ονομασία του τόπου της παραγωγής του.

ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
Τα επαγγέλματα που καταγράψαμε από τη στήλη του μαθητολογίου «επάγγελμα πατρός» τα
κατατάξαμε σε τρία «στρώματα» που προσδιορίζουν την κοινωνική θέση[5] του πατέρα και επομένως και
της οικογένειας.
Αυτή η ταξινόμηση σε «κοινωνικά στρώματα» είναι πολύ χρήσιμη γιατί μας βοηθάει να βγάλουμε
χρήσιμα συμπεράσματα, για το αν υπάρχει και ποια είναι η σχέση μεταξύ της σχολικής επίδοσης των
μαθητών και της κοινωνικής τους προέλευσης. Ως κριτήρια για την ταξινόμηση ενός επαγγέλματος στο
αντίστοιχο «κοινωνικό στρώμα» λάβαμε υπόψη μας:
αν η εργασία του πατέρα ήταν χειρωνακτική,
αν είχε κατάστημα ή ήταν επαγγελματίας,
αν το επάγγελμα είχε σχέση με μεγαλοεπιχειρηματικές δραστηριότητες ή ήταν αποτέλεσμα
σπουδών[6] και

-

τέλος στην ταξινόμηση λάβαμε υπόψη μας και την κλίμακα Treiman, λαμβάνοντας υπόψη ότι
κάποια επαγγέλματα δεν είχαν το ίδιο status στην υπό εξέταση περίοδο (Treiman, DJ: 1977).
ΚΑΤΩΤΕΡΟ
ΣΤΡΩΜΑ
Αγωγεύς
Αλιεύς
Αμαξηλάτης
Αμμωκονιαστής
Βαρελοποιός
Βαφεύς
Βυτιοποιός
Γαλακτοπώλης
Γεωργός
Ελαιοχρωματιστής
Εμποροϋπάλληλος
Εργάτης
Εργάτης θαλάσσης
Εργατικός
Ιχθυοπώλης
Καθεκλοποιός
Καλαθοποιός
Κανοποιός
Καπνοπώλης
Καραγωγεύς
Καροποιός
Κασσιτεροποιός
Κηπουρός
Κιβωτοποιός
Κουρεύς
Κτίστης
Λαχανοπώλης
Λιθοξόος
Μάγειρας
Μανάβης
Μυλωθρός
Ναυτικός
Ξυλοκόπος
Ξυλουργός
Οικοδόμος
Οινοπώλης
Οπωροπώλης
Οργανοπαίκτης
Ορφανός
Πεταλωτής

ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ

Αρτοποιός
Αρτοπώλης
Αστυφύλακας
Βιβλιοπώλης
Βυρσοδέψης
Δερματέμπορος
Δερματοποιός
Δερματοπώλης
Διευθυντής
καπνοκοπτείου
Δικαστικός κλητήρ
Ελαιογράφος
Εμποροράπτης
Έμπορος
Ενδυματοπώλης
Επιπλοποιός
Ζαχαροπλάστης
Καφεπώλης
Κρεοπώλης
Λεμβούχος
Μουσικός
Ξενοδόχος
Παντοπώλης
Ράπτης
Σανδαλοποιός
Σιδηρ. Υπάλληλος
Στρατιωτικός
Τέκτων
Τελονοφύλαξ
Τροφοδότης πλοίων
Υπάλληλος
Υποδηματοποιός
Χαρτοπώλης
Χωροφύλαξ
Ψάλτης

Δήμαρχος
Δημοδιδάσκαλος
Δικηγόρος
Ελληνοδιδάσκαλος[7]
Ιατρός
Ιερεύς
Κτηματίας
Κτηματικός
Οικονομ. Επιθεωρητής
Οινοπνευματοποιός
Σταφιδέμπορος
Συμβολαιογράφος

Πηλοποιός
Πλανώδιος έμπορος
Σαγματοποιός
Σαράτσης
Σιδηρουργός
Σοφαντζής
Τσαρουχάς
Υλοτόμος
Υπηρέτης
Φανοποιός
Χαλκεύς

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας μια δεύτερη μεταβλητή, τον τόπο κατοικίας του μαθητή,
επιχειρούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το βαθμό των μαθητών σε σχέση με το αν κατοικούσαν στην
πόλη ή στο χωριό και σε συνδυασμό με το « κοινωνικό στρώμα» «ταξινόμησης» που κάναμε προηγούμενα.
Δεν χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή του φύλου για εξαγωγή συμπερασμάτων αφού τα σχολεία την
περίοδο που εξετάζουμε ήταν μόνο αρρένων ή θηλέων. Επιχειρούμε επίσης να μετρήσουμε τη σχολική
διαρροή κατά «κοινωνικό στρώμα» αφού στη στήλη «παρατηρήσεις» του μαθητολογίου υπάρχει σε
μεγάλο αριθμό μαθητών η παρατήρηση «διέκοψε» ή «δεν φοίτησε καθόλου» για εξαγωγή χρησίμων
συμπερασμάτων.
Η επιλογή των εξωγενών μεταβλητών που λάβαμε υπόψη μας, με δεδομένη την ελληνική
πραγματικότητα την περίοδο 1896-1911 που εξετάζουμε, έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες σε
συνδυασμό όμως και με άλλες μεταβλητές όπως το «φύλλο», την «Αστική τάξη» κλπ.
«Το οικογενειακό
υπόβαθρο χρησιμοποιείται και
από
τη δομολειτουργική θεωρία
(βλέπε Blau και Duncan 1967, Sewell, Haller και Portes 1969, Sewell, Haller και Ohlendorf 1970) αλλά
και από όλες τις εκφάνσεις των συγκρουσιακών θεωριών (βλέπε, Collins 1979, Bowles και Gintis,
1976, Bourdieu 1977, και Passeron, 1977) …… μια ανασκόπηση παρόμοιων ερευνών στις ΗΠΑ (Bridge κ.ά.
… 1979) έδειξε ότι …… είχε σημαντική θετική επίδραση …… το επάγγελμα του πατέρα σε τέσσερις από
τέσσερις» (Κατσίλης : 1997, πανεπ. σημ., σελ. 56).
Στη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της οικογένειας και της σχολικής επιτυχίας αναφέρεται
επίσης ο Μυλωνάς.
Μετά την ταξινόμηση των μαθητών σε «κοινωνικά στρώματα» σε σχέση με το επάγγελμα του
πατέρα, στο «Ανώτερο στρώμα» είχαμε 888 εγγραφέντες μαθητές, στο «μεσαίο» 348 και στο «κατώτερο»
964, αφού συνολικά στα σχολικά έτη από 1896-97 έως και 1910-11 είχαν γραφτεί στο σχολείο 2.200
μαθητές.
Στους υπολογισμούς μας για το μέσο όρο της βαθμολογίας δεν συμπεριλάβαμε τους μαθητές που
διέκοψαν ή δεν φοίτησαν καθόλου κατά «κοινωνικό στρώμα» (δηλαδή 102 μαθητές στο «ανώτερο», 23
στο «μεσαίο» και 112 στο «κατώτερο»), καθώς και τους μαθητές που δεν είχαν βαθμολογία στο γενικό
έλεγχο για διάφορους λόγους (μετεγγραφέντες, αποφοιτήσαντες, αποβιώσαντες) δηλαδή 77 μαθητές στο
«ανώτερο στρώμα» 22 στο «μεσαίο» και 73 στο «κατώτερο».

Ο Μ.Ο. βαθμολογίας υπολογίστηκε επί των φοιτησάντων μαθητών μέχρι του τέλους όλων των
σχολικών ετών. Πιο συγκεκριμένα σε 709 φοιτήσαντες στο «ανώτερο στρώμα» 303 στο «μεσαίο» και 779
στο «κατώτερο».Διαπιστώνεται λοιπόν ότι οι μαθητές του «ανωτέρου στρώματος», είχαν τον υψηλότερο
μέσο όρο βαθμολογίας (1,89) και το μικρότερο οι μαθητές του «κατωτέρου στρώματος» (1,77), ενώ οι
μαθητές του «μεσαίου στρώματος» είχαν (1,83). Επιβεβαιώνονται έτσι διάφορες έρευνες όπως,
του Παπακωνσταντίνου (Μυλωνάς : χ.χ.) ότι η επίδοση είναι συνάρτηση της κοινωνικής προέλευσης όταν
λαμβάνεται σαν δείκτης, είτε το επάγγελμα του πατέρα, είτε το μορφωτικό επίπεδο (Μυλωνάς : ό.π.). Η
έρευνα που έκανε η Τζάνη (1983) δείχνει το μεγάλο βαθμό σχέσης που έχει η κοινωνική προέλευση του
μαθητή με την επιτυχία του στο σχολείο.«Οι Schiefelbein και Simmons (1981) αναφέρουν ότι 10 από 13
μελέτες που έγιναν στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία δείχνουν σημαντικές επιδράσεις από
το οικογενειακό υπόβαθρο στην επίδοση» (Κατσίλλης : ό.π. σελ. 56).
Όπως φαίνεται από το γράφημα 2 οι μαθητές του «ανωτέρου στρώματος» έχουν κατά μέσο όρο
0,06 μονάδες περισσότερο από τους μαθητές του «μεσαίου στρώματος» και 0,12 μονάδες κατά μέσο όρο
περισσότερο από τους μαθητές του «κατωτέρου στρώματος». Μεταξύ του «μεσαίου» και του «κατωτέρου»
στρώματος η διαφορά είναι πάλι 0,06 μονάδες.

Η διαφορά επομένως του μέσου όρου βαθμολογίας μεταξύ των διαδοχικών κοινωνικών
στρωμάτων είναι 0,06 μονάδες.

Θέλοντας να δούμε τον μέσο όρο βαθμολογίας των μαθητών σε σχέση με τον τόπο κατοικίας τους,
ανεξάρτητα από ποιο «κοινωνικό στρώμα» προέρχονται χωρίσαμε τους μαθητές σε δύο ομάδες. Σε αυτούς
που έμεναν σε χωριά και σε αυτούς που έμεναν στην πόλη του Αιγίου.
Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές που κατοικούσαν σε χωριά είχαν μέσο όρο βαθμολογίας 1,89
μονάδες και οι μαθητές που κατοικούσαν στην πόλη 1,81 μονάδες, δηλαδή 0,08 μονάδες λιγότερο.
Σε ότι έχει σχέση με τον μέσο όρο βαθμολογίας των μαθητών σε συνδυασμό με το «κοινωνικό
στρώμα» της οικογένειας διαπιστώνεται από το γράφημα 4 ότι οι μαθητές του «ανωτέρου στρώματος»
που κατοικούσαν στα χωριά είχαν τον ίδιο μέσο όρο βαθμολογίας (1,87) με αυτούς που διέμεναν στην
πόλη του Αιγίου.

Σύμφωνα με το γράφημα 5 ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθητών του «μεσαίου στρώματος»
που κατοικούσαν σε χωριά (2,5) ήταν υψηλότερος κατά 0,67 μονάδες, του μέσου όρου βαθμολογίας των
μαθητών που κατοικούσαν στην πόλη (1,83).

Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθητών του «κατωτέρου στρώματος» που κατοικούσαν σε χωριά
ήταν 1,89 μονάδες έναντι 1,75 μονάδων των μαθητών του ίδιου στρώματος που κατοικούσαν στην πόλη.
Οι μαθητές που κατοικούσαν στην πόλη είχαν 0,14 μονάδες κατά μέσο όρο, λιγότερο από τους μαθητές
που κατοικούσαν στο χωριό, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα 6.

Διαπιστώνεται ότι, οι μαθητές του μεσαίου και κατωτέρου «κοινωνικού στρώματος» που
κατοικούσαν σε χωριά είχαν υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας απ’ αυτούς που κατοικούσαν στην πόλη
του Αιγίου, ενώ οι μαθητές του «ανωτέρου κοινωνικού στρώματος» είχαν τον ίδιο μέσο όρο βαθμολογίας
ανεξάρτητα με το αν κατοικούσαν σε χωριό ή στην πόλη.
Σε όλες τις περιπτώσεις δεν λάβαμε υπόψη μας στους υπολογισμούς τους μαθητές που διέκοψαν
ή δε φοίτησαν καθόλου και εκείνους που για διάφορους λόγους δεν είχαν καθόλου βαθμολογία στο γενικό
έλεγχο. Βέβαια το αποτέλεσμα της έρευνάς μας που έχει σχέση με την επίδοση των μαθητών σε σχέση με
τον τόπο κατοικίας τους δεν συμφωνεί με αποτελέσματα άλλων ερευνών.
«Οι Psecharopoulos και Soumelis (1979) χρησιμοποιώντας δυο κατηγορίες γεωγραφικής θέσης
(Αστική – μη Αστική), βρήκαν ότι το να είναι ένας μαθητής από αστική περιοχή δεν επηρεάζει τους βαθμούς
αλλά επηρεάζει τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών…… Οι Schiefelbein και Simmons (1981)
αναφέρουν ότι η απόσταση του σπιτιού από το σχολείο έχει σημαντική επίδραση σε δύο από τρεις μελέτες
που είχαν γίνει στην Ασία» (Κατσίλλης : ό.π. σελ. 57).
Ο Μυλωνάς (ό.π. σελ. 163) σε μια δική του έρευνα « που αφορούσε τις γεωγραφικές ( που ως
ένα βαθμό συμπίπτουν με τις κοινωνικές ) ανισότητες πιθανοτήτων πρόσβασης και επιτυχίας των μαθητών
στο Σχολείο, έδειξε ότι η «πορεία» του παιδιού στο Σχολείο είναι συνάρτηση της «απόστασης» του τόπου
κατοικίας από το σχολείο».

Η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους
όπως:
α. Η απόσταση του τόπου κατοικίας, όσων μαθητών κατοικούσαν σε χωριά γύρω από το Αίγιο την περίοδο
που εξετάζουμε, σε σχέση με την πόλη του Αιγίου και το σχολείο τους, ( Β΄ Αρρένων Αιγίου ) ήταν μικρή.
β. Ο πληθυσμός της πόλης του Αιγίου (7001 κάτοικοι) ένα χρόνο μετά την ίδρυση του σχολείου δεν είχε
μεγάλη διαφορά με τον πληθυσμό των χωριών γύρω από την πόλη, αν δει κανείς ότι την ίδια χρονιά
η Τέμενη είχε 1114 κατοίκους (ΦΕΚ 36/19-2-1893).
γ. Πιθανόν οι μαθητές που κατοικούσαν στα χωριά και φοιτούσαν στο Β΄ Αρρένων Αιγίου ήθελαν να
πετύχουν περισσότερο ή δέχονταν μεγαλύτερη πίεση από το οικογενειακό τους περιβάλλον για επιτυχία.
Η μαθητική διαρροή είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο ορισμένοι μαθητές εγκαταλείπουν το
σχολείο, είτε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, είτε κατά τη διάρκειά της, είτε γράφονται και δεν
παρουσιάζονται στο σχολείο για φοίτηση.
Είναι άξιο απορίας πραγματικά το γεγονός ότι, ενώ ο άνθρωπος έχει εκ φύσεως την τάση για
πνευματική καλλιέργεια, έχει τη «δίψα» για γνώση, πράγμα που το επιβεβαιώνει ο πνευματικός και
τεχνολογικός πολιτισμός που έχει δημιουργήσει, τα παιδιά (για κάποιους λόγους) δε συνεχίζουν τη
φοίτησή τους στο σχολείο παρά το γεγονός ότι αυτό είναι ο βασικός, επίσημος φορέας παροχής γνώσης.
Αυτό που θα μας απασχολήσει παρακάτω είναι οι λόγοι εκείνοι που οδήγησαν τους μαθητές που
πέρασαν το κατώφλι του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων να διακόψουν τη φοίτησή τους.
Σχετικά με τη διαρροή των μαθητών σε σχέση με το «στρώμα» που έχουν «τοποθετηθεί» από την
ανάλυση που έγινε, διαπιστώνεται ότι: επί συνόλου 888 εγγραφέντων στο «ανώτερο στρώμα» διέκοψαν
ή δε φοίτησαν καθόλου 102 μαθητές (ποσοστό 11,49%), ενώ συνέχισαν τη φοίτησή τους μέχρι τέλους
όλων των υπό εξέταση σχολικών ετών 786 μαθητές δηλαδή ποσοστό 88,51% (γράφημα 7).

Όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφημα 8 στο «μεσαίο στρώμα» επί συνόλου 348
εγγραφέντων διέκοψαν ή δεν φοίτησαν καθόλου 23 μαθητές (ποσοστό 6,61%), ενώ συνέχισαν κανονικά
τη φοίτησή τους σε όλα τα σχολικά έτη 325 μαθητές (ποσοστό 93,39%).

Τέλος όπως φαίνεται από το γράφημα 9 στο «κατώτερο στρώμα» υπήρξε διαρροή 11,62% (112
μαθητές), ενώ συνέχισε τη φοίτηση του ποσοστό 88,38% (852 μαθητές), σε σύνολο 964 εγγραφέντων
μαθητών για όλα τα σχολικά έτη.

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η μεγαλύτερη διαρροή την περίοδο 1896-97 έως και 1910-11
προέρχεται από τους μαθητές που ο πατέρας τους ανήκει στο «κατώτερο στρώμα» (11,62%). Ακολουθεί η
διαρροή από το «ανώτερο στρώμα» (11,49%), ενώ αντίθετα η μικρότερη διαρροή παρουσιάζεται στους
μαθητές που προέρχονται από το «μεσαίο στρώμα» (6,61%). Εντύπωση προκαλεί το ποσοστό διαρροής
από το «ανώτερο στρώμα» που παρουσιάζεται αρκετά υψηλό και ακολουθεί με μικρή διαφορά το ποσοστό
της διαρροής από το «κατώτερο στρώμα» (διαφορά 0,13%). Η συνολική διαρροή την παραπάνω περίοδο
φτάνει στο 10,77% όπως φαίνεται από το γράφημα 11.

Στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε τους λόγους που οδήγησαν το 10,77% των μαθητών
του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων να το εγκαταλείψουν, θα ήταν επιφανειακό ίσως και ριψοκίνδυνο
να αναζητήσουμε τις ευθύνες σε ένα μόνο παράγοντα. Μάλλον, το φαινόμενο της σχολικής διαρροής
σχετίζεται άμεσα με ποικίλους παράγοντες κυρίως σχολικούς και κοινωνικούς.
Το υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής που παρουσιάζουν τα παιδιά του «κατωτέρου κοινωνικού
στρώματος» (11,62%), ασφαλώς οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών αυτής
της κατηγορίας είναι παιδιά εργατικών οικογενειών, τα οποία αναγκάζονται λόγω των δύσκολων
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών να μπουν στην αγορά εργασίας από μικρή ηλικία είτε ακολουθώντας το
επάγγελμα του πατέρα ή κάποια άλλη χειρωνακτική εργασία. Είναι αναμενόμενο ότι για τα παιδιά του
«κατωτέρου κοινωνικού στρώματος» η φοίτηση στο σχολείο και κατά συνέπεια η απόκτηση σχολικών
γνώσεων δεν είναι απαραίτητη αφού δεν σχετίζεται άμεσα με την ικανοποίηση βασικών αναγκών.
Αξίζει όμως να επισημάνουμε ιδιαίτερα ότι και τα παιδιά του «ανωτέρου κοινωνικού στρώματος»
παρουσιάζουν υψηλό βαθμό σχολικής διαρροής (11,49%) μόλις 0,13% λιγότερο από τα παιδιά του
«κατωτέρου κοινωνικού στρώματος». Εδώ πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το γεγονός ότι τα
περισσότερα παιδιά του «ανωτέρου κοινωνικού στρώματος» έχουν πατέρα κτηματικό ή κτηματία. Αυτό
σημαίνει ότι τα παιδιά «επιλέγουν» να εργαστούν στην μεγάλη κτηματική περιουσία της οικογένειάς τους
με την προοπτική να συνεχίσουν την οικογενειακή παράδοση. Ας μην ξεχνάμε ότι, στην υπό εξέταση
περίοδο το Αίγιο αποτελούσε το σημαντικότερο κέντρο συγκομιδής και διακίνησης της μαύρης σταφίδας,
της περίφημης «σταφίδας της Βοστίτσας».
Η σχολική διαρροή των παιδιών που ανήκαν στο «μεσαίο κοινωνικό στρώμα» σε σχέση με εκείνη
των παιδιών του «κατωτέρου και ανωτέρου κοινωνικού στρώματος», είναι πολύ χαμηλή (6,61%).
Αυτό θα μπορούσε να το δικαιολογήσουμε από το γεγονός ότι στα τέλη του 19ου αιώνα η ανερχόμενη και
πολλά υποσχόμενη «μεσαία κοινωνική τάξη» προκειμένου να ανέλθει κοινωνικά είχε ανάγκη τη μόρφωση
των παιδιών της. Στη νέα αυτή κοινωνική τάξη, υπάγονται κυρίως οι έμποροι οι οποίοι στην πόλη του
Αιγίου αυτή την περίοδο γνωρίζουν μεγάλη οικονομική ευημερία χάρη της εξαγωγής της σταφίδας. Αυτό
που ενδιαφέρει το «μεσαίο κοινωνικό στρώμα» είναι η βελτίωση του κοινωνικού τους status. Η οικονομική
τους άνοδος δεν τους απασχολεί αφού τα οικονομικά τους είναι καλά, όμως η κοινωνική τους ανέλιξη
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την μόρφωση και τις γνώσεις που παρέχει ο μόνος επίσημος φορέας, το
σχολείο. Αυτός είναι κατά πάσα πιθανότητα και ο κύριος λόγος που τα παιδιά του «μεσαίου στρώματος»
παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό σχολικής διαρροής.
Πέρα όμως από τον κοινωνικό παράγοντα που είναι πρωταρχικής σημασίας, για τη σχολική
διαρροή των παιδιών ευθύνεται και ο σχολικός παράγοντας. Ίσως η αυστηρή βαθμολόγηση, σε
συνδυασμό με τις εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονταν οι μαθητές προκειμένου να προαχθούν στην
επόμενη τάξη, πιθανόν να οδηγούσαν τους μαθητές σε απόγνωση και εγκατάλειψη του σχολείου.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι το υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής την περίοδο 1896-1911
οφείλεται
τόσο
στην
κοινωνικοοικονομική
προέλευση
των
μαθητών
του Δ΄ Δημοτικού
Σχολείου Αρρένων Αιγίου, όσο και στη σχολική τους επίδοση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ , Α. (1995). Νέα Ελληνική Ιστορία, Θεσσαλονίκη : εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΛΛΗΣ, Ι. (1997). Κοινωνική Διαστρωμάτωση, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Π.Τ.Δ.Ε , Πάτρα.
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, Σ. (1999). Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1985), γ΄ έκδοση, Αθήνα: εκδόσεις Gutenberg
ΜΥΛΩΝΑΣ, Θ. ( Χ Χ ). Κοινωνική αναπαράσταση στο σχολείο, Αθήνα : εκδόσεις Αρμός
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Δ–ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΠ. (2002). Αίγιο – Μνημεία και τέχνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Σ. Ν (1950). Ιστορία του Δημοτικού μας Σχολείου, Μέρος Α΄(1834-1895), Αθήνα.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», (2001). Εν Αιγίω … Φωτογραφικό
Χρονικό 1900-1970, Αίγιο
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (1954). Ιστορία της πόλεως Αιγίου, Πάτρα : ΕΚΔΟΣΙΣ – ΤΥΠΟΣ : ΑΓΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΤΖΑΝΗ, Μ. (1983). Σχολική Επιτυχία : Ζήτημα Ταξικής Προέλευσης και Κουλτούρας, Αθήνα
TREIMAN. D. J. (1977) Occupational Prestige in Comparative Perspective. New York : Academic Press
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, Σ. (1978). Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, (έκδοση β΄), Τόμος Α΄, Αθήνα : εκδοτικός
οίκος Χρήστου Γιοβάνη
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Π (2002). Το αρχείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου–Μαθητολόγιο 18841910, Αγρίνιο: (Ι.Χριστόπουλος, Κολοκο-τρώνη 72, Αγρίνιο)
Έγγραφα – Εφημερίδες
Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου 28-1-1893 έως 21-12-1897, Ιστορικό αρχείο
Αιγίου.
Δελτίο στατιστικής της στοιχειώδους κοινής εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό έτος 1929-1930,
Ιστορικό αρχείο Αιγίου.
Μισθωτήριο συμβόλαιο με αριθμό 32191 του συμβολαιογράφου Αιγίου Χρίστου Κεφαλόπουλου,
Ιστορικό αρχείο Αιγίου.
Τοπογραφικό διάγραμμα του 4ου Δημοτικού Σχολείου υπό κλίμακα 1:200 του μηχανικού
κ. Αλεξανδρόπουλου Γεωργίου, Ιστορικό αρχείο Αιγίου.
Έγγραφη Έκθεση Δ΄ μικτού Δημοτικού Σχολείου Αιγίου με αριθ. Πρωτ. 15 της 31ης Μαρτίου
1953, Ιστορικό αρχείο Αιγίου.
Κάτοψη του 4ου Δημοτικού Σχολείου υπό κλίμακα 1:100 της 13ης Μαΐου 1955, Ιστορικό αρχείο
Αιγίου.
Ε.Φ.τ.Κ 451/ τ. Α΄/ 21-12-1892 «Περί συστάσεως και Β΄Δημ. Σχολείου αρρένων εν Αιγίω»
Ε.Φ.τ.Κ 36/ τ. Α΄/ 10-2-1893 «Περί των εκασταχού του Κράτους προσηκόντων κοι επαρκών
διδασκάλων της στοιχειώδους εκπαι-δεύσεως»
Ε.Φ.τ.Κ 202/ τ.Α΄/ 28-6-1934 «Περί προαγωγής δημοτικών σχολείων»
Ε.Φ.τ.Κ 312/ τ.Α΄/ 22-12-1945 «Περί ιδρύσεως και προαγωγής σχολείων»

[1]

Με το νόμο του 1895 τα προκαταρκτικά σχολεία, δηλαδή τα δημοτικά σχολεία, χωρίστηκαν σε δύο

κατηγορίες: Στα κοινά και τα πλήρη. Της δεύτερης κατηγορίας τα σχολεία ήσαν εξατάξια και ιδρύονταν
κυρίως στις πόλεις και στην επαρχία, ενώ τα σχολεία της πρώτης κατηγορίας (κοινά) είχαν τέσσερις
τάξεις. Τα κορίτσια φοιτούσαν σε ξεχωριστά σχολεία τα οποία ιδρύονταν όπου συγκεντρώνονταν 25
κορίτσια. Βέβαια σ’ αυτά μπορούσαν να φοιτήσουν και αγόρια μέχρι 10 ετών, αν στην περιοχή διαμονής
τους δεν υπήρχαν σχολεία αρρένων. (Μπουζάκης : 1999)
[2]

21 Μαρτίου (ΚΑ΄) 1821 (ΑΩΚΑ)
3η Σεπτεμβρίου (Γ) 1843 (ΑΩΜΓ)

[3]

«Με τις εγκυκλίους

α) 3656/23 Φεβρουαρίου 1900 και
β) 5306/31 Μαρτίου 1900 του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως με Υπουργό
τον Αθ. Ευταξία, καθιερώνεται (μεταξύ των άλλων) προς χρήση των, Γενικοί – μηνιαίοι και τριμηνιαίοι
έλεγχοι, Μαθητολόγια κ.α.» (Χριστόπουλος: 2002, σελ. 63 )

[4]

Στα μέσα του 19ου αιώνα η Ελλάδα κατείχε μια θέση ανάμεσα στα κράτη με

το γεωργικότερο πληθυσμό.( Βακαλόπουλος: 1995).
[5]

«Ο όρος ‘κοινωνική θέση’ αποδίδει το αγγλικό social status και τον γαλλικό statut social. Μπορεί η

‘κοινωνική θέση’ να είναι ‘δοτή’ δηλαδή να την έχει κανείς από τη στιγμή της γέννησής του (γυναίκα,
διάδοχος του θρόνου, γιος κλπ.) ή ‘κατακτημένη’ δηλαδή να την αποκτήσει με τα προσόντα του και τις
προσπάθειές του (επάγγελμα)» (Μυλωνάς Θ. : χ.χ., σελ. 125)
[6]

Σύμφωνα με το Γάλλο Destutt de Tracy «υπάρχουν δύο τάξεις ανθρώπων, η μία είναι αυτή που κερδίζει

τη ζωή με την εργασία των χεριών, η άλλη είναι εκείνη που ζει από τα έσοδα της περιουσίας ή από τα
έσοδα προσφερομένων υπηρεσιών στις οποίες μετέχει το πνεύμα παρά το σώμα» (Μυλωνάς θ. : χ.χ., σελ.
141)
[7]

Ο τίτλος του ελληνοδιδασκάλου αντικαθίσταται από εκείνον του καθηγητή το 1919, με Β.Δ της 24ης

Ιουνίου «Περί κωδικοποιήσεως των εις την Μ.Ε αναγομένων διατάξεων» (Χριστόπουλος : ό.π. σελ.79).

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Δ.Ο.Ε.)
ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ (1974-2000)
Θωμάς ΜΠΑΚΑΣ
Δρ. Επιστημών Αγωγής
Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Π.Ε.
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αρκετή συζήτηση έχει γίνει και πολλά και σημαντικά άρθρα έχουν δημοσιευθεί σχετικά με το ρόλο
του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να υπάρχουν
διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς το ενδιαφέρον τους και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση των
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.
Μεταξύ των σημαντικότερων αντιλήψεων οι οποίες κυριάρχησαν για το θέμα αυτό είναι δύο, οι οποίες
υποστηρίζουν ότι: α) οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις ομοσπονδίες τους ενδιαφέρονται μόνο για τη βελτίωση
των αποδοχών τους και για την προώθησή τους σε θέσεις στελεχών και β) οι εκπαιδευτικοί παράλληλα με
τα οικονομικά αιτήματα ενδιαφέρονται και συμβάλλουν με τη δράσης τους στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών
θεμάτων.
Από τη διερεύνηση της μεταπολιτευτικής περιόδου 1974-2000, διαπιστώθηκε ότι η Δ.Ο.Ε. με τους
εκπαιδευτικούς της συνέβαλλε σημαντικά στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου οι οποίες
αναφέρονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Οι τομείς στους οποίους αναφέρονται οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αντίστοιχα η συμβολή της
Δ.Ο.Ε. είναι: η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό
προσωπικό, οι μαθητές και η διδακτική πράξη, η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, οι δαπάνες και η
υλικοτεχνική υποδομή, η προσχολική αγωγή και οι διαδικασίες των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.
Μια γενικότερη διαπίστωση είναι ότι οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου αυτής
επηρεάσθηκαν από τις ιδεολογικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικράτησαν.
Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι η πρώτη περίοδος 1974-1981 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
χαρακτηρίζεται από θεσμική στασιμότητα διότι οι βασικοί προβληματισμοί και τα αιτήματα της Δ.Ο.Ε. δεν
προωθήθηκαν ενώ η δεύτερη περίοδος 1981-2000 είναι εκείνη κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν
σημαντικές αλλαγές και έγιναν πραγματικότητα τα οράματα πολλών γενιών εκπαιδευτικών.

SUMMARY
There has been much discussion and many significant articles have been published concerning the
role of the Union movement of the teachers during the recent years, and as a result there are many
different opinions concerning their interest and their contribution to the formation of the educational
reform.
Among the most significant ideas which prevailed for this subject, there are two which support
this: a) the teachers through their Unions are interested only in the improvement of their salary and
their promotion to executive posts and b) the teachers in parallel with their financial demands, are
interested in the educational matters and contribute to the promotion of them with their action.
From the research of the political changeover period it is concluded that (Δ.Ο.Ε.) contributed
greatly to the educational reform of this period which concern the Primary education
The sectors which the educational reform refer to and respectively the contribution of (Δ.Ο.Ε.)
are

The organization and the administration of Education.
The contents of Education.
The Educational Staff.
The pupils and the teaching performance
The evaluation within the Education.
The expenditure and material and technical infrastructure.
The pre- school Education.
The procedures of the Educational reform.
A general conclusion is that the educational reforms were influenced by the ideological,
political, financial and social conditions which prevailed.
Another conclusion is that the first period 1974-1981 for Primary Education is characterised by an
institutional stagnation because the basic targets and demands of (Δ.Ο.Ε.) weren’t promoted while
during the second period 1981-2000 there are many significant changes and the dreams of many
teachers’ generations came true.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των οργανώσεών τους έχει προκαλέσει τα τελευταία 25 χρόνια
πολλές συζητήσεις (Πετάκος 1976: 100) και έχει αποτελέσει την αφορμή επίσης για συζήτηση και
σχετική αρθρογραφία.
Το ενδιαφέρον των ερευνητών γύρω από το ζήτημα αυτό δημιουργήθηκε διότι υπάρχουν
διαφορετικές εκτιμήσεις (Γιατρομανωλάκης: 1988) οι οποίες αναφέρονται στις διεκδικήσεις και
γενικότερα στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών. Αυτές οι διαφορετικές
εκτιμήσεις (Παπανούτσος 1950: 1-2) έχουν δημιουργήσει μία σύγχυση σχετικά με το ενδιαφέρον και τη
συμβολή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.
Είναι γνωστό ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών με την οργανωμένη δράση τους
(Δούκας 1995: 515-549) προσπαθούν να προβάλουν τις απόψεις τους και να επηρεάσουν θετικά τους
αρμόδιους φορείς για την επίλυση των εκπαιδευτικών θεμάτων, που παραμένουν για χρόνια άλυτα αλλά
και όσων προβλημάτων προκύπτουν καθημερινά.
Επίσης η κοινωνιολογική ανάλυση των τελευταίων χρόνων (Bangs 1987: 285-297) έχει υποστηρίξει
ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών ως ομάδες πίεσης με τις προτάσεις που
υποστηρίζουν και την αγωνιστική δράση που επιδεικνύουν, επηρεάζουν τη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ακόμη έχει υποστηριχθεί ότι οι εκπαιδευτικοί ως μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και ως
μεμονωμένα άτομα, υποστηρίζουν (Μπουζάκης 1985-86: 36) και δοκιμάζουν καινοτομίες στην
εκπαιδευτική πράξη, τις οποίες προωθούν για υλοποίηση και γενίκευση μέσω της επίσημης εκπαιδευτικής
πολιτικής.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών ως συλλογικά όργανα έκφρασης των
συμφερόντων τους και ως ομάδες πίεσης συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στην προώθηση του
διαλόγου, στον περιορισμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην εκπαίδευση, στην εξάλειψη των
εκπαιδευτικών ανισοτήτων και στην προώθηση καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Η συμβολή αυτή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη και
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος αναγνωρίζεται καθημερινά, καθώς τα τελευταία χρόνια στη
χώρα μας με τους θεσμούς συμμετοχής που έχουν θεσπισθεί, προλαμβάνονται πολλές φορές οι κρίσεις
και αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό οι συγκρούσεις με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών παρεμβάλλονται ανάμεσα στο κράτος και τα
άτομα εκπαιδευτικούς και ενεργούν ως ομάδες πίεσης για να προλάβουν, να επιτύχουν, ή να ματαιώσουν
μια απόφαση του δημοσίου που τους αφορά.
Επειδή η χάραξη και η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι θέμα του εκάστοτε
κυβερνώντος κόμματος, αυτό που απομένει για τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών είναι να ασκήσουν
επιρροή ως ομάδες πίεσης (Βασιλού-Παπαγεωργίου 1994: 44-45) ως προς την εξουσία, ώστε οι αποφάσεις
που παίρνει να είναι η συνισταμένη ενός συσχετισμού δυνάμεων, ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες ομάδες.

Πολλές φορές οι σχέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και στις οργανώσεις των εκπαιδευτικών φθάνουν
σε σύγκρουση, η οποία εκδηλώνεται με ανοιχτό ανταγωνισμό και διαμάχη, ενώ άλλες φορές καταλήγουν
σε διαπραγμάτευση, η οποία είναι μια σημαντική διαδικασία εκπαιδευτικής αλλαγής και έχει πιο σύνθετο
χαρακτήρα από την ανταγωνιστική σύγκρουση.
Την κατεύθυνση της διαπραγμάτευσης υποδεικνύει και η UNESCO, μέσα από διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, για τη διαμόρφωση μιας κοινά αποδεκτής εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία θα στοχεύει στη
βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, στην εκπαιδευτική έρευνα, στην επεξεργασία νέων
προγραμμάτων, σχολικών εγχειριδίων και γενικότερα στην εκπαιδευτική πρόοδο (UNESCO 1966).
Επίσης η σημασία της συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των οργανώσεών τους στην οργάνωση και
υλοποίηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων τονίζεται και από θεωρητικούς, αλλά και από τους ίδιους
τους εκπαιδευτικούς.
Γι αυτό οι εκπαιδευτικοί κάθε φορά ζητούν να συμμετέχουν στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που
τους αφορούν χωρίς όμως αυτό να γίνεται πάντοτε δεκτό από τους υπεύθυνους κυβερνητικούς φορείς.
Οι καινοτομίες στην εκπαίδευση και γενικά οι εκπαιδευτικές αλλαγές, υποστηρίζεται από πολλούς
ότι, δε θα πρέπει να έρχονται «άνωθεν» με τον εκπαιδευτικό απλά και μόνο εκτελεστή. Θα πρέπει ως
κύριος φορέας τους, να συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία, σύλληψης, εισαγωγής, υλοποίησης και
αξιολόγησης τους, με κατεύθυνση τον επηρεασμό των πολιτικών αποφάσεων.
Πρέπει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (Σοφιανός 1986: 124) με τις οργανώσεις του να διεκδικήσει, με
κατάλληλη στρατηγική τη νομοθετημένη συμμετοχή του κλάδου στα συμβουλευτικά όργανα του
Υπουργείου Παιδείας και στις διάφορες επιτροπές που διαμορφώνουν με τις εισηγήσεις τους την πορεία
και εξέλιξη των εκπαιδευτικών θεμάτων.
Η συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου Παιδείας για την προετοιμασία και προώθηση
των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, μπορεί να περάσει από διάφορα
στάδια. Υπάρχουν περίοδοι συνεργασίας, όπως υπάρχουν και περίοδοι σύγκρουσης και ρήξης.
Στις περιόδους ρήξης καμιά παρέμβαση από την πλευρά των εκπαιδευτικών για διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής (Ματθαίου 1982: 33) δε γίνεται από το Υπουργείο, το οποίο διαμορφώνει ερήμην
τους την εκπαιδευτική πολιτική και στη συνέχεια τους καλεί να την υλοποιήσουν στα σχολεία.
Σε μερικές άλλες περιπτώσεις η ρήξη μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών
και του Υπουργείου Παιδείας φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, είτε την αποδοχή των απόψεών τους,
είτε την αναστολή των μέτρων που υποστηρίζει η κυβέρνηση, είτε τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση
των αποφάσεων.
Ένας άλλος τομέας που αφορά τις σχέσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και της
κυβέρνησης είναι και τα θέματα τα οποία ενδιαφέρονται να προωθήσουν.
Υποστηρίζεται η άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται περισσότερο με καθαρά επαγγελματικά
θέματα (Δημαράς 1979: 52) και ότι στα θέματα προγραμματισμού και διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής
πολιτικής, δεν παίζουν μεγάλο ρόλο, ή αν παίζουν, «η δυνατότητα αρνησικυρίας στην περίπτωση αυτή
είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δυνατότητα εισήγησης».
Διαφορετική άποψη υποστηρίζει η Δ.Ο.Ε., τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια, χωρίς να εγκαταλείψει
αυτά τα καθημερινά αιτήματα έστρεψε την προσοχή της σε θεσμικά αιτήματα όπως: η ένταξη των
Παιδαγωγικών Ακαδημιών στα Πανεπιστήμια, η κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή, η καθιέρωση
του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, η αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η συγγραφή
νέων διδακτικών βιβλίων για το μαθητή και βιβλίου για το δάσκαλο, η καθιέρωση της δημοτικής
γλώσσας, η εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση, η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού
συστήματος και άλλα αιτήματα.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τις πιο σημαντικές θεωρητικές προσεγγίσεις, φαίνεται ότι για τη διαμόρφωση των
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, που έλαβαν χώρα το διάστημα 1974- 2000, είχαν εφαρμογή η

λειτουργική θεωρία στις περισσότερες των περιπτώσεων και η θεωρία των συγκρούσεων σε ορισμένες
άλλες. Επιβεβαίωση της λειτουργικής θεωρίας παρατηρείται, όταν οι αλλαγές στο κοινωνικό ή πολιτικό
σύστημα που πραγματοποιήθηκαν, δημιούργησαν την ανάγκη για αλλαγή και στο εκπαιδευτικό σύστημα,
ενώ η επιβεβαίωση της θεωρίας των συγκρούσεων παρατηρείται, όταν οι διάφορες ομάδες πίεσης, μεταξύ
των οποίων οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, εκφράζουν διαφορετικά συμφέροντα και συγκρούονται με την
εξουσία.
Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που επιχειρήθηκαν σε κάθε περίοδο, επηρεάσθηκαν από τις
ιδεολογικές, τις πολιτικές, τις οικονομικές και τις κοινωνικές συνθήκες, που επικράτησαν. Έτσι
ανάλογα με τα πολιτικά κόμματα, τα οποία κυβέρνησαν, έχουμε και τις αντίστοιχες αλλαγές στα
εκπαιδευτικά ζητήματα. Για το λόγο αυτό οι αλλαγές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο εκπαιδευτικό
σύστημα, δεν παρουσιάστηκαν στην εργασία αυτή ως μια απλή καταγραφή των αιτημάτων της Δ.Ο.Ε. και
των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, αλλά συσχετίστηκαν με τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές
αλλαγές. Η ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών κατά την περίοδο, την οποία εξετάζουμε μας
επέτρεψε να επισημάνουμε και τους παράγοντες εκείνους, οι οποίοι ευνόησαν ή αντίστροφα δυσχέραναν
τις εξελίξεις στην εκπαίδευση.
Στην πρώτη περίοδο 1974-1981, η οποία ονομάσθηκε και περίοδος της μεταπολίτευσης, λόγω της
καταπίεσης που είχε επιβάλει η 7χρονη δικτατορία, γεννήθηκε ένα δυναμικό μεταρρυθμιστικό κίνημα
στην εκπαίδευση. Το κίνημα αυτό αποτέλεσε ισχυρή αντίδραση στις αυταρχικές και αναχρονιστικές δομές
και λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο είχε εγκαθιδρύσει η δικτατορία.
Η αποτίμηση της παρέμβασης της Δ.Ο.Ε., που συμμετείχε στο μεταρρυθμιστικό κίνημα την περίοδο
αυτή, έγινε με βάση την πολιτική περίοδο, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό ήταν
το μεταδικτατορικό κλίμα.
Σ’ αυτή την περίοδο οι πρωταρχικοί στόχοι και οι κύριες κατευθύνσεις της Δ.Ο.Ε. αλλά και των
άλλων κοινωνικών και πολιτικών φορέων ήταν ο εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός της ελληνικής
κοινωνίας αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος ειδικότερα. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η
περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί από θεσμική στασιμότητα, διότι οι βασικοί προβληματισμοί και
τα αιτήματα στα οποία είχε επικεντρώσει το ενδιαφέρον της η Δ.Ο.Ε. δεν προωθήθηκαν και παρέμειναν
ως προβλήματα και πάλι. Από τα 4 βασικά αιτήματα που διεκδίκησε η Ομοσπονδία και τα οποία είναι, η
κάθαρση, η ανωτατοποίηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, η κατάργηση του Επιθεωρητή και η
καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, μόνο το ένα, δηλαδή η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στα
σχολεία ικανοποιήθηκε, διότι ήταν αίτημα ώριμο και υπό αναστολή από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
του 1964.
Στη δεύτερη περίοδο η οποία αρχίζει με την κυβερνητική αλλαγή του 1981 και φθάνει μέχρι σήμερα,
δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για την ελληνική εκπαίδευση, αφού το ΠΑ.ΣΟ.Κ, το οποίο ανέλαβε
την Κυβέρνηση, είχε διακηρύξει από το 1977 τις προθέσεις του και το πρόγραμμά του για την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση.
Αν και την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές και υλοποιήθηκαν τα οράματα
πολλών γενιών εκπαιδευτικών, (Τριλιανός 1987: 93) διαπιστώνουμε ότι υπήρξαν ακόμη διάφορα
αιτήματα που παρέμειναν ανικανοποίητα ή δημιουργήθηκαν νέα, διότι είναι γνωστό ότι τα προβλήματα
της εκπαίδευσης δε λύνονται πάντοτε αμέσως αλλά απαιτούν μακροχρόνια, συστηματική και επίπονη
προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων, και περισσότερο την ενεργό συμμετοχή και κινητοποίηση
των εκπαιδευτικών μέσα από τους οργανωμένους συνδικαλιστικούς φορείς τους.

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ.
1. Η Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
Σχετικά με τα επί μέρους θέματα σημαντικό μέρος της δράσης της Δ.Ο.Ε. κάλυψε η προώθηση των
αιτημάτων για την Οργάνωση και Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα θέματα αυτά εμφανίζονται ως προβλήματα με ιδιαίτερη ένταση στις διαφορετικές
πολιτικοοικονομικές συνθήκες που επικράτησαν. Με μεγαλύτερη ένταση παρουσιάζονται αμέσως μετά τη

μεταπολίτευση, όταν οι συνθήκες στα σχολεία ήταν πολύ ασφυκτικές, όμως με την πάροδο του χρόνου
αρχίζουν να γίνονται πιο ήρεμα.
Στο ζήτημα αυτό επικεντρώνεται η Δ.Ο.Ε., διότι το σύστημα Διοίκησης της Εκπαίδευσης ήταν
συγκεντρωτικό και άφηνε ελάχιστα περιθώρια στους διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς για διαμόρφωση
και λήψη αποφάσεων πάνω σε εκπαιδευτικά προβλήματα. Η άσκηση εξουσίας και οι συνθήκες εργασίας,
μέσα στις οποίες καλούνταν οι εκπαιδευτικοί να ασκήσουν καθήκοντα, τους ανάγκαζε να διεκδικήσουν
αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της Εκπαίδευσης.
Για τη διεκδίκηση αυτού του στόχου η Δ.Ο.Ε., δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον και έντονη
δραστηριότητα, προέβαλε και επισήμανε σε κάθε ευκαιρία τους λόγους, οι οποίοι συνηγορούσαν για την
αναγκαιότητα της αλλαγής μέχρις ότου γίνει αποδεκτή η θέση της. Ιδιαίτερα ασχολήθηκε με την εκ
βάθρων τροποποίηση του διοικητικού συστήματος και επεδίωξε να νομοθετηθούν από την Κυβέρνηση
ρυθμίσεις, που θα καθιέρωναν νέα οργάνωση και νέο διοικητικό σύστημα στην εκπαίδευση. Μεταξύ των
σημαντικότερων μεταβολών, που έγιναν και θεωρούνται ως δικές της επιτυχίες, συμπεριλαμβάνονται: η
κατάργηση του θεσμού του Επιθεωρητή και η θεσμοθέτηση του Σχολικού Συμβούλου.
Παρά το ότι παρατηρήθηκε ενδιαφέρον από τη Δ.Ο.Ε. και το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τη νομοθετική ρύθμιση
θεμάτων, που αφορούσαν τη στελέχωση των θέσεων της διοίκησης και της καθοδήγησης της
εκπαίδευσης, υπήρξε παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος για την προώθηση θεμάτων, που είχαν σχέση με
την προετοιμασία των διοικητικών και καθοδηγητικών στελεχών της εκπαίδευσης. Καμία πρόταση δεν
κατατέθηκε, με την οποία θα προβλεπόταν μόρφωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα
διοίκησης και καθοδήγησης της εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο φανερώνει την υποβάθμιση και την
παραγνώριση των παραμέτρων αυτών και από τη Δ.Ο.Ε. και από το Υπουργείο Παιδείας.
Από την παραπάνω διερεύνηση προκύπτει ότι η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόσθηκε στον τομέα
αυτόν εμφανίζει κάποιες τάσεις εκσυγχρονισμού, αλλά συχνά χαρακτηρίζεται από εσωτερικές αντιφάσεις
και αυτοαναιρείται, ενώ δε φαίνεται ότι υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τελικά διαπιστώνεται ότι η Δ.Ο.Ε. ασχολήθηκε, αναμείχθηκε, ενδιαφέρθηκε
και έθεσε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης σε όλες τις κυβερνητικές περιόδους από το
1974 έως το 2000, και γίνεται φανερό επίσης ότι παρατηρήθηκε μεγάλη οξύτητα σχετικά με τα
προβλήματα της κάθαρσης, των Επιθεωρητών και του ωραρίου.
2. Το Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης.
Όσον αφορά στα θέματα Περιεχομένου της Εκπαίδευσης, κατά την περίοδο 1974-1981, φαίνεται ότι
εκδηλώθηκε από την Ομοσπονδία ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το βιβλίο του
δασκάλου και τα βιβλία του μαθητή. Αντίθετα κατά την περίοδο 1981-1989, παρατηρείται έντονη
δραστηριότητα από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο, ενώ
η Δ.Ο.Ε δε δείχνει ανάλογη δραστηριότητα για την προώθηση παρόμοιων θεμάτων. Λόγω της στάσης
αυτής της Δ.Ο.Ε επικράτησε ο σχεδιασμός του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ο οποίος στις λεπτομέρειές του επηρεαζόταν και
καθαριζόταν από άλλους φορείς και παράγοντες.
Από τα ανωτέρω θέματα τα οποία έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο Παιδείας και προωθήθηκαν ως
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, πρωτοβουλίες της Δ.Ο.Ε. ήταν: οι θέσεις για την καθιέρωση της δημοτικής
γλώσσας στο δημοτικό σχολείο, η επιμονή για την καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος, το βιβλίο του
δασκάλου και η συγγραφή βιβλίων για το μαθητή.
3. Ο εκπαιδευτικός και η ποιοτική του αναβάθμιση.
Αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της Δ.Ο.Ε. εστιάσθηκε στα ζητήματα ποιοτικής αναβάθμισης του
εκπαιδευτικού προσωπικού. Η διεκδίκηση πανεπιστημιακής μόρφωσης για το δάσκαλο και τη νηπιαγωγό
αποτέλεσε το βασικό της αίτημα την περίοδο 1974-1981. Αυτό δείχνει ότι η Δ.Ο.Ε. θεωρούσε την
πανεπιστημιακή μόρφωση εντελώς απαραίτητη και απαίτηση των καιρών για τους εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος η Δ.Ο.Ε. κινητοποιήθηκε
αποτελεσματικά και συνέβαλε με τη δράση της στην καθιέρωση της πανεπιστημιακής μόρφωσης των
δασκάλων και νηπιαγωγών, με την ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των προγραμμάτων της
εξομοίωσης, της μετεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης. Αντίθετα στο θέμα της εξειδίκευσης δεν άσκησε
καμιά επιρροή και δεν έλαβε κανένα μέτρο.

Την πολύχρονη ενασχόληση με το ζήτημα αυτό, μέχρι να βρει τη λύση του, της αναγνωρίζουν και
άλλοι παράγοντες, οι οποίοι είπαν ότι η Δ.Ο.Ε. επέμεινε και έδωσε τη λύση που ήθελε, ενώ αντιτάχθηκε
στις ενδιάμεσες λύσεις.
Στα αιτήματα αυτά για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού η διεκδίκηση της Δ.Ο.Ε.,
παραμένει σταθερή και σχεδόν αμετάβλητη από την υποβολή του πρώτου αιτήματος το 1974 μέχρι τη
λύση του. Ειδικότερα η σταθερή αυτή πορεία διεκδίκησης διατηρήθηκε για την πανεπιστημιακή μόρφωση
στο δάσκαλο και τη νηπιαγωγό. Μόνο στα αιτήματα του 1975 για το ίδιο θέμα της πανεπιστημιακής
μόρφωσης παρατηρούμε την εμφάνιση μιας νέας αντίληψης και την τροποποίηση αιτήματος σε ότι αφορά
το τίτλο αλλά και του περιεχόμενό του. Τότε πρωτοεμφανίζεται εκτός από την πανεπιστημιακή μόρφωση
και η επιδίωξη για δημιουργία σχολής εκπαιδευτικών.
Γίνεται λοιπόν φανερό πως η Δ.Ο.Ε., το 1975, δίνει στο αίτημα για πανεπιστημιακή μόρφωση μια
ορισμένη κατεύθυνση, προς την πλευρά της ενιαίας μόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών, αίτημα το οποίο
δε βρήκε τη λύση του, επειδή υπήρξαν αντιδράσεις από άλλους φορείς εκπαιδευτικών και κύρια από την
Ο.Λ.Μ.Ε..
4. Ο μαθητής.
Σε σύγκριση με τα άλλα θέματα η μικρότερη βαρύτητα που δόθηκε από τη Δ.Ο.Ε., ήταν στα
θέματα των μαθητών. Γι’ αυτά παρά το ότι διαμόρφωσε και προώθησε λίγες προτάσεις, αυτές
έγιναν αποδεκτές από την Κυβέρνηση και υλοποιήθηκαν, εξαιτίας της σημαντικότητάς τους. Ιδιαίτερα
προωθήθηκαν κάποια οργανωτικά θέματα, καθώς και εκείνα τα οποία αφορούσαν ειδικές ομάδες
μαθητικού πληθυσμού όπως: τους τσιγγανόπαιδες, τους μαθητές μειονοτικών σχολείων, τους μαθητές με
ειδικές ανάγκες, τα ελληνόπουλα του εξωτερικού και τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές.
5. Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.
Σχετικά με το θέμα της αντικατάστασης του τρόπου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών το οποίο
παρουσιάζεται με κάποια ένταση, πρέπει να επισημανθεί ότι η Δ.Ο.Ε. προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να
προωθήσει τις θέσεις της και δεν επηρέασε την εκπαιδευτική πολιτική στην κατεύθυνση της εισαγωγής
των μεταρρυθμίσεων. Όμως με την άρνησή της σταμάτησε τις όποιες αλλαγές είχαν προγραμματισθεί,
και δεν επέτρεψε να εφαρμοσθεί η αξιολόγηση. Επομένως οι θέσεις της Δ.Ο.Ε. για την αξιολόγηση δεν
άσκησαν καμιά θετική επίδραση στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η επιρροή της ήταν αρνητική
και με την αντίθεσή της εμπόδισε την εφαρμογή της αξιολόγησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
6. Η υλικοτεχνική υποδομή της εκπαίδευσης.
Στο ζήτημα της υλικοτεχνικής υποδομής η Δ.Ο.Ε. έδειξε αρκετό ενδιαφέρον, αλλά δεν επέμενε. Τα
σχετικά δεδομένα που αναλύθηκαν, απέδειξαν ότι η ανάγκη υλικοτεχνικής υποδομής προβαλλόταν ως
αναγκαιότητα για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και όχι ως αίτημα διεκδίκησης. Ιδιαίτερα
τονιζόταν η αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση προκειμένου να υπάρξει υλικοτεχνική υποδομή. Γι’
αυτό οι σχετικές απόψεις της, ενώ επαναλαμβάνονται συνέχεια για πολλά χρόνια, δεν έχουν υλοποιηθεί
ακόμη μέχρι σήμερα. Αυτό βέβαια δείχνει ότι Δ.Ο.Ε. δεν άσκησε καμία επιρροή στο θέμα αυτό και οι
όποιες μεταρρυθμίσεις έγιναν, ήταν θέμα πολιτικής επιλογής.
7. Η Προσχολική Αγωγή.
Για τα θέματα της Προσχολικής Αγωγής πρέπει να λεχθεί ότι τέθηκαν μόνο συμπληρωματικά και δεν
έγιναν αιτία σύγκρουσης με την Κυβέρνηση. Απλά υπήρχαν στον κλάδο των νηπιαγωγών ως αιτήματα
διεκδίκησης. Η Δ.Ο.Ε. ποτέ με δική της πρωτοβουλία δεν έθεσε για διεκδίκηση ξεχωριστά θέματα
Προσχολικής Αγωγής. Μόνο όταν δεχόταν πιέσεις από το χώρο των νηπιαγωγών υπέβαλε ανάμεσα στα
άλλα αιτήματα των δασκάλων και μερικά αιτήματα νηπιαγωγών. Έτσι φαίνεται ότι σε όλη την περίοδο
δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα θέματα αυτά, και τα πρόβαλε μόνο ευκαιριακά κάτω από εσωτερικές
πιέσεις, οι οποίες προερχόταν από τις νηπιαγωγούς που εκπροσωπούσε.
8. Διαδικασίες εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.

Ως προς την τακτική που ακολουθούσε η Δ.Ο.Ε. απέναντι στην Κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν τηρούσε
μια σταθερή θέση, αλλά την άλλαζε κάθε φορά ανάλογα με το ποια πρόσωπα διοικούσαν τη Δ.Ο.Ε. Πολλές
φορές όμως άλλαξε θέση αν και υπήρχαν τα ίδια πρόσωπα στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Φυσικά η αλλαγή
των προσώπων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ήταν ένας λόγος από τον οποίο επηρεαζόταν η πορεία διεκδίκησης
των θεμάτων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σταθερότητα στις θέσεις που υποστηρίζονταν και να μη
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας, αφού οι θέσεις της με την ίδια ευκολία που
διατυπώνονταν με την ίδια και αποσύρονταν.
Σε ότι αφορά στην υποβολή προτάσεων για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσε να ειπωθεί
ότι η ενέργεια αυτή ήταν ευκαιριακή γιατί δεν υπήρχε μακρόχρονος σχεδιασμός και προγραμματισμός για
την ακολουθητέα εκπαιδευτική πολιτική ούτε από την Κυβέρνηση ούτε από την Δ.Ο.Ε. Όλες οι μεταβολές
που προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν ήταν ευκαιριακές. Γι’ αυτό ο ένας Υπουργός αναιρούσε τις αλλαγές,
που είχε καθιερώσει ο προηγούμενος. Έτσι διαπιστώνεται ότι η εκπαιδευτική πολιτική κατά τις περιόδους
1974-1981, 1981-1989, 1990-1993 και 1993-2000 δεν ήταν ενιαία, αλλά εξαρτιόταν από τις αντιλήψεις του
εκάστοτε Υπουργού Παιδείας και των προσώπων που ήταν γύρω από αυτόν.
Γενικότερα παρατηρείται ότι η Κυβέρνηση συνέτασσε τα σχέδια των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων
και στη συνέχεια καλούσε τη Δ.Ο.Ε. για να εκφράσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της. Μόνο λίγες
περιπτώσεις υπήρξαν, κατά τις οποίες η Δ.Ο.Ε. είχε έτοιμες προτάσεις, που υπέβαλε στην Κυβέρνηση για
προώθηση και εφαρμογή. Αυτές ήταν το σχέδιο για την ανωτατοποίηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών
και η πρόταση για κατάργηση του Επιθεωρητή χωρίς ωστόσο να έχει μελετήσει τις λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του νέου θεσμού, που ακόμη και σήμερα δεν έχει βρει τον προσανατολισμό του.
Τέλος ως προς τα μέσα που χρησιμοποίησε η Δ.Ο.Ε., για την επίτευξη των αιτημάτων και των
διεκδικήσεών της φαίνεται ότι η Ομοσπονδία προσφεύγει στο διάλογο, την αποστολή υπομνημάτων,
τη σχολιογραφία στο Διδασκαλικό Βήμα, την καταγγελία, τη διαμαρτυρία και τις απεργιακές συγκρούσεις.
Σε ότι αφορά στις διαδικασίες των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, και ειδικότερα στο αίτημα για
ισότιμη συμμετοχή της Δ.Ο.Ε. στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η κατάσταση ως προς τις διακηρυγμένες
θέσεις και την πρακτική που εφαρμόσθηκε εμφανίζεται συγκεχυμένη. Κατά την περίοδο 1974-1981 δεν
υπήρξαν θεσμοθετημένοι κανόνες συμμετοχής και οι θεσμοί κοινωνικής συμμετοχής ήταν ανύπαρκτοι. Η
διαμόρφωση των διαφόρων σχεδίων, με τα οποία γινόταν η προώθηση των εκπαιδευτικών αλλαγών,
ήταν έργο επιτροπών, τις οποίες συγκροτούσε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με άτομα δικής του επιλογής, επειδή
διακατεχόταν από την αντίληψη ότι όλα πρέπει να εκπορεύονται από το κέντρο για να υπάρχει απόλυτος
έλεγχος. Ο συγκεντρωτικός αυτός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος υπαγόρευσε και
τη διαδικασία για τη διαμόρφωση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.
Η μη συμμετοχή της Δ.Ο.Ε., αλλά και των άλλων φορέων, στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων οφείλεται στο ότι δεν υπήρχε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, ιδιαίτερα την περίοδο
1974-1981, εξαιτίας της αντίληψης της Κυβέρνησης της περιόδου εκείνης να μην αναγνωρίζει το δικαίωμα
στους εκπαιδευτικούς να είναι συνδιαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις του Προέδρου της Βουλής, το 1976, ο οποίος δεν αναγνώριζε στη
συνδικαλιστική οργάνωση της Δ.Ο.Ε. εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για την προώθηση των αιτημάτων της
όταν αποφαίνεται ότι «…η (Δ.Ο.Ε.) έχει περισσότερο συνδικαλιστικά κίνητρα και όχι καθαρά
υπηρεσιακά και εκπαιδευτικά κριτήρια».
Το ίδιο αρνητικές είναι και οι αντιδράσεις των βουλευτών των προερχομένων από το κόμμα της Ν.Δ.
οι οποίοι στη Βουλή αγορεύουν και υποστηρίζουν ότι «…δε νομοθετεί η Δ.Ο.Ε. αλλά οι αντιπρόσωποι
του
έθνους
κατά
τρόπον ανεπηρέαστον οι
οποίοι
δίδουν αποκλειστικώς λόγον εις
την συνείδησίν των και ουδαμού αλλού» και σε άλλη αγόρευση ότι «…η Κυβέρνησις δεν είναι δυνατόν
να νομοθετεί υπό τας πιέσεις των οργανώσεων».
Αλλά μετά το 1981, που θεσπίστηκαν διαδικασίες συμμετοχής των εκπαιδευτικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, η συνεργασία των διαφόρων φορέων στην πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων ήταν
αρμονική. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις, κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν προβλήματα, οπότε ούτε οι
γνώμες κατετίθεντο για συζήτηση, ούτε συμμετοχή υπήρχε. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα
δημιουργούσε η Δ.Ο.Ε. αλλά και άλλοι φορείς, οι οποίοι για να εξαναγκάσουν το Υπουργείο σε αποδοχή
των θέσεών τους, δεν ελάμβαναν μέρος στις επιτροπές, οι οποίες είχαν συγκροτηθεί.
Γενικότερα διαπιστώνεται ότι τις περισσότερες φορές το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και η Δ.Ο.Ε. κατανοούν με
διαφορετικό τρόπο τα εκπαιδευτικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να μη διαμορφώνεται συχνά η
αναγκαία συναίνεση. Παρατηρούνται τότε συγκρούσεις για θέματα εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, οι

οποίες σχετίζονται τόσο με τις διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις μεταξύ των δύο φορέων
όσο και την ύπαρξη αντικρουόμενων συμφερόντων και πολιτικών επιλογών.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει πολιτική και ιδεολογική συνάφεια μεταξύ των εκπροσώπων των δύο
φορέων διαπιστώνεται ότι υπάρχει συνεργασία στην προώθηση των σχεδίων των εκπαιδευτικών αλλαγών
αλλά όχι πάντοτε. Είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δημιουργείται πλατιά συναίνεση των
πολιτικών κομμάτων γύρω από τις εκπαιδευτικές αλλαγές με αποτέλεσμα αυτό το συναινετικό κλίμα να
έχει αντίκτυπο στη Δ.Ο.Ε. και στις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι οποίες ταυτίζουν τους στόχους
τους με τους στόχους που έχουν τα πολιτικά κόμματα για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κρίνοντας συνολικά τις επιδράσεις της Δ.Ο.Ε. στο σχεδιασμό και την προώθηση των εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων της περιόδου 1974-2000 διαπιστώνουμε ότι η Δ.Ο.Ε., είτε μέσα από διαδικασίες
συμμετοχής, είτε μέσα από συγκρούσεις, ακολούθησε μια τακτική προώθησης αιτημάτων που στόχο είχαν
την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
Ειδικότερα φαίνεται ότι η Δ.Ο.Ε.:
·

Επιδίωξε και πέτυχε με τη δράση της, τις απόψεις της και την τακτική της να προωθηθούν σημαντικές
αλλαγές σε διάφορα εκπαιδευτικά θέματα.
· Ενεργοποίησε τους δάσκαλους και νηπιαγωγούς να επαγρυπνούν σ’ όλες τις φάσεις σχεδιασμού και
διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.
· Προέβαλλε τα εκπαιδευτικά προβλήματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως σημαντικά προβλήματα
της ελληνικής κοινωνίας ζητώντας παράλληλα για τη λύση τους τη συμπαράσταση των γονέων και
άλλων φορέων.
· Προσδιόρισε για άλλη μια φορά το σημαντικό ρόλο, τον οποίο έχει να παίξει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός,
ο οποίος θεωρείται η ψυχή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ποιοτική βελτίωση της
εκπαίδευσης.
Τελειώνοντας μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
η Δ.Ο.Ε., όλη αυτή την περίοδο αγωνίστηκαν εκτός από τα καθαρά επαγγελματικά τους προβλήματα και
για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται και αξιολογείται ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός θεσμός
που εισάγει νέες εκπαιδευτικές επιλογές, νέα γνωστικά αντικείμενα και διατμηματικές συνεργασίες στο
χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, εξάγονται συμπεράσματα για τη σύνθεση του
φοιτητικού σώματος και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

SUMMARY
This statement presents and valuates a particular educational capitularity, which introduces
new educational choices fresh knowledge and alliances among university department. As a result, there
are significant findings regarding the synthesis of the student’s corpus and the quality of the educational
teacher’s efforts.

1. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Το 1997 με το νόμο 2525 (άρθρο 2 § 6) θεσμοθετήθηκαν στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, Προγράμματα
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) με στόχο να εισάγουν τη δια βίου κατάρτιση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
και να διευρύνουν τις εκπαιδευτικές επιλογές των νέων. Τα προγράμματα αυτά θα έδιναν ιδιαίτερη
έμφαση σε νέα γνωστικά αντικείμενα και σε διατμηματικές συνεργασίες, θα λειτουργούσαν παράλληλα
με τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα σπουδών και θα οδηγούσαν σε πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
σε βεβαίωση σπουδών για όσους φοιτητές θα παρακολουθούσαν μεμονωμένα μαθήματα ή ομάδες
μαθημάτων.
Στα προγράμματα αυτά είχαν τη δυνατότητα να γίνουν δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί, κάτοχοι
τίτλου απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του εσωτερικού ή εξωτερικού που ανήκαν στις παρακάτω κατηγορίες: α) κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου
Λυκείου ή οι συμμετασχόντες στις Γενικές Εξετάσεις, β) φοιτητές σε πανεπιστήμια ή αντίστοιχα
αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού, γ) φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., δ) πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι. και ε) λοιποί υποψήφιοι.
Η επιλογή των υποψηφίων κάθε μιας από τις κατηγορίες αυτές, θα γινόταν με βάση αντικειμενικά
κριτήρια και ανάλογα με τον συντελεστή βαρύτητας αυτών ως ακολούθως:

α) Για τους κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή για τους συμμετέχοντες στις Γενικές
Εξετάσεις λήφθηκε υπόψη η ηλικία (18-25 ετών), ο βαθμός απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου
ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ο βαθμός Γενικών
Εξετάσεων, τα έτη εκτός αγοράς εργασίας, τα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας και τα
έτη μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
β) Για τους φοιτητές εξωτερικού λήφθηκε υπόψη ο βαθμός απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου
ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ο βαθμός των
Γενικών Εξετάσεων και ο αριθμός μαθημάτων επιτυχούς φοίτησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
γ) Για τους φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. λήφθηκε υπόψη ο βαθμός απολυτηρίου Ενιαίου
Λυκείου ή άλλου ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή
εξωτερικού, ο βαθμός των Γενικών Εξετάσεων, ο μέσος όρος βαθμολογίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
και ο αριθμός μαθημάτων επιτυχούς φοίτησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
δ) Για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. λήφθηκε υπόψη η ηλικία (26-40 ετών), ο βαθμός πτυχίου,
τα έτη εκτός αγοράς εργασίας και τα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας.
ε) Για τους λοιπούς υποψηφίους που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες λήφθηκε υπόψη η
ηλικία (26-40 ετών), ο βαθμός τίτλου απόλυσης από Λύκειο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου
ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, τα έτη εκτός
αγοράς εργασίας, τα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας και τα έτη μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Τέλος, ο νομοθέτης προέβλεπε την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να
ρυθμισθούν θέματα που αφορούσαν:
- στη δυνατότητα καταβολής τελών εγγραφής και φοίτησης για τους φοιτητές των
Προγραμμάτων που είχαν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας των (μετά από γνώμη της συνέλευσης του
Προγράμματος και προκειμένου να αντιμετωπισθούν λειτουργικά έξοδά του),
- στη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των Π.Σ.Ε.,
- στον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας της διοίκησής των,
- στις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησής των,
- στα ποσοστά των κατηγοριών των υποψηφίων που γίνονται κατά προτεραιότητα δεκτοί, και
- στον τρόπο καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων εισαγωγής κ.ά.
Η υπ’ αριθμό 6495/3-11-1997 Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στη συνέχεια κατ'
εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 2525/97 ρύθμιζε θέματα οργάνωσης και
λειτουργίας των Π.Σ.Ε. που ειδικότερα αφορούσαν:
α) στη διαδικασία κατάρτισης – έγκρισης των Προγραμμάτων,
β) στη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης των Προγραμμάτων,
γ) στους κανόνες λειτουργίας των Προγραμμάτων,
δ) στις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εγγραφής των υποψηφίων φοιτητών, και
ε) στους κανόνες λειτουργίας και στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ποιότητας (Ε.Σ.Σ.Π.), της ειδικής οργανωτικής μονάδας διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης
(Μ.Δ.Υ.) κάθε Προγράμματος.

2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.1 Το σκεπτικό ίδρυσης και η σκοποθεσία του
Με βάση το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 2 § 6 ν. 2525/97 και την Υπουργική Απόφαση
με αριθμό 6495/97) το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (συνεδρίαση 26-111997) και το Διοικητικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 2711-1997) καθώς και οι Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία (συνεδρίαση 26-2-1998), και του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
(συνεδρίαση 28-11-1997) του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισαν να εισηγηθούν στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων τη λειτουργία ενός Προγράμματος Σπουδών Επιλογής στον τομέα της
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης. Στο Πρόγραμμα αυτό θα συμμετείχαν και εξωτερικοί
φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης καθώς και σημαντικός αριθμός εξωτερικών
συνεργατών από τον ακαδημαϊκό χώρο.
Σε ό,τι αφορά το σκεπτικό ίδρυσης του προγράμματος και τη σκοποθεσία του υπογραμμίζεται
ότι: «το πρόγραμμα επιχειρεί ακολουθώντας τις σύγχρονες επιταγές στους τομείς της Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων και της Διοίκησης, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας των

επιμέρους γνωστικών αντικειμένων· διεπιστημονικότητα, που διασφαλίζεται με την προσέγγιση των
τομέων αυτών από την πλευρά των οικονομικών επιστημών, της νομικής και διοικητικής επιστήμης της
κοινωνιολογίας, της πολιτικής επιστήμης, της παιδαγωγικής, της διοίκησης επιχειρήσεων (management),
καθώς και της ψυχολογίας.
Ειδικότερα, τα θέματα, προσεγγίζονται τόσο στο επίπεδο του ευρύτερου δημόσιου και κοινωνικού
τομέα (δημόσια διοίκηση, διοίκηση δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσια
πολιτική, κ.ά.) όσο και στο επίπεδο του ιδιωτικού (διοίκηση επιχειρήσεων, διαχείριση ανάπτυξης,
διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, κ.ά.). Παράλληλα, καλύπτονται πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης από
το μικροεπίπεδο της επιχείρησης ή μονάδας οργάνωσης, στο τοπικό επίπεδο, στο επίπεδο της
περιφέρειας, στο επίπεδο του εθνικού κράτους (δημόσια διοίκηση και πολιτική) και τέλος, στο υπερεθνικό
και διεθνές επίπεδο (Ευρωπαϊκή διοίκηση και πολιτική, διεθνείς οργανισμοί).
Στο πλαίσιο της διευρυμένης αυτής προσέγγισης, το Πρόγραμμα προσφέρει ένα βασικό κορμό
γνώσεων και τέσσερις επιμέρους κατευθύνσεις σπουδών. Μέσα από τις κατευθύνσεις παρέχεται στους
φοιτητές η δυνατότητα εξειδίκευσης στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, της ανάπτυξης και
της αυτοδιοίκησης, της διοίκησης επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών και της Ευρωπαϊκής
διοίκησης. Τέλος, προωθείται η πρακτική εφαρμογή των αποκτωμένων γνώσεων μέσω ειδικού
προγράμματος.
Το Πρόγραμμα ανταποκρινόμενο και στο γενικότερο στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής που είναι
η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενους/ες ανεξαρτήτως ηλικίας και η εισαγωγή
προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης στην Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνοπτικά επιδιώκει:
Ø
την προσφορά διεπιστημονικής εκπαίδευσης σε νέα και υπό ανάπτυξη γνωστικά πεδία
μέσω διατμηματικής συνεργασίας
Ø
τη συγκρότηση και λειτουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου προγράμματος σπουδών
ικανού να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και συχνά μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας
Ø
την παροχή εξειδίκευσης στους συγκεκριμένους τομείς
Ø
την ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης στους τομείς αυτούς
Ø
την οργάνωση και λειτουργία ενός Προγράμματος ανοιχτού σε διαδικασίες συνεχούς
αποτίμησης για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, καθώς και την εξασφάλιση της
δυνατότητας ορθολογικού επαναπροσδιορισμού και ανανέωσης της προσφερόμενης από το Πρόγραμμα
εκπαίδευσης.» (Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος 1999 σελ. 6-7).
Η διάρκεια φοίτησης του Προγράμματος θα κυμαινόταν από 4-10 έτη για τους ενδιαφερόμενους
να αποκτήσουν πτυχίο, ενώ για τους ενδιαφερόμενους για μεμονωμένη ή ανεξάρτητη φοίτηση η διάρκεια
μπορούσε να περιορισθεί σε μία και μόνον περίοδο.
2.2 Η ιδρυτική Υπουργική Απόφαση, τα αντικειμενικά κριτήρια, οι συντελεστές βαρύτητας
κ.ά.
Στις 29 Ιουλίου 1998 ο τότε Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεράσιμος Αρσένης,
αφού έλαβε υπόψη του τις παραπάνω αποφάσεις των τεσσάρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών
με την υπ’ αριθμ. Β1/580 απόφασή του:
α) ενέκρινε τη λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών Επιλογής στο Παν/μιο Αθηνών
με τον τίτλο «Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Διοίκησης» με τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:
Διοίκηση Εκπαίδευσης και έρευνας· Διαχείριση Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης· Διοίκηση Δημόσιων
Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων· Ευρωπαϊκή Διοίκηση και Πολιτική (Φυριππής, 549-553),
β) καθόρισε τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών σε 250 με τη δυνατότητα αύξησης έως και 50%
από το ακαδημαϊκό έτος 1999-00 με απόφαση της Συνέλευσης του Προγράμματος,
γ) όρισε ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για το πρόγραμμα δεκατρείς περιόδους και
έναρξη λειτουργίας του προγράμματος το ακαδ. έτος 1998-99,
δ) προσδιόρισε σε τριάντα οκτώ (38) τουλάχιστον τα μαθήματα [παρακολούθηση και επιτυχής
εξέταση] για τη λήψη πτυχίου, και
ε) καθόρισε τα ποσοστά συμμετοχής κάθε κατηγορίας υποψηφίων στο Πρόγραμμα καθώς και
τους συντελεστές βαρύτητας των αντικειμενικών κριτηρίων.
2.3 Η λειτουργία του Προγράμματος
2.3.1 Αιτήσεις φοίτησης – Επιλογές – εγγραφές φοιτητών
Το Π.Σ.Ε. Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης άρχισε να λειτουργεί από το ακαδ. έτος 1998/99.
Μετά τη σχετική προκήρυξη – ανακοίνωση της λειτουργίας του στον τύπο κατατέθηκαν οι αιτήσεις των

ενδιαφερομένων για επιλογή σύμφωνα με το πλαίσιο και τις διαδικασίες του ν. 2525/97 και την Υπουργική
Απόφαση 6495/97. Οι ίδιες διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων ακολουθήθηκαν και κατά τα ακαδ. έτη
1999/00 και 2000/01.
Στη συνέχεια, με βάση το πλαίσιο της ερευνητικής μας εργασίας που σκοπό έχει να διερευνήσει
τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπουδαστικού ενδιαφέροντος (ηλικιακή διαστρωμάτωση
φοιτητών-τριών, επαγγελματική τους προέλευση, μορφωτικό τους background κ.ά.) και με απώτερο
στόχο την κριτική αξιολόγηση του θεσμού των Π.Σ.Ε. σε σχέση με το δικαίωμα του πολίτη για ανώτατη
μόρφωση για νέες γνώσεις και δεξιότητες δια βίου εκπαίδευσης, παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα
στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε σχετικά με το θέμα αυτό.
1. Πίνακας υποψηφίων και επιλεγέντων φοιτητών για το Πρόγραμμα
Ακαδ.
Ακαδ.
Ακαδ.
έτος
έτος
έτος
1998/99
1999/00
2000/01
Αιτήσεις
4060
3202
3022
Υποψηφίων
Επελέγησαν
255
257
275
Ενεγράφησαν
238
244
275

Σύνολο
10284
787
757

2. Πίνακας υποψηφίων φοιτητών στο Πρόγραμμα κατά κατηγορία εισαγωγής
Κατηγορί
1998/
1999/
2000/
Σύνο
ες Εισαγωγής
99
00
01
λο
1.
2221
1590
1275
5086
Απόφοιτοι
Λυκείου
2.
62
41
30
133
Φοιτητές
εξωτερικού
3.
94
63
119
276
Φοιτητές
ελληνικών ΑΕΙ-ΤΕΙ
4.
602
526
585
1713
Πτυχιούχοι ΑΕΙΤΕΙ
5. Λοιποί
1081
982
1013
3076
υποψήφιοι
Σύνολο
4060
3202
3022
1028
4

Κατηγορί
ες Εισαγωγής
1.
Απόφοιτοι
Λυκείου

3. Πίνακας αιτήσεων εισαγωγής κατά φύλο [άνδρες (Α) – γυναίκες (Γ)]
1998/
1999/
2000/
99
00
01
Α
718
559
445
Γ
1503
1031
830
Σύνο
2221
1590
1275
λο
Α
41
28
19
Γ
21
13
11

%
49,
46
1,2
9
2,6
8
16,
65
29,
92

Σύνο
λο
1722
364
5086
88
45

2.
Φοιτητές
εξωτερικού
3.
Φοιτητές
ελληνικών
ΑΕΙ-ΤΕΙ
4.
Πτυχιούχοι ΑΕΙΤΕΙ

Σύνο

62

41

30

133

Α
Γ
Σύνο

35
59
94

33
30
63

51
68
119

119
157
276

Α
Γ
Σύνο

261
341
602

222
304
526

246
339
585

729
984
1713

Α
Γ
Σύνο

412
669
1081

410
582
982

421
592
1013

1243
1833
3076

1467
(36,13%)
2593
(64,87%)
4060

1252
(39,10%)
1950
(60,90%)
3202

1182
(39,11%)
1840
(60,89%)
3022

3901
(37,93%)
6383
(62,07%)
1028

λο

λο

λο
5. Λοιποί
υποψήφιοι
λο
Σύνολο

Α
Γ
Σύνο
λο

4
4. Πίνακας αιτήσεων κατά ηλικία υποψηφίων
Ηλικί
1998/
1999/
2000/
α
99
00
01
<23
1599
909
806
24-35
587
598
404
36+
35
83
65
Σύνο
2221
1590
1275

Κατηγορί
ες Εισαγωγής
1.
Απόφοιτοι
Λυκείου

Σύνο
λο
3314
1589
183
5086

λο
2.
Φοιτητές
εξωτερικού

<23
24-35
36+
Σύνο

45
15
2
62

29
12
—
41

18
13
1
30

92
40
3
135

<23
24-35
36+
Σύνο

54
35
5
94

35
23
5
63

76
32
11
119

165
90
21
276

<23
24-35
36+
Σύνο

24
474
104
602

32
351
143
526

35
367
183
585

91
1192
430
1713

<23
24-35
36+
Σύνο

343
476
262
1081

361
363
258
982

298
444
271
1013

1002
1283
791
3076

λο
3.
Φοιτητές
ελληνικών ΑΕΙΤΕΙ
λο
4.
Πτυχιούχοι
ΤΕΙ

ΑΕΙ-

λο
5. Λοιποί
υποψήφιοι

λο

ης

αβία

Σύνολο

<23
24-35
36+
Σύνο

2065
(50,87%)
1587
(39,08%)
408
(10,05%)
4060

1366
(42,66%)
1347
(42,06%)
489
(15,28%)
3202

1233
(40,80%)
1258
(41,62%)
531
(17,58%)
3022

λο

4664
(45,35%)
4192
(40,76%)
1428
(13,79%)
1028
4

5. Πίνακας ανάλυσης αιτήσεων φοιτητών εξωτερικού (κατηγορία 2) κατά χώρα φοίτησης –
γνωστικά αντικείμενα σπουδών
1998/99
1999/00
2000/01
Γνωστικά
αντικείμενα

Υποψή
φιοι

Γνωστικά
αντικείμενα

Οικονομικών
Επιστημών,
Ψυχολογίας
Αρχιτεκτονικής

12

Επιχειρησιακών
σπουδών
Νομικής,
Αρχιτεκτονικής

2

—

—

5

Νομικής

2

Οικον.
Επιστημών,
Ψυχολογίας
Ιατρικής

2

—

—

1

Ιατρικής,
Μηχανολογίας,
Φαρμακευτικής, Οικον.
Επιστημών, Πολιτ.
Μηχανικών, Νομικής
Νομικής,
Διεθνών
σχέσεων, Management
Οικον.
Επιστημών, Νομικής,
Πληροφορικής
Ιατρικής

29

Ιατρικής

1

6

Οικονομικών
Επιστημών,
Ψυχολογίας

Υποψή
φιοι

Οικον.
Επιστημών
Ιατρικής,
Φαρμακευτικής,
Οικον.
Επιστημών,
Φιλολογίας, Πολιτ.
Μηχανικών
Ψυχολογίας

11

1
24

—
Ιατρικής,
Φαρμακευτικής, Οικον.
Επιστημών, Πολιτ.
Μηχανικών, Νομικής

6

2

4

—

—

15

—

—

—

—

—

—

1

—

—

62

Οικονομικών
Επιστημών,
Ψυχολογίας,
Μηχανολογίας, Επιχ.
Σπουδών
Αγγλικής
Φιλολογίας, Η/Υ
Κοινωνιολογίας,
Μάρκετινγκ,
Εκπαίδευσης και έρευνας
—

Υποψή
φιοι

1

3

Κτηνιατρικής,
Οδοντιατρικής

Γνωστικά
αντικείμενα

2

Ιατρικής, Πολιτικών
επιστημών
Διεθνούς Οικονομίας

41

6. Πίνακας ανάλυσης αιτήσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ – ΤΕΙ (κατηγορία 3) κατά εκπαιδευτικό
ίδρυμα και τμήματα

2

1

30

ών

αιά

μιο

νείο

ου
ς

ης

1998/99
Τμήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΤΕΦΑΑ, ΠΤΔΕ,
Φυσικό, ΤΕΑΠΗ,
Φιλοσοφική,
Μαθηματικό, Γαλλικό
ΠΤΔΕ,
Γαλλικό, Καλών
Τεχνών
Οργάνωση –
Διοίκηση Επιχειρ.,
Χρηματοοικονομικό,
Στατιστική
Δημόσια
Διοίκηση,
Κοινωνική
Πολιτική,
Ανθρωπιστικές
Επιστήμες
Ναυπηγών
Οικονομικών
Επιστημών,
Πληροφορικής
Φιλοσοφική,
Νηπιαγωγών
ΠΤΔΕ
Μηχανικών,
Ιατρικής Τεχνολογίας
—

1999/00
Υποψ.
27

3
4

Τμήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΤΕΦΑΑ, ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΗ,
Φιλοσοφική, Ιατρική,
Οικονομικό
ΠΤΔΕ, Μαθηματικό
—

2000/01
Υποψ.
10

2

Νομικό,
Κτηνιατρικής

–

Στατιστικής,
Τεχνολογίας
Συστημάτων

7

Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας

1

—

2

Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων
—

1

—

—

—

2

—

1
4

Ναυτιλιακών Σπουδών
Τεχνολογίας Υλικών

1

—

1
1

—
—
—

3
2
1
2
—

Νηπιαγωγών,
Πολιτικών Επιστημών
Χαρτογραφίας
Μηχατρονικής,
Τεχνολογίας Υλικών
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
ΤΕΦΑΑ
Νηπιαγωγών

—
—

—
—

—

—

Φυσικής Παραγωγής

2

16

Νοσηλευτικής,
Βιβλιοθηκονόμων, Πολιτικών
Έργων, Διοίκησης
Επιχειρήσεων

5

9

Λογιστικής, Διοίκησης
& Οικονομίας, Πληροφορικής,
Τεχνολογικών εφαρμογών

13

Νοσηλευτικής,
Εμπορίας και
Διαφήμισης,
Τεχνολογίας
Τροφίμων, Διοίκησης
και Οικονομίας,
Τουριστικών
Επιχειρήσεων
Πολιτικών
Δομικών Έργων,
Μηχανολόγων,
Διοίκησης
Επιχειρήσεων,
Χρηματοοικονομικής,
Διοίκησης &
Οικονομίας

Τμήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΤΕΦΑΑ, ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΗ,
Φαρμακευτικής, Οικονομικό,
Πολιτικό

Βιβλιοθηκονομίας,
Διοίκησης & Οικονομίας,
Τοπογράφων, Πολιτικών
Έργων

Λογιστικής, Διοίκησης
& Οικονομίας, Ηλεκτρολόγων,
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων,
Βιομηχανικής Πληροφορικής

1998/99
Τμήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ
Διοίκησης &
Οικονομίας,
Νοσηλευτικής
Διοίκησης
Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων,
Τεχνολόγων
Τροφίμων
Νοσηλευτικής

2000/01

3

Τμήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ
Νοσηλευτικής

2

Γεωπονικής

1

1

Δασοπονίας

1

Υποψ.

Βιομηχανικού
Σχεδιασμού
Τουριστ.
Επιχειρήσεων
Ζωικής
Παραγωγής
Λογιστικής,
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Διοίκησης &
Οικονομίας
Λογιστικής

1

Λογιστικής,
Τουριστικών
Επιχειρήσεων

2

νίας

ς
στική

1999/00

1
1
4
1
1

—

—

—

—

—
—

Βιομηχανικής
Πληροφορικής
—
—
Ηλεκτρολογίας
—
Λογιστικής
Νοσηλευτικής,
Τεχνολόγων Ιατρικών
Συστημάτων
Γεωπονικής

Υποψ.
1

—

Τουριστικών
Επιχειρήσεων
Διοικητικής
Τεχνολογίας
Δασοπονίας

—

—

1

1

Ηλεκτρολογίας,
Μηχανολογίας

—

Διοίκησης &
Οικονομίας
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Περιβαλλοντικής
Τεχνολογίας,
Τηλεπικοινωνιών, Διαχείρισης
Γεωργικών Συστημάτων
Γεωπονικής,
Βρεφονηπιοκόμων
—

1
5

2

—
—

Τουριστικών
Επιχειρήσεων
—
—

—
—

—

—

—

—

—

1
—

—

—

1

94

63

ΣΤΥΑ

Ικάρων, ΣΤΥΑ
—

Τμήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ
Διοίκησης
Επιχειρήσεων,
Τουριστικών
Επιχειρήσεων
Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος

1

3
1

Εμπορίου
Ενεργειακής
Τεχνολογίας
Τεχνολογίας,
Γεωπονίας
Πλοιάρχων
—
—

7. Πίνακας ανάλυσης αιτήσεων Πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ (κατηγορία 4) κατά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
και Τμήματα

1998/99
Τμήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΤΕΦΑΑ, ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΗ,
Φιλοσοφική, Μαθηματικό,
Νομικό, Πολιτικό, Θεολογικό,
Βιολογικό, Φυσικό,
Γεωλογικό, Οικονομικό,
Αγγλικό
ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΗ,
Φιλοσοφική, Μαθηματικό,
Γερμανικό, Γαλλικό,
Θεολογικό
Στατιστικής,
Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Οικονομικών Επιστ.
Κοινωνιολογίας,
Δημόσιας Διοίκησης,
Πολιτικών Επιστημών,
Επικοινωνίας & ΜΜΕ
Χημικών Μηχανικών,
Μηχανολόγων
Πληροφορικής,
Οργάνωση &
Διοίκηση Επιχειρ.
Μαθηματικό, ΠΤΔΕ,
Φιλοσοφική, ΤΕΑΠΗ

1999/00
Υποψ.
156

Τμήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΤΕΦΑΑ, ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΗ,
Φιλοσοφική, Νομικό,
Πολιτικό, Μαθηματικό,
Οικονομικό

2000/01
Υποψ.
116

38

ΤΕΦΑΑ, ΤΕΑΠΗ,
Φιλοσοφική, Νομικό, Χημικό,
Ψυχολογίας, Γεωπονίας

13

Οργάνωσης &
Διοίκησης Επιχ.

35

Κοινωνιολογίας,
Πολιτικών Επιστημών,
Δημόσιας Διοίκησης

28

2

Ηλεκτρολόγων,
Χημικών Μηχανικών
Οργάνωσης &
Διοίκησης Επιχειρήσεων

4

Φιλοσοφική, ΠΤΔΕ,
Μαθηματικό

8

18
15

38

2

6

Μαθηματικό,
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

15

ΠΤΔΕ, Ανθρωπολογίας

5

Φιλοσοφική,
Κοινωνικών Επιστημών,
Επιστήμες Η/Υ
ΠΤΔΕ, Νομικό
Ξένων Γλωσσών

26

Π.Τ.Δ.Ε.

3

ΠΤΔΕ, ΤΕΦΑΑ, Νομικό
Μεταφραστών

8
2

Φυσικό,
Μηχανολόγων, Νηπιαγωγών,
Μαθηματικό, Χημικό,
Φαρμακευτικό
Γεωπονικής

19

3
1

2

Εφαρμογών
Πληροφορικής

1

—

—

Νοσηλευτικής,
Φυσικοθεραπείας,
Επισκεπτών Υγείας,
Διοίκησης Επιχειρ.,

108

ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΗ,
Οικονομικό
Γεωπονικής
Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Διεθνών
Ευρωπαϊκών Σπουδών
—
Λογιστικής,
Βιβλιοθηκονομίας,
Βρεφονηπιοκόμων,
Νοσηλευτικής, Διοίκησης &
Οικονομίας

15

1

Τμήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΤΕΦΑΑ, ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΗ,
Φιλοσοφική, Οικονομικό,
Πολιτικό, Νομικό, Θεολογικό

ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΗ,
Φιλοσοφική, Οικονομικό,
Νομικό, Θεολογικό,
Πληροφορικής
Οικονομικό,
Στατιστικής,
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Κοινωνιολογίας,
Πολιτικό, Διεθνών Σπουδών,
ΜΜΕ
Ηλεκτρολόγων,
Πολιτικών Μηχανικών
Οργάνωσης &
Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΤΔΕ, Ιστορίας,
Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική,
Χημικό
ΠΤΔΕ, Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας
Φιλοσοφική, Φυσικής
Αγωγής, ΠΤΔΕ
ΤΕΦΑΑ, Νομικό
Ιστορίας,
Μεταφραστών
ΠΤΔΕ,
Μαθηματικό,
Φυσικό, Οικονομικό
—

3

Οικονομικό, Διεθνών
Ευρωπαϊκών Σπουδών

—

ΠΤΔΕ, ΤΕΦΑΑ

103

Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας,
Διοίκησης & Οικονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας,
Φυσικοθεραπείας

1998/99
Τμήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ
Λογιστικής, Βιβλιοθηκονόμων,
Τουριστικών Επαγγελμάτων
Διοίκησης &
Οικονομίας, Λογιστικής,
Ηλεκτρολόγων, Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Λογιστικής,
Φυσικοθεραπείας,
Νοσηλευτικής
Διοίκησης &
Οικονομίας, Νοσηλευτικής
Δασοπονίας
Λογιστικής,
Ηλεκτρολογίας
Νοσηλευτικής,
Λογιστικής, Διοίκησης &
Οικονομίας, Μηχανολογίας

1999/00
Υποψ.

25

6
11
1
5
16

Τμήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ

Λογιστικής,
Ηλεκτρολόγων,
Πληροφορικής
Λογιστικής,
Βρεφονηπιοκόμων, Διοίκησης
& Οικονομίας
Νοσηλευτικής,
Λογιστικής, Διοίκησης &
Οικονομίας
—
Ηλεκτρολόγων,
Λογιστικής,
Διοίκησης Επιχειρ.
Λογιστικής,
Νοσηλευτικής,
Διοίκησης Επιχειρ.,
Δασοπονίας, Γεωπονίας
—
Διοίκησης &
Οικονομίας

2000/01
Υποψ.

23

Τμήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ

Λογιστικής, Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Διοίκησης &
Οικονομίας

5

Νοσηλευτικής,
Τουριστικών Επιχειρήσεων

8

Νοσηλευτικής,
Διοίκηση Επιχειρ., Διοίκησης
& Οικονομίας
Δασοπονίας
Διοίκησης &
Οικονομίας, Τεχνολόγων
Μηχανικών
Λογιστικής,
Νοσηλευτικής,
Δασοπονίας,
Διοίκησης Επιχειρήσεων

—
6
15

Γεωπονίας
Λογιστικής,
Βρεφονηπιοκόμων, Διοίκησης
& Οικονομίας

1
4

Λογιστικής,
Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Διοίκησης &
Οικονομίας, Ηλεκτρολογίας
Λογιστικής, Διοίκησης
& Οικονομίας, Νοσηλευτικής

10

Μηχανολόγων,
Λογιστικής, Ηλεκτρολογίας,
Διοίκησης & Οικονομίας

10

Ηλεκτρολογίας,
Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Διοίκησης & Οικονομίας

6

Λογιστικής,
Νοσηλευτικής,
Ηλεκτρολογίας, Διοίκησης &
Οικονομίας
—

14

Λογιστικής, Διοίκησης
& Οικονομίας, Μηχανολογίας

Μηχανολόγων,
Χημικών Πετρελαίου
Λογιστικής,
Διοίκησης Επιχειρ.
—
—
—
Ικάρων,
Αστυφυλάκων, Ευελπίδων,
Ναυτικού
—
—
—

4
3
—
—
—
16
22
17
10
602

Διοίκησης &
Οικονομίας
Βρεφονηπιοκόμων
Διοίκησης &
Οικονομίας
—
Ικάρων,
Αστυφυλάκων,
Αστυνομίας, Ευελπίδων
—
—
—

—
4

—
Βρεφονηπιοκόμων

—

Χημικών Πετρελαίων

1

Διοίκησης &
Οικονομίας
—
Διοίκησης &
Οικονομίας, Φυτικής
Παραγωγής
Φυτικής Παραγωγής
Αστυνομίας,
Αστυφυλάκων, Ναυτικού

2
2
—
43
27

—

16
8
526

—
—

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο μεγάλος αριθμός των υποψηφίων φοιτητών του Π.Σ.Ε. Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αθηνών σε σχέση με τις προβλεπόμενες θέσεις σπουδαστών [1/16 το ακαδ. έτος 1998/99,
1/13 το ομόλογο 1999/2000 και 1/11 κατά το 2000/01] αποδεικνύει την αναγκαιότητα του Τμήματος, την
ορθή κατεύθυνση των σπουδών αλλά και το ενδιαφέρον που προκάλεσε. Η σχετική μείωση της αναλογίας
που εμφανίζεται στο διάστημα της τριετίας (βλ. πιν. 1) οφείλεται στη συγκυρία, στις παραμέτρους της
ενημέρωσης για την προκήρυξη των θέσεων καθώς και στο ζήτημα που είχε να κάνει με το Π.Σ.Ε. του
Πολυτεχνείου Κρήτης και το οποίο προκάλεσε ορισμένους ενδοιασμούς για το μέλλον του θεσμού. Η
επιλογή της εγγραφής και ο αριθμός των κατ’ αρχήν εγγραφέντων (1/14) επιβεβαιώνει την προσοχή με
την οποία καθορίστηκαν τα αντικειμενικά κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας για την επιλογή των
φοιτητών(-τριών) του Π.Σ.Ε. Από τους επιλεγέντες ένα χαμηλό ποσοστό (0,29%) δεν ενεγράφη για λόγους
ασθενείας ή επειδή εισήχθησαν στο μεταξύ σε συμβατικά Πανεπιστημιακά Τμήματα ή επειδή η προσωρινή
παραμονή τους στην επαρχία απέτρεψε τελικά από αυτό.
Οι απόφοιτοι του Λυκείου καλύπτουν περίπου το 50% [49,46%] των υποψηφίων, πράγμα που
υποδεικνύει ότι κάτω από τις νέες συνθήκες, τις επαγγελματικές δυνατότητες ή ευκαιρίες, το οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτισμικό τους status, οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι επιδιώκουν πλέον την πρόσβασή τους
στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αν σε αυτούς συνυπολογιστεί το αξιοσημείωτο ποσοστό των «λοιπών
υποψηφίων» [29,92%] οι οποίοι στο σύνολό τους είναι απόφοιτοι Λυκείου (πιν. 2) που δεν έχουν
συμμετάσχει σε Γενικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, διαπιστώνεται η διάθεση για πανεπιστημιακή μόρφωση
που δεν διασυνδέεται άμεσα και αποκλειστικά με συγκεκριμένη εργασιακή απασχόληση. Αιτήσεις
φοιτητών του εξωτερικού είναι περιορισμένου αριθμού (1,29%), γιατί εκείνοι, κατά κανόνα,
ακολουθούσαν σπουδές της αρεσκείας τους και φαίνεται ότι δεν είχαν πιεστικά οικονομικά κίνητρα
επιστροφής στην Ελλάδα. Οι αιτήσεις, εξάλλου, φοιτητών ελληνικών Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. καλύπτει το 2,68%,
επειδή, όπως με ιδιαίτερη προσοχή διερευνήσαμε, θεωρήθηκε πρόσκαιρα ότι η εγγραφή τους στο ΠΣΕ
ενείχε βαθμό επικινδυνότητας όταν η κατάσταση δεν είχε ακόμη σταθεροποιηθεί ή όταν γεννήθηκαν
ορισμένες αμφιβολίες για το κύρος και την ισοτιμία των πτυχίων.
Από τη συγκριτική επεξεργασία των πινάκων (πιν. 3, 9) στους οποίους καταγράφεται το φύλο
όσων υπέβαλαν αίτηση εγγραφής και εκείνων που έγιναν τελικά δεκτοί(-ές) διαπιστώνεται η υπεροχή
των γυναικών (62,07%) έναντι των ανδρών (37,93%), φαινόμενο που σχετίζεται με το ότι περισσότερες
γυναίκες δεν είχαν έως τότε αποκατασταθεί εργασιακά, ότι άλλες είχαν δημιουργήσει οικογένεια και ήταν
σε θέση πλέον να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο στις σπουδές αλλά και γενικότερα είχαν
μεγαλύτερο συναφές ενδιαφέρον, όπως, άλλωστε, αποδεικνύεται και από τις επιδόσεις τους κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους.
Κρίσιμες και στατιστικά περίπου ισοβαρείς (πιν. 4) είναι οι ηλικίες 20-35 των αιτούντων, όπου η
αβεβαιότητα και το άδηλο της καθημερινής και ευρύτερα κοινωνικής ζωής είναι εντονότερο, καθώς και
οι ψυχικές αντοχές ή οι οικογενειακές μέριμνες έχουν τη δική τους σημασία, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα
και ίσως καθοριστικά στη συνολικότητα του φαινομένου, αν συνεκτιμηθεί ότι σε ηλικίες 36+ το ποσοστό
περίπου υποτριπλασιάζεται (13,79%). Χώρες, εξάλλου, στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη ελληνική
φοιτητική μετανάστευση (πιν. 5) εμφανίζουν μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων φοιτητών(-τριών) για
παρακολούθηση μαθημάτων στο Π.Σ.Ε.
Από τον πιν. 6 που αναφέρεται σε αιτήσεις φοιτητών Ελληνικών Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και άλλων
Σχολών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνάγεται ότι όσοι λάμβαναν πανεπιστημιακή μόρφωση
επιζητούσαν σε ποσοστό 35,86% επιμόρφωση ή αναβάθμιση των σπουδών τους έναντι του 61,23% των
Τ.Ε.Ι. Στην έκφραση της προσδοκίας τους, όπως αυτή προκύπτει από τις αιτήσεις τους, αναγνωρίζονται
γνωστικές συνιστώσες και κριτήρια των Ανωτάτων Σπουδών στην Ελλάδα. Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό
ότι φοιτητές προερχόμενοι από περιφερειακά Πανεπιστήμια της ημεδαπής καλύπτουν το ¼ των αιτήσεων
(25,25%), ενώ οι αντίστοιχες των Τ.Ε.Ι. περίπου ισοσταθμίζονται (εκτός Αττικής 49,70%). Στη δεύτερη
περίπτωση φαίνεται, όπως οι αριθμοί ενδεικνύουν, ότι υπήρχε προφανώς μεγαλύτερη ανάγκη.
Παράλληλα, χρειάζεται να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι πολλοί από τους φοιτητές(-τριες) των Τ.Ε.Ι.,
σύμφωνα και με την επιβεβαιωμένη σπουδαστική πρακτική των εγγραφών, εγγράφονταν στο
Τεχνολογικό Ίδρυμα (για στρατολογικούς λόγους ή επιζητώντας το επόμενο ακαδ. έτος τη βελτίωση
εισαγωγής τους ή προσβλέποντας σε μετεγγραφή) αλλά, τελικά, δεν παρακολουθούσαν μαθήματα.

Επισημαίνεται ακόμη, ότι φοιτητές(-τριες) Τ.Ε.Ι. που είχαν εγγραφεί σε Σχολές πόλεων με ευχερέστερη
δυνατότητα συγκοινωνιακής πρόσβασης στο Π.Σ.Ε. (Πάτρα, Χαλκίδα, Καλαμάτα, κ.ά.) υπερτερούν
αριθμητικά.
Άλλη κατηγορία υποψηφίων (πιν. 7) είναι εκείνοι(-ες) που είχαν ήδη λάβει πτυχίο Ανώτατης
Σχολής αλλά θεωρούσαν απαραίτητη τη συνέχιση των σπουδών τους σ’ ένα Τμήμα που εν δυνάμει θα
τους προσέφερε κάτι επιπλέον από το βασικό πανεπιστημιακό τους δίπλωμα: την ειδίκευση, δηλαδή, στη
διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη διεύθυνση οργανισμών, επιχειρήσεων
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και στον προγραμματισμό και στη
συστηματοποίηση της εργασίας που ασκούν ή προσβλέπουν να ασκήσουν. Όσον αφορά στην ανάλογη
περίπτωση πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., η στατιστική τους εικόνα δεν διαφέρει ουσιωδώς της αντίστοιχης εκείνων
που σπουδάζουν σε αυτά (κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων εγγραφής). Το ποσοστό των
πτυχιούχων Πανεπιστημίων του Κέντρου παρουσιάζει μείωση της τάξεως του 12%,
με εξισορροπιστική αύξηση του ποσοστού των διπλωματούχων περιφερειακών Α.Ε.Ι.
Ποσοστιαία παρουσιάζεται αυξημένος και ο αριθμός των πτυχιούχων συγκριτικά με τους ήδη
φοιτητές που επιζητούν το Π.Σ.Ε. (35,86% → 49,67%). Είναι σαφές ότι οι συγκεκριμένοι αιτούντες
αντιλαμβάνονται ότι οι σπουδές χρειάζονται να συμπληρωθούν με νέα και σύγχρονα γνωστικά
αντικείμενα που παρέχονται στο Π.Σ.Ε. Η διαφορά της τάξεως περίπου του 10% που καταγράφηκε όσον
αφορά στους αποφοίτους περιφερειακών Α.Ε.Ι. ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό να είναι φαινομενική, με
δεδομένο τον εξαστισμό της ελληνικής κοινωνίας και τον επαγγελματικό συγκεντρωτισμό. Η ζήτηση του
Π.Σ.Ε. από αποφοίτους Στρατιωτικών Σχολών και, κυρίως, Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας οφείλεται στη
βούληση προσώπων να αποκτήσουν, ταυτόχρονα με την αύξηση των γνώσεών τους, περισσότερα τυπικά
–με πτυχίο διασφαλιζόμενα– προσόντα για την κατοχύρωση της περαιτέρω εξέλιξής τους.
Η σύνθεση του φοιτητικού σώματος του Π.Σ.Ε. Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αθηνών σε ό,τι αφορά στην επαγγελματική κατάσταση των φοιτητών του αναδεικνύει ένα
ευρύ πεδίο επαγγελματικών απασχολήσεων με πλέον ισχυρή εκπροσώπηση των ιδιωτικών υπαλλήλων
(32,35%) και των δημοσίων υπαλλήλων (19,55%) και απλώς αντιπροσωπευτική την παρουσία των
δημοσιογράφων (0,69%), των ιατρών (0,17%) και των συνταξιούχων του δημοσίου (0,17%). Αυτό,
άλλωστε, αποτυπώνεται και στις κατευθύνσεις σπουδών του Τμήματος, για το οποίο η έρευνά μας
βρίσκεται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, θα μας απασχολήσει ερευνητικά συστατικό στοιχείο του
Προγράμματος που είναι η πρακτική εφαρμογή των αποκτωμένων γνώσεων καθώς και η δημιουργία
πλαισίου
συνεχούς
αποτίμησης
και
αξιολόγησης
του
εκπαιδευτικού
έργου
και
των παρεχομένων υπηρεσιών.
Το Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών
δίνοντας σπουδαστικές ευκαιρίες σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε φοιτητές και
σε πτυχιούχους μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξασφαλίζει (επανα)δικαίωμα στον
πολίτη για ανώτατη μόρφωση, προσφέρει το δικαίωμα στη μαθησιακή επιλογή, δικαίωμα στο πότε, πού
και πώς θα κατακτηθούν νέες δεξιότητες και θα εμπλουτισθούν οι γνώσεις. Συνιστά αξιοσημείωτη αλλαγή
στα εκπαιδευτικά δρώμενα και ενισχύει το εκπαιδευτικό σύστημα στο να απαντήσει στις προκλήσεις των
καιρών για ουσιαστική, δημοκρατική, ανθρωποκεντρική μόρφωση πέρα από συμβατικά όρια και
φραγμούς στη γνώση, στην εκπαίδευση και στην παιδεία.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται το θεσμικό πλαίσιο και ο λειτουργικός ρόλος των γυμνασίων
που λειτουργούν κάτω από τη φροντίδα και τον έλεγχο των ελληνικών ορθόδοξων κοινοτήτων. Η μέση
βαθμίδα της εκπαίδευσης, όπως και γενικότερα, η εκπαίδευση υπό τη διοίκηση του Οικουμενικού
Πατριαρχείου αναπτύσσεται με όρους που διαφοροποιούνται από τη συγκρότηση των σχολικών δικτύων
που αναπτύσσουν αντίστοιχες πολιτικές διοικήσεις. Κατά συνέπεια, φαίνεται να είναι το παραδοσιακό
πλαίσιο της εκκλησιαστικής αντίληψης για την εκπαίδευση που προσδιορίζει τους όρους ανάπτυξης ενός
περιορισμένου δικτύου μέσης εκπαίδευσης, που προορίζεται να συντελέσει στη στελέχωση των
εκκλησιαστικών και κοινοτικών δομών, αποκτώντας χαρακτήρα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αν και από
τη δεκαετία του 1870 καταγράφονται τόσο η άνθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσο και το αυξανόμενο
ενδιαφέρον του ελληνικού κράτους για σύσταση και αξιοποίηση των γυμνασίων, σύμφωνα με τις εθνικές
επιδιώξεις του στο οθωμανικό έδαφος, η μέση εκπαίδευση παραμένει περιορισμένη ποσοτικά και
προσδιορισμένη κοινωνικά. Η ερμηνεία των παραπάνω δεδομένων σχετίζεται με τρεις παράγοντες: α)η
εκκλησιαστική διοίκηση, σε αντίθεση με τις εκάστοτε πολιτικές διοικήσεις, δεν αντιμετωπίζει το χώρο της
μέσης εκπαίδευσης ως προνομιακό πεδίο αναπαραγωγής των κοινωνικοποιητικών της προθέσεων, β)το
πολυδάπανο σχολείο της μέσης εκπαίδευσης δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τα εθνικά συμφέροντα,
όπως αυτά προσεγγίζονται από το ελληνικό υπουργείο των εξωτερικών, γ)οι τοπικές κοινωνίες
αναπτύσσουν την περίοδο αυτή ως αίτημα την αντιμετώπιση των πρακτικών τους αναγκών μέσω της
εξειδίκευσης του μαθητικού δυναμικού της μέσης εκπαίδευσης.

ABSTRACT
The case we are going to examine below concerns the operational and legal frame of Gymnasia under
the inspection of Greek Orthodox millet. The secondary level of education as well as the education under
the authority of Ecumenical Patriarchate as a whole is developed differently compared to those under
political authority. Consequently, the traditional frame of the religious view of education leads to the
development of secondary schools within a limited net; development that is also meant to have an
occupational character. Since the 1870’s the growth of private efforts and the increasing interest of the
Greek state to establish Gymnasia according to the national goals are registered. Though, secondary
schools are still limited and referred to high society. The meaning of all of the above can be given by the
following reasons: a) Contrary to the political authority, ecclesiastic authority does not take secondary
schools as a beneficial area of reproducing intensions of socialization. b) Expensive secondary schools do
not seem to be a priority to ethnic fundamental axes of the Greek Ministry of Foreign Affairs. c) Local
communities demand to face their practical needs via the specification of pupils at the secondary level
of education.

Η αναφορά μας στην εκπαιδευτική κατάσταση του δικτύου που συγκροτούν οι ελληνικές κοινότητες
της οθωμανικής επικράτειας στο μεταίχμιο 19ου και 20ου αιώνα οφείλει να ανταποκριθεί σε ειδικές
παραμέτρους. Ως τέτοιες μπορούν να χαρακτηριστούν, αρχικά, όσες προκύπτουν από την άμεση υπαγωγή
του εκπαιδευτικού συστήματος στην εκκλησιαστική διοίκηση. Η εκκλησιαστική αντίληψη ως προς το
ευκταίο αποτέλεσμα της σχολικής αγωγής ταυτίζει την ηθοποίηση του παιδιού (Κουλούρη, 1988: 68) με
την εναρμόνιση στην αποστολική και πατερική διδασκαλία. Συνεπώς, τόσο στο επίπεδο της
κοινωνικοποιητικής όσο και της γνωστικής λειτουργίας που καλείται να επιτελέσει το σχολείο, καθίσταται
αδιαπραγμάτευτη η “εμβάθυνση στην ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία”. Όπως επισημαίνει ο Μανουήλ
Γεδεών: “… η παίδευσις των χριστιανών νέων, η κατά τας αποστολικάς επιστολάς τε και διαταγάς έχει
σκοπόν ‘να καθιστά αυτούς χρηστά μέλη της χριστιανικής κοινωνίας, όπερ επί τοσούτους αιώνας
επεζήτησε και επεδίωξεν η Εκκλησία η ποιμαίνουσα, μη απομακρυνομένη, μηδέ δυναμένη να απομακρυνθή
της διδασκαλίας των αποστόλων και των πατέρων” (Γεδεών, 1911: 57).
Ως προέκταση, υπέρβαση ή νεωτεριστική εκδοχή αυτής της αντίληψης για την παιδεία προβάλλονται,
πολλές φορές, από λαϊκά ή κληρικά μέλη της ορθόδοξης κοινότητας προτάσεις ή αναγωγές που
συντείνουν στην άποψη ότι ως χρηστά μέλη της χριστιανικής κοινωνίας νοούνται, επίσης, όσα συντελούν
στη διατήρηση ή τη μεγέθυνσή της στο πλαίσιο των κοινοτικών και εθνικών ανταγωνισμών. Άλλωστε, για
την παιδεία των Ρωμιών της οθωμανικής επικράτειας στο τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα φαίνεται να
ισχύει το αυτονόητο. ως προϊόν μιας δυναμικά μεταλλασσόμενης πραγματικότητας αντανακλά τα
χαρακτηριστικά και ενσωματώνει τα προβλήματα της εκάστοτε εποχής (Αναγνωστοπούλου, 1997: 301).
Από τη δεκαετία του 1870 και έπειτα οι όροι διαβίωσης του μη μουσουλμανικού πληθυσμού της
οθωμανικής αυτοκρατορίας παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση (Τσουκαλάς, 1977: 452), γεγονός που
προσδιορίζει δυναμικά τις προϋποθέσεις κοινωνικής κινητικότητας. Εξάλλου, ισχυρό έναυσμα για την
ενδυνάμωση και την επεξεργασία εκπαιδευτικών παραμέτρων συνιστούν την περίοδο αυτή οι επιπτώσεις
από την εξέλιξη του Ανατολικού Ζητήματος. Από τη στιγμή που η θρησκευτική ομολογία και η συμμετοχή
στα κοινοτικά εκπαιδευτικά δίκτυα αντιμετωπίζονται ως τεκμήρια εθνικού προσδιορισμού (Βούρη, 1999:
45), “η πρόοδος του σχολείου γίνεται το μέτρο της προόδου του εθνικισμού” (Hobsbawm, 1997: 165167).
Αποτελεί, επομένως, κοινό τόπο στη βάση των συμπερασμάτων που εξάγονται από τις σχετικές
έρευνες ότι το σχολείο στο χωροχρονικό πλαίσιο που εξετάζουμε διαμορφώνει τη λειτουργία του σε
συνάρτηση με μια σειρά παραμέτρων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στη διοίκηση και οργάνωση του
εκπαιδευτικού δικτύου που διαρθρώνουν την περίοδο αυτή οι κατά τόπους ελληνικές κοινότητες
εμπλέκονται συνήθως διάφοροι φορείς:
·
οι τοπικές κοινωνίες, στη βάση του εθιμικού δικαίου και της κοινοτικής τους οργάνωσης με τις
αρμόδιες σχολικές εφορίες και τις φιλεκπαιδευτικές συσσωματώσεις πολιτών (Μπέτσας, 1997: 148) &
(Μπονίδης, 1996: 37-41).
·
η εκκλησιαστική αρχή, ως ο ανώτατος φορέας διοίκησης της εκπαίδευσης του millet, στη βάση της
θεώρησης της παιδείας ως κατεξοχήν ποιμαντορικού καθήκοντος και ως μέσου που αναδεικνύει τις
παραδοσιακές πνευματικές αξίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που συμβάλλει στη συσπείρωση του Γένους
και, κατά συνέπεια, στη διατήρηση της διορθόδοξης ενότητας (Ανεστίδης, 1993: 84).
·
η οθωμανική κυβέρνηση, ως η αρμόδια πολιτική αρχή που επιχειρεί την περίοδο αυτή να θέσει την
εκπαίδευση των millet κάτω από την εποπτεία της κρατικής διοίκησης (Kazamias, 1966: 58). Ως η κρατική
αρχή που, για πρώτη φορά στην ιστορία του οθωμανικού κράτους, επιχειρεί την περίοδο αυτή να
εγκαθιδρύσει ένα κοσμικό εκπαιδευτικό σύστημα ελεγχόμενο από το κράτος, εναλλακτικό –και όχι
υποκατάστατο- των παραδοσιακών κοινοτικών δικτύων (Karpat, 1986 :164-165).
·
φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με το ελληνικό κράτος. Πρόκειται για τα εγκατεσπαρμένα
στην οθωμανική επικράτεια ελληνικά προξενεία και ιδιωτικούς συλλόγους, που σχετίζονται άμεσα με το
ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών και προωθούν εκπαιδευτικές επιλογές για τα ελληνικά σχολεία σε
άμεση συνάρτηση με τους βασικούς άξονες της εθνικής πολιτικής στο χώρο (Βούρη, 1992: 71). Το
ελληνικό κράτος αποδίδει την περίοδο αυτή προφανή έμφαση στην πολιτιστική διείσδυση μέσω των
σχολείων για την εκπλήρωση των εθνικών επιδιώξεων στον τουρκοκρατούμενο χώρο (Betsas, 2000: 238).
Το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της μέσης, που συγκροτεί το
ρωμαίικο millet από το 1873 έως το 1908 συνδέεται άρρηκτα με τη φιλοσοφία που επικρατεί στην
οθωμανική επικράτεια μετά την παραχώρηση του Tanzimat. Σε σχέση με τη μέση εκπαίδευση εκφράζεται
στο μεταρρυθμιστικό κείμενο του Hatti Humayun η ευχή να προχωρήσουν τα millet στη σύσταση σχολών
επιστημών, τεχνών και βιομηχανίας (Νικολαΐδης, 1880: 2862). Ωστόσο, εκείνο το νομοθετικό κείμενο που

θεσμοθετεί το πλαίσιο διάρθρωσης του κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και αυτό της
διοικητικής συσχέτισης των σχολείων των θρησκευτικών κοινοτήτων με το οθωμανικό κράτος είναι ο
“Γενικός Κανονισμός περί Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, που δημοσιεύεται το 1869 (Νικολαΐδης, 1890: 12981344) και διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι το 1911 (Εκκλησιαστική Αλήθεια, 5/2/1911: 33-40). Στον Κανονισμό
λαμβάνεται πρόνοια για την εγκαθίδρυση διαρθρωμένου κρατικού εκπαιδευτικού δικτύου, που
απευθύνεται σε μουσουλμάνους και μη και λειτουργεί παράλληλα με το υπάρχον διαδεδομένο σύστημα
των κοινοτικών και ιδιωτικών σχολών. Με τα άρθρα 129 και 130 του Κανονισμού καθορίζεται η υπαγωγή
των λειτουργούντων κοινοτικών και ιδιωτικών σχολείων στον κρατικό έλεγχο. Σύμφωνα με τα άρθρα
αυτά, οι διδάσκοντες στα “Ελεύθερα Σχολεία”, όπως ονομάζονται τα κοινοτικά εκπαιδευτήρια, οφείλουν
να φέρουν δίπλωμα ικανότητας εγκεκριμένο από το Υπουργείο Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ενώ τα μαθήματα
που διδάσκονται δεν πρέπει να περιέχουν στοιχεία που αντίκεινται στις πολιτικές και ηθικές αξίες της
Αυτοκρατορίας. Στην κατεύθυνση αυτή ο νόμος απαιτεί την υποβολή των προγραμμάτων και των
διδακτικών βιβλίων προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας ή τους κατά τόπους κυβερνητικούς αρμοδίους
και επισείει την ποινή παύσης της λειτουργίας των σχολείων σε αντίθετη περίπτωση (Νικολαΐδης,
1890: 1312-1313).
Με τη θέσπιση του βραχύβιου Συντάγματος του 1876 επιχειρήθηκε, παροδικά, να εδραιωθεί ένα
κοσμικό σύστημα εκπαίδευσης, στο οποίο ο ρόλος του κράτους θα είναι καθοριστικός. Τα άρθρα του
Συντάγματος που σχετίζονται με την εκπαίδευση προβλέπουν την ένταξη όλων, ανεξαιρέτως, των
σχολείων στην κρατική εποπτεία, την επιβολή ομοιομορφίας στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και τον
υποχρεωτικό χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ζιώγου, 1998: 86-87) θεσμοθετώντας, έτσι, τις
βασικές προϋποθέσεις που συγκροτούν ένα κοσμικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το συνταγματικό καθεστώς
αίρεται ένα περίπου χρόνο μετά την επιβολή του, το 1877, και, επομένως, επιπτώσεις από την εφαρμογή
του στην εκπαίδευση δεν μπορούν να προσδιοριστούν. Ωστόσο, η επαναφορά του ίδιου συνταγματικού
κειμένου σε μια άλλη συγκυρία, αυτή του 1908, διευκόλυνε τους Νεότουρκους στην προσπάθειά τους να
θέσουν την εκπαίδευση του συνόλου των Οθωμανών στην άμεση δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας
αρχίζοντας από την υπαγωγή στο κράτος του οικονομικού και διοικητικού ελέγχου όλων των
εκπαιδευτηρίων (Αναγνωστοπούλου, 1997: 403).
Από την πλευρά της εκκλησιαστικής διοίκησης τα κείμενα που προσδιόρισαν το θεσμικό πλαίσιο της
εκπαίδευσης διακρίνονται στους Γενικούς Κανονισμούς του ορθόδοξου millet το 1862, τις εγκυκλίους που
αποστέλλουν ο Πατριάρχης και τα πατριαρχικά όργανα, τους κατά τόπους Κανονισμούς των ελληνικών
κοινοτήτων και το “Θεμελιώδη Κανονισμό” του 1902. Ως κοινή συνισταμένη των κειμένων αυτών
εντοπίζουμε τη διοικητική υπαγωγή των ελληνικών σχολείων στις ενοριακές και κοινοτικές εφορίες και
την εκκλησιαστική ηγεσία, η οποία αποτελεί την ανώτατη διοικητική και εποπτεύουσα αρχή (Παπαστάθης,
1984: 132-144). Παράλληλα, παρατηρούμε την εγκαθίδρυση της διοικητικής διάρθρωσης του σχολικού
δικτύου, που στην κάθετη προοπτική της, η αρχή τοποθετείται στην Κωνσταντινούπολη - Πατριάρχηςδιαμορφώνοντας μια κατιούσα κλίμακα με το μητροπολίτη στην πρώτη βαθμίδα, μέχρι την τελευταία
βαθμίδα με τον ιερέα.
Σε συνάρτηση με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η εκκλησιαστική διοίκηση, το Πατριαρχείο και
οι κατά τόπους μητροπολιτικές αρχές έχουν τη γενική ευθύνη για τη σύσταση, λειτουργία και συντήρηση
των εκπαιδευτηρίων. Με την έγγραφη συγκατάβαση του εκάστοτε επιχώριου μητροπολίτη τυπικοί και
άτυποι φορείς μπορούν να συστήσουν σχολεία, τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: α) με
κριτήριο το φορέα χρηματοδότησής τους σε ιδιοσυντήρητα και κοινοτικά (Δαλακούρα, 2004: 145-146) και
β) με κριτήριο την εμβέλειά τους και τη γενικότερη λειτουργία τους στο πλαίσιο του millet σε κοινοτικά
και εθνικά. Ένας διαφορετικός τύπος σχολείων είναι τα ιδιωτικά σχολεία, που συναντώνται σχεδόν
αποκλειστικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δε σχετίζονται διοικητικά με την εκκλησιαστική αρχή.
Η ίδια η έννοια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η συσχέτισή της με την πρωτοβάθμια σταδιακά,
όσο περνούμε προς τα τέλη του 19ου αιώνα, μεταβάλλονται. Αν για τις αρχές της περιόδου που ερευνούμε
η καθιερωμένη διάρθρωση του κοινοτικού εκπαιδευτικού συστήματος αποδίδεται στο τετράχρονο
Δημοτικό, το τρίχρονο Σχολαρχείο και το τετράχρονο Γυμνάσιο, για τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές
του 20ου το επτάχρονο ή εξάχρονο Αστικό σχολείο είναι ο επικρατέστερος τύπος της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και το εξάχρονο Γυμνάσιο το πληρέστερο ίδρυμα της δευτεροβάθμιας (Μπελιά, 1995: 35). Η
αναδιάρθρωση της ελληνικής εκπαίδευσης στη βάση της εξάχρονης στοιχειώδους βαθμίδας και του
εξάχρονου Γυμνασίου υπήρξε επίδραση της μεταρρυθμιστικής κίνησης στη Γερμανία και συνδέθηκε με την
επαρκέστερη χρονική διάρκεια για τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων και την επίτευξη της
κοινωνικοποιητικής αποστολής του σχολείου (Ζιώγου, 1993: 22-24). Παράλληλα, στην κατηγορία των

σχολείων μέσης εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται τα Διδασκαλεία Αρρένων και Θηλέων και οι σχολές
που λειτουργούν τάξεις αντίστοιχες των γυμνασιακών και έχουν πρακτικό-επαγγελματικό
προσανατολισμό.
Τα σημαντικότερα ιδρύματα μέσης εκπαίδευσης που λειτουργούν στα τέλη της δεκαετίας του 1870
είναι τα εξής:
Διδασκαλεία: Α)Τα Ζωγράφεια Διδασκαλεία, στο Κεστοράτι της Ηπείρου, στα οποία λειτουργούν
τμήματα για διδασκάλους και διδασκάλισσες (Παπαθεοδώρου, 1999: 6-7). Το σχολικό έτος 1878-79
φοιτούν στο Διδασκαλείο 78 μαθητές και 44 μαθήτριες. Β)Το Διδασκαλείο Αρρένων της Θεσσαλονίκης.
Ιδρύθηκε το 1875 και ήταν τριτάξιο. Προσαρτημένο στο Διδασκαλείο λειτουργούσε Πρότυπο Δημοτικό
Σχολείο για την πρακτική άσκηση των τελειόφοιτων μαθητών. Ιδιαίτερα συνέβαλε ως προς το πρόγραμμα
και τη φυσιογνωμία του Διδασκαλείου ο παιδαγωγός Χ. Παπαμάρκου, ενώ για την πρωτοβουλία σύστασής
του αλλά και την οικονομική του ενίσχυση καταλυτικός φέρεται να είναι ο ρόλος του “εν Αθήναις
Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων”. (Papadakis, 1996: 66). Γ)Το Διδασκαλείο των
Σερρών. Με πρωτοβουλία του Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Σερρών και την ενίσχυση του
Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων συστήθηκε το 1872 το Διδασκαλείο Αρρένων στις
Σέρρες, το οποίο συνδέθηκε με τη δράση του Δ. Μαρούλη. Στο διάστημα 1872-1879 110 μαθητές
αποφοίτησαν από το Διδασκαλείο εξασφαλίζοντας το δικαίωμα να διδάσκουν σε δημοτικά σχολεία
(Papadakis, 1996: 163). Δ)Τα Ζαρίφεια Διδασκαλεία, στη Φιλιππούπολη. Με πρωτοβουλία του Γεωργίου
Ζαρίφη και του Θρακικού Συλλόγου συστήθηκαν Διδασκαλεία Αρρένων και Θηλέων στη Φιλιππούπολη.
Έτος έναρξης της λειτουργίας των Διδασκαλείων υπήρξε το 1876. (Κοτζαγεώργη, 1999: 362). Ε)Τα
Αρχιγένεια Διδασκαλεία Θηλέων, στους Επιβάτες. Με την πρωτοβουλία και την οικονομική στήριξη της
οικογένειας Αρχιγένη το Διδασκαλείο Θηλέων αποτελεί ένα από τα τρία τμήματα των “Αρχιγενείων
Καθιδρυμάτων”, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθήτριες της περιοχής να ακολουθήσουν τα επαγγέλματα
της νηπιαγωγού και της δασκάλας (Chassiotis, 1881: 400). ΣΤ)Το Διδασκαλείο Θηλέων Παλλάς, στην
Κωνσταντινούπολη. Το γεγονός της ίδρυσης του Παρθεναγωγείου της Παλλάδος το 1874 στο Πέραν της
Κων/πολης χαιρετίστηκε από τη διοικούσα εκκλησία ως μια πράξη που υπηρετούσε την “ανόθευτον
χριστιανικήν ελληνικήν εκπαίδευσιν” (Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, 1874: 112-115). Η ιδιαίτερα ευοίωνη
πορεία του ιδρύματος συνεχίστηκε με την ίδρυση Διδασκαλείου Θηλέων στο πλαίσιο λειτουργίας του. Στις
αρχές του 1880 η “Εκκλησιαστική Αλήθεια” αποφαίνεται ότι η “Παλλάς” δεν συγκαταλεγόταν πλέον στα
ιδιοσυντήρητα εκπαιδευτήρια, αλλά αποτελούσε “Εθνικό ίδρυμα” (Εκκλησιαστική Αλήθεια, 16/6/1882:
79). Ζ)Το Ζάππειο Διδασκαλείο, στην Κωνσταντινούπολη. Από το 1875 λειτουργεί το Ζάππειο
Παρθεναγωγείο, το οποίο παρέχει το δικαίωμα στις αποφοίτους του να ασκήσουν το διδασκαλικό
επάγγελμα, αφού εξειδικευτούν σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής είτε μέσω εξετάσεων είτε με τη
λειτουργία ειδικών τμημάτων. Το 1885 το Ζάππειο συγκαταλέγεται στα “εθνικά εκπαιδευτήρια”
(Δαλακούρα, 2004: 88-90).
Γυμνάσια: Α)Το Γυμνάσιο Σμύρνης, ενταγμένο στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, στην οποία διατελούν
διευθυντές την περίοδο αυτή σημαντικές προσωπικότητες της εκπαίδευσης, όπως ο Κωνσταντίνος
Ξανθόπουλος και ο Ματθαίος Παρανίκας. Το Γυμνάσιο Σμύρνης διατηρεί το δικαίωμα να εγγράφει τους
αποφοίτους του χωρίς εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με έγγραφο της 20 ης Αυγούστου
1862 που υπογράφει ο πρύτανης Κων. Ασώπιος. Ο αριθμός των μαθητών του Γυμνασίου ανέρχεται στους
257 για το σχολικό έτος 1878-79 (Chassiotis, 1881: 427-428). Β)Το Γυμνάσιο Χίου, με διευθυντή το Γεώργιο
Σουρία. Στο σχολικό έτος 1878-79 καταγράφονται 242 μαθητές στο Ελληνικό Σχολείο και 97 στις τάξεις
του Γυμνασίου (Chassiotis, 1881: 430). Γ)Το Γυμνάσιο Σάμου, το Πυθαγόρειο Γυμνάσιο, όπως είναι
γνωστότερο. Με προσωπικό 7 καθηγητών και μαθητικό δυναμικό 80 ατόμων το Γυμνάσιο της Σάμου
ακολουθεί το πρόγραμμα των Γυμνασίων του ελληνικού κράτους και υπάγεται διοικητικά στον Ηγεμόνα
της Σάμου, σύμφωνα με το ιδιόμορφο καθεστώς που παραχώρησε ο Οθωμανός κυρίαρχος στο νησί
(Ανατολικός Αστήρ, 22/10/1877: 41). Δ)Το Γυμνάσιο Μυτιλήνης, συσταθέν στα 1840, με 7 καθηγητές και
170 μαθητές, ακολουθεί, επίσης το πρόγραμμα και τις παιδαγωγικές αρχές που εφαρμόζονται στην
Ελλάδα (Chassiotis, 1881: 432). Ε)Το Γυμνάσιο Ιωαννίνων, η περίφημη Ζωσιμαία Σχολή, από τα
παλαιότερα ιδρύματα της ελληνικής μέσης εκπαίδευσης, με σημαντικές συλλογές βιβλίων, όργανα
φυσικής και χημείας και πίνακες φυσικής ιστορίας, από το οποίο αποφοίτησαν στο διάστημα 1862 έως
1878 1.974 μαθητές (Ξανθόπουλος, 1880: 60). ΣΤ)Το Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, το οποίο εμφανίζεται ως
πλήρες το 1873, όταν και αναγνωρίζεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ισότιμο με τα Γυμνάσια του
ελληνικού κράτους. Στο σχολικό έτος 1878-79 καταγράφονται 10 καθηγητές και 120 μαθητές (Ζιώγου,
1976: 5). Ζ)Η Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, “το εγκαύχημα και εγκαλλώπισμα του

ανά την Ανατολήν Ελληνισμού” (Εκκλησιαστική Αλήθεια, 15/9/1882: 785), χαρακτηρίστηκε για τη
συνεισφορά της στην οθωμανική κοινωνία, τη στελέχωση των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων με τους
εγγράμματους αποφοίτους της. 500 μαθητές εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στις οκτώ τάξεις της σχολής Σχολαρχείο και Γυμνάσιο- για το σχολικό έτος 1877-78. (Ανατολικός Αστήρ, 22/10/1877: 40).
Λύκεια: Στην Κωνσταντινούπολη λειτουργούν, επίσης, τα Λύκεια, στα οποία οι μαθητές είναι συνήθως
οικότροφοι και, πέραν του προγράμματος των αντίστοιχων Γυμνασίων, παρακολουθούν και μια σειρά
εμπορικών μαθημάτων. Τα ιδρύματα αυτά αναγνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως πλήρη
Γυμνάσια και παρέχουν στους αποφοίτους τους τη δυνατότητα εγγραφής στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στο
σχολικό έτος 1878-79 λειτουργούν δύο τέτοια ιδρύματα (Chassiotis, 1881: 435-436): Α)Η εμπορική Σχολή
Χάλκης, με 265 μαθητές, προσφέρει, εκτός των μαθημάτων του Γυμνασίου, εμπορικά μαθήματα και την
εκμάθηση 4 γλωσσών, γαλλικής, αγγλικής, τουρκικής και γερμανικής. (Εκκλησιαστική Αλήθεια,
29/7/1881: 182), Β)Το Ελληνικό Λύκειο Πέρα, συσταθέν το 1869, αποσκοπεί στην διδασκαλία των
γραμμάτων και των επιστημών αλλά και στην προετοιμασία των μαθητών ως προς πρακτικά θέματα.
Αναγνωρισμένο ήδη στα 1874 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το Λύκειο φιλοξένησε στις τάξεις του 780
μαθητές στο διάστημα 1869-1878 (Chassiotis, 1881: 436).
Θεολογικές Σχολές: Στις ανώτερες Θεολογικές Σχολές που λειτουργούν στο σχολικό έτος 1878-79
συγκαταλέγονται η Θεολογική Σχολή της Χάλκης με 65 μαθητές και η Θεολογική Σχολή των Ιεροσολύμων
με 60 μαθητές (Chassiotis, 1881: 437-439).
Ανώτερα Παρθεναγωγεία: 3 Ανώτερα Παρθεναγωγεία λειτουργούν στην περιοχή της
Κωνσταντινούπολης στα τέλη της δεκαετίας του 1870. Πρόκειται για το “Ζάππειον Εθνικόν
Παρθεναγωγείον”, το “Παρθεναγωγείον της Φιλομούσου Εταιρείας η Παλλάς” και το “Κεντρικόν
Παρθεναγωγείον της Ελληνικής Κοινότητος Σταυροδρομίου”. Παράλληλα, την περίοδο αυτή λειτουργούν
ως ανώτερα ιδρύματα της εκπαίδευσης των θηλέων τα κεντρικά παρθεναγωγεία της Ανδριανούπολης,
της Βάρνας και της Θεσσαλονίκης, τα Ελισαβέτεια Παρθεναγωγεία στα Ιωάννινα, το Παρθεναγωγείο του
Ζωγραφείου Διδασκαλείου στη Δρυινούπολη, το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Σμύρνης, το
Παρθεναγωγείο της Χαλκηδόνος και τα παρθεναγωγεία που λειτουργούν στις νησιωτικές περιοχές, τη
Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο και τη Σύμη (Ζιώγου, 1986: 250-254). Το ίδιο το μέγεθος του αριθμού των
μαθητριών και των διδασκόντων των παρθεναγωγείων αυτών, σύμφωνα με τη στατιστική Χασιώτη -ο
αριθμός των μαθητριών υπολογίζεται στις 2.085 και των διδασκόντων στους 110 (Chassiotis, 1881: 525)αλλά και η άμεση σύγκρισή του με το αντίστοιχο μέγεθος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αγοριών
καταδεικνύει ότι η συνολική αριθμητική εικόνα που μας προτείνει ο Χασιώτης για τα Παρθεναγωγεία αυτά
αναφέρεται σε όλες τις τάξεις των διαφόρων βαθμίδων που εντάσσονται στα ιδρύματα αυτά και όχι μόνο
στην ανώτερη εκπαίδευση.
Το αυξημένο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν στο διάστημα 1873-1908 οι διάφοροι φορείς για το
εκπαιδευτικό δίκτυο που διαρθρώνουν οι ελληνικές κοινότητες είναι σύστοιχο με την ανάπτυξη του
μεγέθους του δικτύου αυτού. Άλλωστε, ήδη από τη δεκαετία του 1860 είχε γίνει σαφές για την
εκκλησιαστική αρχή ότι ο διοικητικός έλεγχος του αναπτυσσόμενου σχολικού δικτύου προϋπέθετε αυτό
να γίνει κατά το δυνατόν ομοιόμορφο (Ζιώγου, 1998: 32). Η ποσοτική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
δικτύου ανάμεσα στις αρχές της δεκαετίας του 1870 και του 20ου αιώνα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ώστε να
δικαιούμαστε, χωρίς υπερβολή, να μιλούμε για εκπαιδευτική έκρηξη. Προφανώς, στην κατεύθυνση της
ανάπτυξης του σχολικού δικτύου συμβάλλει η ίδια η κοινωνική αναδιοργάνωση, ο σταδιακός
εκδημοκρατισμός των κοινοτικών θεσμών, η ανάπτυξη νέων αστικών ομάδων και η παράλληλη ανατροπή
παραδοσιακών συσχετισμών. Η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης κατά 80%
περίπου το διάστημα 1870-1910 δεν είναι άμοιρη αυτών των εξελίξεων (Εξερτζόγλου, 1997: 155). Ωστόσο,
στην περίπτωση της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των συσταθέντων
σχολείων εντοπίζεται στην ύπαιθρο, η ανάπτυξη του σχολικού δικτύου σχετίστηκε άμεσα και με την
προώθηση των εκατέρωθεν εθνικών επιδιώξεων. Είναι γεγονός ότι για το διάστημα που εξετάζουμε η
εκπαίδευση αναπτύχθηκε, ποσοτικά, τόσο περισσότερο όσο εντονότερες ήταν οι διεκδικήσεις των
ανταγωνιζόμενων εθνικών κέντρων (Παπαδόπουλος, 1970: 271). Έτσι, στη Μακεδονία την περίοδο 18771904 τα ελληνικά σχολεία αυξήθηκαν κατά 81% (Μπελιά, 1995: 33), ενώ ο αριθμός των μαθητών που
φοιτούσαν σ’ αυτά φέρεται να εξαπλασιάστηκε (Τσουκαλάς, 1977: 459). Παρόμοια εκπαιδευτική έκρηξη
γνωρίζει και η περιοχή της Θράκης. Στις λίγες δεκάδες σχολείων των αρχών του 1870 προστίθενται νέα
εκπαιδευτήρια με γεωμετρική πρόοδο. Στο τέλος της δεκαετίας του 1880 απαριθμούνται περίπου 125
σχολεία (Μπελιά, 1995: 158), ενώ, σύμφωνα με στοιχεία απογραφής που διενήργησε το ελληνικό

Υπουργείο Εξωτερικών, το 1905 λειτουργούσαν στο βιλαέτι Ανδριανουπόλεως 409 ελληνικά σχολεία με
650 διδάσκοντες και 32.430 μαθητές.
Ως προς τα ελληνικά ιδρύματα Μέσης Εκπαίδευσης, ειδικότερα, αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφεται
μετά τη δεκαετία του 1870. Στο τέλος της δεκαετίας αυτής, και συγκεκριμένα στο σχολικό έτος 1878-79,
η στατιστική εικόνα των λειτουργούντων ιδρυμάτων αποδίδεται ως εξής (Chassiotis, 1881: 524-525):
Ελληνικός
πληθυσμός

Ελληνικά
Σχολεία

Γυμνάσια

Σχολεία
Θηλέων

495.355
321.072
606.368
739.642
662.403
1.088.580
3.913.420

37
27
51
73
31
98
317

1

2

4

1
1
3
1
7

1
7
4
2
16

3
17
3
27

1.651
738
2.452
4.675
2.544
4.211
16.271

1.679.775

167

22

8

11

12.751

Ήπειρος
Θεσσαλία
Μακεδονία
Θράκη
Νησιά
Μικρά Ασία
Ελληνικές
κοινότητες
Ελληνικό
Κράτος

Επαγγελματικά
/Ιδιωτικά
Εκπαιδευτήρια

Αριθμός
μαθητών

Τα ιδρύματα που αναφέρονται στους άρρενες μαθητές της Μέσης εκπαίδευσης στις ελληνικές
κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας παρουσιάζουν την ακόλουθη γεωγραφική κατανομή:
Περιοχή
Ήπειρος

Ελληνικά
σχολεία
37

Θεσσαλία
Μακεδονία

27
51

Θράκη
Νησιά Αιγαίου

73
31

Μ. Ασία

98

Γυμνάσια

Επαγγελματικά - Ιδιωτικά
Εκπαιδευτήρια
4 (Δρυινούπολη, Ιωάννινα)

1 (Ιωάννινα)
1 (Θεσσαλονίκη)
1 (Κων/πολη)
3
(Μυτιλήνη,
Σάμος)
1 (Σμύρνη)

Χίος,

3
(Θεσσαλονίκη,
Σέρρες,
Καστοριά)
12 (Κων/πολη, Φιλιππούπολη)
3 (Χάλκη, Σάμος)

Αντίστοιχα, η Μέση εκπαίδευση των θηλέων διεξαγόταν στα Ανώτερα Παρθεναγωγεία των εξής
περιοχών της οθωμανικής επικράτειας (Ζιώγου, 1986: 254):
Περιοχή

Πόλη

Ήπειρος
Μακεδονία
Θράκη

Ιωάννινα
Θεσσαλονίκη
Κων/πολη (3), Σηλυβρία, Αδριανούπολη,
Βάρνα
Μυτιλήνη, Χίος, Σύμη, Σάμος
Χαλκηδών, Σμύρνη

Νησιά Αιγαίου
Μ. Ασία

Εκπαιδευτήρια
2
1
6
4
2

Η επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων της περιόδου, όπως αυτά παρατίθενται από το Γ.
Χασιώτη, αναδεικνύει ότι στη συγκυρία των ετών 1878-79 η ελληνική Μέση εκπαίδευση στην οθωμανική
επικράτεια αναπτύσσεται κυρίως στα “ελληνικά σχολεία”, ενώ πλήρη Γυμνάσια λειτουργούν κυρίως στις
διοικητικές έδρες των Βιλαετίων και στα μεγαλύτερα νησιά. Η γυμνασιακή εκπαίδευση εμφανίζεται, σε
γενικές γραμμές, περιορισμένη, προσανατολισμένη στην παροχή επαγγελματικών εφοδίων και, κατ’

επέκταση, στην κατοχύρωση επαγγελματικών ρόλων, όπως προκύπτει από τον αριθμό των 22
επαγγελματικών και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που λειτουργούν έναντι των 7 Γυμνασίων. Σαφέστερη η
εικόνα της μικρής προσέλευσης μαθητικού πληθυσμού στο δευτεροβάθμιο κοινοτικό εκπαιδευτικό
επίπεδο -συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών Σχολείων και των Γυμνασίων- προκύπτει από τη
σύγκριση των περιοχών του ελληνικού κράτους και της οθωμανικής επικράτειας. Ο μέσος όρος των
μαθητών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά 1000 κατοίκους κυμαίνεται στους 48 και 32,3
στο ελληνικό κράτος και τις ελληνικές κοινότητες, αντίστοιχα, διαμορφώνοντας αναλογία 1,5 προς 1. Η
αναλογία αυτή γίνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2,2 προς 1, καθώς καταγράφονται μέσοι όροι 7,6
και 3,5 μαθητών Γυμνασίων και Ελληνικών Σχολείων, που αντιστοιχούν σε 1000 κατοίκους του ελληνικού
κράτους και των ελληνικών κοινοτήτων, αντίστοιχα. Επομένως, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1870
η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής επικράτειας παραμένει ποσοτικά
περιορισμένη, εντοπισμένη στα κυριότερα διοικητικά κέντρα του οθωμανικού κράτους και της
εκκλησιαστικής αρχής και φαίνεται, σε ένα πρώτο επίπεδο ερμηνείας, να χαρακτηρίζεται από
επιλεκτικούς φραγμούς που οδηγούν σε μαθητική διαρροή.

Στα επόμενα χρόνια μέχρι το 1908 η κατάσταση δε φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά. Τα σχολεία
της μέσης εκπαίδευσης αυξάνονται σύμφωνα με τις κατά τόπους ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Έτσι,
συστήνονται Γυμνάσια στο Μοναστήρι (Βούρη, 1992: 58), το Τσοτύλι, τη Σιάτιστα, την Κοζάνη (Ηλιάδου,
1999: 228-230), τις Σέρρες, την Ανδριανούπολη (Μπελιά, 1995: 68), την Τραπεζούντα (Ξανθοπούλου:
2002, 78-79). Αυτό που χαρακτηρίζει τα ιδρύματα είναι ότι αποτελούν συνήθως συνέχεια προγενέστερων
Σχολαρχείων διατηρώντας, κάποιες φορές, μικρό αριθμό γυμνασιακών τάξεων. Στην πραγματικότητα, η
πύκνωση ιδρυμάτων γυμνασιακού χαρακτήρα στο χώρο της οθωμανικής επικράτειας δε συνοδεύεται από
αξιοσημείωτη μεγέθυνση των ποσοτικών παραμέτρων της μέσης εκπαίδευσης. Τόσο ο αριθμός των

διδασκόντων όσο και των μαθητών αυξάνεται ανεπαίσθητα στην πάροδο του χρόνου. Κι αυτό συμβαίνει
σε προφανή αντίθεση με ό,τι λαμβάνει χώρα στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Η σύγκριση των εκπαιδευτικών
μεγεθών της Μακεδονίας, όπως κυμαίνονται στα σχολικά έτη 1878-79 (Chassiotis, 1881: 517 & 525) και
1894-1895 (Στατιστική, 1894-95: 29-30), φανερώνει ότι η δημοτική εκπαίδευση και, συνολικά, η
εκπαίδευση στην περιοχή εμφανίζει σημαντική πρόοδο στην περιοχή, καθώς τα δεδομένα που τις
προσδιορίζουν ποσοτικά εμφανίζονται κατά προσέγγιση διπλάσια από τη μία περίοδο στην άλλη.
Αναντίστοιχα, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει στασιμότητα ή και υστέρηση, γεγονός που
φαντάζει δυσεξήγητο, ιδιαίτερα για την περιοχή της Μακεδονίας, η οποία και σημαντικά αστικά κέντρα
διαθέτει και στο επίκεντρο των εθνικών συμφερόντων βρίσκεται.
Μακεδονία

Ιδρύματα
Διδάσκοντες
Μαθητές

Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση
1878-79
1894-95
390
755
416
989
16.874
39.414

Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
1878-79
1894-95
7
6
28
43
667
536

Συνολικό Εκπαιδευτικό
μέγεθος
1878-79
1894-95
474
907
534
1.245
23.001
53.633

Η κατανόηση αυτού του φαινομένου σχετίζεται με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που θέτουν οι
διάφοροι οργανωτικοί φορείς της ελληνικής εκπαίδευσης. Επομένως, οι λόγοι, που, στη συγκυρία του
τελευταίου τέταρτου του 19ου αιώνα, καθιστούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ποσοτικά περιορισμένη
στο πλαίσιο του σχολικού δικτύου των ελληνικών κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας, οφείλουν να
συσχετισθούν με την ιδιαίτερη αντίληψη που διαμορφώνουν για τη μέση εκπαίδευση η εκκλησιαστική
διοίκηση, οι παράγοντες του ελληνικού υπουργείου των εξωτερικών και οι φορείς των τοπικών
κοινωνιών.
i) Η εκκλησιαστική διοίκηση: Η σχέση της διοικούσας εκκλησίας με τη μέση βαθμίδα της εκπαίδευσης
διαμορφώνεται στο παραδοσιακό πλαίσιο της ορθόδοξης αντίληψης για την παιδεία. Σύμφωνα μ’ αυτή,
η μέση εκπαίδευση ως φορέας γενικής παιδείας είναι προσανατολισμένη στο ουμανιστικό ιδεώδες (Ulich,
1972: 207) και οφείλει να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές ανάγκες της εκκλησιαστικής διοίκησης.
Επομένως, η εκπαιδευτική αυτή βαθμίδα αποκτά χαρακτήρα επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς η
αποκλειστική επαγγελματική διέξοδος των αποφοίτων στους χώρους της εκκλησιαστικής διοικητικής
δραστηριότητας είναι δεδομένη. Θεολόγοι, επιφανείς δάσκαλοι, παράγονται από τις σχολές μέσης
εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα της εκκλησίας και δραστηριοποιούνται συνήθως, στα
ιδρύματά της ή τη διοικητική δομή της. Από το 1873 και έπειτα, όταν ιδρύεται η Πατριαρχική Κεντρική
Εκπαιδευτική Επιτροπή (Μπέτσας, 2003: 102), προβαίνει στην απόπειρα συλλογής προγραμμάτων των
Γυμνασίων Σμύρνης, Μυτιλήνης, Κυδωνιών, Χίου, Τραπεζούντας, Βάρνης, Φιλιππούπολης, Σερρών,
Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Ιωαννίνων προκειμένου να υπάρξει προεργασία για έναν κοινό κορμό
μαθημάτων (Π.Κ.Ε.Ε., 25/7/1873: 53). Η ανταπόκριση των Γυμνασίων στην πρόσκληση της Επιτροπής
υπήρξε απογοητευτική. Από το σύνολο των εκπαιδευτηρίων μόνον από τη Σμύρνη, τη Φιλιππούπολη και
τη Χίο καταφθάνουν εκθέσεις των γυμνασιαρχών. Σκέψεις για την επεξεργασία ομοιόμορφου
προγράμματος των Γυμνασίων διατυπώνονται και πάλι στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής το 1902,
όταν με αφορμή αίτηση επικύρωσης του αναθεωρημένου προγράμματος του Ζωγραφείου Γυμνασίου,
κατατίθεται η πρόταση να εισάγει η Επιτροπή το συγκεκριμένο πρόγραμμα στα Γυμνάσια (Π.Κ.Ε.Ε.,
21/12/1902: 362). Ωστόσο, τα Γυμνάσια παρέμειναν να λειτουργούν ως επί το πλείστον είτε ως
ιδιοσυντήρητα είτε σε ιδιωτική βάση προσαρμόζοντας το πρόγραμμά τους στα δεδομένα του
Πανεπιστημίου Αθηνών και τις επιθυμίες των ιδρυτών τους. Ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ’ είχε την άποψη πως
για την περιοχή της Μακεδονίας επαρκούσαν το Γυμνάσιο και το Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης και δύο
ημιγυμνάσια στις Σέρρες και στο Μοναστήρι. Για τις υπόλοιπες πρωτεύουσες των επαρχιών της
Μακεδονίας θεωρούσε ότι ο καλύτερος τρόπος της μόρφωσης των κατοίκων ήταν η διοργάνωση της
δημοτικής εκπαίδευσης και των σχολαρχείων, που θα εξασφάλιζε οικονομία χρημάτων και θα έβαζε τέλος
στα πολυδάπανα, πολυτελή εκπαιδευτικά ιδρύματα (Καρδαράς, 1996: 195). Κατά συνέπεια, η αδυναμία
ή η απροθυμία της εκκλησιαστικής διοίκησης να επιβάλει μια στοιχειώδη, έστω, ομοιομορφία στη βαθμίδα
της μέσης εκπαίδευσης δυσχεραίνει τον εντοπισμό των μηχανισμών επιλογής, των “οργανωτικών και
ιδεολογικών αξιωμάτων” (Τσουκαλάς, 1977: 387) που προκρίνει η εκκλησιαστική διοίκηση για τη
γυμνασιακή εκπαίδευση. Αυτό που παραμένει αξιοσημείωτο είναι ότι η εκκλησιαστική διοίκηση, σε

αντίθεση με τις εκάστοτε πολιτικές διοικήσεις, δεν αντιμετωπίζει το χώρο της μέσης εκπαίδευσης ως
προνομιακό πεδίο αναπαραγωγής των κοινωνικοποιητικών της προθέσεων.
ii) Σε ό,τι αφορά στις προθέσεις του ελληνικού υπουργείου των εξωτερικών για τη μέση εκπαίδευση
του ρωμαίικου millet, αυτό που προκύπτει ως στόχος από τη σχετική αλληλογραφία είναι η σύσταση
Γυμνασίων στις πρωτεύουσες των Βιλαετίων, κάτι που εν μέρει είχαν ήδη υλοποιήσει οι τοπικές κοινοτικές
αρχές. (Α.Υ.Ε., 1871: 3821/ 22-5-1871). Όπως προκύπτει από τις προξενικές πηγές, ιδιαίτερη βαρύτητα
δίδεται στη σύσταση σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης- νηπιαγωγείων, παρθεναγωγείων και
δημοτικών σχολών- καθώς κυριαρχεί η αντίληψη ότι μ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται “η υποστήριξις και
διάδοσις του ελληνικού φρονήματος” (Α.Υ.Ε., 1883: 1399/ 13-10-1883). Για τη μέση εκπαίδευση
αναφέρονται χαρακτηριστικά από τον Κ. Παπαρρηγόπουλο, πρόεδρο του Συλλόγου προς Διάδοσιν των
Ελληνικών Γραμμάτων στα 1883: “Άξιον τω όντι σημειώσεως είναι ότι ούτε γυμνάσιον ούτε ανώτερον
ελληνικόν σχολείον ή παρθεναγωγείον συνεστήσαμεν, αλλά μόνον εσεβάσθημεν τα συνεστημένα ήδη ή
συσταθέντα υπό των κοινοτήτων αυτών, και παρέσχομεν αυτοίς κατά το μάλλον και ήττον σπουδαίας
χορηγίας” (Α.Υ.Ε., 1883: 1399/ 13-10-1883). Επομένως, ως προς τα ιδρύματα μέσης εκπαίδευσης, ο
συγκεκριμένος Σύλλογος παρεμβαίνει κυρίως σε περιπτώσεις ίδρυσης των Διδασκαλείων, όπως συνέβη
στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες. Οι σκέψεις που γίνονται για την ενίσχυση της μέσης εκπαίδευσης
συναντούν επιφυλάξεις, καθώς αφορούν την “προηγμένην κοινωνικήν τάξιν”. Παραμένει, ωστόσο, ως
στόχος τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης να συνδέσουν διοικητικά και παιδαγωγικά τις περιφέρειες με
τα κέντρα. Η λογική αυτή της περιφερειακής σύνδεσης των ιδρυμάτων μέσης εκπαίδευσης συνάδει
απόλυτα με τη διασπορά που παρατηρείται στα Γυμνάσια και τα Διδασκαλεία, τα οποία ενισχύει το
ελληνικό υπουργείο εξωτερικών την περίοδο αυτή σε κοινότητες, που είναι και έδρες προξενικών
περιφερειών (Θεσσαλονίκη, Ανδριανούπολη, Μοναστήρι, Σέρρες) (Παπαδόπουλος, 1970: 51-52).
Εξάλλου, η σύνδεση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την προηγμένη κοινωνική τάξη επιβεβαιώνει τις
απόψεις ότι τα ιδρύματα μέσης εκπαίδευσης των ελληνικών κοινοτήτων προσδιορίζονται ως
επιλεκτικότερα έναντι των αντίστοιχων της Ελλάδας (Τσουκαλάς, 1977: 464-465).
iii) Στο χρονικό διάστημα από το 1873 έως το 1908 παρατηρείται μια αυξανόμενη προτίμηση των
τοπικών κοινωνιών σε πρακτικότερους τύπους ιδρυμάτων μέσης εκπαίδευσης, γεγονός που, επίσης,
προσδιορίζει τόσο την ποσοτική ανάπτυξη των κλασικών ουμανιστικών Γυμνασίων όσο και τη λειτουργική
τους ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες. Άλλωστε, παρόμοιες εξελίξεις χαρακτηρίζουν ήδη από τα
μέσα του 19ου αιώνα τη λειτουργία των Γυμνασίων στις προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες της Δυτικής
Ευρώπης (Κεπλανίδης, 2002: 158-159), όπως και παρόμοια αιτήματα εκφράζονται ήδη από τη δεκαετία
του 1860 για τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης του ελληνικού βασιλείου (Αντωνίου, 18-19). Ωστόσο, το
αίτημα που εκφράζεται από την ελληνική τοπική κοινωνία αποκτά ένα επιπλέον έρεισμα. τον ανταγωνισμό
μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας: “Ημείς έχομεν Γυμνάσια κλασικά,
Παρθεναγωγεία και διάφορα άλλα σχολεία. Εκείνοι Γυμνάσια πρακτικά στρατιωτικώς διοργανωμένα”
(Βούρη, 1994: 193). Ο Πρόξενος Μοναστηρίου Γιαννόπουλος ανταποκρινόμενος στα αιτήματα των
κατοίκων της περιοχής προτείνει την επικράτηση πρακτικότερου πνεύματος στη μέση εκπαίδευση.
Αναφέρει χαρακτηριστικά: “Θεωρώ ως ήκιστα χρήσιμον την ύπαρξιν τοιούτων επιστημονικών Γυμνασίων
εν τη βορειοδυτική Μακεδονία … η διδασκαλία δέον να ήναι ανάλογος προς την ποιότητα της γης εν η
ρίπτει τον σπόρον των γραμμάτων ο διδάσκαλος, όστις πρέπει να διατελεί εν γνώσει του τόπου και χρόνου
εν ω ενεργεί” (Βούρη, 1994: 193). Αντίστοιχα, ο Γενικός Πρόξενος Θεσσαλονίκης Γ. Δοκός προτείνει την
ίδρυση εμπορικής Σχολής ή τη σύσταση εμπορικού τμήματος στη Θεσσαλονίκη, καθώς θεωρεί ότι το μέτρο
τούτο θα συμβάλει στην ευημερία της πόλης και συνακόλουθα θα επιδράσει σωτήρια στα χωριά της
περιοχής (Α.Υ.Ε., 1893: 419/ 31-5-1893). Με βάση τη λογική αυτή καταγράφεται ήδη από τα τέλη του
19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα η προσθήκη εμπορικών τμημάτων στα ήδη λειτουργούντα Γυμνάσια
(Μπελιά, 1995: 64-69) αλλά και η σύσταση σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πρακτικό
προσανατολισμό, όπως η Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου στην Κωνσταντινούπολη.
Αυτό που φαίνεται να επικράτησε στην περίπτωση της μέσης εκπαίδευσης του ρωμαίικου millet στο
διάστημα από το 1873 έως το 1908 αποτελεί ένα παράδειγμα διαχρονικό. Όταν οι τοπικές κοινωνίες
διαχειρίζονται την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα, είναι σε θέση να προσδιορίσουν με τρόπο άμεσο
και αντανακλαστικό το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των σχολείων, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται
όχι σε παράταιρες αλλά σε επιτακτικές ανάγκες.
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ EPE (1956-1963)
Μαρία ΜΠΟΝΤΙΛΑ
Καθηγήτρια – Δρ. Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ΚΚΕ το οποίο μετά τη λήξη του εμφυλίου βρίσκεται και δραστηριοποιείται εκτός των
ελληνικών συνόρων και η ΕΔΑ, ως το κόμμα που εκφράζει την αριστερή ιδεολογία στην Ελλάδα, ασκούν
έντονη κριτική στην εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή κατά την πρώτη επταετία της
(1956-1963). Την κριτική αυτή, όπως εκφράστηκε μέσα από τον επίσημο λόγο των δύο κομμάτων,
προσπαθεί να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει η παρούσα εργασία.

ABSTRACT
The Greek Communist Party after the end of the civil war 1945-1949 is transported outside
the Greek borders. The EDA (United Democratic Left) is the only party that expresses the left ideology
in Greece. GCP and EDA practise an intense criticism in the educational policy of government
Karamanlis, at the first 7 years of his governing (1956-1963). The present work tries to present and
interpret this criticism, as it was expressed through the official discourses of the two parties.
Μετά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα το Κόμμα του Ελληνικού Συναγερμού, που ανέλαβε την
εξουσία, αδρανεί όσον αφορά τα εκπαιδευτικά θέματα. Προσπαθώντας να διατηρήσει αλώβητο τον
ιδεολογικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης στρέφει την προσοχή του στη λύση κάποιων καθαρά
λειτουργικών ζητημάτων και δεν προχωρεί σε θέματα ουσίας. Ούτε όμως και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν
ως πρωταρχικό τους στόχο την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκλογές του
1956 η εκπαιδευτική πολιτική δεν απασχολεί ουσιαστικά τα πολιτικά κόμματα και ούτε αποτελεί σημείο
βασικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Παρόλο που παρατηρείται μια σειρά αλλαγών στον οικονομικό τομέα
με την εισροή ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων ήδη από το 1953 καθώς και αύξηση της βιομηχανικής και
αγροτικής παραγωγής, οι ντόπιες οικονομικές δραστηριότητες λειτουργούν ως επί το πλείστον
παρασιτικά με αποτέλεσμα να μην εκδηλώνονται έντονες απαιτήσεις για ανακαινιστικές παρεμβάσεις
στην εκπαίδευση.
Η εκπαιδευτική πολιτική γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων, μόνο όταν η κυβέρνηση
της ΕΡΕ ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 1956 ότι μελετάει την αύξηση των εκπαιδευτικών τελών. Με αφορμή
το αντιλαϊκό αυτό μέτρο όλα τα αντιπολιτευτικά κόμματα, διάφορες οργανώσεις και σωματεία καθώς
και οι οργανώσεις της νεολαίας συσπειρώνονται, διαμαρτύρονται έντονα και επεκτείνουν τη συζήτηση
για την παιδεία και σε άλλα θέματα, όπως είναι η αύξηση των εκπαιδευτικών δαπανών, το γλωσσικό
θέμα, η τεχνικοεπαγγελματική παιδεία ( Δ. Χαραλάμπους, 1990, 132 ).
Η κάτωθεν πίεση, η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία, η μελλοντική ένταξη της Ελλάδας στην Κοινή
Αγορά, η σύγκριση με την Ευρώπη, καθώς και το Σπούτνικ σοκ είναι κάποιοι από τους λόγους που
οδηγούν την ελληνική κυβέρνηση στην απόφαση να προβεί σε μια σειρά από μεταρρυθμιστικά
εκπαιδευτικά μέτρα. Για το λόγο αυτό στις 14-6-1957 συστήνει την Επιτροπή Παιδείας με ρόλο
γνωμοδοτικό ( Σ. Μπουζάκης 2002). Να μελετήσει δηλαδή την υπάρχουσα κατάσταση και να προβεί σε
προτάσεις. Η Επιτροπή Παιδείας αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα παιδείας (Αλέξης Δημαράς 1974,
229) μετά από 53 συνεδριάσεις στο χρονικό διάστημα από 24-7-1957 έως 10-1-1958 παρέδωσε την
εισηγητική της έκθεση στον πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος υπόσχεται διακομματική
συνεργασία για την διαμόρφωση σταθερής εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ενάμισυ σχεδόν χρόνο μετά την κατάθεση των πορισμάτων από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, τον
Ιούνιο του 1959, η κυβέρνηση καταθέτει προς ψήφιση οκτώ νομοσχέδια που αφορούν την εκπαίδευση

και για τα οποία ασκήθηκε έντονη κριτική προερχόμενη και από το χώρο της αντιπολίτευσης αλλά και
από τον κυβερνητικό χώρο
Στη σημερινή μας εισήγηση θα περιοριστούμε στη μελέτη της κριτικής και των θέσεων όσον
αφορά τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ανέπτυξαν τα 2 αριστερά κόμματα, η ΕΔΑ, η
οποία στις εκλογές του 1958 ανέβασε εντυπωσιακά τα ποσοστά της, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και
ήρθε δεύτερη με 25% των ψήφων και 78 βουλευτές, και το ΚΚΕ, το οποίο, αν και παράνομο από το
1947 και εκτός Ελλάδος, ενδιαφέρεται για την ελληνική πραγματικότητα.
Ο Γ. Αθανασιάδης (Μ. Μποντίλα 2004, 33), ένας από τους υπεύθυνους του Κομμουνιστικού
Κόμματος για θέματα Παιδείας, δημοσιεύει μια σειρά άρθρων στο περιοδικό Νέος Κόσμος, που
αποτελούσε το επίσημο όργανο έκφρασης του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής του υπερορίας.
Στα άρθρα αυτά ο Αθανασιάδης ασχολείται συγκεκριμένα με τα εκπαιδευτικά μέτρα που εξαγγέλλει ή
παίρνει η κυβέρνηση της ΕΡΕ και κάνοντας κριτική παρουσιάζει συγχρόνως και τις πολιτικές τους θέσεις
όσον αφορά την εκπαίδευση. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή πρόκειται για έναν παιδαγωγικό και
συγχρόνως πολιτικό-ιδεολογικό εκφερόμενο λόγο που έχει συγκεκριμένο ακροατήριο και στοχεύει στην
όσο γίνεται μεγαλύτερη διάχυση και αποδοχή των προτάσεών του (Ν. Παπαδάκης, Ε. Πυργιωτάκης 1998,
853-858, Τερζής 2002).
Τα περιορισμένα περιθώρια της εργασίας αυτής δεν μας επιτρέπουν να προβούμε σε εκτενή
παρουσίαση των 7 πολυσέλιδων άρθρων του Αθανασιάδη που δημοσιεύτηκαν από το 1958 έως το 1963.
Ενδεικτικά θα αναφερθούμε μόνο σε κάποια θέματα που θίγει στα γραπτά του και τα οποία φανερώνουν
για μια ακόμη φορά ότι η ιδεολογία παραμένει ο κύριος υποβολέας της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Στο άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Νέος Κόσμος τον Οκτώβριο του 1958 με τίτλο Οι
προθέσεις και τα έργα της Κυβέρνησης Καραμανλή ( Γ. Αθανασιάδης 1958, 31-41) ξεκινά από τη θέση ότι
παρόλο το θόρυβο στον τύπο για την εκπαίδευση και τα προβλήματά της, η κυβέρνηση δεν προέβη σε
κανένα σοβαρό μέτρο, «γιατί είναι ξενόδουλη και αντιλαϊκή». Όσον αφορά τη σύσταση της Επιτροπής
Παιδείας αμφισβητεί τις αγαθές προθέσεις της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι έγινε για δύο λόγους.
Πρώτον «σαν παραπλανητική διέξοδος μπροστά στη λαϊκή πίεση» για να κερδίσει χρόνο η κυβέρνηση,
όπως ακριβώς έκανε και παλιότερα με τη σύσταση άλλων επιτροπών και δεύτερον « να περιβάλει με το
κύρος των ειδικών ορισμένες αντιλαϊκές και αναχρονιστικές απόψεις για να τις θέσει σε εφαρμογή
ευκολότερα».
Εκ πρώτης όψεως, υποστηρίζει ο Αθανασιάδης, διαβάζοντας κάποιος τα πορίσματα της
Επιτροπής σχηματίζει την εντύπωση ότι έκαναν σωστές διατυπώσεις αλλά στην πραγματικότητα πίσω από
τη «θετική πρόσοψη με δυσκολία σκεπάζονται οι αντιλαϊκές θέσεις» που αφορούν την οργάνωση της
παιδείας, τον ιδεολογικό προσανατολισμό της, τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τα προγράμματα
σπουδών. Θεωρεί απαράδεκτη την πρόταση της Επιτροπής για τη διαίρεση της Mέσης Eκπαίδευσης σε
δύο κύκλους, γιατί μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το χάσμα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Στη
φτώχεια, στα δίδακτρα και στις υποχρεωτικές «εισφορές» προστίθεται τώρα και ο αποκλεισμός από
την Aνώτερη Eκπαίδευση. Ο πρώτος κύκλος των σχολείων της Mέσης που αναγκαστικά θα
ακολουθήσουν τα παιδιά των φτωχών ούτε ουσιαστικά ούτε τυπικά είναι ισότιμος με τα άλλα γυμνάσια,
ούτε φυσικά αυτοτελής, αφού αυτά τα σχολεία δεν ετοιμάζουν τους αποφοίτους για την προσαρμογή
τους στη ζωή, από τη στιγμή που θα επικρατεί και σε αυτά ο ιστορικοφιλολογικός κύκλος των
μαθημάτων. Οι απόφοιτοι αυτών των σχολείων δεν θα έχουν πρόσβαση στην Aνώτερη Eκπαίδευση παρά
μόνο στις «ανύπαρχτες επαγγελματικές και τεχνικές σχολές».
Όσον αφορά τα 250 γυμνάσια του β΄ κύκλου που προτείνει η Επιτροπή « η προσκόλληση
στο ψευτοκλασικό ιδανικό αποτελεί τον κύριο γνώμονα». Ακόμη και τα μαθηματικά, που με τα κλασικά
κείμενα κρίθηκαν ότι «είναι ο ευρύχωρος και υψηλόφρων ανθρωπισμός, ο οποίος αξίζει να εμπνέει
την εθνικήν μας εκπαίδευσιν», περιορίστηκαν στα ολιγάριθμα γυμνάσια του δευτέρου τύπου. Ο
Αθανασιάδης τονίζει ότι δεν αρνείται την αξία των ανθρωπιστικών σπουδών - που εξάλλου δεν είναι μόνο
τα αρχαία κείμενα αλλά και η νεώτερη προοδευτική λογοτεχνία, ελληνική και παγκόσμια - αλλά σήμερα
επιβάλλεται αυτές να ιδωθούν κάτω από ένα προοδευτικό πρίσμα για να μπορέσουν να ετοιμαστούν οι
νέοι για τις ανάγκες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Μετά την κριτική στα πορίσματα της Επιτροπής Παιδείας περνάει στην κριτική των έργων της
κυβέρνησης για την παιδεία, παρουσιάζοντας με οικονομικά στοιχεία την ολιγωρία της όσον αφορά το
κτιριακό, την υλικοτεχνική υποδομή, το θέμα του προσωπικού και της μισθοδοσίας του, τον αριθμό των
μαθητών ανά τάξη. Παρόλα τα συσσωρευμένα προβλήματα η κυβέρνηση Καραμανλή δεν προχωράει σε
λύσεις. Οι δαπάνες για τον σημαντικό αυτό τομέα της κοινωνικής και εθνικής ζωής δεν θεωρούνται

απλώς περιττές μα και επικίνδυνες. «Οι ξένοι υποδουλωτές και τα όργανά τους στην Ελλάδα θέλουν να
κρατούν σε χαμηλό επίπεδο την τεχνική και την πνευματική απόδοση του λαού. Ελπίζουν ότι θα δέχεται
αδιαμαρτύρητα την εκμετάλλευση, την ξένη κυριαρχία, θα γίνεται καλύτερα θύμα στις φιλοπόλεμες
επιδιώξεις και τα αρπαχτικά σχέδια των ιμπεριαλιστών».( Γ.Αθανασιάδης 1958, 37).
Το άρθρο κλείνει με μια σειρά διεκδικήσεων του ελληνικού λαού (συμβουλευτικούς σταθμούς,
βρεφοκομεία, παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, εξάχρονη υποχρεωτική φοίτηση, ανάπτυξη της
κατώτερης Eπαγγελματικής και Mέσης Tεχνικής Eκπαίδευσης, ενίσχυση της ανώτατης παιδείας, ίδρυση
τρίτου Πανεπιστημίου )
που ενδιαφέρεται και αγωνίζεται για το μέλλον των παιδιών του.
Στο δεύτερο άρθρο του ο Αθανασιάδης ένα χρόνο αργότερα, πάλι στον Νέο Κόσμο με τίτλο Τα
νέα εκπαιδευτικά νομοθετήματα και η ανασυγκρότηση της Παιδείας (Αθανασιάδης 1959,41-51) υποστηρίζει
για μια ακόμα φορά ότι στις επιλογές των μεταρρυθμιστών διακρίνονται ταξικές θέσεις και συμφέροντα.
Ενώ η ανασυγκρότηση της παιδείας είναι αίτημα όλων, η κυβέρνηση Καραμανλή δεν λαμβάνει στην ουσία
καμιά πρόνοια παρά μόνο «σκηνοθετεί» ένα ενδιαφέρον, πάντα λίγο πριν την έναρξη της
σχολικής χρονιάς,προς εντυπωσιασμό. Για παράδειγμα τον Αύγουστο του 1958 οργανώθηκαν συσκέψεις
και διεξοδικές συζητήσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και
του Πολυτεχνείου για την Τεχνική Εκπαίδευση. Αν και οι απόψεις και οι προτάσεις που διατυπώθηκαν
ήταν σωστές, δεν περιέχεται ούτε ίχνος τους στα 8 νομοθετήματα της κυβέρνησης για την παιδεία. Την
ίδια τύχη είχαν και μερικά θετικά πορίσματα της Επιτροπής Παιδείας.
Ο Αθανασιάδης σ’ αυτό του το άρθρο αρχίζει την κριτική του από τα νομοσχέδια που αφορούν
την Ανώτατη Εκπαίδευση «επειδή σ’ αυτήν θα στηριχτεί η οργάνωση και των άλλων
εκπαιδευτικών βαθμίδων». Τα ζητήματα που θέτει είναι η διεύρυνση και η αναδιάρθρωση της Ανώτατης
Παιδείας, η εξύψωση της επιστημονικής στάθμης και ο εκδημοκρατισμός της. Διεύρυνση κατά τον
Αθανασιάδη σημαίνει δημιουργία νέων ιδρυμάτων, ινστιτούτων, πανεπιστημιακών σχολών, συμπλήρωση
και ίδρυση νέων εδρών σε συνάρτηση με τη δημιουργία νέων κλάδων στη βιομηχανία και την αγροτική
οικονομία ή για ενίσχυση των παλιών. Διεύρυνση σημαίνει επίσης αύξηση του αριθμού των εισαγομένων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η εκπαιδευτική μετανάστευση των 9000 φοιτητών που σπουδάζουν
στο εξωτερικό.
Επιβάλλεται η αναδιάρθρωση και ο προσανατολισμός της παιδείας προς κλάδους θετικούς για να
βοηθηθεί η οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Η οργάνωση της Ανώτατης Παιδείας έμεινε στο
επίπεδο του
περασμένου
αιώνα. Παρατηρείται τρομερή
ανεπάρκεια σε προσωπικό.
Ο τεχνικοεπιστημονικός εξοπλισμός
των
σχολών
είναι
ανεπαρκής
και
παμπάλαιος,
τα
διδακτήρια ακατάλληλα και τα συγγράμματα πανάκριβα. Η έλλειψη βιβλιοθηκών, ο τρόπος εισαγωγής,
οι εγγραφές, τα φροντιστήρια, τα δίδακτρα, τα εξέταστρα, οι υποτροφίες, η ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, τα φοιτητικά συσσίτια, η φοιτητική στέγη, η χορήγηση εισιτηρίων κυκλοφορίας, η πρόνοια
για τους εργαζόμενους φοιτητές είναι τομείς για τους οποίους η κυβέρνηση πρέπει να προνοήσει.
Επιβάλλεται επίσης να εκλείψουν οι οικονομικοί και κοινωνικοί φραγμοί και η αστυνόμευση μέσα στις
σχολές.
Αμέσως μετά περνάει στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης ξεκινώντας από το σημαντικότερο,
όπως χαρακτηρίστηκε νομοθέτημα το «Περί τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, οργανώσεως
της μέσης εκπαιδεύσεως και διοικήσεως της παιδείας». Υποστηρίζει ότι παρά τις εξαγγελίες της
κυβέρνησης δεν πρόκειται για τη δημιουργία νέων σχολών αλλά για την ανασύσταση τεχνικών σχολών
που καταργήθηκαν το 1955 με το αιτιολογικό της μη καλής λειτουργίας τους. Επρόκειτο για τις 7 Σχολές
Υπομηχανικών ΣΥΠ στη θέση των οποίων θα λειτουργήσουν 2 δημόσιες Ανώτερες Τεχνικές Σχολές και 6
Μέσες Τεχνικές Σχολές. Τα χρήματα όμως που προβλέπεται να διατεθούν είναι πολύ λίγα. Με 9.375.000
δρχ. η κυβέρνηση προτίθεται να λύσει το θέμα της Τεχνικής Εκπαίδευσης, γεγονός που προδικάζει την
αποτυχία της.
Επιπλέον οι σχολές αυτές είναι απρόσιτες για την εργατική τάξη, γιατί για τις 2
Ανώτερες Τεχνικές Σχολές χρειάζεται πεντάχρονη φοίτηση στο Γυμνάσιο. Αποκλείονται δηλαδή οι
απόφοιτοι του α΄ κύκλου του διχοτομημένου Γυμνασίου.
Για τις Μέσες Τεχνικές Σχολές είναι απαραίτητη η φοίτηση στα Γυμνάσια επί 3 χρόνια. Όταν όμως
ένα παιδί πάρει έστω και ψευτοκλασική παιδεία στο μικρό Γυμνάσιο για 3 χρόνια, είναι δύσκολο μετά να
προσανατολιστεί επαγγελματικά προς την Τεχνική Εκπαίδευση. Η κυβέρνηση παραπλανά λοιπόν τον
κόσμο ότι οι 8 αυτές Σχολές θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και στην καταπολέμηση της
ανεργίας και της μετανάστευσης.

Ο Αθανασιάδης στο τρίτο του άρθρο στον Νέο Κόσμο τον Νοέμβριο του 1960 με
τίτλο Συνταγματικές υποχρεώσεις του κράτους για την παιδεία( Γ. Αθανασιάδης 1960,51-58) ξεκινάει με
την κριτική του στην Δημοτική Εκπαίδευση που αποτελεί τη βάση της εκπαίδευσης όλου του
λαού. Eνώ λοιπόν το Σύνταγμα καθορίζει ότι «τα έτη της υποχρεωτικής φοιτήσεως δεν δύνανται να
είναι ολιγώτερα των εξ» - το κατώτατο όριο της Ευρώπης- στην ουσία η υποχρεωτική εκπαίδευση
παραμένει τετράχρονη γιατί υπάρχουν πολλές διαρροές κατά τη διάρκεια της φοίτησης, κυρίως παιδιών
από φτωχές οικογένειες, με την ανοχή του κράτους που θεωρεί την εξάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση
«δυσβάστακτα για τον προϋπολογισμό βάρη» αλλά και συμφέρουσα γιατί το κατώτατο όριο του
μεροκάματου των εργαζομένων ανήλικων στη βιομηχανία είναι το 1\2 από το κατώτατο όριο των
ενηλίκων. Τα αυστηρότατα μέτρα που κατά καιρούς έχουν θεσπιστεί για την υποχρεωτική φοίτηση δεν
λύνουν το πρόβλημα, που στην ουσία είναι η ανεργία των γονέων και η πείνα που μαστίζει αμέτρητα
παιδιά, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικές αλλαγές δεν επιτυγχάνονται μόνο με
μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά απαιτούνται και κοινωνικές αλλαγές. Στην Ελλάδα, ενώ
ο όρος δωρεάν παιδεία υπάρχει στο Σύνταγμα και επαναλαμβάνεται σε όλες τις υπουργικές αποφάσεις,
οι εισπραττόμενες εισφορές κάθε άλλο παρά δωρεάν παιδεία εξασφαλίζουν. Όλα τα έξοδα του σχολείου
καλύπτονται από τις εισφορές των μαθητών και πολλές φορές το κράτος για την ίδρυση ενός σχολείου
προσφέρει μόνο την ιδρυτική πράξη. Ένας από τους παράγοντες απομάκρυνσης των παιδιών από τα
σχολεία είναι και το περιεχόμενο των μαθημάτων. Το Δημοτικό είναι μεν σχολείο γενικής μόρφωσης,
αλλά δεν προετοιμάζει τη νέα γενιά για τη ζωή. Ακολουθεί μία κριτική παρουσίαση με συγκεκριμένα
παραδείγματα από τα σχολικά βιβλία, όπου φαίνεται τι είδους πολίτες προετοιμάζει το ελληνικό κράτος.
« Ο όρος ελληνοχριστιανικός πολιτισμός μετατράπηκε σε ολοφάνερες εθνοπροδοτικές διαθέσεις και
πράξεις που κύριο σκοπό έχουν την εθελοδουλεία και την υποταγή»(Γ. Αθανασιάδης, ό.π.,54). Ακόμη και
το καινούριο μάθημα τα Αγωγής του Πολίτου που από τη φετινή χρονιά θα εισαχθεί στην Τρίτη Γυμνασίου
«προσπαθεί να πείσει τους μαθητές ότι ο δυτικός κόσμος είναι ελεύθερος, ωραίος, αγγελικά πλασμένος!».
Ο αριθμός των εφήβων στην Ελλάδα είναι 900 χιλιάδες περίπου και από αυτές μόνο οι 250.000
φοιτούν στη Mέση Eκπαίδευση και στα Mέσα και Eπαγγελματικά Σχολεία Οι 650.000 χιλιάδες βγαίνουν
στη ζωή χωρίς κανένα εφόδιο. Για να υλοποιηθούν τα προγράμματα οικονομικής ανασυγκροτήσεως που
συντάσσει η κυβέρνηση πρέπει να αναπτυχθεί η τεχνική εκπαίδευση και η γενική παιδεία να προσαρμοστεί
στις ανάγκες της εποχής. Ακολουθούν στοιχεία από την στατιστική υπηρεσία όσον αφορά τον
επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών και την ειδίκευση των εργατών.
Ο Αθανασιάδης στο άρθρο του αυτό αναφέρεται και σε ένα μέτρο που σκόπευε να λάβει η
κυβέρνηση και το οποίο σήκωσε πολλές αντιδράσεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Στο επίσημο κείμενο
του Προγράμματος Οικονομικής Αναπτύξεως 1960 –1965 στα κεφάλαια 5 και 6 που έχουν τίτλο
Επαγγελματική Μετεκπαίδευση και Ξένη Τεχνική Βοήθεια αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν κέντρα
επαγγελματικής εκπαιδεύσεως που θα έχουν ως αποστολή την προπαρασκευή των εργαζομένων οι οποίοι
«κατευθύνονται προσωρινώς ή μονίμως προς τας χώρας ιδία της Κεντρικής και Δυτικής
Ευρώπης επιτρέπουσαν ούτω εις
τους μετανάστας
να
επιτυγχάνουν καλύτερον και
να
χρησιμοποιούνται αποδοτικότερον…» ( Γ. Αθανασιάδης, ό.π., 56 ) Ο Αθανασιάδης τονίζει ότι η κυβέρνηση
ξεπουλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο τα ελληνικά νιάτα,. Τα εκπαιδεύει με δικά της χρήματα και τα στέλνει
έξω ως φθηνότερους εργάτες και σε κάποιες περιπτώσεις όργανά τους ενάντια στην ντόπια εργατική
τάξη.
Θα αναρωτηθεί κανείς σε ποιους απευθυνόταν ο Αθανασιάδης, ποιοι αποτελούσαν δηλαδή το
αναγνωστικό κοινό αυτών των άρθρων ( Γ. Αθανασιάδης 1962,1963 ) και πόσο μεγάλη ήταν η εμβέλεια
της επιρροής τους. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην αρχή ο Νέος Κόσμος αποτελούσε το επίσημο όργανο
έκφρασης του κομμουνιστικού κόμματος και όλες οι δημοσιεύσεις σ’ αυτό περνούσαν από αυστηρό
κομματικό έλεγχο. Το περιοδικό κυκλοφορούσε σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου
φιλοξενούνταν έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες αλλά και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης για τους Έλληνες
μετανάστες και τους διανοούμενους που διέμεναν σε αυτές. Τεύχη του περιοδικού έφταναν παράνομα και
διαβάζονταν και στην Ελλάδα. Είναι γνωστή εξάλλου η σχέση του ΚΚΕ με την ΕΔΑ (Πρακτικά της
8ης Ολομέλειας του 1958 και της 9ης Ολομέλειας του 1959 ) και η αλληλεπίδραση των απόψεων, για να
μην πω η ταύτιση σε πολλές περιπτώσεις.
Η κοινή αυτή πλεύση φαίνεται καθαρά στην κριτική που ασκούν σε θέματα παιδείας στην
κυβέρνηση Καραμανλή, η οποία δεν είναι τυχαία ούτε απλώς κινείται στο πλαίσιο μιας αντιπολιτευτικής
πολιτικής. Μέσα από την κριτική που ασκούν οι δύο αυτοί αριστεροί πολιτικοί χώροι καταδεικνύουν και
την πολιτική τους συγγένεια ή καλύτερα την ιδεολογική τους σύμπλευση.

Και η ΕΔΑ δέχεται ότι τα μέτρα της κυβέρνησης Καραμανλή είναι αντιλαϊκά, ότι η μόρφωση ανήκει
σε όλους, η οικονομική πρόοδος συνδέεται με την Επιστήμη και την Τεχνική και ότι απαιτείται το λιγότερο
6ετής υποχρεωτική φοίτηση. Κάνει επίσης και αυτή αυστηρή κριτική στο ΝΔ 3971/59 «Περί τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, οργανώσεως της μέσης εκπαιδεύσεως και διοικήσεως της παιδείας» και
καταγγέλλει τον στείρο κλασικισμό και την αρχαιολατρία που επικρατεί στα προγράμματα της γενικής
παιδείας. Τα δύο αριστερά κόμματα καταγγέλλουν επίσης την ίδρυση του Διεθνούς Μορφωτικού
Ινστιτούτου Ελλάδος και τη συνεργασία του με το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο, όπως και τις προτάσεις
που ακούστηκαν κατά την Ελληνοϊταλική Συνάντηση Εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανάπτυξη μιας
ευρωπαϊκής ιδέας και τον περιορισμό της καλλιέργειας εθνικών συνειδήσεων στα παιδιά.( Ρ. Ιμβριώτη
1966, 226-229, 230-233).
Οι προτάσεις και των δύο κομμάτων έχουν περάσει πια από το επίπεδο της συνθηματολογίας και
του ουτοπικού οραματισμού που τους χαρακτήριζε παλιότερα σε μια πιο σοβαρή και εμπεριστατωμένη
θέση, τονίζοντας συνεχώς ότι είναι ρεαλιστικά εφικτές και αποκαλύπτοντας τα βαθύτερα αίτια της μη
υλοποίησής τους. Η ΕΔΑ μάλιστα κατεβάζει μία δική της ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση.
Πρόκειται για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα.( Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΔΑ 1966, 198-220 ).
Υπάρχουν όμως και διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με τη φύση των 2 κομμάτων και το χώρο
μέσα στον οποίο το καθένα ενεργοποιείται. Επειδή η ΕΔΑ ζει από κοντά το πρόβλημα της παιδείας και σε
καθημερινή βάση είναι υποχρεωμένη να παίρνει θέση σε προτάσεις και δημοσιεύματα μέσα στον ελλαδικό
χώρο, ασχολείται έντονα με κάποια ιδιαίτερα θέματα, όπως είναι αυτό της εθνικής παιδείας. της
καλλιέργειας του πατριωτισμού και της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών και της κλασικής
μόρφωσης. Η ΕΔΑ δεν απορρίπτει τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από όλους τους τύπους των
σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά κινούμενη στο πλαίσιο του δημιουργικού ιστορισμού του Γληνού,
προτείνει να διδάσκονται από μετάφραση στη δημοτική γλώσσα και να γίνεται μια πιο ουσιαστική
προσέγγιση των κειμένων, εμμένοντας στο περιεχόμενο και όχι στη μορφή. Τονίζει σε κάθε ευκαιρία την
αξία της ανθρωπιστικής μόρφωσης σαν να φοβάται ότι θα της προσάψουν την κατηγορία
του ανθελληνισμού. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο η ΕΔΑ όσο και το ΚΚΕ κατά τη διάρκεια του
εμφυλίου και μετά, προβάλλουν υπέρμετρα την εθνική τους συνείδηση και την εθνικοφροσύνη τους,
επικαλούμενοι τη δράση τους στην κατοχή, με την οργάνωση και καθοδήγηση της εθνικής αντίστασης.
Ενώ το συντηρητικό εκπαιδευτικό ρεύμα μέσω της διδασκαλίας των αρχαίων έχει ως στόχο του
την ανάπτυξη του πατριωτισμού για να προστατεύσει τους νέους από την κομμουνιστική ιδεολογία, το
αριστερό εκπαιδευτικό ρεύμα μέσω της κλασικής παιδείας θέλει να εξασφαλίσει τους νέους από τη
διείσδυση της δυτικοευρωπαϊκής και αμερικάνικης ιδεολογίας. Η ΕΔΑ παίζει το ρόλο του εθνικού
θεματοφύλακα και αναπτύσσει μια παράξενη αριστερή εθνικιστική ρητορεία (Ρ. Ιμβριώτη1966, 230-233),
διακρίνοντας παντού απειλές και κινδύνους εκ μέρους των δυτικών, ενώ το ΚΚΕ κρατάει μια
πιο αποστασιοποιημένη και κριτική στάση απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα. Η ΕΔΑ δεν μπόρεσε επίσης
να εκτοπίσει ή δεν θέλησε την ελληνοχριστιανική ιδεολογία. Υπερασπίζεται ακόμη και τον όρο
ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, υποστηρίζοντας ότι ο χριστιανισμός προωθεί την ισότητα και την αγάπη
μεταξύ των λαών.
Το ερώτημα που τίθεται στην προκειμένη περίπτωση είναι το από πού πηγάζει η θέση της αυτή.
Προσπαθεί να συνδυάσει και τις δύο τάσεις για να μην τρομάξει τους ψηφοφόρους της ή παραπαίει
ανάμεσα
στη
συντήρηση
και
την
πρόοδο,
τον παρελθοντικό προσανατολισμό
και
την νεωτερικότητα, λόγω έλλειψης ξεκάθαρου ιδεολογικού προσανατολισμού, κάτι που δεν συμβαίνει
στο ΚΚΕ, το οποίο από παλιά διέθετε ιδεολογική καθαρότητα και μια ξεκάθαρη και σαφώς οριοθετημένη
ταυτότητα και το οποίο επιπλέον ζώντας και αντλώντας διδάγματα και εμπειρίες από τις ανατολικές
χώρες έχει διαμορφώσει άλλες αρχές και αξίες;
Ο αγώνας, για παράδειγμα, όλος της ΕΔΑ είναι να υποστηρίξει ότι η τεχνική κατάρτιση δεν είναι
αντίπαλος της ανθρωπιστικής μόρφωσης (Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΔΑ 1966, 201), ενώ το ΚΚΕ
το θεωρεί δεδομένο και υπάρχει μόνο μια αναφορά σ’ αυτό το θέμα στα κείμενα του Αθανασιάδη.
Η ΕΔΑ τάσσεται ανοιχτά υπέρ της ΤΕΕ αλλά από την άλλη, μη μπορώντας να ξεπεράσει τα παραδοσιακά
κοινωνικά εμπόδια, αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε μια γενική παιδεία προσκολλημένη λίγο ή πολύ στον
ελληνοκεντρισμό και σε μια παιδεία ικανή να υπηρετήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Δέχεται
δηλαδή και επιμένει στον ελληνοκεντρισμό, μπολιασμένο όμως με τις σύγχρονες αντιλήψεις και την
επιστήμη. Η κυρίαρχη αστική κουλτούρα ( Μ. Κασσωτάκης 1986, 20-44) όσον αφορά την αξία και την
υπεροχή του κλασικά μορφωμένου ανθρώπου είχε υιοθετηθεί και από τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα τα
οποία για αυτόν το λόγο και στάθηκαν, αν όχι απορριπτικά, σίγουρα επιφυλακτικά σε κάθε

ιδέα τεχνοκρατισμού που θα έβαζε σε κίνδυνο τον ανθρωπισμό, όπως οι ίδιοι τον εννοούσαν. Η ΕΔΑ, ίσως
λοιπόν, ως αποδέκτης αυτών των μηνυμάτων ( Ι. Παπαθανασίου 1995, 21-63) μέσα στον ελλαδικό
χώρο, μη μπορώντας να ξεφύγει από το αξιολογικό σύστημα της εποχής και προσπαθώντας να
εξασφαλίσει κάποια κομβικά σημεία επαφής με την ελληνική κοινωνία και την κομματική της βάση,
αναγκάζεται να προσαρμόσει ανάλογα τις θέσεις της, πράγμα που δεν συμβαίνει με το ΚΚΕ. Ίσως επίσης
οι θέσεις της αυτές να οφείλονται στο ΕΔΑϊτικο πνεύμα το οποίο εκφράζει τη νέα ταυτότητα της
κομμουνιστικής αριστεράς.και το οποίο αναπτύχθηκε στους κόλπους του κόμματος κατά τη διεργασία
της ιδεολογικής της συγκρότησης και την αναζήτηση της ιδεολογικής της ταυτότητας. Το πνεύμα αυτό
«ερμηνεύτηκε άλλοτε ως ‘αναγκαστική συνέπεια που άφησε η ήττα του 1949 στην ψυχολογία των
ανθρώπων’ και άλλοτε ως ‘δεξιά απόκλιση’, ‘αδυναμία αφομοίωσης των αρχών και μεθόδων του ΚΚΕ» (
Ι. Παπαθανασίου 1995, 40).
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το ερμηνευτικό πλαίσιο του Αθανασιάδη, τα αίτια των μη
αποτελεσματικών μέτρων για την παιδεία εκ μέρους της κυβέρνησης βρίσκονται στην ταξική δομή της
ελληνικής κοινωνίας και στο ρόλο της άρχουσας τάξης, η οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει τον κοινωνικό
έλεγχο για να διαφυλάξει την εξουσία της. Μια άρχουσα τάξη, δηλαδή, η οποία, υπερασπιζόμενη τα
συμφέροντά της, συνωμοτεί εναντίον του λαού. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξαρτάται από τα κέντρα του
διεθνούς
καπιταλισμού
και
ως
στόχο
της
έχει
την
παραγωγή ημιμορφωμένου και ημιειδικευμένου προσωπικού για την εξασφάλιση πιο φτηνών εργατικών
χεριών. Άρα η εκπαιδευτική αλλαγή δεν θα έρθει ως το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης κοινωνίας και
σχολείου αλλά ως το αποτέλεσμα των αγώνων του ελληνικού λαού. Παρά την έντονη κριτική όμως που
ασκούν και τα δύο κόμματα και παρά την κομματική ξύλινη γλώσσα του ΚΚΕ, οι προτάσεις τους δεν
είναι ριζοσπαστικές και ρηξικέλευθες, όπως θα περίμενε κάποιος από το επαναστατικό παρελθόν τους.
Αν και διατυπώθηκε η άποψη ότι η μετριοπαθής στάση της ΕΔΑ οφείλεται στις αποφάσεις του
20ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ (1956 ) σύμφωνα με τις οποίες επιδιώκεται η ειρηνική συνύπαρξη των κρατών
με διαφορετικό πολιτικό σύστημα, αυτό δεν φαίνεται να ισχύει όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική
της. Η ΕΔΑ, κυρίως, κάνει αυστηρή κριτική και στρέφεται εναντίον των δυτικών επιρροών και του δυτικού
τρόπου ζωής, διαβλέποντας έναν άμεσο κίνδυνο για τα ελληνόπουλα από την επαφή τους με τη Δϋση. Σε
άλλους μάλλον λόγους πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια των μη ριζοσπαστικών προτάσεων. Η ΕΔΑ,
δρώντας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτισμού και αδυνατώντας να προσδιορίσει την κοινωνική της βάση,
δεν μπορούσε να αναπτύξει ένα πρόγραμμα που θα στόχευε στη ριζική αλλαγή των παραγωγικών
διαδικασιών και ως εκ τούτου και του εκπαιδευτικού συστήματος. Περιορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο
όσον αφορά τα εκπαιδευτικά θέματα λίγο πολύ στο πλαίσιο που όρισε το φιλελεύθερο εκπαιδευτικό
ρεύμα.( Α. Προβατά 2002, 84-88).
Η κριτική φυσικά του αριστερού ελληνικού χώρου προς την εκπαιδευτική πολιτική της
κυβέρνησης Καραμανλή δεν μπορεί να εξεταστεί μέσα στα στενά όρια της συγκεκριμένης εισήγησης. Τα
θέματα που ανοίγονται είναι πάρα πολλά, η μελέτη και η ερμηνεία των οποίων θα βοηθήσει ουσιαστικά
στην κατανόηση των πολιτικών και ιδεολογικών διεργασιών καθώς και του συσχετισμού των πολιτικών
και οικονομικών δυνάμεων της εποχής όσον αφορά τα εκπαιδευτικά πράγματα και θα καταδείξει την
πολιτική διάσταση της παιδείας
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Γεώργιος Π. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑΣ
Εκπαιδευτικός Δ.Ε. – Υπ. Δρ. Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία πραγματεύεται το θέμα των οργάνων κοινωνικού ελέγχου και δημοκρατικού
προγραμματισμού [σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο] του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος για
το χρονικό διάστημα από το 1974 έως σήμερα.
Η ανάλυση αφορά τα όργανα του Εθνικού Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας [Ε.Σ.Α.Π.] από το οποίο
δημιουργήθηκαν το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας [Σ.Α.Π.] και το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
[Σ.Τ.Ε.] και του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας [Ε.ΣΥ.Π.]
Η ανάλυση είναι το αποτέλεσμα :
1.
Της συστηματικής καταγραφής των τεκμηρίων που αφορούν τα όργανα αυτά και είναι οι
σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, οι νόμοι , τα Προεδρικά Διατάγματα, οι Υπουργικές Αποφάσεις και
τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων των Οργάνων αυτών.
2.
Της προσπάθεια κριτικής προσέγγισης των τεκμηρίων με ερμηνευτικές αναφορές στις
ιδεολογικές, κοινωνικοπολιτικές παραμέτρους
3.
Της προσέγγισης του ρόλου τους σε σχέση με:
•
τις αρμοδιότητές τους και τη σύνθεσή τους
•
τις παρεμβάσεις τους στο επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο στη
διαμόρφωση, τον σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικής πολιτικής
•
τον προγραμματισμό, τη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
συστήματος.
•
το επίπεδο, το εύρος και την ποιότητα της συμμετοχής των φορέων που συμμετέχουν
σε αυτά.
4.
Της ποσοτικής συσχέτισης παραμέτρων αξιολόγησης των οργάνων ως προς την
αποτελεσματικότητά τους, την παραγωγικότητά τους και την αποδοτικότητά τους.
Η ανάλυση αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν :
·
την συνευθύνη, τη συλλογικότητα στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής
·
την προβληματική για την οργάνωση των κανόνων συμμετοχής και των διαδικασιών
διαλόγου των κοινωνικών εταίρων
·
την πολιτική, κοινωνική και τυπική νομιμοποίηση
·
την αναγκαιότητα των υποδομών και μηχανισμών τεκμηρίωσης
που ουσιαστικά προσδιορίζουν και το θεωρητικό πλαίσιο της προσέγγισης που θα επιχειρηθεί.

SUMMARY
The project deals with the issue of the organs of social control and democratic programming [in
central and regional level] of the Greek educational system for the period 0f the time from 1974 since
today.

The analysis relates to the organs of the National Council of the Higher Education from which
came up the Council of the Higher Education, the Council of Technological Education and the National
Council of Education.
The analysis is the result of:
1. The systematic registration of the documentation concerning these organs and are the
relating introductory reports, the laws, the Presidential Decrees, the Ministerial Decisions and the
Records of the meetings of these organs.
2. The attempt of critical approaching of the documentation with interpretative reports in the
ideological social-political parameters.
3. The approach their role relating to:
· their competence and their composition
· their interventions in scientific, social and political level in the formation, the planning
and the production of educational policy.
· the planning decision making and the evaluation of the educational system
· the level, the width and the quality of the participation of the organs that take place in
these.
4.
The quantitative correlating of parametres of the evaluation of the organs concerning
their effectiveness, their productivity and their efficiency.
The analysis shows topics that relate to:
· The co-responsibility, the collectivity in the carving of the educational policy
· The problematic about the organization of the participation rules and the dialogue
proceedings of the social associates.
· The political, social and typical legalization
· The necessity of foundation and documentation mechanisms which substantially define also
the theoretical approach that will be attemted.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η εργασία αναφέρεται στην περίοδο 1974 έως σήμερα, η οποία ανήκει στο μεγαλύτερο μέρος
της στο παρελθόν και η οποία επέδρασε σημαντικά στη διαμόρφωση του σημερινού συστήματος της
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η βασική ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ιστορικο- διερευνητική.
Η ιστορικο- διερευνητική ακολουθεί την εξής πορεία [Ευαγγελόπουλος Σπ.].: Διερεύνηση –
καταγραφή – ανάλυση – ερμηνεία- σύνθεση – συμπεράσματα- προτάσεις Η ιστορικο –
διερευνητική μέθοδος σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση από τους Hill και Kerber (1967) των
πλεονεκτημάτων που ερευνητικά προσφέρει :
1.
δίνει τη δυνατότητα να αναζητούνται στο παρελθόν λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα .
2.
ερμηνεύει - «φωτίζει» τάσεις του παρόντος και μελλοντικές εξελίξεις
3.
επιτρέπει την επανεκτίμηση των δεδομένων
Μια άλλη σημαντική λειτουργία της μεθόδου αυτής είναι ότι δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης
σύγχρονων εκπαιδευτικών προβλημάτων στην προοπτική να διασαφηνιστούν ιστορικοεξελεγκτικά, να
ερμηνευτούν και να αξιολογηθούν. Τα πορίσματά της εφαρμόζονται στη συνέχεια στην πράξη με σκοπό
τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών – πολιτικών. [Τσουράκης Δημ.(1981)]
H ποσοτική προσέγγιση και στατιστική επεξεργασία παραμέτρων που αντλούνται από τα
τεκμήρια [θεματολογία, παρεμβάσεις συμμετεχόντων, ανάλυση αποφάσεων, συμμετοχή μελών] οδηγεί
σε πρόσθετα συμπεράσματα για τη λειτουργία των συμμετοχικών οργάνων διότι τα δεδομένα που
χρησιμοποιήθηκαν:

•
•
•

έχουν το στοιχείο της αμεροληψίας
οι εξεταζόμενες μεταβλητές έχουν άμεση συνάφεια με το εξεταζόμενο θέμα
ο σχεδιασμός της επεξεργασίας των μεταβλητών διέπεται από κανόνες σαφήνειας και
ακρίβειας

σε σχέση με τα ερωτήματα και τις υποθέσεις που τίθενται.[Καραγεώργος Δ. (2002)]

Η προτεινόμενη πρόσθετη διερεύνηση του θεσμού με:

•

την εξέταση του ρόλου εκείνων που έπαιξαν και παίζουν ρόλο στα θέματα που αφορούν
την εκπαιδευτική πολιτική στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα μπορεί να
αναδείξει αντιφάσεις ανάμεσα στα γραπτά τεκμήρια, τις εφαρμοσμένες πολιτικές
ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε πρόσωπα που ταυτίζονται με τα τεκμήρια και τις
πολιτικές. Η προσέγγιση με τη μέθοδο της ερευνητικής συνέντευξης ίσως σε αυτή την
εποχή είναι και η πλέον πρόσφορη προκειμένου να ανιχνευθούν διαθέσεις που
δεν αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα υπάρχοντα τεκμήρια [κείμενα, εισηγητικές
εκθέσεις κλπ] ή δεν μπορούν να διερευνηθούν από την μη τοποθέτηση αυτών που έχουν
συμβάλλει στην διαμόρφωση των εξεταζόμενων πολιτικών στο χώρο της Ανώτατης
Εκπαίδευσης.

•

την μεθοδολογία της Ανάλυσης του Περιεχομένου [content analysis] θα αναδείξει τη
σχέση που υπάρχει μεταξύ του «περιεχομένου» γραπτών κειμένων και του «στόχου» που
στην περίπτωσή μας είναι η ανάδειξη στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία των
συμμετοχικών οργάνων κοινωνικού ελέγχου και η ερμηνεία θεμάτων που αφορούν την
ανώτατη εκπαίδευση για την εξεταζόμενη περίοδο [Berelson Bernard (1971)].

Η ανάλυση δεν αναφέρεται και στο θεσμό του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΣΤΕ] για
τον οποίο προτείνεται μια παράλληλη μελέτη και συγκριτική συσχέτιση των συμπερασμάτων με αυτά του
ΕΣΑΠ-ΣΑΠ.

ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.
Η θεσμοθέτηση των συμμετοχικών οργάνων κοινωνικού ελέγχου είναι το αποτέλεσμα των
πιέσεων του λαϊκού παράγοντα για συμμετοχική παρέμβαση στο επίπεδο λειτουργίας των θεσμών
2.
Η ποιότητα της συμμετοχής και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σχετίζονται με τη
παρουσία στη λειτουργία των οργάνων, την παρουσίαση συγκεκριμένων θέσεων και προτάσεων, την
κριτική και ενεργή συμμετοχική παρουσία στις διαδικασίες λειτουργίας των οργάνων, τις παρεμβάσεις
στην κατεύθυνση αναβάθμισης της λειτουργίας των στοιχείων που κατά κανόνα αντανακλούν το επίπεδο
λειτουργίας των συμμετοχικών θεσμών.
Η περίοδος μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου σηματοδοτείται από ριζικές
αλλαγές στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που αφορούν :
· τη δομή και τη λειτουργία των πανεπιστημίων
· την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών
· τη διεύρυνση των γνωστικών πεδίων της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
· την αλλαγή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και
· τη μαζικοποίηση της πανεπιστημιακής παιδείας.
[Ανδρέα Α. Κιντή.(1980]
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην χώρα μας δε φαίνεται να είναι σε θέση να μπορεί να
ακολουθήσει τη διεθνή πραγματικότητα και τα αίτια είναι κυρίως πολιτικά που σχετίζονται με
τη μετεμφυλιακή ελληνική πραγματικότητα που δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο το ελληνικό
πανεπιστήμιο αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και την
προέλευση τόσο του διδακτικού προσωπικού όσο και των φοιτητών.
Η απόπειρα μεταρρυθμίσεων που επιχειρήθηκε από την Κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου
ανακόπηκε βίαια από το καθεστώς της επτάχρονης δικτατορίας.
Έτσι τα προβλήματα και οι αδυναμίες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αφορούσαν:
· την οργανωτική δομή και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. που στηρίζονταν στο νόμο 5343 του 1932
· το γεγονός ότι η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση οργανώθηκε γύρω από τέσσερις σχολές τη
Θεολογική – Φιλοσοφική, τη Νομική , τη Φυσικομαθηματική και την Ιατρική με πόλο διαφορετικότητας
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
· το περιεχόμενο και την ποιότητα της πανεπιστημιακής παιδείας να ανταποκριθεί στις εξελίξεις
της επιστήμης και τις κοινωνικές ανάγκες.

· Τα αναχρονιστικά χαρακτηριστικά της πανεπιστημιακής παιδείας αναφορικά με τη διδακτική
μεθοδολογία και την εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική φιλοσοφία
· Τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή.
· Θέματα που αφορούν την ποσοτική ανεπάρκεια και την ποιοτική σύνθεση του διδακτικού
προσωπικού.
· Τη συγκέντρωση του φοιτητικού πληθυσμού κατά 60% στην Αθήνα και 30% στη Θεσσαλονίκη
με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας.
· Θέματα που αφορούσαν την εντατικοποίηση και βελτίωση των σπουδών
· Την αδυναμία του πανεπιστημιακού συστήματος να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις για συνεχή
εκπαίδευση
· Την έλλειψη οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών και ουσιαστικής επιστημονικής έρευνας.
Η ανάγκη για εκδημοκρατισμό έθεσε επί τάπητος το θέμα του εκσυγχρονισμού της Ανώτατης
Εκπαίδευσης γεγονός που ανέδειξε θέματα όπως:
· Τη δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Την αντικατάσταση του θεσμού της έδρας
· Τον αναπροσανατολισμό του συστήματος σπουδών
· Τη δημιουργία νέων επιστημονικών κλάδων
· Την ίδρυση νέων και ολοκληρωμένων πανεπιστημίων
· Την αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών
· Την ίδρυση τμημάτων μεταπτυχιακών σπουδών και οργάνωση και ενίσχυση της
επιστημονικής έρευνας
· Την αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού και την ανακατανομή του μεταξύ των επιστημονικών
κλάδων.
Η προβληματική για την Ανώτατη Εκπαίδευση ευαισθητοποίησε την πρώτη μετά τη δικτατορία
κυβέρνηση εθνικής ενότητας και παρά το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια δεν φημίζονταν για τη δημοκρατική
τους λειτουργία και διάρθρωση και το υψηλό επιστημονικό τους κύρος με έντονη την πίεση της νεολαίας
για εκδημοκρατισμό της παιδείας, αποφάσισε ανάμεσα στα άλλα τη συγκρότηση μιας αρκετά
αντιπροσωπευτικής –για τα μέτρα της εποχής εκείνης επιτροπής- που θα μελετούσε το πρόβλημα της
Ανώτατης Παιδείας.
Η εισήγηση που ετοιμάστηκε διαβιβάστηκε με μια σπάνια δημοκρατική ευαισθησία
που οφείλονταν στον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας και στην
έντονη συμμετοχική και διεκδικητική παρέμβαση των λαϊκών δυνάμεων, στο Επιστημονικό Διδακτικό
Προσωπικό [Ε.Δ.Π.] και τους φοιτητές για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
Έτσι για πρώτη φορά οι ενδιαφερόμενοι φορείς μέσα από πρωτόγνωρες διαδικασίες εφαρμογής
στην πράξη των αρχών του δημοκρατικού προγραμματισμού εκφράσανε με ωριμότητα ένα συνολικό
πλέγμα προτάσεων που αποτύπωναν τη συνισταμένη:
· Ιδεολογικών και κοσμοθεωρητικών απόψεων
· Της εμπειρίας για τις συνθήκες, τη λειτουργία και τη δομή των Ανώτατων .Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων [Α.Ε.Ι.]
ως ένα ελάχιστο κοινό πρόγραμμα που έκφρασε μια πρωτόγνωρη για τη νεώτερη πολιτική
ιστορία της χώρας «..Εθνική Ομοφωνία και διάθεση δημιουργικής συμβολής όλων των ενδιαφερόμενων
κοινωνικών φορέων που αντικειμενικά οριοθετούσε τις ευθύνες της κυβέρνησης να το αξιοποιήσει, ως
ένα μοναδικής ποιότητας , αποτέλεσμα δημοκρατικής διαδικασίας και συμμετοχής του
λαού» [Δ. Ρόκος.(1982)]
Οι κοινές αυτές θέσεις κωδικοποιούνται στα ακόλουθα σημεία:
· Το θεσμικό πλαίσιο για την Ανώτατη Παιδεία πρέπει να είναι ανοικτό στις εξελίξεις, στην
προοπτική του εκδημοκρατισμού
· Ο Νόμος Πλαίσιο πρέπει :

o να κατοχυρώνει την αυτοτέλεια των Α.Ε.Ι. , να ρυθμίζει τα γενικά ζητήματα διάρθρωσής
τους και να επιτρέπει τη ρύθμιση από τους πανεπιστημιακούς και τους κοινωνικούς φορείς των
επιμέρους προβλημάτων
o να προβλέπει τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβούλου Ανώτατης Παιδείας [Ε.Σ.Α.Π.] με
τη συμμετοχή των δασκάλων και των φοιτητών, των κομμάτων και των κοινωνικών φορέων.
o να κατοχυρώνει:
Ø
τις ακαδημαϊκές ελευθερίες , την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, τη δημοτική
γλώσσα, το δημοκρατικό διάλογο, τον ελεύθερο συνδικαλισμό των δασκάλων και των φοιτητών
και το Πανεπιστημιακό Άσυλο.
Ø
την παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων για εκπαίδευση για όλον το λαό.
Ø
την κατάργηση του φεουδαρχικού θεσμού της έδρας και την οργάνωση των Α.Ε.Ι.
σε τομείς (βασική ακαδημαϊκή μονάδα μιας γνωστικής ενότητας)
Ø
την ενοποίηση του φορέα των διδασκόντων με στόχο την εξάλειψη της
παραδοσιακής αναχρονιστικής και αναιτιολόγητης ιεραρχίας
Ø
την ισότιμη συμμετοχή στη διοίκηση των Α.Ε.Ι. διδασκόντων και διδασκομένων, κι
ακόμα να καθορίζει ότι μέλη των Α.Ε.Ι. είναι οι διδάσκοντες και διδασκόμενοι με οριζόντια
δημοκρατικοί λειτουργία στην Πανεπιστημιακή ζωή, στην έρευνα και τη διδασκαλία (κατάργηση
του μονόλογου, υπεύθυνη συμμετοχή όλων των διδασκόντων στο διδακτικό και ερευνητικό έργο
του τομέα, σεμιναριακές μορφές διδασκαλίας κλπ.)
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί η σημαντική παρέμβαση για πρώτη φορά των
ενδιαφερόμενων φορέων για καθιέρωση ενός παράλληλου θεσμικού πλαισίου για την θεσμοθέτηση της
έρευνας και των μεταπτυχιακών σπουδών στη χώρας μας με πρωτοβουλία του Συλλόγου Μεταπτυχιακών
Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής Φ.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αθήνας που για πρώτη φορά από το 1978
κινητοποιεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Ελληνικών Α.Ε.Ι. , συμμετέχει ενεργά στο φοιτητικό
κίνημα ως μέλος της ΕΦΦΕ και με πρωτοβουλία του γίνονται αποφάσεις Πανσπουδαστικού Συνεδρίου
της ΕΦΦΕ οι συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις και διατυπώνεται συγκεκριμένο σχέδιο νόμου για τις
μεταπτυχιακές σπουδές, το οποίο αποτελούσε αναπόσπαστο συμπλήρωμα των θέσεων των κοινωνικών
φορέων για το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο των Α.Ε.Ι. με πιο ολοκληρωμένη μορφή. Η πρόταση ήταν
τόσο πρωτοποριακή ώστε το θέμα των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας συστηματικά τέθηκε
τόσο από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την Πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι την εποχή
εκείνη δεν ήταν τόσο ώριμες οι συνθήκες και το βάρος των παρεμβάσεων μονοπωλούσε το θέμα του
Νόμου Πλαισίου με τις γενικόλογες αναφορές στο θέμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η πρωτοποριακή εκείνη πρόταση προέβλεπε σαν λειτουργικό πλαίσιο των Μεταπτυχιακών
Σπουδών:
o
Το Εθνικό Συμβούλιο Μεταπτυχιακών Σπουδών
o
Τα Α.Ε.Ι. και
o
Τα Ερευνητικά Κέντρα
Οι συγκεκριμένες αναφορές για το ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Μεταπτυχιακών
Σπουδών αποτελούν πρότυπη προσέγγιση μιας ενεργούς συμμετοχικής παρέμβασης των
ενδιαφερομένων φορέων με βάση της αρχές του δημοκρατικού προγραμματισμού.
Οι προβλέψεις για το Συμβούλιο Μεταπτυχιακών Σπουδών :
o Καθορίζει τους γενικούς στόχους των μεταπτυχιακών σπουδών , τις προϋποθέσεις για την
ίδρυση και λειτουργία τμημάτων Μ.Σ.
o Είναι ο φορέας του κρατικού προγραμματισμού. Εισηγείται στην κυβέρνηση σχέδιο που
καθορίζει αιτιολογημένα τις κατευθύνσεις της έρευνας και των Μ.Σ. και υπολογίζει τις
απαιτούμενες δαπάνες
o Συμμετοχή των Α.Ε.Ι., των Ερευνητικών Κέντρων, της Τεχνικής Εκπαίδευσης, των κόμματων
της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , των τεχνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών
επιμελητηρίων.
[Μπουρίτσας Γ,(1979)][Αλυσσανδράκης Κ.,
Αντωνίου
Ν., Γλέζος Ν., Κουτρουμάνου Ε., Μπουρίτσας Γ.*(1980)]

Η δυναμική αυτή του λαϊκού κινήματος που είχε αναπτυχθεί στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης
με μεθοδικές κινήσεις του πανεπιστημιακού κατεστημένου και των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας
οδήγησαν σε εκφυλισμό τις προτεινόμενες αλλαγές στα Α.Ε.Ι.
Έτσι τα τριάμισι χρόνια που ακολούθησαν την μεταπολίτευση οι κυβερνήσεις της Νέας
Δημοκρατίας προσπάθησαν να ευνουχίσουν την όποια προσπάθεια για δημοκρατική αλλαγή στα
Πανεπιστήμια .
Όμως και οι διορισμένες επιτροπές «ειδικών» από τις κυβερνήσεις της εποχής απροσπέλαστες
για τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για
υλοποίηση ακόμα και για την υφιστάμενη κοινωνική οργάνωση αστικοδημοκρατικού τύπου τις όποιες
αλλαγές στο χώρο του «Φεουδαρχικού ακόμα Ελληνικού Πανεπιστήμιου».
Παράλληλα και οι προοδευτικές δυνάμεις ενώ διαμόρφωσαν μέσα από μακροχρόνιες και
επώδυνες διαδικασίες κοινές θέσεις δεν κατόρθωσαν να χρησιμοποιήσουν σωστά τη δύναμη της
ορθότητας των απόψεων τους και την ενότητα στη δράση σε μια προοπτική αποτελεσματικής παρέμβασης
στους θεσμούς.
Η απεργία των 100 ημερών του ΕΔΠ, οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια και η μη εφαρμογή ποτέ
του ν. 815 αποτέλεσαν εκείνη την εποχή την κυβερνητική ομολογία της χρεοκοπίας των πολιτικών
διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο των Α.Ε.Ι.
Έτσι φτάσαμε στην κυβερνητική αλλαγή του 1981 και την ψήφιση του Ν.1268/82 «για τη δομή
και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» ο οποίος άλλαξε τα πάντα στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και υιοθέτησε
αρχές :
· Της κατοχύρωσης στην πράξη της αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. και του κοινωνικού ελέγχου και
του δημοκρατικού προγραμματισμού με τη σύσταση του ΕΣΑΠ
· Της κατοχύρωσης των ακαδημαϊκών ελευθεριών , της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών , του
δημοκρατικού διαλόγου, της δημοτικής γλώσσας, τον ελεύθερο συνδικαλισμό των δασκάλων και των
φοιτητών και το πανεπιστημιακό άσυλο
· Της παροχής ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων για εκπαίδευση για όλο το λαό
· Της κατάργήσης του φεουδαρχικού θεσμού της έδρας και της δημιουργίας του τομέα ως της
βασικής ακαδημαϊκής μονάδας μιας γνωστικής ενότητας
· Τη δημιουργία ενιαίου φορέα διδασκόντων
· Την ισότιμη συμμετοχή στη ζωή και λειτουργία των ΑΕΙ διδασκόντων και διδασκομένων
· Τον καθορισμό μιας οριζόντιας δημοκρατικής λειτουργίας στην πανεπιστημιακή ζωή , στην
έρευνα και τη διδασκαλία μεταξύ πανεπιστημιακών δασκάλων και φοιτητών
· Την κατοχύρωση της ελευθερίας στην έρευνα και στη διδασκαλία για όλα τα μέλη των Α.Ε.Ι.
· Την κατοχύρωση της συμμετοχής των άλλων φορέων των εργαζόμένων στα ΑΕΙ στα θέματα
που τους αφορούν
Η θεσμοθέτηση του ΕΣΑΠ το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους της Κυβέρνησης , των
Πολιτικών Κομμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , των Πανεπιστημίων, των επιστημονικών, κοινωνικών
φορέων και των παραγωγικών τάξεων αποσκοπούσε στην εξασφάλιση του κοινωνικού ελέγχου και του
δημοκρατικού προγραμματισμού σε σχέση με τη σχεδίαση αλλά και τη λειτουργία των ελληνικών
πανεπιστημίων. Ήταν το όργανο μέσα από το οποίο θα εξασφαλιζόταν το δέσιμο της παιδείας με την
παραγωγή στα πλαίσια κάλυψης των αναγκών για εθνικά ανεξάρτητη , σύμμετρη, αυτοδύναμη
οικονομική, κοινωνική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου
Το ΕΣΑΠ ήταν το όργανο το οποίο θα αποτελούσε τον υπεύθυνο σύμβουλο της πολιτείας σε μια
σειρά από κυρίαρχης πολιτικής σημασίας θέματα όπως η ίδρυση νέων ΑΕΙ , σχολών , τμημάτων ή η
κατάργηση ή συγχώνευση παλιών, ο καθορισμός των βασικών κατευθύνσεων της έρευνας που
πραγματοποιείται στα ΑΕΙ , η κατανομή των κονδυλίων των ΑΕΙ , ο καθορισμός του αριθμού των
εισακτέων κάθε χρόνο στα ΑΕΙ και ακόμα η ένταξη των ΑΕΙ στο σύστημα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
του λαού κλπ.
Η λειτουργία του ΕΣΑΠ το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε ΣΑΠ μετά την ίδρυση του
αντίστοιχου οργάνου για τα ΤΕΙ του ΣΤΕ με την ψήφιση του ν. 1404/1983 από την 4.4.1983 ως την
11.2.1994 μπορεί να αποτυπώσει μια κατάσταση η οποία εξηγεί εν πολλοίς την κατάσταση που επικρατεί

στα ελληνικά πανεπιστήμια και που έχει οδηγήσει στο να αρχίσουν να ακούγονται όλο και συχνότερα
«εισηγήσεις» για αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που τα διέπει.
Ακολουθεί η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας [ΕΣΥΠ] με το νόμο 2327/1995 και η
κατάργηση του ΣΑΠ και ΣΤΕ με τον ίδιο νόμο. Το ΕΣΥΠ όμως έμελλε ποτέ να μην λειτουργήσει.
Με το νόμο 2817/2000 ιδρύεται το Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [ΣΤΠΕ]
που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ το οποίο δεν λειτουργεί ποτέ και τέλος με το νόμο 3149/2003
μετονομάζεται σε Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που συνέρχεται σε «πανηγυρική»
συνεδρίαση λίγο πριν τις εκλογές του 2003 για να ενταφιάσει ουσιαστικά το θεσμό του κοινωνικού
ελέγχου στα πανεπιστήμια στο πλαίσιο των κομματικών , των προσωπικών και όχι μόνο σκοπιμοτήτων.
Η πρώτη περίοδος του ΕΣΑΠ-ΣΑΠ μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν μια προσπάθεια λειτουργίας του
θεσμού γεγονός που μπορεί να αποδοθεί τόσο στην θέληση της κυβέρνησης για ενίσχυση των
συμμετοχικών διαδικασιών, όσο και των φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας να συζητήσουν θέματα
μέσα στο πλαίσιο όμως της δυναμικής που το ΥΠΕΠΘ προκαθορίζει.
Έτσι η προσπάθεια τακτικής σύγκλισης , η σχολαστική ενημέρωση των μελών για τα θέματα των
συνεδριάσεων, η προσπάθεια για δημιουργία υποδομών τεκμηρίωσης [στατιστικών στοιχείων και
τεκμηρίων ]μέσα και από την έκδοση του Δελτίου του Συμβουλίου δίνουν μια εσφαλμένη εικόνα για την
αποτελεσματικότητα του οργάνου.
Η προσεκτική μελέτη και ανάλυση των θεμάτων των ημερησίων διατάξεων, των αποφάσεων και
των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΕΣΑΠ- ΣΑΠ:
· οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 95% των θεμάτων τίθεται από το ΥΠΕΠΘ και ελάχιστα από
τους συμμετέχοντες φορείς και αφορούν εξειδικευμένα ή ανώδυνα πολιτικά θέματα.
· Τα θέματα που συνήθως θέτουν τα ΑΕΙ αφορούν οικονομικά ζητήματα του στενού
ενδιαφέροντος των ιδρυμάτων και ποτέ δεν θέτουν θέματα πολιτικής όχι μόνο για τα οικονομικά
θέματα αλλά και για τα λοιπά θέματα για τα οποία ασχολείται το συμβούλιο.
· Η μελέτη των αποφάσεων που έχουν ληφθεί είναι γενικόλογες και διευκολυντικές για την
εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής γεγονός που καταδεικνύει ένα πολιτικό συμβιβασμό των ΑΕΙ με
το ΥΠΕΠΘ που οφείλεται κύρια στην απολαβή παροχών που όμως δεν εντάσσονται σε μια στρατηγική
ανάπτυξης των ΑΕΙ.
· Οι κοινωνικοί φορείς αλλά και τα πολιτικά κόμματα φαίνεται ότι ολίγον ενδιαφέρονται για
την εφαρμογή στην πράξη των αρχών του δημοκρατικού προγραμματισμού. Έτσι παρατηρείται
μειωμένο ενδιαφέρον αναφορικά με τη συμμετοχή τους. Ελάχιστη έως μηδενική συμμετοχή με θέσεις
και προτάσεις και με πρόταση θεμάτων για συζήτηση.
· Κοινωνικοί εταίροι όπως επαγγελματικά επιμελητήρια, οι εκπρόσωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης , η ΓΣΕΕ και η ΠΑΣΕΓΕΣ μόνιμα απουσιάζουν ή ουδέποτε έχουν ουσιαστική παρέμβαση
στο θεσμό για τον οποί υποτίθεται ότι διεκδίκησαν και απαίτησαν τη συμμετοχή τους.
· Η συμμετοχή της ΕΦΦΕ ουσιαστικά είναι προέκταση της συμμετοχής των κομμάτων αφού το
όργανο είναι αδρανοποιημένο.
· Οι παρεμβάσεις όπως αυτές αναφέρονται στα πρακτικά είναι άνευ ουσίας και
εστιάζονται κύρια σε αυτές των εκπροσώπων των πανεπιστημίων και επιστημονικών φορέων.
· Ουσιαστική συμμετοχή και έκφραση απόψεων παρατηρείται σε επίπεδο προσώπων που έχουν
συμμετοχή στη θεσμοθέτηση του οργάνου και έχουν συνδεθεί πολιτικά και συνδικαλιστικά με
καθιέρωση πολιτικών που σχετίζονται με την εφαρμογή στην πράξη του δημοκρατικού
προγραμματισμού
· Οι αποφάσεις για τον καθορισμό των εισακτέων στα ΑΕΙ αποτελεί την απόδειξη του
συμβιβασμού που οδηγεί σε φραστική διαφοροποίηση αναφορικά με την εκάστοτε πολιτική
του ΥΠΕΠθ αλλά αποδοχή πάντοτε της πρότασης του υπουργείου.
Η κατάσταση αυτή όπως προκύπτει όχι μόνο από την ιστορικοερμηνευτική προσέγγιση του
θέματος αλλά και από την ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων οδήγησε:
· Στην αδρανοποίηση του οργάνου και την αυτοκατάργηση του χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις
ούτε και από τα κόμματα της παραδοσιακής αριστεράς που κατά τεκμήριο έχουν ως βασική αρχή της
πολιτικής τους τη συμμετοχή και το δημοκρατικό προγραμματισμό.

· Στην μη αντίδραση στην πολιτική του ΥΠΕΠΘ που ουσιαστικά χρησιμοποιεί το ΕΣΑΠ- ΣΑΠ για
νομιμοποίηση της πολιτικής του [όχι κατά ανάγκη εσφαλμένης]
· Στην διαχρονική μεταβολή του νόμου πλαισίου με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων ή
ερμηνευτικών υπουργικών αποφάσεων
Είναι φανερό ότι η προηγηθείσα ανάλυση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σοβαρή ευθύνη για την
κατάσταση αυτή φέρουν και οι κοινωνικοί εταίροι που συμμετέχουν στο όργανο.
Από την άλλη πλευρά ο προγραμματισμός για θέματα που αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση
«ανατίθεται» σε σχήματα επιπέδου επιτροπών του ΥΠΕΠθ που αφορούν το σχεδιασμό της ανώτατης
εκπαίδευσης , την χωροταξική κατανομή της που ουσιαστικά αφορούν θεωρητικές προσεγγίσεις ερήμην
των ενδιαφερομένων οι οποίοι όμως δεν είναι σε θέση να συμβάλλουν με τη παράθεση θέσεων [ιδιαίτερα
λυπηρή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα ΑΕΙ που υποτίθεται ότι μπορούν να συνεισφέρουν ερευνητικά
και όχι μόνο στο θέμα της λειτουργίας της ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης]. Επίσης η μελέτη των
τεκμηρίων που αφορούν την εφαρμογή στην πράξη της κυβερνητικής πολιτικής αναδεικνύει ζητήματα
που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουν αναιρεθεί σημαντικά σημεία που αφορούν τη φιλοσοφία του
νόμου πλαίσιο αναφορικά με τις συμμετοχικές διαδικασίες , το δημοκρατικό προγραμματισμό ακόμα και
τις εισηγήσεις και μελέτες επιτροπών, αναφορικά με τα θέματα που αφορούν:
· Τη χωροταξική ανάπτυξη και κατανομή των πανεπιστημίων
· Τις διαδικασίες ίδρυσης νέων τμημάτων
· Την κατανομή πόρων και θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
· Τις διαδικασίες αξιολόγησης των ιδρυμάτων
· Τη θεσμοθέτηση οργάνων και διαδικασιών συγκέντρωσης επεξεργασίας και διάθεσης
στοιχείων τεκμηρίωσης που αφορούν τους δείκτες της παιδείας.
Όμως οι υπουργικές αποφάσεις , και οι νομοθετικές ρυθμίσεις ουσιαστικά αναιρούν προτάσεις
πολιτικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μελετητή, αφορά το στοιχείο ότι οι παρατηρούμενες αντιφάσεις
αφορούν ενέργειες που ταυτίζονται με συγκεκριμένα πρόσωπα που εκφράζουν αυτή την αντιφατική
πολιτική που διακρίνεται για ασυνέπεια αναφορικά με τη θεωρητική προσέγγιση που κατά καιρούς
επιχειρούν και την εφαρμοσμένη πολιτική. Η μελέτη των τεκμηρίων οδηγεί στην επισήμανση ότι η
απομάκρυνση των προσώπων αυτών από τις κυβερνητικές θέσεις αρμοδιότητας άσκησης πολιτικής για
την ανώτατη εκπαίδευση συνοδεύεται πάντοτε από δημοσιοποίηση {αρθρογραφία] αυτοκριτικών
επισημάνσεων ή προτάσεων πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση που δεν εφαρμόστηκαν κατά το
χρονικό διάστημα άσκησης της πολιτικής. [Κλάδης Δ. ,Πανούσης Ι. (1989), (2004)]
Συμπερασματικά ο ευνουχισμός της εφαρμογής του δημοκρατικού προγραμματισμού αναφορικά
με τη λειτουργία των οργάνων συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου οδήγησε στην «αναστολή» της
λειτουργίας των οργάνων αυτών. Τα αίτια πολλά και οι ευθύνες όλων των κοινωνικών εταίρων
σημαντικές.
Μπορεί κανείς να παραθέσει ορισμένους από τους λόγους που οδήγησαν στην αναστολή της
λειτουργίας των οργάνων αυτών:
·
Οι κακώς εννοούμενες
κυβερνητικές παρεμβάσεις και η μη υιοθέτηση
της συνευθύνης και συλλογικότητας στην χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής
· Οι δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν εξαιτίας του πολυπληθούς της σύνθεσής των και
των συντεχνιακών λογικών που αναπτύχθηκαν
· Η μη ύπαρξη υποδομών και μηχανισμών τεκμηρίωσης του έργου των
· Η μη κατάθεση τεκμηριωμένων [εκτός εξαιρέσεων] και συγκεκριμένων προτάσεων-λύσεων
από πλευράς των πολιτικών κομμάτων , των συνδικαλιστικών φορέων και της ακαδημαϊκής
κοινότητας και
· Η μη διάθεση διαλόγου ουσίας επί των εκπαιδευτικών θεμάτων που πραγματικά επιζητούσαν
λύσεις που έπρεπε να στηρίζονται στην εφαρμογή αυτονόητων και μονοσήμαντων πολιτικών λύσεων
που υπήρξαν μερικά από τα αίτια που οδήγησαν στην αδρανοποίησή των και τη μη έναρξη λειτουργίας
ποτέ του Ε.ΣΥ.Π. παρά τις κατ΄ επανάληψη νομοθετικές απόπειρες επαναδραστηριοποίησής του.

Ο ευνουχισμός της λειτουργίας των οργάνων συμμετοχής οδήγησε στην ανάδειξη ψευτοδιλημμάτων που αποβλέπουν σε αλλαγές που θα αποδιοργανώνουν την ανώτατη εκπαίδευση στην
πατρίδα μας και θα θέσουν υπό αμφισβήτηση βασικούς άξονες και προσανατολισμούς των ελληνικών
πανεπιστημίων όπως:
·
Ο δημόσιος χαρακτήρας του ελληνικού πανεπιστημίου
·
Οι βασικές αρχές για την πανεπιστημιακή έρευνα αναφορικά με τους όρους
διεξαγωγής της και τη σύνδεσή της με τις μεταπτυχιακές σπουδές
·
Η αναδιάρθρωση των δομών και η εδραίωση της αυτονομίας του πανεπιστημίου
·
Το θέμα του πανεπιστημίου και των άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης
·
Το πανεπιστήμιο ανάμεσα στην «κοινωνία της εργασίας» και την «κοινωνία της
κουλτούρας»
·
Η διεθνής διάσταση του πανεπιστημίου
·
Το πανεπιστήμιο και η τοπική κοινωνία
·
Ο πανεπιστημιακός ως διανοούμενος
Ενώ τα ουσιαστικά προβλήματα του ελληνικού πανεπιστημίου δεν τίθενται γιατί
ίσως δημιουργούν προβλήματα στην «νέο κατεστημένο» που έχει επικρατήσει σε αυτά. Είναι αυτά που
ο Κ. Σοφούλης [2000] επισημαίνει «….το σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης σε αποφασιστικό βαθμό
έχει ξεφύγει της αποστολής του … έχει εκφυλιστεί και μάλιστα σε τέτοιο σημείο, ώστε στην
πραγματικότητα να επιτελεί κατά κύριο λόγο σκοπούς που ουσιαστικά ανήκουν σε άλλα υποσυστήματα
του πολιτειακού συμπλέγματος……
· Αντί για εκπαίδευση παρέχει εύσχημη συγκάλυψη της ανεργίας
· Αντί αξιοκρατίας και παιδαγωγικού ορθολογισμού, το σύστημα αναπαραγάγει μια επιλογή και
κατανομή τυπικών «επαγγελματικών προνομίων»
· Αντί προγραμματισμένης εκπαίδευσης, το σύστημα αναπαραγάγει άναρχες ατομικές τακτικές
διδασκόντων και άλλων ενδοπανεπιστημιακών επαγγελματικών και μη ομάδων
· Το σύστημα παράγει σε ελάχιστο βαθμό επιστήμη, πολύ λιγότερη από εκείνη που επιβάλουν
οι συνθήκες της χώρας στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού
· Το σύστημα σε μεγάλη έκτασή του έχει εκφυλιστεί σε γραφειοκρατία αντί να αποτελεί
θεσμό αριστείας, όπως από τη φύση του έπρεπε να είναι
· Το σύστημα έχει χάσει τη δυνατότητα αυτοδιόρθωσης και αυτοπροσαρμογής του στις
απαιτήσεις της αποστολής του»
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, 1941-44: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΟΓΟΣ,
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Κατερίνα ΝΤΟΝΑ
Υπ. Δρ. Παντείου Παν/μίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι εκπαιδευτικοί στην κατοχή 1941-1944, ανέπτυξαν οργανωμένη συλλογική δράση στα πλαίσια
ευρύτερων οργανώσεων. Η επισιτιστική κρίση, ο πληθωρισμός, η δυσλειτουργία του εκπαιδευτικούσχολικού συστήματος, η δημιουργία του αντιστασιακού κινήματος, αποτελούν τις προϋποθέσεις, τους
αντικειμενικούς όρους στους οποίους στηρίχτηκε η οργανωμένη δράση. Στην ύπαιθρο δάσκαλοι και
καθηγητές συμμετέχουν «προνομιακά» σε σχέση με άλλες επαγγελματικές κατηγορίες στην Εθνική
Αντίσταση. Η συμμετοχή προκύπτει σαν απόρροια του ρόλου τους και της ιδιαίτερης σχέσης των δασκάλων
με
τις
αγροτικές
κοινωνίες
από
το
μεσοπόλεμο.
Στις
πόλεις,
όπου
υπάρχει υπερσυγκέντρωση εκπαιδευτικών λόγω της ανάπτυξης μηχανισμών διανομής προϊόντων και των
συσσιτίων, ιδρύουν με τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους την Κεντρική Πανυπαλληλική Επιτροπή (ΚΠΕ).
Μέχρι την Άνοιξη του 1943 αποτελεί την μόνη και ενιαία οργάνωση δ.υ. και σημειώνει μια σειρά από
κινητοποιήσεις για την καλυτέρευση των όρων διαβίωσης των δ.υ. Από την Άνοιξη του 1943, εκφράζει
δημόσια την υποστήριξη στις αριστερές αντιστασιακές δυνάμεις γεγονός που ακολουθείται από
παραταξιακή διάσπαση και σταμάτημα των κινητοποιήσεων. Από το φθινόπωρο του 1943, οργανώνονται
στην ύπαιθρο σύλλογοι δασκάλων και μικτοί σύλλογοι δασκάλων και καθηγητών στην προοπτική της
απελευθέρωσης. Τα Δεκεμβριανά και οι μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις θα σταματήσουν αυτές τις
δραστηριότητες. Η κατοχική δράση θα ποινικοποιηθεί από το μετακατοχικό κράτος με σημαντικές
συνέπειες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

ABSTRACT
During the Occupation (1941-1944), the organized collective action of Greek teachers developed
within broader institutional configurations. The material preconditions and the objective basis of
teachers’ action has to be sought to a series of interrelated factors including the food crisis, the
galloping inflation, the dysfunctionalities of the education system and the emergence of a resistance
movement. In rural Greece, primary and secondary school teachers were proportionately overrepresented, in relation to other professional groups, to the national resistance movement. This result
from their role and particular relation they had developed with the rural communities since the
interwar era. In the urban centers, where the over-concentration of teachers has to be attributed to
the development of an extended network of aid distribution including messes and clothing, they
established, along with other civil servants, the Central Committee of Civil Servants (CCCS). Up until
the spring of 1943, CCCS, the only and unitary civil servants association, mobilized its members to
improve their living conditions. In spring 1943, the CCCS’s publicly expressed support to the left fraction
of the national resistance movement led to a schism, which effectively put an end to the civil servants’
mobilization. In autumn 1943 and in anticipation of the liberation, primary and secondary school
teachers, particularly in the rural areas, founded both sectoral and cross-sectoral organizations. The
December events and the consequent political developments terminated all forms of mobilization while
the criminalization of political action during the Occupation by the post-occupation state (1944-1948)
had severe repercussions for teachers both at the individual and collective level.

Η περίοδος με την οποία ασχολείται η ανακοίνωση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία είναι
σε μεγάλο βαθμό γνωστά.. Θα γίνει όμως σε αδρές γραμμές μικρή αναφορά στα στοιχεία που αποτελούν
τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία οργανωμένης συλλογικής δράσης των εκπαιδευτικών ανδρών και

γυναικών (στο εξής οι αναφορές σε εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές, αφορούν και τα δυο
φύλλα παρότι συμβατικά χρησιμοποιείται αρσενικό γένος).
Από την άνοιξη του 1941 αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση και την αρχή της κατοχικής περιόδου,
άρχισαν να παρουσιάζονται ελλείψεις βασικών αγαθών και να αρχίζει σιγά σιγά να εμφανίζεται
πληθωριστική τάση. Οι ανταλλαγές σε είδος υποκαθιστούν την εγχρήματη οικονομία και οι μισθοί χάνουν
την αξία τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και όσοι έχουν προσόδους από μισθούς είναι οι πρώτοι που δέχονται
τις επιπτώσεις της νέας οικονομικής κατάστασης (Θωμαδάκης, 1984). «Κάθε προσπάθεια κατανόησης των
όρων επιβίωσης των ανθρώπων με άξονα τις αμοιβές και το τρέχον κόστος των προϊόντων, θα βρισκόταν,
στην πρώτη κιόλας στροφή, σε αδιέξοδο», εκτιμά ο Γιώργος Μαργαρίτης (1993: 142). Υπάρχουν
αναφορές για θανάτους από πείνα δασκάλων και καθηγητών κατά την επισιτιστική κρίση του 41-42 και
για δημοσίους υπαλλήλους που πουλάνε τις οδοντοστοιχίες τους για να επιζήσουν (Υπαλληλική, τχ. 1,
7.10.1942). Η αδυναμία των κατοχικών κυβερνήσεων να ελέγξουν το σύστημα παραγωγής και να
συντηρήσουν τους υπαλλήλους σε συνδυασμό με την απαξίωσή τους ως δοσίλογες και προδοτικές, οδηγεί
σε διάσταση υπαλλήλους και κράτος και σε μεγάλο βαθμό την απονομιμοποίησή του (Μαργαρίτης, 1993).
Η κατάρρευση των κρατικών μηχανισμών δεν αφορούσε μόνο την οικονομία. Η στοιχειώδης και
μέση εκπαίδευση από την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου και σε όλη τη διάρκεια της κατοχής
δυσλειτουργούσε. Οι επιθεωρητές ασκούσαν διοικητικό έργο «εν όψει των περιστάσεων και των
δυνατοτήτων» και κυρίως με "βάση ανθρωπιστικούς λόγους" όπως αναφέρει η Γενική Έκθεσις επιθεωρητή
του 1943 (Αρχείο Ματθαιάσσου). «Μισά κι ανέσωτα» γίνονται τα μαθήματα αναφέρεται σε νεανική
εφημερίδα του Βόλου (Κολλιού, 1985: 835). Σε περιοχές του Πειραιά μετά την κατοχή επιθεωρητής
διαπιστώνει πως στις πρώτες τάξεις υπάρχει σοδειά τεσσάρων ετών (Μιχαλόπουλος, 1945). Στα χωριά
της υπαίθρου τα δημοτικά σχολεία παραμένουν κλειστά σχεδόν σε όλη την περίοδο. Στα σχολεία που
λειτουργούν, περικόπτονται οι ώρες διδασκαλίας και η διάρκεια του σχολικού έτους περιορίζεται μέχρι
και τέσσερις μήνες. Ταυτόχρονα δίνεται το δικαίωμα της κατ’ οίκον διδασκαλίας, φροντιστηριακών
μαθημάτων, και η απόκτηση απολυτηρίου με εξετάσεις (Αρχείο Ματθαιάσσου, Γενικές εκθέσεις 19411945. Νούτσος, 2004. Δημαράς, 1988, ν΄- να΄. Παιδεία τχ. 57-58). Η απαξιωτική έκφραση «κατοχικό
απολυτήριο», μέχρι και σήμερα αποτυπώνει την εκπαιδευτική πραγματικότητα της εποχής.
Η δυσλειτουργία εκφράζονταν με συγκεκριμένες δυσκολίες και προβλήματα. Η επίταξη των
σχολικών κτιρίων από τις αρχές κατοχής, η λειτουργία λαϊκών συσσιτίων του Ερυθρού Σταυρού, η
έλλειψη καυσίμων τους θερινούς μήνες, δημιουργούσαν δυσκολίες όσο αφορά την υποδομή. Εξαιτίας των
προβλημάτων αυτών, μαθήματα γίνονται σε νάρθηκες εκκλησιών, σε νοικιασμένα κτίρια, ακόμα και στην
ύπαιθρο (Ματθαιάσσος, Γενικές εκθέσεις 1941-1945). Και στο ανθρώπινο δυναμικό όμως υπάρχουν
προβλήματα. Στην ύπαιθρο, εξαιτίας της απασχόλησης στις αυξημένες οικογενειακές γεωργικές εργασίες
και της χαλάρωσης των μέτρων για υποχρεωτική παρακολούθηση, η προσέλευση είναι σημαντικά
μειωμένη στις περιπτώσεις που τα σχολεία λειτουργούν. Γενικευμένη είναι η ανησυχία για την
αυξανόμενη παιδική αλητεία εξαιτίας της αποχής από τη σχολική διαδικασία και από τις
πολιτικοκοινωνικές επιδράσεις της δεκαετίας του 1940-1950. Η συζήτηση και οι ηθικοπλαστικές δράσεις
για την επαναφορά των μαθητών θα ενταθούν στην επόμενη δεκαετία από το σχολείο και από
εξωσχολικούς φορείς. Εκτός από τους μαθητές και οι εκπαιδευτικοί εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών
επιβίωσης, μετακινούνται από τις θέσεις εργασίας τους στους τόπους καταγωγής τους ή στις πόλεις όπου
υπάρχουν συσσίτια και μηχανισμοί διανομής προϊόντων. Το Σεπτέμβρη του 1941, τα σχολεία της υπαίθρου
δεν έχουν δασκάλους ενώ «εις τας Αθήνας συνεκεντρώθησαν πολλοί δημοδιδάσκαλοι, πάρα πολλοί»
παρατηρεί με ανησυχία το περιοδικό «Ερμής» (τχ. 738). Παρά τις αυστηρές εγκυκλίους του κατοχικού
υπουργού Παιδείας Λογοθετόπουλου για απαγόρευση των αποσπάσεων τον Αύγουστο του 1941,
ένα χρόνο αργότερα όπως ο ίδιος παραδέχεται, «έγιναν αποσπάσεις εκπαιδευτικών εις ευρείαν κλίμακα
παρά το συμφέρον της υπηρεσίας προς εξυπηρέτησιν των επισιτιστικών αναγκών τούτων». (Ερμής, τχ.
755).
Εκτός από την κατάρρευση και απονομιμοποίηση του κράτους και τις συνέπειες στην εκπαίδευση
και την εργασιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών, σημαντικός παράγοντας για την κατανόηση της
περιόδου είναι η δημιουργία αντιστασιακού κινήματος. Η ίδρυση του ΕΑΜ το Σεπτέμβρη του 1941,
αποτελεί γεγονός μείζονος σημασίας απαραίτητο για την δημιουργία και την εξέλιξη των οργανωμένων
δυνάμεων στις αστικές περιοχές. (Richter, 1975: 222. Woodhouse, 1974)
Σ’ αυτές τις αντικειμενικές συνθήκες θα δούμε πως εκδηλώνεται η οργανωμένη συλλογική δράση
των εκπαιδευτικών.

Επιλέχτηκε ο όρος οργανωμένη συλλογική δράση αντί του συνδικαλισμού για δυο λόγους. Ο
πρώτος είναι η έλλειψη θεσμικού πλαισίου καθώς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ήταν απαγορευμένες
από το 1936 επομένως στην κατοχή ήταν παράνομες. Ο δεύτερος και σημαντικότερος είναι πως οι
εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ευρύτερα σχήματα και μορφώματα που ξεπερνούσαν τις κλαδικές τους
οργανώσεις. Στη συγκυρία αυτή άλλωστε, ο λόγος και η δράση τους ξεπερνούσαν τα επαγγελματικά
ζητήματα και αφορούσαν γενικότερες απελευθερωτικές και πολιτικές επιδιώξεις.
Για την εξέταση του θέματος θα γίνει διάκριση μεταξύ Αθήνας - αστικών κέντρων και
ορεινής Ελλάδας. Στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, η παρουσία της κυβέρνησης, ανώτερων
διοικητικών αρχών και η δύναμη των αρχών κατοχής ορίζουν το πλαίσιο. Στην ορεινή Ελλάδα εξαιτίας
της κατάρρευσης του συγκοινωνιακού δικτύου στην αρχή, και στη συνέχεια με την ανάπτυξη του
αντάρτικου, οι δοσίλογες κυβερνήσεις της Αθήνας είχαν μικρή ως καμία πρόσβαση. Εκεί αναπτύχθηκαν
ανεξάρτητες πολιτικοοικονομικές λειτουργίες και θεσμοί και το ένοπλο αντάρτικο. Προκύπτει πως οι
εκπαιδευτικοί συμμετέχουν «προνομιακά» και πρωτοστατούν σε σχέση με άλλες επαγγελματικές
κατηγορίες σ’ αυτές τις διαδικασίες. Μετά το 1980, πλήθος μαρτυριών και απομνημονευμάτων εκδίδονται
από εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή τους στην εθνική αντίσταση κυρίως στην επαρχία. Χαρακτηριστικά
δείγματα τα βιβλία «Βασιλική Δρυς» (Αλεξίου, 1983), «Εκπαιδευτικοί και Εθνική Αντίσταση»
(Κατσαντώνης, 1984), «Οι εκπαιδευτικοί στην Εθνική Αντίσταση» (Γκόντζος & Αναστασάκος, 1985) όπου
βρίσκουμε εκτενείς καταλόγους αντιστασιακών εκπαιδευτικών και συγκεκριμένες δράσεις. Επίσης
υπάρχουν πολλές αυτοβιογραφικές και βιογραφικές εκδόσεις ενδεικτικές είναι «…Θυμάται» (Φυλακτός,
1988), «Άλωνα, Φλώρινα» (Κούφης, 1990), «Ωρίων Γιάννης Μιχαλόπουλος» (Μουτούλας, 1999). Στο
περιοδικό «Εθνική Αντίσταση. Επίσημα κείμενα – αναμνήσεις –χρονικά – στοιχεία» επίσης βρίσκουμε πολλά
κείμενα εκπαιδευτικών. Η χρονική διαμεσολάβηση, η προσωπική εμπλοκή, η συγκεκριμένη έκβαση των
πολιτικών πραγμάτων μετά την κατοχή, μας αναγκάζουν να είμαστε προσεκτικοί στην προσέγγισή τους
όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα αυτά καθ’ αυτά και ακόμα περισσότερο τις ερμηνείες και τις εκτιμήσεις
στις οποίες προβαίνουν οι συγγραφείς τους. Για παράδειγμα υπάρχουν αναφορές για λειτουργία
σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών κυρίως στη Ρούμελη από το 1942 με ευθύνη
εκπαιδευτικών και σχολικών επιτροπών που συστάθηκαν στα πλαίσια κωδίκων τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ζωίδης, 1991). Η αποδοχή μιας τέτοιας κατάστασης, θα έφερνε νέα δεδομένα και θα ανέτρεπε σε κάποιο
βαθμό την ως τώρα εικόνα για την κατάσταση στην ύπαιθρο κατά την πρώτη περίοδο της κατοχής.
Θεωρώντας πως οι συνθήκες δεν ευνοούσαν τέτοιες πρακτικές ή αν συνέβησαν πρέπει να ήταν
περιορισμένες πιστεύουμε πως η περαιτέρω έρευνα κυρίως η τοπική ιστορία είναι απαραίτητη για να
στηριχτεί κάτι τέτοιο. Ανάλογη είναι και αναφορά για την ίδρυση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας την ίδια
περίοδο στην Ευρυτανία (Μπάρτζης, 1987). Η αρχειακή έρευνα έχει δείξει πως η κίνηση για επανασύσταση
της Ομοσπονδίας έγινε ένα χρόνο αργότερα στα τέλη του 1943 κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες.
Αυτό που ωστόσο μπορούμε να θεωρήσουμε ασφαλές, είναι η υπεραντιπροσώπευση των εκπαιδευτικών
στην εθνική αντίσταση χωρίς να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες καθώς στο θέμα υπάρχει πλούσια
βιβλιογραφία. Μικρή ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στη στάση των επιθεωρητών οι οποίοι οι οποίοι
είναι οι παράγοντες της διοίκησης της εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο. Υπήρχαν επίσης επιθεωρητές που
κατηγορήθηκαν για συνεργασία με τις δοσίλογες κυβερνήσεις και τις αρχές κατοχής (Διδασκαλικό Βήμα,
1.12.1944) . Από την άλλη πλευρά, επιθεωρητές διώχτηκαν ή κλήθηκαν σε απολογίες για στήριξη ή ανοχή
προς τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ποικιλότροπα στην Εθνική Αντίσταση ακόμα και για άμεση
προσωπική εμπλοκή (Παπακωνσταντίνου, 1995). Ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω και έρευνα για να
καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για το πως κινήθηκε το σώμα των επιθεωρητών στην κατοχή.
Μπορεί όμως η συμμετοχή στην αντίσταση να θεωρείται μέρος της ιστορίας του κινήματος των
εκπαιδευτικών;
Για να απαντήσουμε, θα δούμε τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από αυτή τη συμμετοχή. Οι
δάσκαλοι και οι καθηγητές χαρακτηρίζονται συνολικά σαν κλάδοι επικίνδυνοι στη μετακατοχική περίοδο
και υφίστανται «προνομιακά» σε σχέση με τα άλλα επαγγέλματα τις συνέπειες των διώξεων και των
μεταπολεμικών αυταρχικών νόμων με βάση τη στάση τους στην κατοχή. Χαρακτηριστικές είναι οι
τοποθετήσεις
βουλευτών το
1946:
«Πλείστα παραδείγματα μας
πείθουν
ιδίως
εις
τον Διδασκαλικόν κλάδον όπου ούτοι διαστρέφουν τας συνειδήσεις των παιδιών» και «Επί της
εκκαθαρίσεως των εκπαιδευτικών εάν μεν μείνουν πιστοί εις τας πεποιθήσεις των θα διδάξουν
αντιπατριωτικά, εάν δε συμμορφωθούν προς τας οδηγίας του κράτους θα διδάξουν αντίθετα προς ότι
πιστεύουν θα είναι κακοί διδάσκαλοι διότι ουδείς ημπορεί να εμπνεύση εις άλλους ό,τι ο ίδιος δεν
πιστεύει» (Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής 16.8.1946). Οι ίδιες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των

εκπαιδευτικών
μετά
την
απελευθέρωση,
αναλαμβάνουν
σοβαρό
αγώνα
για
την
«εθνικόφρονη αναβάπτιση» των κλάδων και τη διαγραφή από την ιστορία των οργανώσεων της
κατοχικής παρεκτροπής. Στο Διδασκαλικό Βήμα διαβάζουμε το 1947: «Θα δυνηθή ο Κλάδος
να διαφωτίση την Κοινήν και Επίσημον γνώμην όχι μόνον επί των ζητημάτων του, αλλά και επί
την προσήλωσίν του εις τα Εθνικά Ιδεώδη, αποκαθιστών ούτω την υπόληψίν του, την οποίαν
πολλοί διεμφισβήτησαν εσχάτως εκ της συμμετοχής ελαχίστων εξωμοτών ασκησάντων το επάγγελμα του
διδασκάλου εις τον κατά της Πατρίδος ανταρτικόν αγώνα» (Διδασκαλικόν Βήμα, τχ. 50). Και η
επανιδρυθείσα το 1949 Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως (ΟΛΜΕ) θεωρεί την οργάνωση
«σιγήσασα επί δεκαπενταετίαν» (Δελτίον ΟΛΜΕ, τχ. 94). Η περίοδος από το 1936 ως το 1946 θεωρείται
ενιαία και σβησμένη από την ιστορία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Το ουσιαστικότερο όμως επιχείρημα που συνηγορεί στο να θεωρήσουμε τη δράση αυτή μέρος της
ιστορίας των εκπαιδευτικών, είναι πως η ένταξη και η συμμετοχή στους αντιστασιακούς θεσμούς δεν
γίνεται τυχαία ούτε είναι ατομική επιλογή αλλά αποτέλεσμα του επαγγέλματος και του ρόλου τους. Ο
Άγγελος Ελεφάντης που εκτιμά πως το 32% των καπεταναίων του ΕΛΑΣ ήταν δάσκαλοι (Ελεφάντης, 2004),
αποδίδει τους λόγους ένταξης στη ριζοσπαστικοποίηση και την ιδεολογική αφύπνιση του κλάδου εξαιτίας
παραγόντων
που
είχαν
σχέση
με
τις
επαγγελματικές
συνθήκες
και
την γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση (Ελεφάντης, 1979). Στις ίδιες αιτίες και στην ίδια περίοδο του
μεσοπολέμου, ανιχνεύουν και οι μετακατοχικές κυβερνήσεις και εκπαιδευτικοί παράγοντες, την
παρέλκυση των εκπαιδευτικών. Η εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι δάσκαλοι για το ρόλο τους συνηγορεί σ’
αυτό και αποτυπώνεται σε ένα απόσπασμα του Διδασκαλικού Βήματος το 1943: «Οργανωμένος πρώτα ο
ίδιος ο δάσκαλος θα φροντίσει να οργανώσει και όλο τον ελληνικό λαό. Αυτουνού δουλειά είναι. Αυτός
είναι ο φυσικός ηγέτης του, αυτόν θα ακολουθήση ο λαός. Δεν πρέπει να προδώσει την εμπιστοσύνη που
του έχει ο λαός» (Διδασκαλικό Βήμα, τχ. 4, 10.6.1943).
Εκτός από την συμμετοχή σε ευρύτερες πολιτικοκοινωνικές οργανώσεις, η περίοδος έχει και
παιδαγωγική διάσταση όπως προκύπτει από το πρόγραμμα της ΠΕΕΑ, την Διδασκαλική Συνδιάσκεψη τον
Ιούλιο του 1944 στην Ευρυτανία, τη λειτουργία παιδαγωγικών φροντιστηρίων, την έκδοση αναγνωστικών
(Εθνική Αντίσταση, 1963: 4-6. Σακελλαρίου, 1984) Στα εκπαιδευτικά θέματα δεν θα επεκταθούμε γιατί
αφενός θεωρούνται αρκετά γνωστά και γιατί δεν είναι το κεντρικό θέμα της παρούσας ανακοίνωσης.
Άλλωστε, τα περισσότερα έμειναν σε επίπεδο προθέσεων ή εφαρμόστηκαν για μικρή χρονική περίοδο
εξαιτίας των μεταδεκεμβριανών εξελίξεων.
Ενώ όμως έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των εκπαιδευτικών στην ύπαιθρο, λιγότερο γνωστή είναι
η δράση τους στα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός
εκπαιδευτικών λόγω της εφαρμογής μηχανισμών διανομής. Και στις πόλεις, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν
οργανωμένοι σε ευρύτερα οργανωτικά σχήματα.
Στα τέλη του 1941 ιδρύθηκε η Κεντρική Πανυπαλληλική Επιτροπή (ΚΠΕ) η συνδικαλιστική
οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων η οποία από το φθινόπωρο του 1942 είναι μέλος του συνασπισμού
κομμάτων και οργανώσεων του ΕΑΜ (Ρούσος 1988). Οι απόψεις για την ημερομηνία ίδρυσης
της ΚΠΕ διαφέρουν. Άλλοι την τοποθετούν τον Απρίλη του 1942 κατά την πρώτη απεργία και άλλοι από
το Νοέμβρη του 1941 όταν εκδόθηκε παράνομα η «Υπαλληλική». Οι διάφοροι κλάδοι του δημοσίου και οι
εκπαιδευτικοί αντιπροσωπεύονταν σ’ αυτή με κλαδική επιτροπή. Η ΚΠΕ οργανώνει και καθοδηγεί τις
κινητοποιήσεις και απεργίες δημοσίων υπαλλήλων. Διακρίνουμε δύο περιόδους στη δράση και
το λόγο της οργάνωσης. Η πρώτη μέχρι την Άνοιξη του 1943 και η δεύτερη μέχρι την απελευθέρωση.
Στην πρώτη περίοδο, γίνονται δυο μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβρη
του 1942. Η πρώτη γίνεται μόνο από τους δημοσίους υπαλλήλους, θεωρείται «μισοοργανωμένη»,
περισσότερο σαν ξέσπασμα εξαιτίας της απόλυτης ένδειας και εξάντλησης. Η δεύτερη παίρνει τη μορφή
γενικής απεργίας και είναι καλύτερα οργανωμένη. Και οι δυο απεργίες όμως γίνονται όταν φαίνεται
κάποια διέξοδος στην επισιτιστική κρίση αμέσως μετά την έλευση βοήθειας (Μαργαρίτης, 1993).
Μπορούμε να υποθέσουμε λοιπόν πως δεν ήταν ούτε ανοργάνωτες ούτε μόνο αποτέλεσμα της
απελπιστικής κατάστασης. Φαίνεται πως υπήρχε σχεδιασμός ως προς το χρόνο και στόχος η συμμετοχή
των υπαλλήλων στον έλεγχο και τη διανομή της βοήθειας. Ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική όσο αφορά
την στάση του ΚΚΕ για το ρόλο των δημοσίων υπαλλήλων είναι η ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου
κατά την πρώτη κινητοποίηση. Παρά την συμμετοχή στα ηγετικά στελέχη της ΚΠΕ μελών του
κομμουνιστικού κόμματος, (Μπαρτζιώτας, 1984. Ρούσος, 1988) δεν αναφέρει την ύπαρξη της ΚΠΕ και
θεωρεί πως χρειάζεται «η ανάπτυξη του Εθνικού Εργατικού Απελευθερωτικού Μετώπου [ΕΕΑΜ ή όπως
ήταν γνωστό Εργατικό ΕΑΜ] στο ύψος του πραγματικού οργανωτή και καθοδηγητή της πάλης της

εργατικής τάξης» (ΚΚΕ, 1981). Στις κινητοποιήσεις οι δοσίλογες κυβερνήσεις αντιδρούν με δυο τρόπους.
Με λήψη ακραία τρομοκρατικά μέτρων (Ν.Δ. 1240/1942 ΦΕΚ 88Α/17.4.1942) αλλά σε μεγάλο βαθμό
ανεφάρμοστα και με σύσταση επιτροπής ανωτάτων δημοσίων υπαλλήλων οι οποία θα διαχειρίζεται τα
θέματα και θα συνομιλεί με την κυβέρνηση (Ελεύθερον Βήμα, 21.4.42). Η επιτροπή αυτή δεν έχει καμία
αποδοχή στους δημοσίους υπαλλήλους καθώς είναι απολύτως ταυτισμένη με την κυβέρνηση και τις αρχές
κατοχής. Για την ιεραρχία των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να αναφερθεί πως οι διαφορές αυτών που
βρίσκονταν στη βάση με αυτούς που ήταν στην κορυφή σήμαιναν εκτός από οικονομικές και κοινωνικές
διαφοροποιήσεις. Οι ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν ταυτισμένοι σε μεγάλο βαθμό με το κράτος κάτι
που δεν συνέβαινε στους χαμηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους (Αβδελά, 1990. Αθανασιάδης, 1999).Οι
δάσκαλοι ανήκουν στους κατώτερους και ανώτερους ανάλογα με την εξέλιξη. Οι καθηγητές στους
ανώτερους και οι γυμνασιάρχες στους ανώτατους. Από τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις για να
αμβλύνουν τις συγκρούσεις και να προσεταιριστούν τους κατωτέρους δ.υ., είναι η αναβάθμιση μεγάλου
αριθμού δασκάλων και άλλων χαμηλόβαθμων υπαλλήλων (Ν.Δ. 1440/1942 και Ν. 1869/1944).
Στην πρώτη αυτή περίοδο, στο επίκεντρο των αιτημάτων είναι οι συνεταιρισμοί. Στόχος είναι να
δίνεται η βοήθεια στους συνεταιρισμούς και να διατίθεται από αυτούς (Υπαλληλική, τχ. 10 και τχ. 18). Ο
ρόλος των συνεταιρισμών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, η προϋπόθεση και η βάση στην οποία στηρίχτηκε η
παραπέρα οργάνωση. «Η άνθηση των καταναλωτικών συνεταιρισμών είχε μια τουλάχιστον ισάξια
σημασία για την οργάνωση της αντίστασης με την υποκειμενική απόφαση για ίδρυση του ΕΑΜ» κατά τον
Γιώργο Μαργαρίτη (1993). Παρόλο τον κίνδυνο να συγκεντρώσουν εξουσία και να γίνουν εστίες
οργανωμένης δράσης, η κυβέρνηση λόγω αδυναμίας να εξασφαλίσει προϊόντα, τους ανέχεται και τους
νομιμοποιεί στην πράξη. Αργότερα, την άνοιξη του 1943, όταν η επισιτιστική βοήθεια απομακρύνει τον
κίνδυνο μιας νέας κρίσης, ο έλεγχος της βοήθειας, είναι το διακύβευμα και το πεδίο σύγκρουσης μεταξύ
των διοικήσεων των συνεταιρισμών και της κυβέρνησης Ράλλη (Υπαλληλική τχ. 13).
Την πρώτη περίοδο, η συσπείρωση στις οργανώσεις και η συμμετοχή στις απεργίες έχουν βάση
επισιτιστικούς λόγους και η ΚΠΕ ευρεία αποδοχή καθώς είναι η μόνη οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων
με πετυχημένη και ισχυρή παρουσία. Από το Μάρτιο του 1943, η ΚΠΕ εκδηλώνει καθαρά πολιτικό λόγο και
συνδέει τους αγώνες των δ.υ. με την απελευθερωτική διάσταση και συγκεκριμένη πολιτική στράτευση.
«Το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον (ΕΑΜ) η Φιλική Εταιρεία της γενιάς μας … Ο
Ελληνικός Λαικός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) – οι σύγχρονοι αρματωλοί και κλέφτες…»
(Υπαλληλική τχ. 9). Σύμφωνα με εκτιμήσεις ιστορικών αρκετά καθυστερημένα από τις πρώτες
κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, «το Φεβρουάριο του 1943, το ΕΑΜ μετέβαλε μια σειρά
οικονομικών απεργιών σε πολιτική δράση εναντίον της γερμανικής κατοχής» (Χόνδρος, 1984). Εδώ
αρχίζει να διαφαίνεται και η εσωτερική διάσπαση του μετώπου των δημοσίων υπαλλήλων. Εμφανίζεται
ο ΕΔΕΣ δημοσίων υπαλλήλων από το καλοκαίρι του 1943 και προβαίνει στην ίδρυση της ΣΔΥΕ, της
προπολεμικής οργάνωσης (Ελεύθερος Δημόσιος Υπάλληλος, τχ. 1). Ενώ ως τώρα η διάσταση ήταν
οριζόντια μεταξύ ανωτάτων και των υπολοίπων, τώρα εμφανίζεται παραταξιακή διαίρεση. Η εποχή είναι
διαφορετική. Η κυβέρνηση Ράλλη έχει οργανώσει τάγματα ασφαλείας που φρουρούν τις εισόδους των
υπηρεσιών, στις εξαγγελίες για απεργίες απαντά με λοκ άουτ συλλήψεις και εκτελέσεις ακόμα και στους
χώρους εργασίας (Υπαλληλική τχ. 30). Οι εκτελέσεις των Παπαχριστοφόρου, μέλους της ΚΠΕ και του
Παναγή Δημητράτου μέλος της εκτελεστικής επιτροπής των δασκάλων σημαντικό στέλεχος της
μεσοπολεμικής Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και με ευρύτερη πολιτική ακτινοβολία είχαν ισχυρό αντίκτυπο
και είναι ενδεικτικές της τρομοκρατίας που εξαπολύθηκε προς στους δημοσίους υπαλλήλους
(Διδασκαλικό Βήμα, 1.12.44).
Από το φθινόπωρο του 1943 οι απεργίες σταματούν στην Αθήνα. Έντονες είναι οι αντιπαραθέσεις
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επερχόμενη μετακατοχική κατάσταση. Ο ρόλος του ΕΔΕΣ και της ΣΔΥΕ – η οποία δεν είχε κάποια παρουσία
στη συνέχεια –, σύμφωνα με την ΚΠΕ είναι προδοτικός και διασπαστικός. Κατηγορούνται για κατάδοση
υπαλλήλων στις αρχές και δοσιλογισμό (Υπαλληλική τχ. 32). Εκτός από την ΚΠΕ, και φιλικοί προς τον
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Ο Woodhouse χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ο ΕΔΕΣ διατηρούσε πάντα δεσμούς με έναν κύκλο από
ανυπόληπτα πρόσωπα στην Αθήνα, που προερχόταν κυρίως από το τυχοδιωκτικό παρελθόν του Ζέρβα.
Αυτός ο κύκλος άρχισε να συγκεντρώνει ένα ρεύμα οπαδών, που πήγαζε κυρίως από τον ανταγωνισμό
προς το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, που είχε πάρει μεγάλη έκταση... Οι τάξεις των ανθρώπων αυτών άρχιζαν από
φιλόδοξους καιροσκόπους, όπως ο στρατηγός Γονατάς, και έφθαναν ως αυτούς ακόμα τους ανοιχτούς
συνεργάτες του κατακτητή, όπως ο Ταβουλάρης και ο Βουλπιώτης» (Woodhouse, 1974:

122). Εσωτερικές συγκρούσεις παρουσιάζουν στον ΕΔΕΣ δημοσίων υπαλλήλων στελέχη του από τις
οποίες φαίνεται να υπερισχύει η συντηρητική πλευρά (Πετμεζάς, 1991: 94). Εκτός από την ποιοτική
διάσταση, μειωμένη φαίνεται να είναι και η αριθμητική δύναμη της παράταξης. Σε διακήρυξη του ΕΔΕΣ
τον Ιούνιο του 1943, αναφέρεται: Ενώ ο ΕΔΕΣ εθεώρησε σκόπιμον και επιβεβλημένον να μην εκδηλωθεί
εις όλην την Ελλάδα… το ΕΑΜ δια των στελεχών του κομμουνιστικού κόμματος και των κομμουνιστικών
πυρήνων εις τας συνδικαλιστικάς οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων εδημιούργει εστίας εις όλην την
Ελλάδα…» (Αρχείο Κατοχής ΓΑΚ).
Γεγονός είναι πως η οργανωμένη δράση των δημοσίων υπαλλήλων ουσιαστικά σταματά το
φθινόπωρο του 1943. Εκτός από την αυταρχική και τρομοκρατική τακτική της κυβέρνησης πρέπει να
δούμε και τον αντικομμουνισμό που πιθανόν βρίσκει ερείσματα στους δημοσίους υπαλλήλους. «Μετά τα
αποκαλυπτήρια για το ρόλο του ΕΑΜ έχουν φύγει απ’ τους κόλπους του. Παλιά 90% των δημοσίων
υπαλλήλων…» αναφέρεται σε δελτίο πληροφοριών προς τον Τσουδερό στις 29.1.44. (Αρχείο Τσουδερού).
Όλοι οι παράγοντες προφανώς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο με σημαντικότερο κατά την εκτίμησή μας την
εσωτερική διάσπαση που έγινε το φθινόπωρο.
Παραπάνω έγινε παρουσία της οργανωμένης δράσης των δημοσίων υπαλλήλων και όχι ειδικά των
εκπαιδευτικών. Όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορούμε να εξετάσουμε χωριστά τη δράση των
εκπαιδευτικών καθώς οι ίδιοι επέλεξαν την ενιαία οργάνωση σαν πλαίσιο δράσης. Σε προσπάθειες που
γίνονται για ικανοποίηση επιμέρους αιτημάτων από μερίδες δασκάλων η κλαδική επιτροπή αντιδρά με
αποδοκιμασία θεωρώντας «υποχρέωση να κρατήσουμε αδιάσπαστη τη συνοχή της Οργάνωσης κι
ακλόνητη την πειθαρχία σ’ αυτή» (Διδασκαλικό Βήμα, τχ. 4, 10.6.43). Αξίζει να αναφέρουμε πως το
συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων δεν εμφανίζεται παρά ελάχιστα στη βιβλιογραφία στην
ιστορική του διάσταση (Λιάσκος, 1992), σε αντίθεση με το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα όπου έχουν
γίνει σημαντικές εργασίες (Κουκουλές, 1995. Κουκουλές 2000. Αυγουστίδης, 1999).
Η συμβολή των εκπαιδευτικών στην ΚΠΕ δεν εξαντλείται στη συμμετοχή. Γνωρίζουμε πως
γραμματέας της ΚΠΕ ήταν ο καθηγητής μαθηματικών Κώστας Νικολακόπουλος που αναδείχτηκε σε
σύμβολο των κινητοποιήσεων, γνωρίζουμε επίσης πως η αριθμητική δύναμη και η συνοχή των
εκπαιδευτικών ήταν ισχυρή. Οι κλάδοι τους είχαν πλούσια συνδικαλιστική δράση, οργανωτικές
δυνατότητες και έμπειρα συνδικαλιστικά στελέχη από το μεσοπόλεμο (Αθανασιάδης 1999).
Και ενώ οι δραστηριότητες βρίσκονται σε ύφεση στην Αθήνα, στην ορεινή Ελλάδα από το
φθινόπωρο του 1943 και κυρίως μετά την ίδρυση της ΠΕΕΑ, δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα οι
εκπαιδευτικοί. Γίνονται τοπικά συνέδρια δασκαλικών συλλόγων σε πολλές περιοχές, επανιδρύονται
σύλλογοι και τον Ιούλιο του 1944 πραγματοποιείται διδασκαλική συνδιάσκεψη στην Ευρυτανία που
αποφασίζει την επανίδρυση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας
συμμετέχει σαν αντιπρόσωπος και ένας καθηγητής. Στην Πελοπόννησο το Σεπτέμβρη του 1944
πραγματοποιείται συνδιάσκεψη εκπαιδευτικών που αποφασίζει την οργάνωση μικτών οργανώσεων
(Διδασκαλικό Βήμα, τχ. 1, 1. 12. 44). Μικτή οργάνωση γίνεται και στη Θεσσαλονίκη (Δελτίον ΕΛΜΕ
Θεσσαλονίκης, τχ. 1). Τα σχήματα αυτά όμως δεν εξελίχτηκαν όπως φιλοδοξούσαν. Η αλλαγή του
πολιτικού σκηνικού μετά τα Δεκεμβριανά καθόρισε νέες εξελίξεις. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία ιδρύθηκε
το 1946 και η ΟΛΜΕ το 1949 σε διαφορετικές συνθήκες και με άλλους όρους.
Μετά την απελευθέρωση οι εκπαιδευτικοί υπέστησαν σε ευρεία έκταση διώξεις (Νούτσος,
2004. Καζαζίδου, 1993. Μαρκάκη, 2001) και όσοι παρέμειναν στην εκπαίδευση ανέπτυξαν διάφορες
στρατηγικές προσωπικής επιβίωσης με συνέπειες που ξεπερνούσαν τη σφαίρα του ατομικού. Η κατοχή
αποτέλεσε τομή σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο και έφερε νέες διαιρέσεις στη βάση των
εκπαιδευτικών που θα καθορίσουν την μεταπολεμική ταυτότητα και πορεία των συνδικαλιστικών τους
οργανώσεων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διερεύνηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ελληνική βιβλιογραφία είναι σπουδαία και εκτενής
σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Ωστόσο, το μοναδικό μεταπολιτευτικό παράδειγμα της
συγκυβέρνησης για 10 μήνες από τους μεγαλύτερους κομματικούς σχηματισμούς παραμένει αδιερεύνητο
παρά την ιστορική του σημαντικότητα. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η προσπάθεια
διασύνδεσης των εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών με την υιοθετούμενη ιδεολογικο-πολιτική
πλατφόρμα των κομμάτων σε μια περίοδο έντονης προσπάθειας εκλογικής επιτυχίας.

ABSTRACT
The education policy research in the Greek literature is substantial and comprehensive in all
levels of education. However the unique paradigm of pluralist govern for a period of 10 months from
the greater parties remains unsearchable although it’s historical significance. Basic aim of this paper is
the examination of linkage between the educational policy decisions and the ideological – political
beliefs in a period of great political confrontation.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εικοσαετία 1980-2000 σηματοδότησε σημαντικές μεταβολές στην Ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα, άλλοτε ως ιστορική εκπλήρωση πάγιων αιτημάτων και αναγκών και άλλοτε με τη μορφή
εισαγωγής καινοτόμων εκπαιδευτικών μεταβολών με σκοπό την απόκριση στις ραγδαία
εξελισσόμενες κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, καταγράφεται μια πλουσιότατη
βιβλιογραφία γύρω από τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και την εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου,
που κινείται σε πολλαπλά πλαίσια ερμηνείας και προσέγγισης των εκπαιδευτικών γεγονότων που
πραγματοποιήθηκαν. Ωστόσο ένα σημαντικό βιβλιογραφικό / ερευνητικό κενό ενυπάρχει στη διερεύνηση
της περιόδου μεταξύ Ιουνίου 1989 έως τον Απρίλιο του 1990, δηλαδή, την περίοδο κατά την οποία την
ανάληψη της εξουσίας είχαν, για τη μεν πρώτη περίοδο (Ιούνιος 1989-Νοέμβριος 1989) μια υπηρεσιακή
κυβέρνηση, για τη δε δεύτερη (Νοέμβριος 1989-Απρίλιος 1990) μια οικουμενική κυβέρνηση.
Η λογικότερη ερμηνεία του κενού αυτού εδράζεται από τη μια στην απουσία ‘’σημαντικών’’
μεταρρυθμιστικών ή διαρρυθμιστικών εκπαιδευτικών πολιτικών ενεργειών και από την άλλη, στην
μονοσήμαντη συνήθως αναφορά στην εποχή, που εντοπίζεται στην σφοδρότητα της πολιτικής
αντιπαράθεσης, σε ένα για πρώτη φορά μετά το 1974 ασταθές πολιτικό περιβάλλον.
Ξεπερνώντας, αλλά όχι υποτιμώντας τις πολιτικο-ιδεολογικό-κομματικές διαστάσεις της εποχής,
ελέγχουμε την ανάγκη εκλογικής ανάδειξης ή συγκράτησης των δυνάμεων ως ένα ερμηνευτικό εργαλείο
στη διαδικασία προσέγγισης των εκπαιδευτικών γεγονότων της περιόδου 1989 – 1990. Η μεθοδολογική
αυτή παραδοχή, κατά συνέπεια δηλώνει την πρόθεσή μας να ερευνήσουμε το ρόλο ‘’της παιδείας – του
εκπαιδευτικού συστήματος’’, σε περιόδους έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων, είτε με τη μορφή
ανάδειξης και τονισμού κεντρικών εκπαιδευτικών θεμάτων είτε με την αποσιώπηση και συνειδητή
απόσυρση μη προσφιλών κοινωνικά θεμάτων.

Η περίοδος αυτή διακρίνεται από μια έντονη αντιπαράθεση εκπαιδευτικών πολιτικών θέσεων που
διαπερνούν όλη τη δομή και τα ζητήματα της εκπαίδευσης, τα οποία και αποτέλεσαν κυρίαρχα ζητήματα
στην προσπάθεια ενίσχυσης της εκλογικής δύναμης όλων των κομμάτων στις αλλεπάλληλες εκλογικές
διαδικασίες. Στο επίπεδο της παρούσας εισήγησης, η μελέτη εντοπίζεται σε ζητήματα της εκπαιδευτικής
πραγματικότητας, τόσο σε ενδοσυστημικό όσο και σε εξωσυστημικό επίπεδο.
Στόχος μας είναι, η ανάδειξη των προσφιλέστερων εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών των
κομμάτων, η κοινή εκπαιδευτική πολιτική συγκρότηση και η προσπάθεια διασύνδεσής τους με το
προβαλλόμενο ιδεολογικοπολιτικό τους corpus, όπως καταγράφεται την περίοδο αυτή.
Συνηθέστερα η μελέτη των εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών, ξεκινά από την ύπαρξη μιας
μεταρρύθμισης ή διαρρύθμισης, γεγονός μεθοδολογικά ακυρωτικό στην προσπάθεια σύλληψης και
συγκρότησης του εκπαιδευτικού πολιτικού περιβάλλοντος μιας συγκεκριμένης εποχής. Συνάγεται λοιπόν
το συμπέρασμα πως η μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν είναι απαραίτητο να επικεντρώνεται ή
ακόμα, δεν ολοκληρώνεται αποκλειστικά μόνο στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πολιτικών
εφαρμογών, αλλά είναι δυνατόν να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα και διαμέσου της μελέτης των
προθέσεων, των ιδεών, του διαλόγου, των επιχειρημάτων που εκφράζουν οι εμπλεκόμενοι (πολιτικοί,
συνδικαλιστικοί, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί) φορείς, χωρίς να υπάρχει απαραιτήτως ένα
μεθοδολογικό tertium comparationis που θα έχει τη μορφή μιας πρότασης νόμου, ενός νομοσχεδίου ή
ενός νόμου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μια συνολική διερεύνηση της ε.π. απαιτεί, προκειμένου να μειωθεί το περιθώριο εσφαλμένων
ερμηνειών και συμπερασμάτων, να λάβει υπόψη της όλες τις κοινωνικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν
οποιαδήποτε πολιτική ενέργεια. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η διαμόρφωση μιας προτεινόμενης ε.π.
προσδιορίζεται από την σύλληψη της κοινωνικής πραγματικότητας και αποτελεί συνισταμένη ειδικότερων
πολιτικών στόχων μιας κυβέρνησης ή ενός κόμματος. Στο ίδιο συμπέρασμα συγκλίνει ο Γ.Μαυρογιώργος,
διερευνώντας τις προσπάθειες εισαγωγής αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενταγμένες σε ένα
ευρύτερο συνολικό πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής, προσδιορίζοντας πως ‘’το ιδεολογικό περιεχόμενο
αυτών των αντιλήψεων και παραδοχών, αποκαλύπτεται αν εξετάσουμε τους σκοπούς για τους οποίους
προτείνονται εκπαιδευτικές αλλαγές και αν επισημάνουμε τις προεκτάσεις που έχει η υιοθέτησή τους για
τη σχέση ατόμου, εκπαιδευτικού συστήματος και κοινωνίας’’ (Μαυρογιώργος, 1986: 46-7). Συνεπώς,
συντασσόμαστε στην λογική πως η σύσταση και προώθηση μιας ε.π. δεν υφίσταται σε αιτίες
απροσδιόριστες και ότι ακόμα, δεν προέρχεται από τη σχετική ατομική βούληση ενός Υπουργού ή μιας
ομάδας συμφερόντων/πίεσης, αλλά αποτελεί την κοινή συνισταμένη και δημιουργείται από έναν
κομματικό σχηματισμό (αναφορικά με την εφαρμογή της, από μια κυβέρνηση), σύμφωνα με τις ιδιαίτερες
προσδοκίες, με τις υφιστάμενες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες, με τις διεθνείς σχέσεις της χώρας του
παραδείγματος, δηλαδή με την κοινωνική πραγματικότητα μέσα στην οποία ιστορικά προσδιορίζεται και
προσδιορίζει. Έτσι η κατανόηση των εκπαιδευτικών προβλημάτων ‘’δεν προκύπτει μόνο από μια
εσωτερική διαχειριστική ανάλυση (managerialism) των πολιτικών, αλλά προϋποθέτει μια συσχέτιση
εσωτερικών όρων του εκπαιδευτικού συστήματος με γενικότερα προβλήματα της ιστορικής κοινωνίας
στην οποία αναφέρεται’’(Ζαμπέτα, 1989: 114).
Το πολιτικο-ιδεολογικό περιβάλλον συμβάλλει στην διαμόρφωση της ε.π. παρέχοντας το σώμα
των ιδεών για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την κοινωνική πραγματικότητα. Η ε.π. που διακηρύσσει
ένας κομματικός μηχανισμός ακολουθεί ή τουλάχιστον υποτίθεται πως ακολουθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο
ιδεολογικών αρχών που κατευθύνει δραστηριοποιεί και κινητοποιεί τις πολιτικές ενέργειες για την
επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Η πολιτική ιδεολογική ταυτότητα ενός κόμματος, ανεξάρτητα από
το αν ασκεί εξουσία ή βρίσκεται στην αντιπολίτευση, επηρεάζει και διαμορφώνει αναμφισβήτητα τις
εκπαιδευτικές του προτάσεις και επιλογές. Επίσης, το γεγονός ότι ορισμένα προβλήματα κατανοούνται
από την κυβερνητική πολιτική και αντιμετωπίζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ενώ ορισμένα άλλα δεν
κατανοούνται ή δεν αντιμετωπίζονται, παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα στην αναζήτηση και της ιδεολογικοπολιτικής ταυτότητας του φορέα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διερευνώντας τα πολιτικά κείμενα των κυρίαρχων κομματικών σχηματισμών της εποχής,
προκύπτει απευθείας η ανάγκη της εκατέρωθεν κριτικής και λιγότερο η προσπάθεια ανάδειξης μιας
διαφορετικής πολιτικής πρότασης. Υπό το ρεαλιστικό δηλαδή περιβάλλον της ανάγκης ‘’απαξίωσης’’ των
εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών των αντιπάλων (κύρια της κυβέρνησης που αποχωρεί) στις
αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, τα κόμματα λιγότερο αναδεικνύουν τις δικές τους προτάσεις, ενώ
όταν το κάνουν συχνά δεν εμβαθύνουν στα ποιοτικά ή ουσιαστικά στοιχεία των εκπαιδευτικών τους
πολιτικών επιλογών, είτε αυτό ερμηνευθεί ως εξ αντανακλάσεως πρακτική προς το μειωμένο κοινωνικό
ενδιαφέρον, είτε προσπαθώντας να αντιπαρατεθούν σε διαφορετικά πολιτικά πεδία περισσότερο
συγκρουσιακά.
Το ΠΑΣΟΚ κύρια εμμένει και τονίζει τις μεταβολές που επέφερε κατά την ολοκλήρωση της
δεύτερης τετραετίας του, που διαπερνούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και αναφέρονται τόσο
σε ενδοσυστημικές όσο και σε εξωσυστημικές παρεμβάσεις, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανάγκη
προώθησης και νέων καινοτόμων προτάσεων ενόψει του 1992 (συνθήκη Μάαστριχτ) με πρωτεύοντα
ζητήματα: τη ‘’διαρκή και συνεχιζόμενη εκπαίδευση’’, την ‘’ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων’’,
την ‘’αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης’’, την ‘’προσαρμογή του εκπαιδευτικού
συστήματος στη νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας’’, τη ‘’διατήρηση του
καθεστώτος των κρατικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων’’, και τη ‘’διατήρηση της επετηρίδας ως
αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής’’ των εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον.
Ερευνώντας τον εκπαιδευτικό πολιτικό λόγο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από την ίδρυσή του μέχρι το 1990
διαπιστώνεται ένα σοβαρότατο ζήτημα διαρκούς ανακατασκευής προβαλλόμενων θέσεων στο θέμα της
διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Γεγονός είναι πως το θέμα αυτό διαχρονικά
αντιμετωπιζόταν διττά, ανάλογα με την πολιτική συγκυρία της εποχής και το ακροατήριο. Στο
συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο της περιόδου 1989-90, η ανάγκη πρόταξης ενός πειστικού επιχειρήματος
έναντι της ανεργίας, οδηγεί στην κοινωνική προβολή / δέσμευση, της ανάγκης για διασύνδεση της
εκπαίδευσης με την παραγωγή, ενώ την ίδια στιγμή προτείνει εντός της Βουλής την ανάγκη σταδιακής
απορρόφησης μεγαλύτερου αριθμού εισακτέων στην Γ΄βάθμια εκπαίδευση, αποδεσμεύοντας την κατοχή
πτυχίου από οποιαδήποτε επαγγελματική κατοχύρωση, χωρίς να προτείνεται η κατάργηση
του numerous clauses (Πρακτικά Βουλής, 1989: 873). Το 1991 σε μια συγκροτημένη εκπαιδευτική
πολιτική πρόταση το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιστρέφει στη θέση για άμεση διασύνδεση της εκπαίδευσης με την
παραγωγή, προτείνοντας πως ‘’η εκπαίδευση οφείλει να εξασφαλίζει γνώση, η οποία να επιτρέπει στους
νέους να βρίσκουν δουλειά’’(ΠΑ.ΣΟ.Κ., 1991: 11).
Η εκπαιδευτική κριτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κυρίως κατά την πρώτη περίοδο της υπηρεσιακής
κυβέρνησης εντοπίζεται στην ανάγκη διαφύλαξης των εκπαιδευτικών κεκτημένων, τονίζοντας
παράλληλα τις περιορισμένες δυνατότητες της κυβέρνησης να μεταρρυθμίσει σε σημαντικά ζητήματα. Η
στάση αυτή εξάλλου βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις προγραμματικές δηλώσεις της υπηρεσιακής
κυβέρνησης όπως προβλήθηκαν από τον Πρωθυπουργό Τζ.Τζανετάκη, σύμφωνα με τις οποίες: ‘’σε ότι
αφορά την παιδεία, δεν πρόκειται όπως καταλαβαίνετε, να προχωρήσει η Κυβέρνηση στην εφαρμογή
επιμέρους επιλογών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των πολιτικών δυνάμεων που τη στηρίζουν.
Εκείνο όμως που θα κάνουμε, είναι μια σειρά σοβαρών ενεργειών, που θα σκοπεύουν στην εμπέδωση
ενός πνεύματος εθνικής συνεργασίας και στην κινητοποίηση όλων των δυνάμεων, για την ομαλότερη
λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος…’’(Πρακτικά Βουλής, 1989: 789). Η συμφωνία των
πολιτικών δυνάμεων για συνεργασία εξάλλου, καθιστούσε απαγορευτική οποιαδήποτε προσπάθεια
εφαρμογής συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων καθώς οι δύο κυβερνητικοί εταίροι είχαν εκ διαμέτρου
αντίθετες ιδεολογικο – πολιτικές εκπαιδευτικές επιλογές. Η συγκυρία αυτή επέτρεπε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. να
αναγάγει οποιαδήποτε προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης σε παραβίαση των προγραμματικών
δηλώσεων, ταυτόχρονα προς τη φυσική αδυναμία της Ν.Δ. και του Συνασπισμού να συμφωνήσουν σε
έναν κοινό εκπαιδευτικό τόπο. Η μοναδική ίσως πλήρης συμφωνία μεταξύ των κομμάτων της κυβέρνησης
κατά την πρώτη περίοδο, έγκειται στην ψήφιση του σχεδίου νόμου ‘’Μετεγγραφές φοιτητών και
σπουδαστών εσωτερικού – εξωτερικού και κατατάξεις πτυχιούχων στα Ανώτατα και στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες διατάξεις’’ το Σεπτέμβριο του 1989, μέσα σε ένα σφοδρό
κλίμα πολιτικο – ιδεολογικής αντιπαράθεσης στη Βουλή.
Η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά διατύπωσε εκπαιδευτικές πολιτικές επιλογές που ανήκουν στις
λεγόμενες μη προσφιλείς κοινωνικά θέσεις. Χαρακτηριστική είναι η πρόταση για ‘’εξετάσεις και
βαθμολογία για τους μαθητές. Σύμφωνα με τις προεκλογικές της προτάσεις: ‘’οι μαθητές όλων
των βαθμίδων και θα εξετάζονται και θα βαθμολογούνται. Σε όλες τις τάξεις, από την πέμπτη Δημοτικού

μέχρι και την τρίτη Λυκείου, με εξετάσεις σε τακτά διαστήματα και οπωσδήποτε στο τέλος του σχολικού
έτους…’’, επιστρέφοντας ουσιαστικά σε παλαιότερες θέσεις της, προ 1981, αλλά και ανοίγοντας το θέμα
της ποιότητας και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προϊόντος, διαδικασία που διαχρονικά κατά την
προσέγγισή της τεκμαίρεται και ελέγχεται από τακτικές επιλεκτικές διαδικασίες, σε όλες τις βαθμίδες του
εκπαιδευτικού συστήματος (Νέα Δημοκρατία, 1989). Αναμενόμενο, στα πλαίσια μιας προκαθορισμένης
συμφωνίας για συγκυβέρνηση, ήταν το θέμα να μετατεθεί καθώς υπήρχε σαφής αντιδιαστολή απόψεων
με τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου.
Κατά την υπό διερεύνηση περίοδο η τεράστια ζήτηση Γβάθμιας εκπαίδευσης αποτέλεσε
πεδίο ιδεολογικο-πολιτικών αντιπαραθέσεων απ’ όλους τους κυρίαρχους κομματικούς σχηματισμούς. Η
λύση έναντι της υψηλής αυτής ζήτησης, κατά τις προτάσεις της Ν.Δ. βρισκόταν απ’ τη μια στην καθιέρωση
ενός αυστηρότερου numerous clausus (με περιορισμό των εισακτέων) και από την άλλη με τη σύσταση
ιδιωτικών πανεπιστημίων, ξεπερνώντας λεκτικά την έκφραση, ‘’μη κρατικών’’. Η μεταβολή αυτή που
εντοπίζεται σε λεκτικό επίπεδο εκφράζει τη μετακίνηση του ιδεολογικο-πολιτικού corpus αρχών στον
ορίζοντα του ‘’νεοφιλελευθερισμού’’, όπως άλλωστε τοποθετείται αυτοβούλως ο κομματικός
σχηματισμός. Σημαντικό είναι πως η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά στις θέσεις της για την εκπαίδευση
δηλώνει ως εκπαιδευτική πολιτική της επιλογή, να εγκαθιδρύσει το νέο θεσμό ‘’θα λειτουργήσουν –
αμέσως μόλις αρθούν τα σχετικά νομικά εμπόδια – και ιδιωτικά Πανεπιστήμια, στα οποία θα μπορούν και
οι οικονομικά ασθενέστεροι να σπουδάζουν με υποτροφίες. Για να εξασφαλιστεί η ελευθερία επιλογής
και, με την ενίσχυση του ανταγωνισμού, να βελτιωθεί η ποιότητα’’ (Νέα Δημοκρατία, 1989) .
Γενικότερα ωστόσο, διαφαίνεται μια σταθερή, πάγια εκπαιδευτική πολιτική πρόταση της Νέας
Δημοκρατίας ακόμα και σε μια περίοδο επιτακτικής προσέλκυσης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, δίχως
να κάμπτεται από το ορθολογικό πολιτικά επιχείρημα πως ίσως προξενήσει κοινωνικές αιτιάσεις και
δυσφορίες. Χαρακτηριστικό της προσήλωσης στις βασικές εκπαιδευτικές πολιτικές της επιλογές, είναι το
αίτημα της μετεγγραφής από τη Ρουμανία 2.5000 περίπου φοιτητών, όπου ενώ εντός της
κοινοβουλευτικής ομάδας υπάρχουν υποστηρικτές, ο βασικός εκπρόσωπός της σε εκπαιδευτικά ζητήματα
και ως αναπληρωτής ΥΠΕΠΘ ο Β.Κοντογιαννόπουλος, απερίφραστα και σταθερά (3 μήνες πριν τις
εκλογές του 1990) αρνείται να αναλάβει μια σαφέστατα κοινωνικά δημοφιλή πρόταση (Πρακτικά Βουλής,
1990: 273-275).
Η στάση του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, τόσο στο υπηρεσιακό κυβερνητικό
σχήμα όσο και κατά τη δεύτερη περίοδο της οικουμενικής κυβέρνησης, θέτει παραδόξως τα εκπαιδευτικά
θέματα σε ζητήματα δευτερευούσης σημασίας. Η συγκριτική διερεύνηση των προτάσεών του με τις
αντίστοιχες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν εντοπίζει σημαντικές διαφορές, ενώ το κύριο ζήτημα της κριτικής του αλλά
και της πρότασής του, είναι η αύξηση των κονδυλίων για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Είναι
ανάγκη να τονιστεί η δυσχερής θέση του Συνασπισμού στη συμπαράταξη που πραγματοποιεί κατά την
πρώτη περίοδο τουλάχιστον, στα εκπαιδευτικά θέματα. Η διαφορετικότητα των προσεγγίσεων από το
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η εγκύτητα των θέσεών του με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι φανερή, καθώς
όμως και η ανάγκη προβολής της όποιας διαφοράς. Έτσι ερμηνεύεται η εκ μέρους του προσπάθεια
ταύτισης των άλλων δύο μεγάλων κομμάτων έναντι των εκπαιδευτικών ζητημάτων κατά την
μεταπολίτευση, καθώς σύμφωνα με τον Μ.Δρεττάκη ‘’την πολιτική που εφάρμοζε η Νέα Δημοκρατία επί
7 χρόνια, την ίδια εφάρμοζε και το ΠΑΣΟΚ στα δικά του 7,5 χρόνια. Δεν υπήρχε πλήρης προϋπολογισμός,
δεν υπήρχε προγραμματισμός. Την τελευταία στιγμή καλύπτονταν οι ανάγκες. Αυτή είναι η θλιβερή
πραγματικότητα που δείχνει το λεγόμενο ‘’ενδιαφέρον’’ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για την
παιδεία’’ (Πρακτικά Βουλής, 1989: 879).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Το ιστορικό περιβάλλον της συγκεκριμένης ερευνητικής διαδικασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία
στην πρωτόλεια αυτή ερευνητική προσέγγιση καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελεί το μοναδικό
παράδειγμα ανάληψης κοινών κυβερνητικών καθηκόντων από περισσότερα του ενός κόμματος στην
Ελλάδα μεταπολιτευτικά, σε μια περιοριστικά προκαθορισμένη συνθήκη (χρονικά και λειτουργικά).
Η πρώτη παρατήρηση που θα κάναμε είναι πως επιβεβαιώνεται η ύπαρξη και λειτουργία ενός
ισχυρού ή τουλάχιστον σταθερού ιδεολογικο-πολιτικού corpus αρχών ως παράγοντα υιοθέτησης
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών. Η διαφορετικότητα του λόγου επί των εκπαιδευτικών
θεμάτων αναδεικνύει μια γενικότερη διαφορετική κοσμοθεωρία στην κοινωνική ανάλυση και πολιτική
προσέγγιση που πραγματοποιεί κάθε κομματικός σχηματισμός. Ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περίοδο με το

ταραγμένο κοινωνικό - οικονομικό – πολιτικό συγκείμενο περιβάλλον, η ανάγκη ιδιοποίησης της
κοινωνικής αποδοχής δεν γίνεται στη βάση υιοθέτησης προσφιλών κοινωνικών ζητημάτων, αλλά
περισσότερο σε μια προσπάθεια ανάδειξης της σημαντικότητας της πρότασής τους έναντι των άλλων.
Εξάλλου, η διαχρονική διερεύνηση των θέσεών τους, από τη μεταπολίτευση συμφωνεί με την
προηγούμενη πρόταση, καθώς δεν εντοπίζονται ανασχέσεις, μεταβολές ή μετατοπίσεις των
εκπαιδευτικών πολιτικών τους επιλογών. Από την άλλη βέβαια αναδεικνύεται η θέση πως δεν είναι
δυνατή η θέσπιση μιας εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά ακόμα πως συχνά η απουσία
μιας minimum συμφωνίας για την κατεύθυνση της παιδείας συστηματικά επιφέρει μια ατέρμονη
διαδικασία εγκαθίδρυσης και κατάργησης εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων ή διαρρυθμίσεων, ανάλογη
προς τις κυβερνητικές μεταβολές.
Η περίοδος αυτή των έντονων πολιτικο – ιδεολογικών συγκρούσεων και αναμετρήσεων,
τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, δεν πραγματώθηκε στην παρουσίαση νέων εκπαιδευτικών θέσεων
και καινοτομιών, ίσως ούτε και άλλα πεδία της πολιτικής πραγματικότητας. Από όλους τους κομματικούς
σχηματισμούς κρατήθηκε στάση αναμονής σε επίσημο επίπεδο, γεγονός που αναπόφευκτα μεταθέτει το
ερευνητικό πρίσμα στο ρόλο και τη στάση άλλων τυπικών ή άτυπων φορέων, όπως των εκπαιδευτικών
συνδικαλιστικών οργάνων, των φοιτητικών – σπουδαστικών συνδικαλιστικών ομάδων και των
διανοούμενων.
Είναι σημαντικό τέλος να αναφέρουμε πως η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται για τις έντονες
εσωτερικές μεταβολές των κομμάτων, σε ιδεολογικο – πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο, καθώς
ουσιαστικά ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος ζωής των κομμάτων μετά τη μεταπολίτευση.
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Η μελέτη των εικόνων του πολέμου στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας αποκαλύπτει ενδιαφέροντα
στοιχεία για την εξέλιξη των πολιτικών, ιδεολογικών και ιστοριογραφικών αντιλήψεων που επικράτησαν
στην Ελλάδα στο β΄ μισό του 20ου αιώνα. Τα πρώτα μεταπολεμικά εγχειρίδια με την πενιχρή
εικονογράφηση, στην οποία κυριαρχούν τα πορτρέτα των πολιτικών ηγετών, διαδέχονται στη
Μεταπολίτευση τα γεμάτα με εικόνες μαζικών λαϊκών εκδηλώσεων και «ανώνυμων» πρωταγωνιστών. Το
πλήθος των φωτογραφιών μαρτυριών συμβάλλει με σπάνια αμεσότητα στην παραστατική ανασύνθεση του
πρόσφατου παρελθόντος. Στις εικόνες αποτυπώνεται –συχνά με ωμότητα –η φρίκη του πολέμου αλλά και
ο πατριωτισμός, η αυταπάρνηση, η αλληλεγγύη και η συγκίνηση. Σε όλες όμως τις περίπτωσεις οι οπτικές
πηγές εκτίθενται ανεπεξέργαστες ή με συναισθηματικά φορτισμένο σχολιασμό, με αποτέλεσμα να
αναπαράγονται αυτούσια τα μηνύματα που εξέπεμπαν την εποχή του πολέμου και να αποτρέπονται οι
διδάσκοντες και οι μαθητές να τα υποβάλουν σε κριτικό έλεγχο.

ABSTRACT
The study of the war images in history textbooks reveals interesting elements of the evolution
of political, ideological and historiographical beliefs that prevailed in Greece during the second half of
the 20th century. The first postwar textbooks had insufficient illustration, which was dominated by the
portraits of political leaders. After the dictatorship, those books were succeeded by new ones, full of
images of massive folk demonstrations and “anonymous” protagonists. The number of the photographic
testimonies contributes with rare immediacy to the lively recreation of the recent past. The atrocity of
war, the patriotism, the self-denial, the solidarity and the emotion are realistically depicted on the
pictures. Everywhere, however, the visual sources are displayed unprocessed or with emotionally
charged commentary. As a result, the messages that were sent at the time of the war, are identically
reproduced and both teachers and students are prevented from subjecting them to critical inquiries.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρήση των εικόνων είναι μέχρι σήμερα υποτυπώδης ή αποσπασματική τόσο στην παραγωγή,
όσο και στη διδασκαλία της ιστορικής γνώσης. Το γεγονός αυτό δεν είναι αδυναμία μόνο της ελληνικής
επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Αποτελεί ευρύτερο φαινόμενο και οφείλεται κατ’ αρχήν στο
γεγονός ότι οι ιστορικοί έχουν ασκηθεί κυρίως να αναλύουν και να ερμηνεύουν γραπτές μόνο πηγές, γι’
αυτό και «νιώθουν άβολα με το οπτικό υλικό ως πρωτογενή πηγή», όπως υποστηρίζει ο R. Stradling, «γι’
αυτό και σπάνια τις υποβάλλουν στην κριτική ανάλυση στην οποία θα υπέβαλλαν τα γραπτά κατάλοιπα»
(2002, σ. 110).
Επιπλέον, οι εικόνες, παρά την περί του αντιθέτου επιχειρηματολογία, αποτελούν σύνθετες και
περίπλοκες μορφές επικοινωνίας, που αναγνωρίζονται και αποκωδικοποιούνται δυσκολότερα από τα

γραπτά κείμενα (Κιτσαράς, 1993, σσ. 57-58). Απαιτείται ένα είδος «οπτικού εναλφαβητισμού»
(visual literacy), μια «γραμματικής της εικόνας» (Σακκά, 2003, σ. 24). Η κατανόηση και ερμηνεία τους
απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση του υπό μελέτη ιστορικού περιβάλλοντος και μια διεπιστημονική εξέταση
των οπτικών καταλοίπων –στοιχεία μη συμβατά με τη μονήρη επιστημολογική αντίληψη που επικρατεί
σήμερα. Τις παραπάνω δυσκολίες σαφώς επιτείνουν παράγοντες όπως η πολυμορφία του οπτικού υλικού
(ζωγραφικά και γλυπτικά έργα, αρχιτεκτονικά μνημεία, φωτογραφίες, γελοιογραφίες, προπαγανδιστικά
και διαφημιστικά έντυπα κ.α.), τα μεταβαλλόμενα με την πάροδο του χρόνου δομικά και αισθητικά
χαρακτηριστικά των καλλιτεχνικών έργων αλλά και η απουσία συγκροτημένης μεθοδολογίας για την
ανάλυση των εικόνων.
Οι εικόνες όμως ενέχουν ιδιότητες και δυναμικές στη μετάδοση στάσεων και ιδεολογιών, τις
οποίες αδυνατεί να αναπτύξει ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. Ασκούν μεγάλη συναισθηματική
επιρροή (Μαυροσκούφης, 1999, σ. 54) και έχουν ισχυρή υποβλητικότητα (Rogers, 1984, σ. 156). Στη
ναζιστική Γερμανία, για παράδειγμα, ο κινηματογράφος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση
ιστορικής συνείδησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης· πολύ πριν ολοκληρωθεί η «αναμόρφωση»
των σχολικών βιβλίων, χιλιάδες μηχανές προβολής είχαν διανεμηθεί στα σχολεία, ενώ ετοιμάζονταν
εκατοντάδες
ταινίες
με
προπαγανδιστικό
περιεχόμενο
(Ferro,
2001, σσ.
149150).
Η ραγδαία εξέλιξη της οπτικής τεχνολογίας τον 20ο αιώνα άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τους
εαυτούς μας και τον κόσμο γύρω μας (Stradling, ο.π., σ. 109). Η χρήση του φωτογραφικού και
κινηματογραφικού φιλμ ήταν πλέον απαραίτητη για την πιστή αποτύπωση του ιστορικού γεγονότος, τη
στιγμή ακριβώς που συνέβαινε και όπως ακριβώς συνέβαινε, σε απόλυτη δηλαδή συνάφεια με το
επιστημολογικό ιδεώδες του ιστορικού θετικισμού.
Η χρήση των φωτογραφικών κυρίως εικόνων ως αδιάψευστων μαρτυριών στην σύνθεση της
ιστορικής αφήγησης του πρόσφατου παρελθόντος, δεν άφησε ανεπηρέαστη και τη σχολική Ιστορία. Ένα
μέρος από το ογκώδες φωτογραφικό υλικό των πολύτομων ιστορικών έργων χρησιμοποιήθηκε για στην
εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων. Το γεγονός αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να
εξοικειωθούν με το ιστορικό παρελθόν, το οποίο από αφηρημένο νοητικό νεφέλωμα απέκτησε
συγκεκριμένη εικόνα και αφομοιώσιμα χαρακτηριστικά. Κι αυτό, γιατί παρατηρούν πιστές αποτυπώσεις
της πραγματικότητας και όχι εικαστικές αναπαραστάσεις της. Οι φωτογραφίες δημιουργούν μάλιστα ως
ένα
βαθμό
τις
προϋποθέσεις
επίτευξης
της
λεγόμενης
«ιστορικής ενσυναίσθησης»,
της φαντασιακής δηλαδή προβολής του εαυτού μας στην ιστορική κατάσταση που εξετάζουμε και της
ψυχολογικής και διανοητικής βίωσής της (Λεοντσίνης, 1999, σ. 124). Έτσι, η φωτογραφία ανάγεται σε
απόλυτη ιστορική μαρτυρία -“documentary testimony” κατά την έκφραση του Arnheim (1986, σ.109) –
και αναπτύσσει χαρακτηριστικά που είναι αδύνατο να ελέγξει η παραδοσιακή ιστορική έρευνα.
Βέβαια, στην ελληνική εκπαίδευση το μάθημα της ιστορίας δεν είχε ποτέ κριτικό προσανατολισμό.
Οι μαθητές καλούνται να γίνουν ορθόδοξοι εκφραστές μιας προκατασκευασμένης εθνικής αφήγησης,
αποκλειστικός φορέας της οποίας είναι το σχολικό βιβλίο, ενώ κύρια ευθύνη των εκπαιδευτικών είναι να
μεσολαβήσουν ανάμεσα στα βιβλία και τους μαθητές ώστε να επιτύχουν την πιστότερη και βαθύτερη
δυνατή ταύτιση. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι κάθε είδους πηγές, γραπτές και οπτικές, έχουν επιλεγεί
με γνώμονα την αποδεικτική τους αξία για την προβαλλόμενη ιστορική γνώση και δεν αποτελούν σε καμία
περίπτωση πεδίο άσκησης και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης (Νάκου, 2000, σ. 223). Το φαινόμενο αυτό
ισχυροποιεί εξάλλου και η αδυναμία ή η απροθυμία των διδασκόντων να προσφύγουν σε υλικό πέραν του
διδασκόμενου βιβλίου.

2. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το ερευνητικό υλικό[1] συγκροτούν τα παρακάτω 16 εγχειρίδια Ιστορίας της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με τονισμένα στοιχεία σημειώνω τον κωδικό κάθε βιβλίου, ο οποίος θα
χρησιμοποιείται στο εξής για συντομία):
Εγχειρίδια Δημοτικού
Δ1. Καφεντζής Γ., Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος, Αφοι Λουκόπουλοι, Αθήνα 1952 και 1967.
Δ2. Α. Κυριαζόπουλος, Ν. Διαμαντόπουλος, Ιστορία Νεώτερης Ελλάδας, Αφοι Καγιάφα, Αθήνα-Πάτρα
1956.
Δ3. Σακκάς Γ., Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος, Πεχλιβανίδης-Ατλαντίς, Αθήνα 1967.

Δ4. Καμπανάς Ιωάννης, Ιστορία νέας Ελλάδας, Καμπανάς, Αθήνα χ.χ. [πιθανότατα κυκλοφόρησε μεταξύ
των ετών 1964 και 1968]
Δ5. Σακκαδάκης Κ., Ελληνική Ιστορία των νεωτέρων χρόνων, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 1970, έκδοση Β΄.
Δ6. Καφεντζής Ε., Ιστορία των νεωτέρων χρόνων, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 1978, έκδοση Ε΄.
Δ7. Διαμαντόπουλος Ν., Κυριαζόπουλος Γ., Ελληνική ιστορία των νεότερων χρόνων, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα
1987, έκδοση Ζ΄.
Δ8. Ακτύπης Δ., Βελαλίδης Α., Καΐλα Μ., Κατσουλάκος Θ., Παπαγρηγορίου Γ., Χωρεάνθης Κ., Στα
νεότερα χρόνια, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 1998, έκδοση Β΄ αναθεωρημένη (θα αναφέρεται στο εξής ως Ομάδα
Συγγραφέων).
Εγχειρίδια Γυμνασίου και Λυκείου
Γ1. Λαζάρου Α., Ιστορία των νεωτάτων χρόνων από της Συνθήκης της Βιέννης (1815) μέχρι των ημερών
μας, ΣΤ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Σ.Β., Αθήναι 1961, εκδ. Θ΄.
Γ2. Θεοδωρίδης Χ., Λαζάρου Α., Ιστορία ελληνική και ευρωπαϊκή των νέων χρόνων, Γ΄ Λυκείου,
Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 1978, έκδ. Η΄.
Γ3. Δάφνης Γ., Συνοπτική ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος, Γ΄ Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήναι 1972, εκδ. Δ΄.
Γ4. Ματαράσης Α., Παπασταματίου Σ., Ιστορία των νεωτέρων και των νεωτάτων χρόνων, Γ΄ Γυμνασίου,
Ο.Ε.Δ.Β., Αθήναι 1974, εκδ. Η΄.
Γ5. Κουλικούρδη Γ., Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 1978, εκδ. Δ΄.
Γ6. Κρεμμυδάς Β., Ιστορία νεότερη-σύγχρονη ελληνική-ευρωπαϊκή και παγκόσμια, Γ΄ Γυμνασίου,
Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 1985, έκδοση Β΄.
Γ7. Σκουλάτος Β., Δημακόπουλος Ν., Κόνδης Σ., Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, Γ΄ Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β.,
Αθήνα 2002, έκδ. ΙΔ΄.
Γ8. Σφυρόερας Β., Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, Γ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2001, έκδ. Ι΄.
Από τα παραπάνω εγχειρίδια, αυτά των Λαζάρου (Γ1) και Θεοδωρίδη και Λαζάρου (Γ2) περιέχουν
ύλη που εκτείνεται χρονικά μόλις μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ από τα υπόλοιπα, το παλαιότερο
των Διαμαντόπουλου και Κυριαζόπουλου (Δ2) και αυτό του Καμπανά (Δ4) δεν περιέχουν καθόλου
εικονογράφηση στα κεφάλαια για τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και την Αντίσταση. Επίσης, περιέχουν μικρό
αριθμό εικόνων σε αναλογία με τον αριθμό των σελίδων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη ιστορική
περίοδο τα βιβλία των Γ. Καφεντζή (4 εικόνες ανά 10 σελίδες), Σακκαδάκη (3 εικόνες ανά 10 σελίδες)
και Ματαράση και Παπασταματίου (1 εικόνα ανά 10 σελίδες). Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι οι
περισσότερες εικόνες είναι προσωπογραφίες πολιτικών ή στρατιωτικών ηγετών, γίνεται φανερή η
πενιχρότητα
της
εικονογράφησης
στα
παλαιότερα
εγχειρίδια.
Η κατάσταση μεταβάλλεται θεαματικά στη δεκαετία του 1980. Τα σχετικά κεφάλαια διευρύνονται
σε αριθμό σελίδων και εμπλουτίζονται με πλήθος εικόνων, οι οποίες μάλιστα συνιστούν ειδολογικά
μεγάλη ποικιλία οπτικών μέσων. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των δύο τελευταίων βιβλίων
της ΣΤ΄ Δημοτικού (Δ8) και της Γ΄ Λυκείου (Γ7): Το πρώτο περιλαμβάνει 12 εικόνες, τις οποίες
αποτελούν φωτογραφίες, σκίτσα, πίνακες ζωγραφικής και γελοιογραφίες, ενώ το δεύτερο σε σύνολο 53
εικόνων περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτικά, εφημερίδες και αφίσα. Με άλλα λόγια, οι συγγραφείς
αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό την ποικιλομορφία των οπτικών μέσων και μαρτυριών που προσφέρει η
ιστορούμενη περίοδος.

Τα Πορτρέτα των «Νικητών»

Ανέφερα παραπάνω ότι στα παλαιότερα εγχειρίδια κυριαρχούν τα
πορτρέτα πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών. Πρόκειται για απεικονίσεις του Ιωάννη Μεταξά (Δ5, σ.
163), των βασιλέων Γεωργίου Β΄(Δ3, σ. 128, Δ5, σ. 162, Γ4, σ. 233), Παύλου (Δ1, σ. 134, Δ3, σ. 130,
Δ5, σ. 172, Γ4 και σ. 268) και Κωνσταντίνου (Δ3, σ. 131 και Δ5, σ. 178), του Παπάγου (Δ5, σ. 173), ακόμη
και της Φρειδερίκης (Δ1, σ. 134).
Οι βασιλείς φορούν όλοι στρατιωτική στολή κατάκοσμη με παράσημα και ατενίζουν είτε με
ελαφρό μειδίαμα (Γεώργιος Β΄ και Κωνσταντίνος) είτε με αυστηρό ύφος (Παύλος) σε νοητό σημείο στο
βάθος. Η πιο υποβλητική μορφή μεταξύ των ηγετών είναι αυτή του Παύλου (εικ.1). Ο
Παύλος στέκεται μπροστά από φωτεινή τριγωνική στήλη, που πλαισιώνει το περίγραμμα του σώματος
και του κεφαλιού δίνοντας μια υπερβατική διάσταση στη μορφή του. Το ουδέτερο φόντο θεωρείται στις
προσωπογραφίες σύμβολο της αιωνιότητας, ενώ η ψυχρή διακοσμητικότητα της στολής
προσδίδει μνημειακότητα (Χαραλαμπίδης, 1976, σ. 10). Η συνολική τους εικόνα σημειολογικά
παραπέμπει στην ταραγμένη περίοδο της βασιλείας τους και καθιστά πρόδηλη την ενεργό και γενναία
συμμετοχή τους στον πόλεμο. Ποιον όμως πόλεμο; Με εξαίρεση ίσως τον Γεώργιο Β΄, ο οποίος είχε
καταφύγει στην Αίγυπτο, όταν έγινε η ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα, και επέστρεψε μετά την
απελευθέρωση, ο Παύλος ανέβηκε στο θρόνο τον Απρίλιο του 1947 και επιδόθηκε στην εξόντωση
των ελλήνων κομμουνιστών, ενώ ο Κωνσταντίνος ανέλαβε το αξίωμα το 1964, σε νεαρή ηλικία, χωρίς
να γνωρίσει πόλεμο.
Η τυπολογία των πορτέτων αυτών δεν αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια του 20ου
αιώνα συχνά οι αρχηγοί των ολοκληρωτικών καθεστώτων εικονίζονταν σε φωτογραφίες ή εικαστικά έργα
με στρατιωτική στολή και ηρωικό ύφος ή, ακόμη, και ως άγιοι (Burke, 2003, σσ. 82-96). Στην Ελλάδα,
ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα η φωτογραφία δίνει συχνά ανώτερα δείγματα από τη μέση
προσωπογραφία (Χαραλαμπίδης, ο.π.), ενώ στην περίοδο του Μεσοπόλεμου φαίνεται ότι οι φωτογραφίες
των ηγετών αντικαθιστούν στους περισσότερους χώρους τις ζωγραφικές τους απεικονίσεις. Μάλιστα,
πολυάριθμοι επαγγελματίες φωτογράφοι, στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν φιλάρεσκους
πελάτες, αυτοδιαφημίζονταν στις λιθογραφημένες μπροσούρες τους ως φωτογράφοι «της Α.Μ. του
Βασιλέως» ή της «Βασιλικής οικογενείας» (Ελευθερίου, 1981, σσ. 16, 49, 65, 91 κ.α.). Με την ευρεία
διάδοση που γνώριζαν οι προσωπογραφίες από το τέλος του 19ου αιώνα στην Ελλάδα πρέπει να
σχετίζεται και η παραγωγή ιστορικών βιογραφιών, μερικές από τις οποίες μάλιστα διδάσκονταν στα
σχολεία (Chatzopoulos, 1998, σ. 281, σημ. 37. Κουλούρη, 1988, σσ. 593-734).
Πώς όμως ερμηνεύεται η κυριαρχία αυτών των εικόνων στις σελίδες των πρώτων μεταπολεμικών
εγχειριδίων; Τα πρόσωπα του Μεταξά και των βασιλέων ασφαλώς δεν ήταν άγνωστα στους κατοίκους
ακόμη και των πιο απομακρυσμένων περιοχών της ελληνικής επικράτειας. Οι ίδιες ή παρόμοιες
φωτογραφίες τους ήταν αναρτημένες σε όλους τους δημόσιους χώρους, στα αστυνομικά τμήματα, τις
δικαστικές και τις σχολικές αίθουσες, στα καταστήματα και τα καφενεία. Η παρουσία, όμως, ειδικά των
βασιλέων, στις σελίδες των σχολικών βιβλίων συμβάλλει στην ιστορική νομιμοποίηση του ρόλου τους και
στην κατάδειξη της πολιτικής τους παντοδυναμίας. Κι αυτό σε μια εποχή που, παρά την επικράτηση της
παράταξής τους στον Εμφύλιο, ένα μεγάλο μέρος του λαού συνέχιζε να αμφισβητεί –έστω και σιωπηρά –
όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και τον ίδιο το βασιλικό θεσμό. Αντίθετα, η απουσία από τις σελίδες των
βιβλίων έστω και μιας εικόνας από την περίοδο της εθνικής αντίστασης παραπέμπει σε μια μορφή ποινής
που οι Ρωμαίοι ονόμαζαν “damnatio memoriae”[2].

Από την άλλη πλευρά, το φαινόμενο αυτό ανταποκρίνεται απόλυτα στην προσωπολατρία που
καλλιέργησε το μεταξικό καθεστώς, πρώτα για τον ίδιο τον δικτάτορα και δευτερευόντως για τον
βασιλιά. Ο Μεταξάς χρίστηκε ήρωας της ελληνικής φυλής και εντάχθηκε στο πάνθεο της ελληνικής
παράδοσης, επειδή «έκαμε το θαύμα του τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού», ενώ ο βασιλιάς συμβόλιζε τη
λεβεντιά, την ανδρεία, την απλότητα και την εθνική προσδοκία (Μαχαίρα, 1987, σσ. 35-36 και 186188. Θεοδώρου, 2003, σ. 117-119). Η προσφορά τους στην παρούσα ιστορική συγκυρία, ακόμη κι όταν
δεν δηλώνεται ρητά στο σχολικό κείμενο, θεωρείται περίπου αυτονόητη: Ο Μεταξάς με την εποποιΐα του
1940 αποκατέστησε το κύρος του ηρωικού έθνους μετά την οδύνη της Μικρασιατικής Καταστροφής, ενώ
οι βασιλείς έσωσαν την Ελλάδα από έναν ξενοκίνητο εσωτερικό εχθρό. Ο ίδιος ο Παύλος, σε επίσημη
επίσκεψη που πραγματοποίησε στις Η.Π.Α. το 1953, στην προσφώνηση του προς τον
πρόεδρο Αϊζενχάουερ, κόμπαζε ότι η Ελλάδα επί των ημερών του «υπήρξε η πρώτη δημοκρατική χώρα η
οποία συνέτριψε μίαν επίθεσιν εξαπολυθείσαν εις μεγάλην κλίμακα από τον ένοπλον Κομμουνισμόν»
(Λόγοι, 1954, σ. 12). Η εμβληματική παρουσία των εικόνων τους στα σχολικά βιβλία αποτελεί ταυτόχρονα
αναγνώριση του ιστορικού τους ρόλου και προειδοποίηση σε όσους απεργάζονται μια νέα
εκτροπή.
Τέλος, τα πολιτικά πορτρέτα ανταποκρίνονται απόλυτα στην κρατούσα τότε ιστοριογραφική
τάση, σύμφωνα με την οποία η ιστορική εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της δράσης πολιτικών και στρατιωτικών
προσωπικοτήτων (Κιτρόεφ, 1999, σ. 273. Βέικος, 1984, σσ. 47-55. Φράγκος,1986, σ. 181).

Η «ανακάλυψη» της εθνικής αντίστασης: Από τον πόλεμο των ηγετών στο
έπος του λαού
Κατά τη Μεταπολίτευση και κυρίως στη δεκαετία του 1980 σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στην
επιστημονική (Κιτρόεφ, ο.π., σσ. 277-278) και σχολική ιστοριογραφία (Μπουζάκης, 2002, σσ. 152 και
165-167). Εισάγονται στον ελληνικό χώρο οι μαρξιστικές θεωρήσεις και η οπτική της σχολής των
Αnnales και γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η αξία της δράσης των κοινωνικών μαζών στην ιστορική
εξέλιξη. Μέσα στο ενθουσιώδες αυτό κλίμα αντικαθίστανται όλα τα παλιά βιβλία ιστορίας με νέα.
Προνομιακό πεδίο ανάδυσης και εφαρμογής των νέων θεωρήσεων αποτέλεσε η συγγραφή της ιστορίας
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς συνδεόταν άμεσα με την αναγνώριση και αποκατάσταση των
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης αλλά και τους γενικότερους πολιτικοϊδεολογικούς προσανατολισμούς
του κυβερνώντος κόμματος.
Στην πλειονότητα των εγχειριδίων το νέο πνεύμα επηρεάζει όχι μόνο τα κείμενα αλλά και την
εικονογράφηση, η οποία αποκτά πλέον λειτουργικό ρόλο στο σχεδιασμό της διδασκαλίας. Στο τεύχος των
Οδηγιών για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του σχολικού έτους 1987-1988 για το Γυμνάσιο
και το Λύκειο, μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Η εικονογράφηση των εγχειριδίων δεν έχει
ρόλο διακοσμητικό· εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα, την οποία οφείλουν να συνειδητοποιήσουν
οι διδάσκοντες και να προβαίνουν σε προσεκτική της ανάγνωση: αποκαλύπτει και αυτή όλες τις πτυχές
της ανθρώπινης δραστηριότητας και φυσικά πρέπει να αξιοποιείται διδακτικά(…) Μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα και αξία έχουν- για την καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης –οι εικόνες που εκφράζουν
συλλογική συνείδηση και δράση από τις προσωπογραφίες που είναι δυνατό να δημιουργήσουν εντυπώσεις
ότι τα άτομα και όχι οι ομάδες είναι που δημιουργούν την ιστορία» (Πάλλα, 1989, σσ. 30-31). Πράγματι,
τα νέα σχολικά βιβλία είναι γεμάτα με εικόνες στις οποίες αναδεικνύεται ο ηρωισμός και το ψυχικό
μεγαλείο των απλών ανθρώπων και στις τρεις όψεις του πολέμου: στην ελληνοϊταλική σύρραξη, την
Κατοχή και την Αντίσταση.
4.1. Το “αλβανικό έπος”
Τα θέματα που κυριαρχούν στην εικονογράφηση του ελληνοϊταλικού πολέμου είναι:
§
Η ενθουσιώδης ανταπόκριση του λαού στην επιστράτευση (Δ7, σ. 171. Γ7, σ. 245. Γ8, σ. 352).
§
Ο αποχωρισμός των αγαπημένων προσώπων (Δ7, σ. 172. Γ8, σ. 353).
§
Οι αντίξοες συνθήκες στο μέτωπο και ο ακατάβλητος αγώνας των ελλήνων στρατιωτών
(Δ7, σσ. 172, 173. Δ8, σ. 240. Γ5, σ. 322. Γ7, σσ. 247, 250, 251. Γ8, σσ. 353, 355).
§
Η συνεισφορά των γυναικών της Ηπείρου στο μέτωπο (Δ8, σ. 244. Γ4, σ. 248. Γ7, σσ. 248249. Γ8, σ. 355) και η εθελοντική προσφορά των υπολοίπων γυναικών στα μετόπισθεν (Γ7, σ. 252, 253).
§
Η προέλαση τού στρατού στην Αλβανία, η ενθουσιώδης υποδοχή του από τον ελληνικό
πληθυσμό και οι πανηγυρισμοί στην Αθήνα (Δ8, σ. 245. Γ5, σ. 322. Γ7, σσ. 246, 250, 251, 255. Γ8, σ. 354,
356).

§

Η γελοιοποίηση του Μουσολίνι (Δ8, σ. 245. Γ7, σσ. 252, 254).

Οι συγγραφείς στο σύνολο των παραπάνω εικόνων
αναπαράγουν ανεπεξέργαστο το οπτικό υλικό της ιστορούμενης περιόδου υπομνηματίζοντας τις εικόνες
με φράσεις ικανές να υποβάλουν στους μαθητές το έντονο συγκινησιακά κλίμα των ημερών του πολέμου.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι υπότιτλοι επιτείνουν τη συγκινησιακή δυναμική των εικόνων,
ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες αποστασιοποίησης και κριτικής επεξεργασίας τους. Χαρακτηριστική
είναι η φωτογραφία μητέρας, η οποία τείνει στο γιό της που φεύγει για το μέτωπο μικρή εικόνα για να
την ασπαστεί (Γ8, σ. 353)· η εικόνα υπομνηματίζεται με την εξής φράση: «Άντε στο καλό και η Παναγιά
μαζί σου» (εικ. 2). Η χειρονομία αυτή ως εκδήλωση μητρικής και θρησκευτικής παρώθησης προς τη
θυσία, παρά τον φαινομενικά αυθόρμητο χαρακτήρα της, πιθανότατα δεν είναι προϊόν τυχαίας
φωτογραφικής λήψης. Αντίθετα, δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο του πολέμου
προκειμένου να τονωθεί το ηθικό των στρατιωτών και, κυρίως, να υποδειχθεί με τη μορφή προτύπου ο
ρόλος των μητέρων τους[3]. Η φωτογραφία εικονογραφεί ένα δημοφιλές τραγούδι του πολέμου, που
ξεκίνησε από μια αθηναϊκή επιθεώρηση και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλη τη χώρα, αλλά και στίχους και
άρθρα με ανάλογο περιεχόμενο που δημοσιεύονταν στον πολεμικό τύπο[4]. Συχνά γινόταν αναγωγή στο –
απόλυτα συμβατό με το καθεστώς της 4ης Αυγούστου –σπαρτιατικό πρότυπο, όπως στο πρωτοσέλιδο
άρθρο του Π. Παλαιολόγου στο «Ελεύθερον Βήμα» της 16ης Νοεμβρίου 1940. Ο αρθρογράφος,
αφού αφηγείται παρόμοια περιστατικά αποχαιρετισμού, καταλήγει: «Ξαναζή η Σπάρτη. Δεν πέφτουν
σήμερα οι μητέρες στο λαιμό των παιδιών τους για να τους εμποδίσουν την αναχώρησι. Οι ίδιες τους
δείχνουν το δρόμο του καθήκοντος (…) Γι’ αυτό και το ’40 έχει το πλήθος αυτό των μητέρων που
προπέμπουν αδάκρυτες τα παιδιά τους και καμμιά θυσία δε θεωρούν αρκετά μεγάλη εμπρός στο
αντάλλαγμα της νίκης» (Παλαιολόγος, 1940). Η παράσταση μάλιστα θεωρήθηκε τόσο εύστοχη και
κατάλληλη ως προς τα μηνύματα που προέβαλλε, ώστε ήταν η μοναδική μη πολεμική εικόνα που
συμπεριλαμβανόταν ακόμα και σε μεταγενέστερες στρατιωτικές εκδόσεις (Γενικό Επιτελείο Στρατού,
1986, εικ. 4). Ο συγγραφέας του σχολικού βιβλίου μοιάζει να αγνοεί τα παραπάνω στοιχεία και
αναπαράγει, μετά από μισό αιώνα, με ανιστορική αμεσότητα το ίδιο μύνημα που η εικόνα εξέπεμπε τον
καιρό που δημιουργήθηκε.
Σε άλλα εγχειρίδια η εικονογραφία υπομνηματίζεται σαν να είναι λεύκωμα. Στο βιβλίο
των Διαμαντόπουλου και Κυριαζόπουλου οι φωτογραφίες των πρώτων ημερών του πολέμου
συνοδεύονται από τους υπότιτλους «28 Οκτωβρίου 1940», «Με ενθουσιασμό τραβούν για το μέτωπο»,
«Στα αλβανικά βουνά», «Οι πρώτοι τραυματίες» (Δ7, σσ. 171-173) · ομοίως, στο βιβλίο
των Σκουλάτου, Δημακόπουλου και Κόνδη έχουν τεθεί υπότιτλοι όπως «Αναχώρηση για το μέτωπο με το
χαμόγελο στα χείλη», «όλοι στους δρόμους, ο πόλεμος έχει αρχίσει», «μάχη με τα χιόνια…Χιόνια, χιόνια,
παντού χιόνια» (Γ7, σσ. 245 και 247).
Όλα τα παραπάνω συντείνουν ώστε η ιστορική αφήγηση να αποκτήσει χαρακτηριστικά εθνικού
έπους. Οι στόχοι , μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:
§
Να γραφτούν νέες λαμπρές σελίδες στην εθνική ιστορία ώστε να αποκατασταθεί το πληγωμένο
εθνικό αίσθημα από την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής και όσων την ακολούθησαν.
§

Να αναδειχθεί η πολύτροπη παρουσία των γυναικών στον πόλεμο: Πλέκουν για τους στρατιώτες,
μεταφέρουν πολεμοφόδια στα βουνά, ανοίγουν δρόμους στο χιόνι. Είναι ίσως η πρώτη φορά στην εθνική
ιστοριογραφία που οι γυναίκες εμφανίζονται να μετέχουν μαζικά και ισότιμα με τους άνδρες στα ιστορικά
δρώμενα. Το στοιχείο αυτό μάλιστα προτείνεται να σχολιαστεί κατά τη διδασκαλία με αφορμή έναν πίνακα
του Έκτορα Δούκα (εικ. 3), στον οποίο εμφανίζονται Ηπειρώτισσες να μεταφέρουν μαζί με στρατιώτες
πολεμικό υλικό (Δ8, σ. 244): «Η εντύπωση είναι συγκλονιστική γιατί δείχνει ότι σύσσωμος ο ελληνικός
λαός αντιστάθηκε στον κατακτητή. Οι γυναίκες αυτές αγωνίστηκαν δίπλα στους άντρες τους, τα αδέλφια
τους και τους γιούς τους» (Υπουργείο Παιδείας, 1991, σ. 186).
§
Να συγκροτηθεί η νεοελληνική εκδοχή ενός φαινομένου, που ο Hobsbawm ονόμασε
«αντιφασιστικό εθνικισμό» (1994, σσ. 204-205), δηλαδή μια ιδεολογία όπου ο πατριωτισμός έχει αμυντικά
χαρακτηριστικά και συνυπάρχει με την πίστη στη δημοκρατία, ώστε να διαφοροποιείται σαφώς από τον
επιτιθέμενο εθνικισμό των φασιστικών κρατών (Δοξιάδης, 1995, σ. 30). Η αντίληψη αυτή ταίριαζε
απόλυτα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, η οποία ήθελε να κόψει τους ιδεολογικούς δεσμούς με
το μεταξικό καθεστώς και να πιστώσει την νίκη στη μαζική αντίσταση του λαού ενάντια
στον ιταλό δικτάτορα και σε ό,τι αυτός εκπροσωπούσε.
§
Να αναδειχθεί η ηθική υπεροχή και το ηρωικό μεγαλείο των Ελλήνων σε μια εποχή που
ισχυρότερα κράτη υποτάσσονταν χωρίς αντίσταση στις δυνάμεις του Άξονα. Ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται κυρίως με τις γελοιογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται ο –μέχρι πρότινος αγέρωχος –
Μουσολίνι να πληροφορείται έντρομος την ήττα των δυνάμεών του[5].
§
Να δοθεί –έστω υπαινικτικά –απελευθερωτικός χαρακτήρας στην προέλαση του ελληνικού
στρατού στην Αλβανία και να συντηρηθεί ο αλυτρωτισμός. Με αφορμή λαϊκή εικόνα που αναπαριστά την
πανηγυρική είσοδο του ελληνικού στρατού στην Κορυτσά (Δ8, σ. 245) τονίζεται στο Βιβλίο για το Δάσκαλο
: «Με το πλήθος των ελληνικών σημαιών ο ζωγράφος θέλει να δείξει το αδιαμφισβήτητο ελληνικό φρόνημα
των κατοίκων που υποδέχονται χαρούμενοι τον ελληνικό στρατό ως απελευθερωτή» (Υπουργείο
Παιδείας, ο.π.).
4.2. Εικόνες φρίκης
Πριν προχωρήσω στην παρουσίαση των εικόνων της κατοχικής περιόδου, πρέπει να επισημάνω
ότι το οπτικό υλικό είναι περιορισμένο και ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970 ελάχιστες εικόνες
είχαν δημοσιευτεί. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στους παρακάτω λόγους:
§
Οι σύμμαχοι με την αποχώρησή τους το 1941 κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις της Kodak στην
Αθήνα για να μη πέσουν στα χέρια των Γερμανών, με αποτέλεσμα να διασωθούν ελάχιστα φιλμς και
τεχνικό υλικό (Ξανθάκης, 1995, σ. 211). Εξάλλου, ελάχιστες φωτογραφικές μηχανές υπήρχαν τότε στην
Ελλάδα (Μαθιόπουλος, 1980, σσ. 11-12).
§
Οι Γερμανοί απαγόρευαν τη φωτογράφιση σε δημόσιους χώρους απειλώντας τους παραβάτες
με τη ποινή του θανάτου, με αποτέλεσμα να γίνονται λήψεις μόνο από ριψοκίνδυνους ερασιτέχνες
(Ξανθάκης, 1995, σσ. 211-217). Χάρη σ’ αυτούς όμως διασώθηκαν πολύτιμες εικόνες, μοναδικές στην
Ευρώπη, από την αντιστασιακή δράση και τις αντιναζιστικές εκδηλώσεις του ελληνικού λαού. Τέτοιες
ήταν π.χ. οι διαδηλώσεις κατά της πολιτικής επιστράτευσης και η απεργία των δημοσίων υπαλλήλων
(Μαθιόπουλος, ο.π., σ. 66).

§
Πολλά από τα εικαστικά έργα και τις φωτογραφίες της Κατοχής δεν διασώθηκαν ή παρέμειναν
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Αντίσταση ποινικοποιήθηκε από το μετεμφυλιοπολεμικό κράτος (Μπαχαριάν και Ανταίος, 1985, σσ. 910. Μαθιόπουλος, ο.π., σ. 11-12). Ο Δημήτρης Μεγαλίδης, σκηνοθέτης του κινηματογραφικού συνεργείου
του Γ.Σ. του Ε.Λ.Α.Σ., σε παράνομο λεύκωμα που εξέδωσε το 1946 με εικόνες της Αντίστασης, αναφέρεται
στην απώλεια 5000 μέτρων φιλμ και χιλιάδων φωτογραφιών, μέρος των οποίων στάλθηκε στο εξωτερικό
(Μεγαλίδης, 1946). Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι ένας από τους σημαντικότερους
φωτογράφους της Αντίστασης, ο Σπύρος Μελετζής, εξέδωσε για πρώτη φορά το υλικό του το 1976
(Μελετζής, 1976).
§
Ένα μέρος των φωτογραφιών προήλθε από το Ομοσπονδιακό Αρχείο του γερμανικού κράτους
(Bundesarchiv), το οποίο αποκαλύφθηκε τυχαία το 1977 και άρχισε να ερευνάται και να εκδίδεται από το
1980 και μετά[6].
Εύλογα λοιπόν μόνο οι συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων που κυκλοφόρησαν μετά το 1984
είχαν ευρύ φάσμα επιλογών στην εικονογράφηση. Ορισμένοι μάλιστα, όπως ο Κρεμμυδάς και
ο Σκουλάτος, συμπεριέλαβαν και ανέκδοτες φωτογραφίες που φυλάσσονταν σε ιδιωτικά αρχεία και
συλλογές (Γ6, σ. 332 και Γ8, σ. 364). Οι εικόνες της Κατοχής διακρίνονται στις ακόλουθες θεματικές
κατηγορίες:
§

Η είσοδος και η παρουσία των κατακτητών στην Ελλάδα (Γ7, σσ. 269, 271, 273. Γ8, σ. 358).
Πρόκειται για φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται Γερμανοί στρατιώτες να επισκέπτονται την Ακρόπολη
ή να παρελαύνουν στους αθηναϊκούς δρόμους. Οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από ακραία σχόλια, όπως:
«Το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας και της δημοκρατίας μολύνεται από το χιτλερισμό!”( Γ8, σ. 358). Στο
βιβλίο των Σκουλάτου, Δημακόπουλου και Κόνδη η φωτογραφία των παρελαύνοντων Γερμανών έχει
τοποθετηθεί «κατ’ αντιπαράσταση» στην ίδια σελίδα με την εικόνα της απελπισμένης ελληνίδας μητέρας
με το πεινασμένο παιδί στην αγκαλιά και κάτω από πίνακα όπου καταγράφονται το είδος και η ποσότητα
των εθνικών προϊόντων που επέταξαν τα κατοχικά στρατεύματα (Γ7, σ. 271).
§
Η πείνα στην οποία καταδίκασαν οι κατακτητές το λαό. Στα περισσότερα εγχειρίδια εκτίθενται
φωτογραφίες υποσιτισμένων παιδιών (εικ. 4) και συνοδεύονται από υπότιτλους με συγκινησιακή φόρτιση
ή καταγγελτικό περιεχόμενο και υπαινιγμούς ενάντια στους ντόπιους συνεργάτες των κατακτητών, όπως:
«Έτσι είχε καταντήσει τα Ελληνόπουλα η ναζιστική “Νέα Τάξη”» (Γ7, σ. 268) ή «Φτωχά παιδιά της Κατοχής:
η πείνα και το κρύο τα παραμόρφωσαν. Την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι κερδοσκοπούσαν και πλούτιζαν με
τη Μαύρη Αγορά» (Γ6, σ. 321).
§
Η αντίσταση στα βουνά και τις πόλεις. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται πλήθος
εικόνων, όπως: α) γυναίκες που μεταφέρουν πολεμοφόδια στους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης (Γ6,
σ. 308), β) μαζικές αντικατοχικές εκδηλώσεις, όπως η διαδήλωση της 25ης Μαρτίου του 1942 (Γ6, σ. 280),
η κηδεία του Παλαμά (Γ7, σ. 282 και Γ8, σ. 367) και οι μυστικές εκλογές της ΠΕΕΑ (Γ7, σ. 289), γ)
αντιστασιακές πράξεις, όπως η υποστολή της ναζιστικής σημαίας στην Ακρόπολη (Γ7, σ. 280) και τα

συνθήματα στους τοίχους των σπιτιών της Αθήνας (ο.π.), δ) μάχη ανταρτών με γερμανούς στρατιώτες
(Γ6, σ. 322 και Γ8, σ. 364) και ε) εικόνες από τη ζωή στην ελεύθερη Ελλάδα, όπως οι φωτογραφίες στις
οποίες εικονίζεται πλήθος ανθρώπων σε χωριό της Ευρυτανίας που παρακολουθεί το Θέατρο του Βουνού,
αλλά και οι συνεδριάσεις της ΠΕΕΑ και του Εθνικού Συμβουλίου (Γ7, σσ. 278, 288 και 290).
§
Τα αντίποινα και οι θηριωδίες των κατακτητών. Εδώ, με κριτήριο την αμεσότητα παρουσίασης
των γεγονότων διακρίνονται δύο κατηγορίες εικόνων: α) Οι «ωμές», ρεαλιστικές απεικονίσεις της
φρικώδους πράξης σε φωτογραφίες-ντοκουμέντα, όπως αυτή στην οποία γερμανός στρατιώτης
πυροβολεί μάνα με το παιδί της (Γ8, σ. 363)[7], η εκτέλεση πατριωτών στα ερείπια της γέφυρας
του Γοργοπόταμου (ο.π., σ. 366), η εκτέλεση γυναικών (Γ7, σσ. 284-285)[8], η πυρπόληση του Διστόμου
(ο.π. 286), συμπλοκή ανταρτών με γερμανούς στρατιώτες (Γ8, σ. 364) αλλά και χαρακτικά που
αναπαριστούν το μπλόκο της Κοκκινιάς και την καταστροφή των Καλαβρύτων (στο ίδιο, σ. 283 και 286),
β) Οι συμβολικές και αντανακλαστικές συνδηλώσεις των αποτρόπαιων πράξεων. Εδώ συγκαταλέγεται η
φωτογραφία πελώριου σταυρού πάνω στον οποίο μόλις διακρίνεται η επιγραφή «Ομαδικός Τάφος 211;
Ελλήνων εκτελεσθέντων υπό των Βουλγάρων 3/10/1941»(ο.π., σ. 277) και η φωτογραφία στην οποία
εικονίζονται μητέρες νέων που εκτελέστηκαν στη σφαγή του Διστόμου (Γ8, σ. 366). Στην τελευταία εικόνα
(εικ. 5) η οπτική γωνία μετατοπίζεται από το ίδιο το γεγονός της εκτέλεσης στην αντανάκλαση που αυτό
έχει στα πιο αγαπημένα πρόσωπα των θυμάτων. Ο ανώνυμος φωτογράφος, εστιάζοντας
στις μαυροφορεμένες γυναίκες με την έκφραση της ανείπωτης οδύνης στα πρόσωπα και τις χειρονομίες,
αναδεικνύει τις ψυχολογικές επιπτώσεις του ιστορικού γεγονότος. Το κεντρικό πρόσωπο
μάλιστα στρέφει το βλέμμα με απορία κατευθείαν στο φακό κάνοντας με αφοπλιστική αμεσότητα τον
παρατηρητή του μέλλοντος μέτοχο του προσωπικού της δράματος. Το λιτό, πληροφοριακό και χωρίς
συναισθηματική φόρτιση και χαρακτηρισμούς συνοδευτικό κείμενο, αφήνει την εικόνα να κυριεύσει το
θυμικό του αναγνώστη και να τον εκτρέψει από ουδέτερο παρατηρητή σε συμπάσχοντα αποδέκτη της
ναζιστικής θηριωδίας.

Οι τελευταίες εικόνες φωτίζουν μια άλλη, πιο ανθρώπινη όψη του παρελθόντος και
μας απομακρύνουν αμετάκλητα από τον επίπλαστο κόσμο των αγέρωχων ηγετών και την ψυχρή
ουδετερότητα των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων. Στην ουσία, οι μορφές αυτές καταργούν το πεπερασμένο
του ιστορικού χρόνου ζωοδοτώντας το παρελθόν με δυνατά άφθαρτα συναισθήματα. Ίσως τίποτα δεν θα
ήταν τόσο ταιριαστό να τις συνοδεύει όσο οι στίχοι του Οδυσσέα Ελύτη:
Κι είναι ο χρόνος μια μεγάλη εκκλησία
Όπου κάποτε οι φιγούρες
Των Αγίων
Βγάζουν δάκρυ αληθινό.
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*

Λόγω του περιορισμένου χώρου υποχρεώθηκα να περικόψω την ενότητα για την εικονογράφηση του
Εμφυλίου, των διεθνών γεγονότων, καθώς και άλλα ειδικότερα στοιχεία που προέκυψαν κατά την
έρευνα. Το σχετικό κείμενο πρόκειται να δημοσιευτεί στην ολοκληρωμένη του μορφή
σε ευθετότερο χρόνο.
[1]
Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι το 1969, οπότε και επεκτάθηκε ο θεσμός του ενός και μοναδικού
σχολικού βιβλίου από το Γυμνάσιο στο Δημοτικό Σχολείο με την υπαγωγή της διαδικασίας στην
αρμοδιότητα του Ο.Ε.Δ.Β., προσφέρονταν στους μαθητές του Δημοτικού μεγάλος αριθμός εγχειριδίων,
τα οποία εγκρίνονταν από τη Διεύθυνση Διδακτικών Βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας για δύο ή τρία
χρόνια. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο αριθμός των εγχειριδίων του Δημοτικού είναι αδιευκρίνιστος έως
το σχολικό έτος 1969/1970 και, επομένως, ο κατάλογός τους παραμένει ανοιχτός (Βλ. επίσης τον
κατάλογο των σχολικών εγχειριδίων στη μελέτη της Β. Θεοδώρου, 2003, σ. 126).
[2]
«Καταδίκη μνήμης»: Eπρόκειτο για τη δυνατότητα της Συγκλήτου να ελέγχει τη συλλογική μνήμη
εξαλείφοντας κάθε αναφορά ή εικόνα του «καταδικασθέντος» αυτοκράτορα από τα μνημεία του
κράτους (Λε Γκοφ, 1998, σσ. 107 και 144 και Ramage, 2000, σ. 350).
[3]
Είναι γνωστό ότι ένας από τους κυριότερους στόχους της εσωτερικής προπαγάνδας σε περίοδο
πολέμου αποτελεί η διατήρηση σε υψηλό βαθμό του ηθικού του άμαχου πληθυσμού στα μετόπισθεν,
καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τόνωση του ηθικού των στρατιωτών στο μέτωπο.
[4]
Μεταφέρω αυτούσιο απόσπασμα του εκτενούς κειμένου με το οποίο ο Διον. Κόκκινος συνοδεύει τη
συγκεκριμένη φωτογραφία: «Η μάνα του Έλληνος στρατιώτου κατευοδώνουσα το παιδί
της επίστευεν ότι η Υπέρμαχος θεοτόκος θα το επροστάτευε εις τας κρισίμους στιγμάς, είναι
δε χαρακτηριστικόν το δίστιχον που έγραψε μία άγνωστος Ελληνίδα εις τον αγωνιζόμενον υιόν της: “ Η
Παναγία νικητή στο σπίτι θα σε φέρει / γιατ’ είναι μάνα και πονεί και τον καημό μου ξέρει”. Το 1940
αι Ελληνίδες μητέρες υπήρξαν ισάξιαι των γυναικών της αρχαίας Σπάρτης» (Κόκκινος, 1970, σ. 1475).
[5]
Σύμφωνα με τον Burke «οι γελοιογραφίες και τα σκίτσα παρείχαν ουσιαστική συμβολή στην πολιτική
αντιπαράθεση, απομυθοποιώντας την εξουσία και παροτρύνοντας τη συμμετοχή απλών ανθρώπων στα
πολιτικά πράγματα» (ο.π., σ. 98).
[6]
Μαθιόπουλος, ο.π., σ. 11. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό δημοσιεύτηκε επίσης και στα βιβλία
των: Mazower, 1994 (για τις πηγές των φωτογραφιών του βλ. σ. 454) και Φλάισερ, 1995.
[7]
Η φωτογραφία ελέγχεται για την αυθεντικότητά της. Στα Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας (τ. 158, 2002,
σ. 6) η ίδια ακριβώς σκηνή υποστηρίζεται ότι διαδραματίστηκε στη Ρωσία.
[8]
Πρόκειται για δύο διαδοχικές λήψεις της εκτέλεσης: στην πρώτη φωτογραφία εικονίζονται οι
στρατιώτες να σημαδεύουν τις μελλοθάνατες και στην δεύτερη αυτές να κείτονται νεκρές, ενώ κάποιοι
μπαίνουν στο χώρο της εκτέλεσης κρατώντας φέρετρα.

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΠΡΙΛΙΑΝΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ.

Νίκος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Επ Καθηγητής Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Παν/μίου Πελοποννήσου
Ανδρονίκη ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ
Υπ. Δρ. Παν/μίου Κρήτης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην προτεινόμενη εισήγηση αναλύονται οι βασικές συνιστώσες, τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά
και οι πρακτικές που συνιστούν την εκπαιδευτική (συνολικά) και κυρίως την πανεπιστημιακή πολιτική της
Απριλιανής Δικτατορίας (1967- 1974).
Η ανάλυση του σχετικού ερευνητικού υλικού καταδεικνύει ότι εν λόγω πολιτική χαρακτηριζόταν
από
την πρόθεση επαναπροσδιορισμού των σχέσεων των Πανεπιστημίων με το («υπό κατοχή»)
Κράτος,
τη συντεταγμένη προσπάθεια ένθεσης- εγγραφής συγκεκριμένων ιδεολογικών προβολών
στους Λόγους και τις Πολιτικές που προσδιορίζουν τη σχέση ανάμεσα στις 3 βαθμίδες της
Εκπαίδευσης (μεταρρυθμιστικοί συσχετισμοί),
την θεσμοποίηση μιας νέας οικονομίας της εξουσίας που εδράζεται στις τεχνολογίες ελέγχου
και ευνοεί την αναγωγή της πειθαρχίας αλλά και της σύννομης κρατικής παρέμβασης σε
παραδειγματικό σήμα της (υπό-διαμόρφωσης) νέας οικολογίας των Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και Θεσμών,
την κατασκευή ενός πλαισίου επιτήρησης και τιμωρίας, ελέγχου και πειθαρχίας, αυστηρά
οριοθετημένου και με μικρές ως ελάχιστες πιθανότητες.
Παράλληλα η εν λόγω πολιτική αποσκοπούσε στην εκτεταμένη ποινικοποίηση της
συμπεριφοράς, αλλά και του μη εθνικά και ιδεολογικά ορθοδόξου σκέπτεσθαι, στα
Πανεπιστήμια, αλλά και στα λοιπά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στη μείωση του όποιου βαθμού
αυτονομίας των εκπαιδευτικών, και τελικά στην προώθηση κάποιων «φιλελεύθερων» μέτρων
και προτάσεων, ώστε τα μέτρα τα οποία υλοποιούν τις προαναφερθείσες προθέσεις, αλλά
και η εκπαιδευτική πολιτική στο σύνολο της, να καταστεί πιο ανώδυνη άρα και εφικτή
(νομιμοποιητική – θεμιτοποιητική στρατηγική).

1. Πρόλογος

Στην παρούσα εργασία η συζήτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του απριλιανού καθεστώτος κατά
την πιο μακρόχρονη περίοδο συνταγματικής εκτροπής στη χώρα μας (1967-1974), στοχεύει στην
ανάδειξη της εγγραφής συγκεκριμένων ιδεολογικών προβολών στους Λόγους και Πολιτικές (νομικό πεδίο
δράσης –ουσία περιεχομένου), που προσδιορίζουν τη σχέση των τριών βαθμίδων Εκπαίδευσης. Η
αναζήτηση μεταρ-ρυθμιστικών συσχετισμών διεξάγεται σε τρία επίπεδα: θεσμικές προβλέψεις, παιδαγωγικά ιδεώδη, παιδαγωγικές πρακτικές.
Αναφερόμαστε δηλαδή σε νομικές ρυθμίσεις και μέτρα που συγκροτούν την εκπαιδευτική
πολιτική Aπριλιανής Δικτατορίας και σχετίζονται είτε με την οργά-νωση, διοίκηση και εποπτεία της
εκπαίδευσης, είτε με την υποδομή, τα παιδαγωγικά ιδεώδη, τη συγκρότηση της σχολικής γνώσης, την
εκπαίδευση του διδακτικού προ-σωπικού, τη διαδικασία επιλογής πανεπιστημιακών δασκάλων, την
αυτονομία των εκπαιδευτικών κ.λπ. [1]
Η ιδεολογία εξετάζεται είτε σε επίπεδο εκφοράς λόγου, είτε σε επίπεδο υλι-κότητας, ως
πρακτικές δηλαδή του εκπαιδευτικού θεσμού που παράγει και εισπράττει ιδεολογία (Αλτουσέρ, Λ. 1994,
102-106). Επιχειρείται έτσι, διασάφηση του ρόλου των Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων, αφενός στη
μετάδοση και εκμάθηση γνώσεων και αφετέρου στην «πειθάρχηση», την επιβολή και αποδοχή, δηλαδή
ιδεών, αξιών, ρόλων και κανόνων κοινωνικής, πολιτικής και σχολικής τάξης (Σολομών, Ι. 1994, 115).

2. Ιδεολογικό προφίλ της 21ης Απριλίου
Ελλάς πυρ· Ελλήνων πυρ·
Χριστιανών πυρ· Τρεις λέξεις
Νεκρές. Γιατί τις σκοτώσατε;
Γ. Σεφέρης 1968
Η διερεύνηση της πολιτικής φιλοσοφίας του απριλιανού καθεστώτος φαίνεται να συναρτάται με
τη συζήτηση των πολιτικών, κοινωνικοιδεολογικών χαρακτηριστικών του ελληνικού στρατού
στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, αφού οι Ένοπλες Δυ-νάμεις αποτελούν το βασικότερο έρεισμα της
στρατιωτικής
δικτατορίας.[2] Η
κοινωνιολογική
ταυτότητα
των
συνταγματαρχών
(φασιστικά/φασίζοντα, αντικομμουνιστικά, εθνικιστικά εκπαιδευτικά ιδεώδη, προκαταλήψεις για το
ρόλο
των
πολιτικών
κομμάτων
στο
μεσοπόλεμο
συμμετοχή
στον
Εμφύλιο,
στην ενδοστρατιωτική οργάνωση ΙΔΕΑ, ταπεινή καταγωγή) αποτυπώνεται στον ιδεολογικό τους λόγο,
καταδεικνύοντας τη συγγένειά του με την κυρίαρχη ιδεολογία της μεταπολεμικής Ελλάδας: την
εθνικοφροσύνη (Ζαχαρόπουλος, Γ. 1978, 74-79).
Ωστόσο η συγκρότηση ιδεολογίας με την έννοια ενός συνεκτικού συστήματος δοξασιών και
θεωριών για την κατανόηση και ερμηνείας της πραγματικότητας, προς-κρούει στη διατύπωση
αντιφατικών απόψεων/θέσεων φασιστοειδούς μέχρι και σο-σιαλιστικού χαρακτήρα από στελέχη και
φορείς της δικτατορίας. Η όποια λοιπόν αναφορά στην ιδεολογία της δικτατορίας[3] –με κίνδυνο πάντα
την κατασκευή ενός εξωπραγματικού και ανύπαρκτου τελικά ιδεολογικού περιγράμματος – στηρίζεται
στην απομόνωση επαναλαμβανόμενων θεμάτων σε τεκμήρια της περιόδου (διαφωτιστικά εγχειρίδια,
λόγοι,
συνεντεύξεις
κυβερνητικών
αξιωματούχων/
πολιτικών
στελεχών, φιλοκαθεστωτικός τύπος κ.λπ).[4]
Η προσπάθεια συγκρότησης καθεστωτικής ιδεολογίας επικεντρώνεται στην προβολή
εθνικιστικών,
ελληνοχριστιανικών, αντικομμουνιστικών ιδεωδών,
συμβατών
με
το μετεμφυλιακό κοινωνικοιδεολογικό περιβάλλον.[5]
Η νομιμοποίηση της αυταρχικής παρουσίας του καθεστώτος επιχειρείται με την
καινοφανή νοηματοδότηση του ιδεολογήματος της «Νέας Δημοκρατίας», ως ε-πίτευγμα της
«ουμανιστικής» Επαναστάσεως που εγγυάται «ελευθερίαν» εκφράσεως χωρίς εξωτερικούς
ερεθισμούς ως αι απεργίαι και αι διαδηλώσεις» (Το Πιστεύω μας, Ι, 95,131). Η πολιτική επανεκπαίδευση
των Ελλήνων με στόχο τη δημιουργία «κοινωνικών» όντων, ικανών να δημιουργήσουν την «Νέα
Δημοκρατία», προβάλλεται ως άμεση προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής της.
Η αναδόμηση της κοινωνικής ταυτότητας του έλληνα πολίτη, που κρίνεται α-ναγκαία ώστε να
ξαναγίνουν οι Έλληνες «κοινωνικά όντα», απαλλαγμένοι από το σαράκι του εγωκεντρισμού (Το Πιστεύω
μας, Ι, 196874, 151), έχει ως βασικές προϋποθέσεις:

-Την αναμόρφωση των κοινωνικών ηθών με άξονες τις παραδόσεις της ελλη-νικής κοινωνίας και
τα πεπρωμένα της ελληνικής φυλής.[6]
-Την αναγωγή της «Παιδείας και Εκκλησίας» σε θεμελιώδεις
άξονες της εξυγιαντικής προσπάθειας του καθεστώτος, και του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού σε κύριο εκπαιδευτικό
ιδεώδες . [7]
-Την αναγνώριση του θετικού ρόλου των επιτευγμάτων της «Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου»
- στην πολιτιστική αναβάθμιση της Ελλάδας, στην «ολοκλήρωσιν των πόθων των αγωνιστών του 1821»
(Το Πιστεύω μας, VI, 87).
-Την καλλιέργεια εθνικιστικών ιδεωδών με επιλεκτική χρήση σελίδων κλέους της ιστορίας του
ελληνικού έθνους.(Clogg, R. ό.π., 94). [8]
-Την αντιμετώπιση της κομμουνιστικής απειλής σε συνδυασμό με την επιβολή της ιδεολογίας της
εθνικοφροσύνης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κέντρο βάρους της καθεστωτικής μετεμφυλιακής ιδεολογίας φαίνεται
να μετατοπίζεται από τον αντικομμουνισμό στην αντιμετώπιση της κοινωνικής παρακμής.[9] Έτσι, οι
πολίτες εξακολουθούν να διχοτομούνται σε Έλ-ληνες και κομμουνιστές/εχθρούς και άρα εθνικά αλλότρια
άτομα, με βάση τη εμφυλιοπολεμική λογική «πας μη εθνικόφρων, κομμουνιστής».
Στα πλαίσια αυτά, η απασχόληση στο δημόσιο τομέα γίνεται αποκλειστικό προνόμιο
των εθνικόφρονων πολιτών. Η υπακοή και η πειθαρχία στο νόμο της εθνικοφροσύνης και το «ποιον», ο
βαθμός συμμετοχής του υπαλλήλου στον ιδεολογικό αγώνα, ανάγονται σε βασικά κριτήρια επιλογής και
αξιολόγησής του, μετατρέποντας ανενδοίαστα τα κρατικά στελέχη σε κατώτερους οργανικούς
διανοούμενους ή σε κέρβερους ιδεολογίας[10] μέσα σε ένα κράτος-χωροφύλακα με απροκάλυπτη
ιδεολογική χρήση των θεσμών.

3. Η πολιτική της Απριλιανής Δικτατορίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Τον Απρίλιο του 1967, με την Απριλιανή Δικτατορία, το Ακαδημαϊκό πεδίο εισέρχεται σε ένα
αυστηρό καθεστώς ιδεολογικής επιτήρησης και τιμωρητικών πρακτικών.
Η Χούντα ενεργοποιεί μια σειρά από μη ακαδημαϊκά, κοινωνικά και ιδεολογικά κριτήρια.
Αρδευόμενη από την αντικομουνιστική ιδεολογία, κατά μείζονα λόγο, νομοθετεί και εφαρμόζει μια
πλειάδα πειθαρχικών πρακτικών στους ενοίκους του Πανεπιστημιακού πεδίου. Έτσι, θέτει σε
διαθεσιμότητα ακαδημαϊκούς λειτουργούς, των οποίων η συμπεριφορά κρίνεται ιδεολογικά έκνομη και
ασυμβίβαστη προς την ιδιότητά τους (Παπαπάνος, Κ. 1970, 377), ενώ αργότερα αποφασίζει την απόλυση
όσων (θεωρούνται ότι) εμφορούνται από κομουνιστικές και αντεθνικές ιδέες( Συντακτική Πράξη
Θ/1967)[11]. Με το Α. Ν. 553/ 1968: «Περί του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού[12] των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», προσδιορίζονται επίσης ως προϋποθέσεις για την κατάληψη των σχετικών
θέσεων, η «ηθική καταλληλότητα», αλλά και ο πρότερος (ηθικά και ιδεολογικά) «ανεπίληπτος» βίος των
υποψηφίων (Α. 6 π.1γ). Οι τελευταίοι μάλιστα υποχρεώνονται στην υποβολή έγγραφης σχετικής δήλωσης
(Α. 6 π.1γ). Παράλληλα, με το Ν.Δ. 670/70, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η πληρέστερη άσκηση
του ελέγχου και της εποπτείας στον Πανεπιστημιακό χώρο, αποφασίζεται ο διορισμός των Πρυτανικών
αρχών από το, υπό κατάληψη, Κράτος.
Αντίστοιχο είναι το προβλεπόμενο πειθαρχικό πλαίσιο και για τους φοιτητές, για των οποίων
μάλιστα τα αντίστοιχα πειθαρχικά ζητήματα, η δικτατορική Κυβέρνηση προβαίνει στην ίδρυση του
σπουδαστικού Τμήματος της Γ΄ Ασφάλειας (Παπάζογλου, Μ. 1975, 13· Λάζος, Χ. 1987, 354).
Η πρόθεση ωστόσο για έλεγχο και εποπτεία των Πανεπιστημίων από τη Χούντα μορφοποιείται εν
τέλει νομοθετικά από το Σύνταγμα του 1968. Το τελευταίο επαναφέρει το θεσμό[13] του Κυβερνητικού
Επιτρόπου[14] .Το Σύνταγμα του ’68 συμπληρώ-νεται από το προσχέδιο Νομοθετικού Διατάγματος «Περί
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» του 1973[15], το οποίο συνέταξε ειδική επιτροπή υπό την
προεδρία του ακαδημαϊκού Ξανθάκη. Έτσι η χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής για τα πανεπιστήμια
ανατίθεται στο Επταμελές Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας[16], ενώ η εποπτεία και η εκπροσώπησή της στα
Πανεπιστήμια αποτελεί αρμοδιότητα των Κυβερνητικών Επιτρόπων
Σύμφωνα με το προσχέδιο η διαδικασία εκλογής καθηγητών κατ’ ουσίαν ανατίθεται στον ίδιο τον
Υπουργό Παιδείας, στον οποίο υποβάλλονται τα πρακτικά της εκλογής και η Εισηγητική Έκθεση. Ο
Υπουργός Παιδείας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το διορισμό του εκλεγμένου καθηγητή και να
αναθέσει τη διαδικασία εκ νέου σε επιτροπή ειδικών (επί του αντικειμένου) τακτικών καθηγητών του
ιδίου ή και αντίστοιχου άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Αναφορικά με την εκπροσώπηση των φοιτητών ο Ν. Δ. 93/ 1969 (ΦΕΚ Α.΄ 8), ορίζει το διορισμό
και όχι την εκλογή των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων τους. Η δε συμμετοχή των εκπροσώπων
τους στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που συζητούνται
φοιτητικά θέματα ενώ δεν συνοδεύεται με το δικαίωμα της ψήφου. Ακόμα περισσότερο το Α. 114
προβαίνει σε ακριβέστερες διευκρινίσεις σχετικά με το φοιτητικό συνδικαλισμό. Οι φοιτητές για την
πραγματοποίηση των συναθροίσεών τους θα πρέπει να ενημερώνουν λεπτομερώς τον Πρύτανη ή τον
Κοσμήτορα της Σχολής, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια. Στις περιπτώσεις που οι φοιτητές
παραβλέπουν το εν λόγω τυπικό ή αψηφούν την άρνηση της σχετικής άδειας, υφίστανται ανάλογες
πειθαρχικές κυρώσεις. Αντίστοιχες ωστόσο κυρώσεις αντιμετωπίζουν και:
-όσοι επιτρέπουν την προσέλευση, σε φοιτητικές εκδηλώσεις, ατόμων που δεν έχουν τη φοιτητική
ιδιότητα και παρόλα αυτά παρευρίσκονται, άνευ αδείας του Πρυτάνεως ή του Κοσμήτορος (Α. 115 π. 2),
-όσοι μετέχουν σε συναθροίσεις, που στοχεύουν στη διάδοση ανατρεπτικών ιδεών (Α. 115 π. 3),
-όσοι αποτελούν μέλη της διοικήσεως φοιτητικών σωματείων [17] και δεν ενημερώνουν τον
Πρύτανη ή τον Κοσμήτορα για την ίδρυση, το καταστατικό λειτουργίας, αλλά και την (ενδεχόμενη)
διάλυσή τους (Α. 116 π. 2).
Το «προσχέδιο» Νομοθετικού Διατάγματος της Επιτροπής Ξανθάκη, διαδέχεται ένα χρόνο περίπου
μετά (Σεπτέμβριος του 1973)[18] η δημοσίευση της εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής «επί
θεμάτων Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως», υπό το συντονισμό του τακτικού Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής
του Α.Π.Α. Παναγιώτη Χρήστου. Η Επιτροπή αυτή αποτέλεσε μια από τις τρεις Υποεπιτροπές, που
ιδρύθηκαν κατόπιν προτάσεως[19] της ευρύτερης Επιτροπής Παιδείας της Χούντας[20]. Οι προτάσεις της
Ειδικής Επιτροπής εμφανίζουν ωστόσο σημαντικές αποκλίσεις από το ευρύτερο πνεύμα της πολιτικής της
Χούντας σχετικά με τα Πανεπιστήμια.
Η Ειδική Επιτροπή Χρήστου εισηγείται την ίδρυση κεντρικού συμβουλευτικού οργάνου, το οποίο
αναμένεται να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής στα ΑΕΙ, αλλά και να διαμεσολαβεί
ανάμεσα σε Πολιτεία και Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως (Βρυχέα, Α.- Γαβρόγλου,Κ., ό.π., 253-257).
Προτείνει την ίδια περίπου διοικητική δομή για τα ΑΕΙ, με μόνη διαφορά την ύπαρξη δυο αντιπρυτάνεων,
έκαστος των οποίων θα αναλάβει έναν εκ των δυο βασικών «κλάδων», δομικών στοιχείων των ΑΕΙ: Τον
Ακαδημαϊκό και τον Διοικητικό. Το «ανώτερον όργανον λήψεως διοικητικών (εκτελεστικών) αποφάσεων»
είναι το Πα-νεπιστημιακό Συμβούλιο. Το 60% του οργάνου αυτού αποτελείται, από τον Πρύτανη, τους
Αντιπρυτάνεις και τον πρόεδρο της Συγκλήτου (ex officio), από μέλη του διδακτικού προσωπικού, από
εκπρόσωπους του Συμβουλίου. Αυτό που συνιστά καινοτομία είναι η σύνθεση του λοιπού 40%. Εδώ, «στο
όνομα της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη, η διοίκηση των
Πανεπιστημίων γίνεται προϊόν εταιρικής νομής μεταξύ των (νόμιμων και θεμιτών) πανεπιστημιακών
αρχών και εξωθεσμικών φορέων. Κι αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό ‘‘καινοτόμο’’» (Παπαδάκης, Ν.,
2001,386-387). Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή Χρήστου εκχωρώντας ένα μέρος της διοίκησης σε
«επιφανείς πολίτες», καταφέρει έτσι σημαντικό πλήγμα στην αυτοτέλεια των Ιδρυμάτων.
Τελικά η Κεντρική Επιτροπή Παιδείας, υπό την εποπτεία και το συντονισμό της οποίας, όπως ήδη
αναφέραμε λειτουργούσε και η Ειδική Επιτροπή, υπέβαλλε τα πορίσματά της στην Κυβέρνηση, μετά από
68 συνεδρίες, την 23η Οκτωβρίου 1973 (Πορίσματα Επιτροπής Παιδείας, 1971-1973, ό.π., 5). Εκ των
Πορισμάτων αυτών, το μέρος εκείνο που αναφέρεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση[21] αποτελεί ουσιαστικά
μια σύνθεση

•

της εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής, όπως αυτή υποβλήθηκε προς μελέτη στα μέλη της
Επιτροπής Παιδείας στις 27/ 12/ 72(ό.π., 109),

•

μιας γραπτής εισηγήσεως του συντονιστή των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής και
μέλους της Επιτροπής Παιδείας, Καθηγητή Π. Χρήστου και

•

των προτάσεων της Επιτροπής Ξανθάκη, όπως αυτές εξετέθησαν στο Προσχέδιο
Νομοθετικού Διατάγματος «Περί Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-μάτων»(ό.π.).
Πρόκειται για πορίσματα, που η Απριλιανή Δικτατορία δεν πρόλαβε να επιχειρήσει την εφαρμογή
τους.
Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο και συγκεφαλαιώνοντας θεσμικές εξελίξεις, νομοθετικά
ενεργήματα και εγχειρήματα και πολιτικές πρακτικές, την περίοδο της επταετίας, οφείλουμε να
επισημάνουμε ότι την έναρξη του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος της Επιτροπής Τσάτσου η Ανώτατη
Εκπαίδευση στην Ελλάδα παρουσίαζε τα εξής χαρακτηριστικά:
βασική ακαδημαϊκή μονάδα ήταν η έδρα,

το μοντέλο διοίκησης των Πανεπιστημίων ήταν εμφανώς συγκεντρωτικό,
ο έλεγχος του Κράτους ήταν άμεσος και απροκάλυπτος, κατάσταση που συμβολικά απηχούσε
η (επανα)θεσμοθέτηση από τη Χούντα του Κυβερνητικού Επιτρόπου,
ο όποιος πολιτικός ρόλος των φοιτητών ήταν συρρικνωμένος (για την ακρίβεια ανύπαρκτος,
στο μέτρο που η εμπράγματη πολιτική τους εμπλοκή εθεωρείτο έκνομη και εδιώκετο), ενώ
δεν υπήρχε καμιά μέριμνα για ουσιαστική συμ-μετοχή τους στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων,
αντίστοιχη ανυπαρξία συμμετοχικών δικαιωμάτων διέκρινε και το θεσμικό καθεστώς των
λοιπών ενδοσυστημικών ομάδων ενδιαφέροντος (επιμελητές κ. λπ.), πλην των Τακτικών
Καθηγητών- Εδρούχων,
η ενδοσυστημική δομή εξουσίας ήταν σαφώς ιεραρχική (πυραμιδικής μορφής) και
χαρακτηριζόταν από τα στοιχεία της ιδεολογικής επιτήρησης και ελέγχου (φάκελος φοιτητή
και επαναφορά πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων), εμβαπτιζόμενη σε ηθικά
κατηγορήματα και εθνικιστικές αιτιάσεις,
μέσα σε αυτό το πλαίσιο πολλαπλά νομοθετικά ενεργήματα αλλά και συναφείς δράσεις (των
κρατικών μηχανισμών και δη της Ασφάλειας και της ΕΤΑ- ΕΣΑ) συνέβαλλαν στην εκτεταμένη
ποινικοποίηση
της
συμπεριφοράς,
αλλά
και
του
μη εθνικά
και
ιδεολογικά ορθοδόξου σκέπτεσθαι στα Πανεπιστήμια,
δεν γινόταν καν λόγος για πανεπιστημιακό άσυλο ή οποιαδήποτε άλλη
εκδοχή θεμιτοποίησης ασυλιακών δομών στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης,
δεν υπήρχε κεντρική ερευνητική πολιτική ή έστω δέσμες νομοθετικών ρυθμίσεων- διατάξεων
που να μεριμνούν για την έρευνα στα πλαίσια μιας ενιαίας στρατηγικής,
το εξεταστικό σύστημα (διαδικασίες εξετάσεων) χαρακτηρίζονταν από τις ελάχιστες
ευκαιρίες που έδινε στο φοιτητή και την απουσία μέριμνας για τις ειδικές κατηγορίες (ομάδες
με στοιχεία ευπάθειας),
τέλος τα συγγράμματα διανέμονταν δωρεάν (Ν.Δ. 95/1969 ΦΕΚ Α΄ 25), ενώ ελήφθησαν και
κάποια ακόμα «φιλολαϊκά» μέτρα, όπως η καθιέρωση του θεσμού των επικουρικών
καθηγητών[22] που διευκολύνει την εξέλιξη στο διδακτικό φορέα και ευνοεί την είσοδο, ένταξη
και παραμονή νέων (ή έστω νεότερων των υπαρχόντων) επιστημόνων στο πεδίο της ανώτατης
εκπαίδευσης.
Τέτοια μέτρα, εντασσόμενα τόσο στο μεταρρυθμιστικό όσο και στο ευρύτερο ιστορικο-πολιτικό
συγκείμενο, δεν μπορούν παρά να ιδωθούν σε σχέση με την ευρύτερη προσπάθεια της Χούντας για
κεντρικό
έλεγχο
των
πανεπιστημίων
και
την
εγκαθίδρυση
μηχανισμών πολυεπίπεδης και πολυλογικής άσκησης της “κρατικής εποπτείας” σε αυτά. Με δεδομένη την
σχέση εξουσίας και γνώσης, οφείλουμε να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο με αυτήν τη μεταρρυθμιστική
πράξη η χούντα να αποσκοπούσε
1.στην πρόσδωση ενός «φιλολαϊκού» χαρακτήρα στην πολιτική της γενικότερα, με απώτερο
σκοπό να κατασκευάσει ή έστω να επιδιώξει τις συναινέσεις που της έλειπαν,
2.στον έλεγχο της παρεχόμενης και δη διαχεόμενης στο πεδίο (της ανώτατης εκπαίδευσης)
γνώσης[23].
Σε κάθε περίπτωση ο Λόγος, οι πρακτικές αλλά και η νομοθετική δράση του καθεστώτος της
21ης Απριλίου, αναφορικά με τα Πανεπιστήμια, χαρακτηρίζονται από την επιδίωξη της μεγιστοποίησης της
άσκησης εποπτείας και ελέγχου σε αυτά από την κεντρική εξουσία (την οποία εδιαχειρίζοντο οι
συνταγματάρχες και λοιποί πρωθιερείς του Καθεστώτος), αλλά και την πρόθεση, παντί σθενεί,
πειθάρχησης των ενοίκων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα πολλά και ποικίλα (άλλοτε επιτυχημένα και
άλλοτε όχι) νομοθετικά ενεργήματα στόχευσαν στη νομιμοποίηση μιας εξουσίας που παράνομα κατέχεται
και μιας βίας που, χάριν της «νέας νομιμότητας», ασκείται. Μια τέτοια εξουσία, ασκούμενη επί επτά
συναπτά έτη και διευκολυνόμενη από την περίπου ανύπαρκτη αντίδραση της μεγάλης πλειοψηφίας των
πανεπιστημιακών (με σημαντικές αλλά τραγικά λίγες εξαιρέσεις), διαμόρφωσε το πανεπιστήμιο, το οποίο
εκλήθησαν και επιχείρησαν να μεταρρυθμίσουν τα μέλη των Επιτροπών Τσάτσου- Ευρυγένη, στην αυγή
της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας.

4. Η πολιτική της Απριλιανής Δικτατορίας στη Στοιχειώδη και Μέση
Εκπαίδευση.
Μια
σειρά
αναγκαστικοί
νόμοι
και
διατάγματα
της
Απριλιανής
δικτατορίας
ακυρώνουν το καινοτόμο πνεύμα της μεταρρύθμισης του 1964.
Με τον Α.Ν 59/1967 (ΦΕΚ Α΄, 110) υπονομεύεται ουσιαστικά η προηγούμενη μεταρρυθμιστική
προσπάθεια για περιορισμό της γραφειοκρατικής δομής του Υπουργείου Παιδείας και ποιοτική
αναβάθμιση της εκπαίδευσης μέσα από την επίτευξη στόχων, όπως: η επιστημονική προσέγγιση
διδακτικών προβλημάτων, η ορθολογική οργάνωση της διοίκησης, η επιλογή άξιων στελεχών
εκπαίδευσης (Ανδρέου, Α.-Παπακωνσταντίνου, Α., 1994 239-240· Ευαγγελόπουλος, Σπ. 1998, 187189· Μπουζάκης,
Σ.,
1991,
104).
Καταργείται
«το
δια
των
διατάξεων
του Ν.Δ 4379/1964 συσταθέν Παιδαγωγικόν Ινστιτούτον»,
αφού
διασύρεται
η
δράση
του
ως διαβρωτική και αντεθνική. Σε ανακοίνωση μάλιστα του υπουργού Παιδείας Κ. Καλαμποκιά, η
παραπάνω ρύθμιση προβάλλεται ως θεσμική έκφραση της υποτιθέμενης «καταδίκης» του οργάνου τόσο
στη συνείδηση του εκπαιδευτικού κόσμου όσο και του ελληνικού λαού (Δημαράς, Α.1990, 294-295).
Φαίνεται ότι η ύπαρξη μιας τέτοιας υπηρεσίας που ελαχιστοποιούσε την άσκηση
κρατικής εποπτείας και ελέγχου στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και διασφάλιζε το ψηλό
μορφωτικό επίπεδο των λειτουργών της, παρεμπόδιζε τα σχέδια ιδεολογικής επιτήρησης και
χρήσης τους.
Στο πλαίσιο αυτό, επιτυγχάνεται με μια δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων (Α.Ν.129/67, ΦΕΚ Α΄,
163,
Α.Ν.375/68,
ΦΕΚ Α΄,
81), η
συγκρότηση
ενός συγκεν-τρωτικού,
δαιδαλώδους
και γραφειοκρατικού συστήματος διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης· παντοδύναμο κεντρικό
όργανο το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμ-βούλιο, με έργα αποφασιστικής, γνωμοδοτικής και εποπτικής
αρμοδιότητας (Ν.
Δ
651/70,
ΦΕΚ Α΄ 179, α.3),
συνεπικουρούμενο
από τα
Ανώτερα
Περιφερειακά Συμβούλια Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (α. 52,69) με ανάλογες αρμοδιότητες στα
όρια κάθε Ανώτερης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.[24]
Η εποπτεία ασκείται ιεραρχικά από Επιθεωρητές, Νομαρχιακούς Επιθεωρητές, Αναπληρωτές
Γενικούς Επιθεωρητές, Γενικούς Επιθεωρητές, που αποφασίζουν για την βαθμολογική εξέλιξη των
εκπαιδευτικών λειτουργών, συνεκτιμώντας στοιχεία της προσωπικότητάς τους όπως «ήθος
και χαρακτήρ, κοινωνική παράστασις , συμπεριφορά, εντός και εκτός της υπηρεσίας» (Ν.Δ .651/70, α.
36· Ανδρέου, Α. κ.αλ. ό.π., 277).
Αισθητή γίνεται μάλιστα η άσκηση ιδεολογικής πίεσης των εκπαιδευτικών, με την αναγωγή της
πίστης και αφοσίωσης στα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη σε βασικό κριτήριο του υπό αξιολόγηση ήθους
τους και κατά συνέπεια σε αποφασιστικής σημασίας παράμετρο της βαθμολογικής, μισθολογική
εξέλιξης και συνακόλουθα της κοινωνικο-οικονομικής τους θέσης . [25]
Ο Υπουργός Παιδείας Κ. Καλαμποκιάς απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς
όλων
των βαθμίδων, αναθέτοντάς τους την εθνική αποστολή της ποδηγέτησης των νέων «εις τας αιώνιας
αξίας του Ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού», αφού όπως επισημαίνει «{…} έργο σας δεν είναι
να μεταδίδητε ξηράς γνώσεις, αλλά να φρονιματίζητε τους μαθητάς δια των εθνικών, θρησκευτικών και
ηθικοπλαστικών αξιών {…}» (εγκύκλιος 141570/118/5.10.67).
Με το Ν.Δ. 750/1970, ΦΕΚ Α΄281 « Περί του Πειθαρχικού Δικαίου των υπαλλήλων του
Δημοσίου {…}» δομείται ένα ασφυκτικό πλαίσιο δράσης των κρατικών λειτουργών εντός και εκτός
υπηρεσίας, με προφανή σκοπό τη συμμόρφωση/υποταγή τους στην εξουσία και την οριοθετημένη δράση
τους. Μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων συγκαταλέγονται: « η έλλειψις πίστεως και αφοσιώσεως
προς την Πατρίδα και τα εθνικά ιδεώδη, η επιδίωξις της ανατροπής ή υπονόμευσις του υφιστάμενου
πολιτειακού ή κοινωνικού καθεστώτος {…}, « η εν υπηρεσία ή εκτός αυτής αναξιοπρεπής διαγωγή
ή παράστασις {…}».
Φαίνεται μάλιστα ότι μέσα από ένα πολυεπίπεδο σύστημα υπηρεσιακού ελέγχου, ενισχυμένο και
από την παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων και με το δέλεαρ υλικής αμοιβής ως αποτέλεσμα των
υπηρεσιακών εκθέσεων (προαγωγή, αύξηση αμοιβών κ.λπ), εξαναγκάζεται ο εκπαιδευτικός να αναλάβει
έντονη ενδοσχολική και εξωσχολική ιδεολογική δράση. Ερευνητικά δεδομένα από τη μελέτη Ατομικών
Υπηρεσιακών Φακέλων διδακτικού προσωπικού, αποτυπώνουν το καθεστώς τρομοκρατίας και διώξεων
που επικρατεί στο χώρο της εκπαίδευσης.

Με θεσμικό άλλοθι τις διατάξεις του άρθρου 6 του Α.Ν. 4/1967 « Περί αποκαταστάσεως της
ευρυθμίας εις την λειτουργίαν των Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ τίθονται σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικοί,
που μέχρι την επιβολή της δικτατορίας διέθεταν εύημες μνείες για τη επιστημονική και κοινωνική δράση
τους.
Οι αρνητικές υπηρεσιακές και κοινωνικές συνέπειες τέτοιων πρακτικών (βαθμολογική
υποβίβαση, ανάκληση απόσπασης στο εσωτερικό και εξωτερικό με άμεσο αποτέλεσμα τη διακοπή
συνυπηρέτησης και τη δημιουργία οικογενειακών προβλημάτων, διακοπή επιμορφωτικών
σπουδών, αποκλεισμό από διαγωνισμό μετεκπαίδευσης κ.λπ), ωθούν, έστω και φαινομενικά, στην
πολυπόθητη συμμόρφωση, όπως καταδεικνύεται στη συνέχεια από την πλούσια «επιμορφωτική τους»
κοινωνική δράση.[26] Πρόκειται δηλαδή και σ’ αυτήν την περίπτωση εκπαιδευτικής πολιτικής [27] για
μια «προγραμματισμένη ιδεολογική επιθετική επιχείρηση» (Ανδρέου, Α. 1994, 282), με διττό
στόχο: ην πειθάρχηση και στην ενσωμάτωση του διδακτικού προσωπικού.[28]
Με το άρθρο 1 του Α.Ν.129/67 « Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γεν-ικής Εκπαιδεύσεως
και άλλων τινών διατάξεων», ο Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός ανάγεται σε βασικό ιδεώδες της Γενικής
Εκπαίδευσης (Δημοτικής, Μέσης, Επαγγελματικής), προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να καταστούν ικανοί
«όπως εκπληρώσι τας υποχρεώσεις των ως άνθρωποι και πολίται {….}. Η διαρκής μάλιστα επίκληση
παραμέτρων του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού: της ελληνικής ιστορικής κληρονομιάς ή της ανάγκης
διαμόρφωσης ενός Νέου Ανθρώπου με χριστιανικές αρετές, καθώς και η ακατάπαυστη συνθηματολογία
«Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών», δεν αφήνει καμμιά αμφιβολία για τον ενεργό ρόλο των στελεχών της
Εθνικής Προπαγάνδας στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος.[29]
Η ανάπτυξη εθνικοθρησκευτικής συνείδησης αναγορεύεται σε θεμελιώδη σκοπό του σχολείου. Οι
οδηγίες/εντολές του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κ. Καλαμποκιά
(
εγκ.αρ.65710/53/16.5.1967) για τη διαμόρφωση εσωσχολικής και ενδοσχολικής ζωής είναι σαφείς:
«τακτικός εκκλησιασμός διδασκό-ντων και διδασκομένων, ως και η εκτέλεσις των θρησκευτικών
καθηκόντων, όπως της εξομολογήσεως και της θείας μετάνοιας», {…}, ευπρεπής εμφάνισις των μαθητών
ως προς την ενδυμασίαν και κόμην , ως και η κόσμια συμπεριφορά αυτών εντός και εκτός σχολείου {…},
ευπρεπής εμφάνισις και συμπεριφορά των διδασκόντων»{…}», δραστηριότητα εκπαιδευτικών που να
« εκτείνηται και εις εξωσχολικάς απασχολήσεις συντελούσας εις την προαγωγήν της κοινότητας εντός
της οποίας ζώσι» (ό.π)
Εν ονόματι μάλιστα των αναγκών του νευραλγικού τομέα της Εθνικής Διαφωτίσεως και με
αντάλλαγμα την απόκτηση προσόντων υπηρεσιακής ευδοκιμότητας, ο εκπαιδευτικός αναγορεύεται σε
εθναπόστολο και αναμορφωτή της ελληνικής κοινωνίας,[30] αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην
οργάνωση και διεξαγωγή δια-φωτιστικών ομιλιών και εκδηλώσεων εθνικοθρησκευτικού περιεχομένου,
με ψυχαγωγικό δελεαστικό περίβλημα.
Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας «του σοβαρού έργου της Πνευματικής Αναπτύξεως
και Εθνικής Διαφωτίσεως των κατοίκων της υπαίθρου», το διδακτικό προσωπικό ενημερώνεται για τις
αρχές
και
το
περιεχόμενο
της
«απόδοτικής»
εκπαιδεύσεως,
λαμβάνοντας
ανάλογο
ενημερωτικό/διαφωτιστικό υλικό. [31]
Συνοψίζοντας τις θεσμικές εξελίξεις και τις συναφείς δράσεις στο χώρο της Γενικής Εκπαίδευσης
κατά τη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας, διαπιστώνουμε:
1.Τη δημιουργία ενός γραφειοκρατικού, συγκεντρωτικού και περίπλοκου μηχανισμού διοίκησης
και οργάνωσης της εκπαίδευσης, που διασφάλιζε τη μέγιστη δυνατή κρατική εποπτεία και
ελαχιστοποιούσε τις δυνατότητες ποιοτικής αναβάθμισής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών .
2.Την ύπαρξη ισχυρών τεχνικών επιτήρησης και πειθάρχησης του διδακτικού προσωπικού, μέσα
από την εγκαθίδρυση ενός ιεραρχικού συστήματος πυραμιδικής μορφής, για τη διασφάλιση της εύρυθμης
ιδεολογικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού μηχανισμού.
3.Τη χειραγώγηση του εκπαιδευτικού έργου μέσα σε κλίμα τρομοκρατίας και πειθαρχικών
διώξεων, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις ιδεολογικές επιδιώξεις της Εθνικής Κυβέρνησης.
4.Την ποινικοποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών με ανορθολογικά κριτήρια,
εμβαπτιζόμενα σε ηθικά κατηγορήματα.
5.Την ιδεολογικά μπλοκαρισμένη γνωσιοπαραγωγική λειτουργία του εκπαιδευτικού θεσμού, με
πρακτικές όπως:

•

η τροποποίηση της ιεράρχησης των σχέσεων των γνωστικών αντικειμένων στη Μέση
εκπαίδευση με σκοπό την προβολή των αξιών του παρελθόντος και με ό,τι αυτό βεβαίως

συνεπάγεται για την αποσιώπηση των έκνομων πρακτικών αντιμετώπισης
της πολιτικοιδεολογικής χρήσης του παρόντος (Νούτσος, Χ.1973, 284-285)

•

η αλλαγή σκοποθεσίας και προσανατολισμού στα ωρολόγια προγράμματα Στοιχειώδης
και Μέσης Εκπαίδευσης(Β.Δ.702/1969, ΦΕΚ Α΄ 218 · Φλουρής, Γ. 1995, 332-333),

•

η συγγραφή και διανομή προπαγανδιστικών σχολικών εγχειριδίων Αγωγής του Πολίτου
(Παπακωνσταντίνου-Τσίριμπα κ.λπ) (Κarakatsani, D. 1999, 353),

•

η συστηματική προσπάθεια εξοικείωσης των μαθητών με το προπαγανδιστικό σύμβολο «
του αναγεννώμενου φοίνικος», ασφαλώς και με τις συνδηλώσεις του για
το εθνοφελές έργο της απριλιανής επανάστασης.
6.Την χρήση προπαγανδιστικών τεχνικών (διαφωτιστικό υλικό, ομιλίες κ.λπ) μέσα και έξω από
το σχολείο, για τη νομιμοποίηση των κοινωνικο-πολιτικών επιλογών του καθεστώτος,
7.Την ακύρωση των καινοτομιών της μεταρρύθμισης του 64 (Α.Ν. 129/67) με τη συρρίκνωση
της υποχρεωτικής φοίτησης στο δημοτικό στα 6 χρόνια, την κατάργηση της αυτοτέλειας Γυμνασίου και
Λυκείου, τη γενίκευση της χρήσης της καθαρεύουσας και τον περιορισμό της διδασκαλίας της δημοτικής
στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
Τελικά η ελληνική εκπαίδευση, εισέρχεται στη μεταπολιτευτική περίοδο παρουσιάζοντας τέτοια
αναχρονιστικά χαρακτηριστικά: ψευτοκλασσικισμό, προγονολατρεία, λογοκοπία, βερμπαλισμό,
αυταρχική διοικητική και εποπτική δομή, που την καθιστούν αναντίστοιχη με τις ανάγκες της υπό
αστικοποίηση ελληνικής κοινωνίας ( Μπουζάκης, Σ. ό.π., 110).

5. Αντί επιλόγου
Μέσα από τη διευρεύνηση του υλικού μας αναδύονται ερωτήματα που επιζητούν κατά την άποψή
μας νέες ερμηνευτικές κλείδες:
Ποια η αντίδραση του μεταπολευτικού εκπ/κού συστήματος στην «αντιδραστική»
εκπαιδευτική πολιτική της επταετίας; Ποιες πρακτικές (θεσμικές-παιδαγωγικές) απότυπώνουν την «αδράνεια» του μεταπολιτευτικού εκπ/κού μηχανισμού μετά την μακρόχρονη
υποβολή του σε τεχνικές επιτήρησης πειθάρχησης και τιμωρίας;
Ποια η διαλεκτική σχέση μεσοπολεμικών, μετεμφυλιακών και μεταπολευτικών ιδεωδών αγωγής και παιδαγωγικών πρακτικών;
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[1]

Ειδικότερα για το εννοιολογικό πλαίσιο, το περιεχόμενο, την εσωτε-ρική και εξωτερική
διάσταση και το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτι-κής, βλ. Κανάκης, Γ.1995, 7-9· Παπαδάκης, Ν.2003,
78-88· Τερζής, Ν. 1993, 14.
[2]
Για διεξοδική προσέγγιση της φυσιογνωμίας του απριλιανού στρατιω-τικού καθεστώτος- της
πιο τυπικής μορφής στρατιωτικής δικτατορίας στην πολιτική ζωή της χώρας μας, την αυτονόμηση του
στρατού έναντι των προδιδακτορικών κέντρων εξουσίας και τη λειτουργία του ως δίαυλος κοινωνικού
ελέγχου, βλ. Διαμαντόπουλος, Θ. 1997, 231-257·Ιοτορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΣΤ, 2000, 266.
[3]
Ο R. Clogg κάνει λόγο μάλιστα για «ψευδο-ιδεολογία»
ή για
«ψευδο-ιδεολογίες»
που συναρμολογήθηκαν βιαστικά από τους ιδεολογικούς εκ-προσώπους των συνταγματαρχών, κατά την
προσπάθεια νομιμοποίησης και εκλογίκευσης του πραξικοπήματος και των πρακτικών του (βλ. Clogg, R.
1976, 81).
[4]
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξάτομο έργο του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου «Το
Πιστεύω μας» που ολοκληρώνεται σταδιακά (1968-1971)και διανέμεται δωρεάν προκειμένου «να
καταστεί απαραίτητον α-νάγνωσμα μεγάλων και μικρών» (Το Πιστεύω μας, Ι, σ. 8).Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολιτικές του απόψεις περί της ολοκληρωτικής παρακμής της ελληνικής
κοινωνίας πριν από την εθνοσωτήρια δράση της «Επαναστάσεως», που «δεν ήτο του Στρατού,
{…} ήτο επανάστασις ολοκλή-ρου του Ελληνικού λαού{…}, που αναζήτησε τη λύτρωση από τον ίδιο του
τον εαυτό(ό.π., σ.36,43).
[5]
Για
τις
ιδεολογικές
καταβολές
του
καθεστώτος
στο μετεμφυλιακό πολιτικοϊδεολογικό περιβάλλον,
τη
θεσμική
προσπάθεια
επισημοποίησης
των
άρρητων/
«παρασυνταγματικών» επιλογών του κράτους των εθνικοφρόνων με το Σύνταγμα 1968 και την ανάδειξη
των Ενόπλων Δυνάμεων σε αυτόνομη πολιτική οργάνωση με δυνατότητα καθοδηγητικής δράσης στην
ελληνική κοινωνία, βλ.Κατηφόρης,Γ. 1975,8-9&131· Μελετόπουλος,Μ.2000,150-152· Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους, ΙΕ, 1978,272-273).
[6]
Η πολιτική πρόταση της δικτατορίας για την αντιμετώπιση της εικο-νιζόμενης κοινωνικής
παρακμής φαίνεται να απορρέει από οργανιστική α-ντίληψη της κοινωνίας. Καταδικάζοντας τον υλισμό,
τον ευδαιμονισμό και ατομικισμό και εξυμνώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνι-κού έθνους, τον
αγροτικό κόσμο, την αγιότητα του ελληνικού χωριού, τις παραδόσεις, τα έθιμα, την πίστη στην αθάνατη
Ελλάδα αποπνέει έ-ντονο ρομαντισμό και τραντισιοναλισμό. Για διεξοδικότερη ανάλυση βλ.
Παπαδημητρίου, Δ. 1999, 163-164.
[7]
Στα πλαίσια μάλιστα της ιδεολογικής προπαγάνδας καθιερώνεται το σύνθημα «Ελλάς Ελλήνων
Χριστιανών». Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα αντί-θετα αξιολογικά συστήματα της Αρχαίας Ελλάδας και του
Βυζαντίου- βα-σικές συνιστώσες του ιδεολογήματος του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού- μένουν
απροσδιόριστες παρά τη συχνή επίκλησή τους (βλ.Clogg, R.,ό.π., 93-94).
[8]
Βλ.επίσης για «την κατάργηση της Ιστορίας» στη σκέψη των συνταγμα-ταρχών,
Παπαδημητρίου, Δ., ό.π., 163.
[9]
Ωστόσο ο αντικομμουνισμός θεωρείται λειτουργική διάσταση του πο-λιτικού λόγου του Γ.
Παπαδόπουλου, αφού με τη χρήση της επιχειρείται συστηματικά η δικαίωση της εγκαθίδρυσης της
δικτατορίας (βλ. Παπα-δημητρίου, Δ. 1999, 164).
[10]
Για
τους
μηχανισμούς
διείσδυσης
της
εθνικοφροσύνης
στο δημοσιουπαλληλικό κόσμο,βλ. Ελεφάντης, Α. 1994,651.
[11]
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια Συντακτική Πράξη επιβάλλει την υπο-βολή δηλώσεων
νομιμοφροσύνης από τους διδάσκοντες στα Πανεπιστήμια.
[12]
Το εν λόγω προσωπικό αποτελείται από Επιμελητές, Βοηθούς Εργαστη-ρίων, Σπουδαστηρίων,
Εδρών, Κλινικών ή Μουσείων και Παρασκευαστές Ερ-γαστηρίων ή Μουσείων (Α. 1 π. 1).
[13]
Εν μέσω άλλων ασφυκτικών διατάξεων για την Παιδεία αλλά και της διαμόρφωσης ενός
πλαισίου (θεσμικού πλέον) περιορισμού των ατομικών ελευθεριών. Βλ. αναλυτικότερα Αλιβιζάτος,
Ν.1995,602.
[14]
Το θεσμό αυτό είχε θεσπίσει για πρώτη φορά, η Κυβέρνηση Βενιζέλου το 193. Η Χούντα τον
επαναφέρει με την ΚΗ΄ Συντακτική Πράξη (ΦΕΚ Α. 202/ 1968) και με το Ν.Δ. 93/1969 (ΦΕΚ Α.΄ 77).
Τη θέση του Κυβερνητικού Επιτρόπου μπορεί, με βάση αυτά τα δυο νομο-θετήματα, να καταλάβει,
μετά του σχετικού διορισμού από την Κυ-βέρνηση, ο «διατελέσας τακτικός καθηγητής Πανεπιστημίου ή
άλλου ΑΕΙ, εν ενεργεία ή συνταξιούχος ανώτατος δημόσιος πολιτικός ή στρατιω-τικός υπάλληλος ή
ανώτατος δικαστικός εν γένει λειτουργός ή επιστήμων ανεγνωρισμένου κύρους» (Α.36 π.1) ενώ η θητεία
τους είναι πενταετής.

[15]

Για την ακρίβεια πρόκειται για έναν «Καταστατικό χάρτη» των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης, τον οποίο συνέταξε η μια επί τούτου συγκροτηθείσα επιτροπή, υπό την προεδρία του
ακαδημαϊκού Ι. Ξανθάκη, τη συμμετοχή Καθηγητών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και
Πατρών, αλλά και την συμμετοχή του Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος. Η τελευταία συμμετοχή καθίσταται ερμηνευτικά εύγλωττη, με δεδομένα τα ιδεώδη του
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού που εμφορούσαν τον απριλιανό Λόγο και Δράση. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι «όχι μόνο η σχολική γνώση αλλά και ένα αξιοση-μείωτο τμήμα του ελληνικού
κοινωνικού γίγνεσθαι θεωρεί ότι η Ορθοδο-ξία αποτελεί διακριτό χαρακτηριστικό του ‘‘Ελληνισμού’’. Στο
ελληνικό πολιτικό και κοινωνικό συγκείμενο, ο όρος ‘‘Ελληνο-Χριστιανικός πολι-τισμός’’
χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να δώσει έμφαση στην Ελληνική ταυ-τότητα….» (βλ. Zambeta, E.2000,148).
Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτήθηκε το Νοέμβρη του 1971 και το προσχέδιο του Νομοθετικού
Διατάγματος δημοσιεύθηκε (για την ακρίβεια διέρρευσε) στον Τύπο το Γενάρη του 1973 (βλ. «Τα Νέα»,
φ. 17-23ης Ιανουαρίου του 1973 και αναλυτικότερα για τα παραπάνω Βρυχέα Α. – Γαβρόγλου Κ., ό. π.,
69-70 και Παπαδάκης, Ν. 2001, 380).
[16]
Πρόκειται για το επταμελές Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας, το οποίο απαρτίζεται από τρεις
Ακαδημαϊκούς, ομότιμους Καθηγητές, τρεις Πρυ-τάνεις και έναν Κοσμήτορα μιας Σχολής (Α. 2)
[17]
Τα σωματεία αυτά μπορούν να εμπλέκονται στην οργάνωση εκδηλώσεων «μορφωτικού,
καλλιτεχνικού ή κοινωνικού χαρακτήρος, ιδία δε διαλέ-ξεων, εκδρομών, παραστάσεων συναυλιών,
εκθέσεων, εορτών κ. λπ.» αρκεί να μην παρακωλύουν τη διεξαγωγή των μαθημάτων και να μην
επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς (Α. 116 π. 1). Expressis verbis, οφείλουν να δρα-στηριοποιούνται σε
καθεστώς ιδεολογικής εκκένωσης.
[18]
Το σώμα των προτάσεων της Ειδικής Επιτροπής παραδόθηκε πολύ νωρί-τερα στην Επιτροπή
Παιδείας: στις 27 Δεκεμβρίου του 1972 (βλ. σχετικά ΥΠΕΠΘ, Πορίσματα Επιτροπής Παιδείας 1971- 1973,
1974,109).
[19]
Για την ακρίβεια «προτάσει της επιτροπής δι’ αποφάσεων του Υπουρ-γού Παιδείας και
Θρησκευμάτων»
Γεράσιμου Φραγκάτου (βλ.
Ραδιοφωνική
Ομιλία
Ι
του
Καθηγητού
Χαραλάμπους Φραγκίστα,
Προέδρου
της
Επιτροπής
Παιδείας,
όπως
παρατίθεται
στο ΥΠΕΠΘ, Ενημερωτικόν Τεύχος επί των εργασιών της Επιτροπής Παιδείας 1972, 131-132) .Οι άλλες
δυο Υπο-Επιτροπές είναι η «Ειδική επιτροπή επί θεμάτων Γενικής Εκπαιδεύσεως» και «Ειδική επιτροπή
επί
θεμάτων
Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως»
(βλ.
σχετικά Βασίλειον της
Ελλάδος. ΥΠΕΠΘ - Διεύθυνσις Διοικητικού, Απόφα-σις με αριθ. Πρωτοκόλλου 156279, Εν Αθήναις τη 15
Νοεμβρίου 1971, όπως παρατίθεται στο ΥΠΕΠΘ, Ενημερωτικόν Τεύχος επί των εργασιών της Επιτροπής
Παιδείας, ό. π.,13- 14).
[20]
Η εν λόγω Υποεπιτροπή ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση 156279/ 15 –11-71. Βλ.
σχετικά Βασίλειον της Ελλάδος. ΥΠΕΠΘ - Διεύθυνσις Διοι-κητικού, Απόφασις με αριθ. Πρωτοκόλλου
156279, σ. 12, Ραδιοφωνική ο-μιλία του Καθηγητού Χαραλάμπους Φρασκίστα, ό. π., σ. 132 και ΥΠΕΠΘ,
Πορίσματα Επιτροπής Παιδείας 1971- 1973, ό.π.,13).
[21]
Η συστηματική ενασχόληση της Επιτροπής Παιδείας της Χούντας με την Ανώτατη
Εκπαίδευση εκκινήθηκε την 7η Δεκεμβρίου του 1972 και συνεχί-στηκε για 15 «πολυώρους συνεδριάσεις»
(ΥΠΕΠΘ,Πορίσματα Επιτροπής Παι-δείας 1971-73, ό. π., 109).
[22]
Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αριθμ. 138 (ΦΕΚ Α΄ 255/1971). Η οριστική
καθιέρωση του θεσμού των «επικουρικών καθη-γητών», επιχειρείται με το (προσχέδιο) Ν. Δ. «Περί
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την εισήγηση αυτή θα επιχειρηθεί μια διάβαση της χρονικής περιόδου 1975-76, ιστορικού
σταθμού για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και μια χαρτογράφησή της όσον αφορά τις απόψεις που
εκφράστηκαν και τις στάσεις που υιοθετήθηκαν από εκπαιδευτικούς και επιστήμονες και σχετίζονται με
θέματα της Επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης.
Τα μονοπάτια για αυτή τη διαδρομή θα αναζητηθούν σε τρία εκπαιδευτικά περιοδικά τα οποία
διατρέχουν σε βάθος χρόνου την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για το Επιστημονικό Βήμα
του Δασκάλου εκδιδόμενο από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), για το Ενημερωτικό Δελτίο της
Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) και για τον Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό, περιοδικό που
εκδίδει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ).
Ως πυξίδα θα λειτουργήσει η συστημική πρόταση για την προσέγγιση της Οργάνωσης της
Διοίκησης της Εκπαίδευσης (DUPONT, 1990, 2002 & BONNET, DUPONT, HUGET, GODIN, 1988) η οποία
αναλύει και επανασυνθέτει πέντε πεδία: το κοινωνικό-κοινωνιολογικό, το κοινωνιολογικό-εκπαιδευτικό,
το πολιτικό, το παιδαγωγικό-οργανωτικό και το παιδαγωγικό-πρακτικό με την ενσωμάτωση της
στρατηγικής, της δομής, της απόφασης και της ταυτότητας ως στοιχείων μοντερνισμού που θα επιτρέψουν
το πέρασμα από τη διερεύνηση του σχολείου-αντικειμένου στη στόχευση του σχολείου-υποκειμένου.
Ασφαλώς αναγνωρίζουμε ότι τόσο η διαδρομή όσο και η κατεύθυνση που θα μπορούσε να
ακολουθήσει μια εισήγηση για την Ιστορία της Εκπαίδευσης δεν είναι μια και μοναδική, πολύ δε
περισσότερο επειδή αφορά τους θεωρητικούς λαβυρίνθους του γνωστικού χώρου της Οργάνωσης και
Διοίκησης της Εκπαίδευσης, όπου στο «τέλος ενός λαβυρίνθου, ένας νέος λαβύρινθος ξεκινά» (ΑΤΤΑLI,
1998).

ABSTRACT
This paper attempts to “travel” the length and breadth of the years 1975 – 1976, an important
period of the Greek history, concerning to the Greek system of education and to “map” a scientific area
of organization and administration of the education via the opinions which were expressed and the
attitudes which were adopted by teachers and other Scientifics.
Three reviews of education which run through over the history of the Greek education
are used as paths for this research. There are the “Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου” edited by the
Greek
Union
of
Teachers
in
Primary
Schools
(ΔΟΕ),
the
“Ενημερωτικό Δελτίο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης” edited by the Greek Union of
Teachers in Secondary Schools (ΟΛΜΕ) and the “Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό” edited by the Greek Union of
Teachers in Private Schools (ΟΙΕΛΕ).
A model from the General System’s Theory will be used as our compass to approach the
Organization and the Administration of the Education (DUPONT, 1990, 2002 & BONNET, DUPONT,
HUGET, GODIN, 1988). This model permit us to analyze and to synthesize five levels: the social –
sociological, the sociological – educational, the political, the educational – organizational and the
educational – practical.
There is no doubt that the choice of the theoretical background and the epistemological
direction of this paper is not unique; much more because our presentation concerns the theoretical

labyrinths of the scientific field of the organization and the Administration of the Education and “at
the end of a labyrinth, another new one begins” (ΑΤΤΑLI, 1998).
Με την παρούσα εισήγηση επιδιώκουμε να παρακολουθήσουμε μια εξωτερική και ταυτόχρονα
εσωτερική παράμετρο της Επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, την ιστορική.
Πρόκειται για μια εξωτερική παράμετρο στο βαθμό που συνιστά ένα πλαίσιο μελέτης και εσωτερική στο
βαθμό που προσδίδει έναν ειρμό και ένα νόημα σε μια μελέτη, δεδομένου ότι «το παρελθόν δε βρίσκεται
έξω από την εποχή μας, εντάσσεται σε αυτήν κι επίσης εγγράφεται στο μέλλον» (DUPONT, 1990).
Θα επιχειρήσουμε μια περιόδευση της χρονικής περιόδου της μεταπολίτευσης και πιο
συγκεκριμένα των ετών 1975 – 76 και μια δυναμική χαρτογράφησή της όσον αφορά τις απόψεις που
εκφράστηκαν, τους τρόπους με τους οποίους κατανοήθηκαν και εφαρμόστηκαν καθώς και τις στάσεις
που υιοθετήθηκαν στα χρόνια αυτά, από εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήμονες και σχετίζονται με
θέματα που διερευνά η Επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης.
Τα μονοπάτια για αυτή τη διαδρομή της μεταπολιτευτικής περιόδου στην Ελλάδα, θα
αναζητηθούν σε τρία εκπαιδευτικά περιοδικά τα οποία διατρέχουν σε βάθος χρόνου αλλά και σε πλάτος
απόψεων, από μια πολιτικοποιημένη, συνδικαλιστική οπτική γωνία, την ιστορία της ελληνικής
εκπαίδευσης. Πρόκειται για τον Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό, περιοδικό που εκδίδει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), για το Διδασκαλικό Βήμα εκδιδόμενο από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία
Ελλάδας (ΔΟΕ) και για Πληροφοριακό Δελτίο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).
Σε καμία περίπτωση δεν ισχυριζόμαστε πως τα μονοπάτια που θα ακολουθηθούν αποτελούν τη
μόνη ή την καλύτερη δυνατότητα επιλογής για το μελετητή. Τους αναγνωρίζουμε ωστόσο τα ακόλουθα
θετικά σημεία, όπως προβάλλονται στο Διδασκαλικό Βήμα [Διδασκαλικόν Βήμα, 5 Ιουλίου 1976, αρ.φύλ.
795]. Πρόκειται δηλαδή, για «το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο, με το οποίο η φωνή του κλάδου
ακούγεται σ’ ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο και σε πολλά άλλα μέρη της Ευρώπης (...) προβάλλονται τα
αιτήματα του Κλάδου μας και τα λοιπά εκπαιδευτικά θέματα, κατά τρόπο θετικό. Μέσα από τις στήλες του
Βήματος, οι θέσεις μας πρόβαλλαν καλά θεμελιωμένες και σωστά τεκμηριωμένες για να πείθουν και να
συμβάλλουν στην προώθηση των θεμάτων. Την επιχειρηματολογία των άρθρων, σχολίων μας κ.α. την
χαρακτήριζαν η βαθιά σύλληψη, η ορθή τοποθέτηση, η παρρησία της γνώμης και η θαρραλέα προβολή.»
Ως πυξίδα για τις περιοδικές διαδρομές μας θα λειτουργήσει η Γενική Θεωρία των Συστημάτων.
Η επιλογή της κρίθηκε απαραίτητη για δύο λόγους, έναν γενικό κι έναν ειδικό.
Ο γενικός λόγος αφορά την πεποίθηση πως η πραγματικότητα που μας περιβάλλει δεν είναι το
αποτέλεσμα μιας γραμμικής αιτιότητας ή μιας νευτώνειας δράσης-αντίδρασης, όπως δεν είναι και
μονοσήμαντα σύνθετη. Η πραγματικότητα είναι σύμπλοκη, δείχνει δηλαδή να απαρτίζεται από ένα πλήθος
κινούμενων σημείων που έχουν πλεχτεί σε μια δεδομένη στιγμή μαζί με έναν τρόπο, αλλά στην πορεία
αυτή τους η πλέξη είναι δυνατό να μεταβληθεί, ποικιλότροπα και αέναα.
Ο νεολογισμός «σύμπλοκη» πραγματικότητα και «συμπλοκότητα» κρίνεται κατά τη γνώμη μας
απαραίτητος για να αποδοθεί με ακρίβεια η έννοια των σημείων που συνθέτουν την εκάστοτε
πραγματικότητα, που έχουν πλεχτεί μαζί και συνθέτουν ένα ενιαίο όλο, ακολουθώντας κατά λέξη τον
λατινικό όρο (con-plectere) που χρησιμοποιεί ο φιλόσοφος Edgar Morin ( MORIN & LE MOIGNE , 1999).
Στο ιδιαίτερα σύνθετο επιστημονικό πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης μια
προσέγγιση αυτής της σύμπλοκης πραγματικότητας, της μη καρτεσιανής, της μη αναλυτικής, της μη
τμηματοποιημένης, της μη αποσπασματικής, της μη νευτώνειας, της μη μηχανιστικής, της μη γραμμικής
αλλά της ολιστικής και σε αέναη κίνηση που δίνει το ειδικό βάρος στο τυχαίο και στο μοναδικό, στο
στιγμιαίο και στο απρόβλεπτο, στο πολυδιάστατο και στο πολυσύνδετο γίνεται εφικτή με τη Θεωρία των
Συστημάτων, ως πρισματική σκέψη και εργαλείο για την κατανόηση.
Ο ειδικός λόγος αφορά την ουσία κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, ως συλλογικής
αλληλοδραστικής οντότητας που αναζητά πάντα την ισορροπία μεταξύ του εσωτερικού και του
εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι διαδικασίες μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι σύμπλοκες. Κάθε
στοιχείο μπορεί να τροφοδοτείται από ένα άλλο: τα όρια του συστήματος είναι διαπερατά και επιτρέπουν
εισροές από τις τοπικές δομές και εκροές σε αυτές. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ατυχή την παρουσίαση του
πεδίου μελέτης της εκπαίδευσης ως μιας σταθερής δομής (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, 2001).
Ασφαλώς αναγνωρίζουμε ότι τόσο η διαδρομή όσο και η κατεύθυνση που θα μπορούσε να
ακολουθήσει μια εισήγηση για την Ιστορία της Εκπαίδευσης δεν είναι μια και μοναδική, πολύ δε

περισσότερο επειδή αφορά τους θεωρητικούς λαβυρίνθους του γνωστικού χώρου της Οργάνωσης και
Διοίκησης της Εκπαίδευσης, όπου στο «τέλος ενός λαβυρίνθου, ένας νέος λαβύρινθος ξεκινά» (ΑΤΤΑLI,
1998).
Στην εποχή της γνώσης η ισχυρότερη αμοιβή βρίσκεται στο παιχνίδι των ιδεών, των νέων
προσεγγίσεων αλλά και των αδιεξόδων, στη διαδρομή που οδηγεί στην απάντηση που αλλάζει και που
θα αλλάζει διαρκώς.
Στο
πλαίσιο
μιας
συστημικής
πορείας
(TOURAINE,
1973; DUPONT,
1990
&
2002; BONNET, DUPONT, HUGET, GODIN, 1988) μέσα από το πλήθος των πληροφοριών που αντλήσαμε
από τα τρία περιοδικά σχετικά με ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια
των ετών 1975 –76, θα λειτουργήσει η ακόλουθη σχηματική ανάπτυξη η οποία αναλύει και συνθέτει εκ
νέου πέντε πεδία μελέτης της σύμπλοκης εκπαιδευτικής πραγματικότητας: το κοινωνιολογικό- κοινωνικό,
το κοινωνιολογικό-εκπαιδευτικό, το πολιτικό, το παιδαγωγικό-οργανωτικό και το παιδαγωγικόπρακτικό.

Σχήμα: DUPONT (1990), σ: 54.

Αρχικά αντιλαμβανόμαστε δύο διακριτά κοινωνιολογικά επίπεδα, αυτό της κοινωνίας και αυτό
της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα το οποίο μεταφράζει στο
δικό του επίπεδο την κυρίαρχη κοινωνική και πολιτιστική ιδεολογία σε κάθε εποχή.
Περνώντας στο δικό μας θέμα, είναι γνωστό πως η χρονική περίοδος 1975 – 1976 αποτελεί έναν
σταθμό για την πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και για το εκπαιδευτικό της σύστημα διότι
χαρακτηρίζεται από την πολιτική αλλαγή, την πολιτειακή μεταβολή και την κοινωνική απαίτηση για
εκσυγχρονισμό του πολιτικού και του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στην πράξη όμως το κυρίαρχο
φαινόμενο που αντιμετωπίζει ο μελετητής της ιστορίας της εκπαίδευσης είναι μια λαβυρινθώδης πορεία
μεταξύ της συντηρητικής πολιτικής και του πολιτικού ριζοσπαστισμού, μια δύσκολη διάβαση που μπορεί
ωστόσο να ερμηνευτεί με κοινωνιολογικά ή και ψυχολογικά παραδείγματα. Γενικά όμως, η δεκαετία 1975
– 1985 χαρακτηρίζεται από το «παράδοξο» εκπαιδευτικών αλλαγών και κοινωνικών αντιστάσεων,
αναμενόμενων στο βαθμό που η εκπαίδευση θεωρείται ως «θεματοφύλακας των αξιών, των παραδόσεων,
των μορφών ήθους ή των τρόπων ζωής και οι άνθρωποι βλέπουν σε κάθε επιχειρούμενη αλλαγή τον
κίνδυνο ανατροπής της καθεστηκυίας τάξεως» (ΦΡΑΓΚΟΣ, 1985).
Κατανοούμε επίσης ότι με τη μεταπολίτευση έπρεπε να αποκατασταθούν οι αξίες και οι θεσμοί με
τρόπο που να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος και να ικανοποιηθεί το λαϊκό αίσθημα, χωρίς όμως να τεθούν
σε κίνδυνο τα αστικά συμφέροντα και τα ιδεολογικά τους στηρίγματα. Η δικτατορία είχε ενώσει εναντίον
της πολλές ετερόκλητες δυνάμεις και η κοινωνική δυναμική άρα και το πολιτικό σκηνικό είχαν
διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με το διάστημα πριν και κατά τη δικτατορία. Ο Κ. Καραμανλής είχε
αντιληφθεί την ανάγκη για αλλαγή του προφίλ της ελληνικής παραδοσιακής Δεξιάς και επεδίωξε ένα
«άνοιγμα» προς το χώρο του Κέντρου (ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, 1996).
Το «άνοιγμα» σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση αναλαμβάνει ως Υπουργός Παιδείας ο Γ. Ράλλης και
το προωθεί υιοθετώντας το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του 1963-64 που η τότε κυβέρνηση της Ένωσης
Κέντρου δεν είχε προλάβει να εφαρμόσει. Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του
Ευάγ.Παπανούτσου κατά την 1η μεταδιδακτορική Γενική Συνέλευση του κλάδου των δασκάλων στις 2-5
Ιουλίου 1975 [Διδασκαλικόν Βήμα, 5 Σεπτεμβρίου 1975, αρ.φύλ. 779, σ.13].
«Χάθηκαν 10 χρόνια. Το χαιρετίζομε το γεγονός. Το χαιρετίζομε μελαγχολικά. Χάθηκαν δέκα
χρόνια και από τη ζωή ενός λαού όταν χάνωνται όχι δέκα χρόνια, δέκα μήνες, δέκα εβδομάδες, η απώλεια
είναι μεγάλη και ανεπανόρθωτη. Εάν είχαμε σταθεί τότε στο εκπαιδευτικό σχήμα που είχε νομοθετηθεί,
σήμερα θα έπρεπε και θα μπορούσαμε να πάμε πάρα πέρα, διότι δεν εκάναμε το 1964 πράγματα για την
αιωνιότητα. Τα κάναμε ως πρώτο βήμα να πάμε πάρα πέρα και σήμερα επανερχόμαστε αντί να
προχωρήσωμε.»
Στη συνέχεια της συστημικής προσέγγισης για την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης,
αντιλαμβανόμαστε τη μεταφορά προς υλοποίηση, των εκάστοτε προσανατολισμών μέσω του πολιτικού
πεδίου στο οποίο αποφασίζονται, νομοθετούνται και νομιμοποιούνται.
Εξέλιξη – σταθμό στην εκπαίδευση κατά τη μεταπολίτευση αποτελεί η μεταρρύθμιση του 1976 (Ν.
309 / 76, ΦΕΚ 100, Α 30.4. 1976 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως ») με τα
ακόλουθα κύρια μέτρα:
1. Η υποχρεωτική φοίτηση επεκτείνεται από έξι σε εννέα χρόνια. Πρώτο αδιέξοδο του λαβυρίνθου
είναι το γεγονός ότι ενώ το μέτρο κατατείνει στον εκδημοκρατισμό ως συνταγματική επιταγή,
υψώνοντας τη γενική μόρφωση, καθίσταται όμως σαφές ότι πρόκειται για υποχρέωση του πολίτη
και όχι ευθύνη του κράτους ως υποχρεωτική παροχή μέσων για εκπαίδευση (ΔΗΜΑΡΑΣ, 1976).
2. Το παραδοσιακό εξατάξιο γυμνάσιο χωρίζεται σε δύο αυθυπόστατες σχολικές μονάδες, το
τριτάξιο γυμνάσιο και το τριτάξιο λύκειο.
3. Καθιερώνεται η δημοτική ως όργανο διδασκαλίας και ως αντικείμενο διδασκαλίας.
4. Εκσυγχρονίζονται τα σχολικά προγράμματα.
5. Θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε ορισμένα μέτρα, απόρροια συνδικαλιστικών αγώνων που
βελτίωναν τις συνθήκες εργασίας, όπως π.χ. τη μείωση του ωραρίου διδασκαλίας των καθηγητών
και τη μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα.
Προχωρώντας στο παιδαγωγικό-οργανωτικό πεδίο για να καταλήξουμε στο παιδαγωγικό
πρακτικό πεδίο έχουμε τη συγκεκριμενοποίηση αυτών των κυρίαρχων προσανατολισμών μέσα σε
οργανωτικές «συμπεριφορές» και σε παιδαγωγικές πρακτικές σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Για τη μεταπολιτευτική διετία 1975-76, φαίνεται πως η μεταρρύθμιση του ΄76
διατήρησε ανέπαφες τις αυταρχικές και εξουσιαστικές δομές του συστήματος (ΤΕΡΖΗΣ, 1981)
διατηρώντας τον συγκεντρωτισμό, την αυστηρή ιεραρχία, το πλήθος των εξετάσεων,

παραβλέποντας το αίτημα του εκδημοκρατισμού. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι
επρόκειτο για μέτρα που ήδη είχαν καθυστερήσει πολύ, με αποτέλεσμα η νεογέννητη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια να είναι ήδη γερασμένη (ΗΛΙΟΥ, 1984) διότι είχαν αλλάξει τα κοινωνικά
δεδομένα και είχαν αυξηθεί τα εκπαιδευτικά ζητούμενα.
Πως όμως αποτυπώθηκε αυτή η σύμπλοκη μεταπολιτευτική διετία από τα προαναφερθέντα
περιοδικά; Οι περιοδικές διαδρομές που ακολουθήθηκαν στα πέντε πεδία της συστημικής προσέγγισης
που υιοθετήσαμε είναι μονοσήμαντες, ταυτόσημες, συγκρουόμενες ή σύμπλοκες; Για να απαντήσουμε στο
ερώτημα, ταξινομήσαμε ανά πεδίο, ξεκινώντας από τη βάση της σχηματικής πυραμίδας και ανά
συνδικαλιστικό όργανο που βρίσκεται πίσω από το κάθε περιοδικό και ξεκινώντας από το λιγότερο
ισχυρό, τα κείμενα εκείνα που εντοπίσαμε (άρθρα, ψηφίσματα, προτάσεις κ.ά.) στα τρία περιοδικά και
που αναφέρονται σε θέματα της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης για την εποχή εκείνη.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Μετά την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα, προτάσσεται ο κοινός αγώνας για τη
διεκδίκηση των αιτημάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, μακριά από πολιτικο-κοινωνικές
ιδεολογίες. [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 15 Ιανουαρίου 1975, αρ.φύλ.110]
Άρθρο για την αναγκαιότητα της κάθαρσης στη μεταδιδακτορική Ελλάδα [Ο Ιδιωτικός
Εκπαιδευτικός, 12Νοέμβρη 1975, αρ.φύλ.115]
1976: Χρονιά σκληρών αγώνων και κινητοποιήσεων. Στις 17 & 18 Δεκέμβρη απεργία των
Ιδιωτικών εκπαιδευτικών. [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 8 Γενάρη 1976, αρ.φύλ.116]
«Έτοιμοι για μάχη»: εκκρεμή ορισμένα άμεσα αιτήματα του κλάδου. [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 1
Νοεμβρίου 1976, αρ.φύλ.120]
Δ.Ο.Ε.
Ψήφισμα για την αναγκαιότητα της κάθαρσης στη μεταδιδακτορική Ελλάδα κατά την
1η μεταδιδακτορική Γενική Συνέλευση του κλάδου (2-5 Ιουλίου 1975). [Διδασκαλικόν Βήμα, 5
Σεπτεμβρίου 1975, αρ.φύλ. 779]
Ο.Λ.Μ.Ε.
Επίδοση υπομνήματος στον Υπουργό και στους Υφυπουργούς Παιδείας με τα ακόλουθα πορίσματα
της Γενικής Συνελεύσεως του κλάδου: κάθαρση, επανένταξη προσωπικού, άρση αδικιών, θεσμικά
πλαίσια Διοικήσεως και Διδασκαλίας τη Μέση Εκπαίδευση, γενικά εκπαιδευτικά θέματα, οικονομικές
διεκδικήσεις και συνταξιοδοτικά. [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 1 –15 Σεπτεμβρίου 1975, τεύχη 436 437]
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Στο κοινωνιολογικό – κοινωνικό πεδίο είναι διάχυτη και αναμενόμενη σε όλους τους συνδικαλιστικούς
«χώρους» των εκπαιδευτικών, η απαίτηση για κάθαρση στη μεταδικτατορική Ελλάδα και άρση των
αδικιών που ευοδώθηκαν χάρη στην επτάχρονη δικτατορία. Η ΟΙΕΛΕ εμφανίζεται «μαχητικότερη» των
συνάδελφων συνδικαλιστικών οργάνων ως προς τα εργασιακά της αιτήματα, γεγονός που δικαιολογείται
λόγω της εργασιακής ιδιαιτερότητας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και σύμφωνα με την οποία ο ιδιωτικός
εκπαιδευτικός είναι λειτουργός της εκπαίδευσης αλλά και ιδιωτικός υπάλληλος.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Παιδεία και δημοκρατία: σοβαρές και σωστές αλλαγές στην παιδεία, κατόπιν μελέτης και
μακροχρόνιας πρόβλεψης εφαρμογών της και συνειδητοποίησης της οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ιδιομορφίας της χώρας μας. [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 15 Ιανουαρίου 1975,
αρ.φύλ.110]
Άρθρο για τον εκδημοκρατισμό της Παιδείας [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 12 Νοέμβρη 1975,
αρ.φύλ.115]

«Υπόμνημα περί ιδιωτικής και εν γένει παιδείας προς την Βουλήν και λοιπούς αρμοδίους» στο οποίο
αναπτύσσονται ζητήματα επαγγελματικής και επιστημονικής κατοχυρώσεως των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών κιαι τονίζεται ότι «η Παιδεία μας είναι ενιαία, εμφανιζομένη υπό τάς δύο τυπικάς
μορφάς, της Δημοσίας και Ιδιωτικής εκ των γνωστών λόγων». [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 17
Φεβρουαρίου 1975, αρ.φύλ.111]
Υπόμνημα του «Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών» στο Συμβούλιον Επικρατείας με
βασικό σημείο «διά του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 881/1943 ωρίσθη ότι «Τα ιδιωτικά σχολεία υφ’ήν
έννοιαν νοεί ταύτα ο Α.Ν. 545/40 «περί ιδιωτικών σχολείων κλπ.» δεν θεωρούνται ως επιχειρήσεις
της μορφής και του τύπου των Εμπορικών, Επαγγελματικών και εν γένει
βιοτεχνικών επιχειρήσεων του Κράτους, αλλ’ως σχολικοί οργανισμοί αποσκοπούντες την ηθικήν
και πνευματικήν ανάπτυξιν της κοινωνίας» [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 21 Ιουλίου 1975,
αρ.φύλ.113]
Υπόμνημα του «Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών» προς την Επιτροπήν
Αναμορφώσεως του Ν. 2545/40 περί Ιδιωτικής Παιδείας κλπ. Με βασικό σημείο τη διασφάλιση των
εργαζομένων εις τα Ιδιωτικά σχολεία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών οι οποίοι «δεν είναι δυνατόν να
επιτελέσουν το υψηλόν των λειτούργημα, εάν ενεργούν υπό το άγχος της ανεξελέγκτου
απολύσεώς των…» [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός,22Σεπτεμβρίου 1975, αρ.φύλ.114]
Συνάντηση ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΣΙΕΛ στις 20/10. Συζήτηση για τα γενικά ζητήματα της Παιδείας καθώς
και τα κλαδικά προβλήματα των επί μέρους οργανώσεων και ευχή για να αποτελέσει την «απαρχή
μιας πανεκπαιδευτικής συνεργασίας». [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 12 Νοέμβρη 1975, αρ.φύλ.115]
Υπομνήματα και αιτήματα του «Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών» προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων για εργασιακά ζητήματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. [Ο Ιδιωτικός
Εκπαιδευτικός, 12 Νοέμβρη 1975, αρ.φύλ.115]
Κριτική του προτεινόμενου νομοσχεδίου για τη γενική εκπαίδευση, «περί οργανώσεως και
διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» ως αναχρονιστικού, υδροκεφαλικού και αριστοκρατικού και
κατάθεση προτάσεων για ένα πραγματικά σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα ως προς την οργάνωση
και διοίκησή του. [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 8 Γενάρη 1976, αρ.φύλ.116]
Ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ για «τα αντεργατικά και αντιδημοκρατικά νομοσχέδια» που προωθεί η
Κυβέρνηση για την προστασία της εργοδοσίας» και για την ευθύνη του Υπουργείου για την κατάφορη
παραβίαση του νόμου 3855/58, άρθρ.3 που καθιερώνει τη «μισθολογική εξομοίωση ιδιωτικών και
Δημοτικών Εκπαιδευτικών». [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 12 Ιουνίου 1976, αρ.φύλ.118]
Ψήφισμα – καταγγελία στο οποίο επισημαίνονται οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η γενική ακαταστασία
που επικρατεί στην Εκπαίδευση. [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 1 Νοεμβρίου 1976, αρ.φύλ.120]
Δ.Ο.Ε.
Πανεπιστημιακή μόρφωση στο Δάσκαλο: απαίτηση της λαϊκής μας παιδείας. [Διδασκαλικόν Βήμα, 5
Σεπτεμβρίου 1975, αρ.φύλ. 779]
Ανοικτή επιστολή της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος προς την Εθνική Αντιπροσωπεία με
τέσσερα επαγγελματικά αιτήματα για δασκάλους και νηπιαγωγούς και την «ουσιαστική κάθαρση στο
χώρο της Παιδείας». [Διδασκαλικόν Βήμα, 25 Σεπτεμβρίου 1975, αρ.φύλ. 780]
Άρθρο για την απαράδεκτη νοοτροπία που αφορά «τον τρόπο και τον ρυθμό με τον οποίο
επιλύονται τα υπηρεσιακά θέματα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». [Διδασκαλικόν
Βήμα, 15 Οκτωβρίου 1975, αρ.φύλ. 781]
Άρθρο ενόψει του υπό ψήφιση σχεδίου Νόμου «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής
Εκπαιδεύσεως» και δήλωση πως «όσοι πιστεύουν πως οι λειτουργοί της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως
θα ανέχωνται συνέχεια το ρόλο του φτωχού συγγενούς θα απογοητευθούν.» [Διδασκαλικόν Βήμα,
15 Οκτωβρίου 1975, αρ.φύλ. 781]
Υπόμνημα της ΔΟΕ σε όλους τους βουλευτές της επικρατείας σχετικά με το σχέδιο νόμου περί Γενικής
Εκπαιδεύσεως στο οποίο τονίζονται επαγγελματικά αιτήματα των δασκάλων και νηπιαγωγών σε
συνάρτηση με τον προϋπολογισμό για τις δαπάνες για την Παιδεία. [Διδασκαλικόν Βήμα, 28
Οκτωβρίου 1975, αρ.φύλ. 782]
«Αυτός είναι ο δάσκαλος. (...) Ο αιώνιος εθελοντής σταυροφόρος των ωραίων ιδεών. (...) Είναι
ο ταπεινός Σίμωνας ο Κυρηναίος της εκπαίδευσης που φορτώνεται το σταυρό της αποστολής
του...» Άρθρο για το ρόλο και την προσφορά του δασκάλου στην ελληνική
εκπαίδευση. [Διδασκαλικόν Βήμα, 5 Δεκεμβρίου 1975, αρ.φύλ. 784]

Ανακοίνωση – διαμαρτυρία της διοικήσεως της ΔΟΕ για την «απροσδόκητη απόφαση της
Κυβερνήσεως να διαχωρίσει και πάλι τους εκπαιδευτικούς, να υποτιμήσει το έργο και την
αποστολή
του
δασκάλου
και
να
«σαμποτάρει»
κυριολεκτικά
το
Ενιαίο
Μισθολόγιο (....)». [Διδασκαλικόν Βήμα, 20 Ιανουρίου 1976, αρ.φύλ. 786]
Άρθρο για την αναγκαιότητα ένταξης των Ακαδημιών στα Πανεπιστήμια. [Διδασκαλικόν Βήμα, 5
Απριλίου 1976, αρ.φύλ. 791]
Υπόμνημα της ΔΟΕ προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως για το θέμα των Παιδαγωγικών Ακαδημιών
με αφορμή τη σύνταξη σχεδίου Νόμου. Προτείνεται η «κατάργησιν όλων των λειτουργουσών
σήμερον Παιδαγωγικών Ακαδημιών και ίδρυσιν Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Σχολών 4/ετούς
φοιτήσεως (...).» [Διδασκαλικόν Βήμα, 18 Μαίου 1976, αρ.φύλ. 793]
Ο.Λ.Μ.Ε.
Ενημέρωση
για
ορισμένα επίμαχα
άρθρα
του
νομοσχεδίου
«περί
Γενικής
Εκπαιδεύσεως». [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 1 –15 Σεπτεμβρίου 1975, τεύχη 436 - 437]
Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου για το Κ.Ε.Μ.Ε. [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 1 –15 Σεπτεμβρίου
1975, τεύχη 436 - 437]
Άρθρα για τη «Νέα εκπαίδευση «αδαπάνως» για το Δημόσιο» και «Οι τεχνοκράτες και πως
ενεργούν: η επέμβασή τους στα νέα μέτρα για την Παιδεία». [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 1
Οκτωβρίου 1975, τεύχος 438]
Υπόμνημα για την οργάνωση και διοίκηση της Γενικής Εκπαιδεύσεως «εις τον Πρόεδρον της
Κυβερνήσεως και τους Υπουργούς Συντονισμού, Οικονομικών, Προεδρίας της Κυβερνήσεως» καθώς
«η κατάσταση στην Παιδεία νοσεί αθεράπευτα’ τα σχολεία είναι λίγα, οι καθηγητές δεν
επαρκούν, οι μαθητές στοιβάζονται 60 και 70 σε ακατάλληλες αίθουσες, ισχύουν οι νόμοι της
δικτατορίας, διοικούν και εποπτεύουν οι εκλεκτοί της δικτατορίας, εφαρμόζονται απαρχαιωμένα
προγράμματα, κυκλοφορούν ακατάλληλα σχολικά βιβλία.» [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 15
Οκτωβρίου 1975, τεύχος 439]
Υπόμνημα για την οργάνωση και διοίκηση της Γενικής Εκπαιδεύσεως βελτιωμένο σε καίρια σημεία
του, «ώστε ο νέος νόμος να καταστεί στερεό θεμέλιο για μια πραγματική αναγέννηση της
Παιδείας.» [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 1 Νοεμβρίου 1975, τεύχος 440]
Άρθρο για τις δαπάνες για την Παιδεία. [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 1 - 15 Δεκεμβρίου 1975, τεύχη
442 - 443]
Καθορισμός οικονομικών διεκδικήσεων του κλάδου. [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 15 Μαρτίου
1976, τεύχος 449]
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Στο κοινωνιολογικό – εκπαιδευτικό πεδίο οι τρεις εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις
διαφοροποιούνται αισθητά βάσει των ίδιων, κλαδικών ζητημάτων προς επίλυση.
Η ΟΙΕΛΕ συντάσσοντας άρθρα και υπομνήματα προς το Υπουργείο Παιδείας επικεντρώνεται σε τρία
διαχρονικά δισεπίλυτα σημεία. Πρώτο, η ταυτότητα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, νοούμενης όχι ως
επιχείρησης αλλά ως μιας από τις δύο τυπικές μορφές της ενιαίας ελληνικής παιδείας. Δεύτερο, η
επαγγελματική ταυτότητα του ιδιωτικού λειτουργού της εκπαίδευσης που τελεί υπό εργασιακή
ανασφάλεια και σύγχυση και τρίτο, η αρνητική κριτική του προτεινόμενου νομοσχεδίου για την
εκπαίδευση με την ταυτόχρονη κατάθεση αντιπροτάσεων.
Πολύ σημαντική κρίνεται η προοπτική μιας πανεκπαιδευτικής συνεργασίας ενόψει της κατάθεσης του
πρώτου νομοσχεδίου μετά την πτώση της δικτατορίας για την «Οργάνωση και Διοίκηση της Γενικής
Εκπαίδευσης».
Η ΔΟΕ εστιάζει σε δύο οικεία σημεία. Πρώτο, ο ρόλος και η προσφορά του Δασκάλου στην ελληνική
εκπαίδευση ο οποίος δε συνάδει με την υποτιμητική αντιμετώπιση από την πλευρά του Υπουργείου.
Δεύτερο, αλλά σε συνάρτηση με το προηγούμενο σημείο είναι το θέμα της βασικής κατάρτισης των
δασκάλων από τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και η διατύπωση του αιτήματος για ίδρυση Πανεπιστημιακών
Παιδαγωγικών Σχολών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εξομοίωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ΟΛΜΕ ούσα σε πλεονεκτικότερη θέση από εργασιακή άποψη σε σχέση με τη ΔΟΕ και την ΟΙΕΛΕ,
προβάλλει τις οικονομικές της διεκδικήσεις κατά το 1976 οπότε και έληγε η περίοδος χάριτος που είχε
γενικά ζητήσει η Κυβέρνηση για κάθε οικονομική αύξηση. Ενόψει της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και

οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις κατέθεσαν τις προτάσεις τους σχετικά με το νομοσχέδιο που αφορούσε
την Οργάνωση και Διοίκηση της Γενικής Εκπαιδεύσεως. Ωστόσο σε αυτή τη διαδικασία η ΟΛΜΕ έπαιξε
έναν πιο ενεργητικό και πληθωρικό ρόλο μέσα από αλλεπάλληλα κείμενα και προτάσεις που
δημοσιεύτηκαν εκείνη την εποχή.
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων «επί όλων των θεμάτων του κλάδου των
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών» [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 15 Ιανουαρίου 1975, αρ.φύλ.110]
Απεργία στις 12 & 13 Νοεμβρίου με μεγάλη συμμετοχή σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη ώστε να
παύσει η τήρηση ουδετερότητας της κυβερνητικής πολιτικής για τη ρύθμιση των εργασιακών
ζητημάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και η «παρέλκυση της εφαρμογής των Νόμων στα
ιδιωτικά σχολεία προς μεγάλη χαρά και μεγάλο οικονομικό όφελος των εργοδοτών». [Ο
Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 13 Δεκεμβρίου 1976, αρ.φύλ.121]
Επαφή με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων με συγκεκριμένα ερωτήματα για τα τρέχοντα
προβλήματα του κλάδου (διασφάλιση, ωράριο, υπερωριακό, διευθυντικό επίδομα, υπεράριθμοι
μαθητές σε τάξεις Ιδιωτικών Σχολείων, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες). [Ο Ιδιωτικός
Εκπαιδευτικός, 13 Δεκεμβρίου 1976, αρ.φύλ.121]
Δ.Ο.Ε.
Ψήφιση του ιδρυτικού νόμου του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ) ο
οποίος καθορίζει τις αρμοδιότητες και προβλέπει τη σύνθεση του ανώτατου αυτού επιτελικού
οργάνου της Γενικής Εκπαίδευσης. [Διδασκαλικόν Βήμα, 15 Οκτωβρίου 1975, αρ.φύλ. 781]
Κήρυξη διήμερης απεργίας ως «ομόθυμη αντίδραση του κλάδου των δασκάλων στην υποτίμηση
και τον παραγκωνισμό, πρέπει να χαιρετισθή, από την Κυβέρνηση και ολόκληρο τον Ελληνικό
λαό, σαν ένα παρήγορο σημείο Εθνικής ακμής και κοινωνικής υγείας.» [Διδασκαλικόν Βήμα, 22
Νοεμβρίου 1975, αρ.φύλ. 783]
Τηλεγραφική διαταγή του Υπουργού Παιδείας κ.Ράλλη προς τους Γεν. Επιθεωρητάς Μέσης και
Δημοτικής
Εκπαιδεύσεως
πως
«Δεν
επιτρέπονται
οι
επιθεωρήσεις
στους
δασκάλους». [Διδασκαλικόν Βήμα, 20 Ιανουαρίου 1976, αρ.φύλ. 786]
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. Με αισθήματα χαράς και συγκίνησης δέχθηκαν οι
Έλληνες την καθιέρωσή της.» [Διδασκαλικόν Βήμα, 1 Μαρτίου 1976, αρ.φύλ. 788]
Αναστολή της απεργίας των Λειτουργών της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως «ύστερα από τις δηλώσεις
του Υπουργού Παιδείας κ. Ράλλη, με τις οποίες αναγνωρίζονται δίκαια τα αιτήματα του κλάδου
και
ότι
θα
ικανοποιηθούν
από
1.1.1977
με
βάση
την
αρχή
της
ίσης
μεταχειρίσεως (...).» [Διδασκαλικόν Βήμα, 1 Απριλίου 1976, αρ.φύλ. 790]
«Το Νομοθετικό Διάταγμα 309/ 1976 για την οργάνωση και διοίκηση της Γενικής Εκπαίδευσης:
ένας από τους πιο βασικούς και ουσιαστικούς νόμους της μεταδιδακτορικής περιόδου (...) με
τροποποιήσεις σε πολλά σημεία σύμφωνα με τις απόψεις και το συμφέρον του κλάδου (...)
ακριβώς όπως ζήτησε η Διοίκηση της ΔΟΕ» [Διδασκαλικόν Βήμα, 3 Μαίου 1976, αρ.φύλ. 792]
Ο.Λ.Μ.Ε.
Τα πορίσματα της Επιτροπής Παιδείας (Ι.Θ. Κακριδής, Λ. Πολίτης, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Α.
Μωραίτης κ.ά.) για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαιδεύσεως, την αυτοτέλεια του σχολείου,
την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού, δεν ελήφθησαν υπόψη από την
Κυβέρνηση στον καταρτισμό των βασικών νόμων για την Παιδεία. «Το σχέδιο νόμου «Περί
οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» ήταν έτοιμο προ πολλού’ το είχαν καταρτίσει
υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου.» [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 1 Οκτωβρίου 1975, τεύχος
438]
Νόμος υπ’αριθ.186 (Κ.Ε.Μ.Ε.) «περί του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Μελετών και Επιμορφώσεως και
διατάξεών τινων του προσωπικού της Κεντρική Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων». Σκοπός του Κ.Ε.Μ.Ε. είναι η χάραξις κατευθύνσεως και ο προγραμματισμός της
Παιδείας προς παραγωγήν του παιδευτικού έργου. [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 1 Μαρτίου 1975,
τεύχος 448]

Ψήφιση του Νομοθετικού Διατάγματος 309/ 1976 για την οργάνωση και διοίκηση της Γενικής
Εκπαίδευσης. «Αξιοσημείωτη είναι η αλλεπάλληλη υποβολή τροπολογιών της ΟΛΜΕ στις πέντε
αλλεπάλληλες δημοσιεύσεις του σχεδίου νόμου από το Υπουργείο. Το μεγαλύτερο ποσοστό σε αριθμό
και σε σημασία πέρασαν στο νόμο (…) «εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου δήλωναν ότι νομοθετεί η ΟΛΜΕ
– και δεν πρόκειται για απλό σχήμα λόγου.» [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 1 Μαίου 1976, τεύχος 452]
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Οι εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο βρίσκονται σε συμπλοκή με τα σημεία που παρατηρήσαμε στο
κοινωνιολογικό πεδίο. Η ψήφιση του Νομοθετικού Διατάγματος 309/ 1976 για την Οργάνωση και Διοίκηση
της Γενικής Εκπαιδεύσεως προκαλεί διαφοροποιημένες αντιδράσεις. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ επιδεικνύουν μια
σχετική ικανοποίηση από την ενεργητική τους εμπλοκή στο σύνολο της διαδικασίας ενώ η ΟΙΕΛΕ
καταλογίζει μια «τήρηση ουδετερότητας» στην κυβερνητική πολιτική και κινείται απεργιακά χωρίς όμως
θετικό αποτέλεσμα για τις διεκδικήσεις της. Αντίθετα η απεργιακή κινητοποίηση της ΔΟΕ στο τέλος του
1976 αναστέλλεται με την παράδοξη διαβεβαίωση από την πλευρά της Πολιτείας πως θα ικανοποιήσει τα
δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών με βάση την «αρχή της ίσης μεταχειρίσεως».
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Συνέδριο Φιλολόγων Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών – Ξένων Σχολείων, συγκλήθηκε στο Λεόντειον
Λύκειον Νέας Σμύρνης από 8 – 13/9/75 με θέμα: Εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας των αρχαίων
ελληνικών. [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 22 Σεπτεμβρίου 1975, αρ.φύλ.114]
Άρθρο για την αναγκαιότητα καθιέρωσης της δημοτικής [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 12 Νοέμβρη
1975, αρ.φύλ.115]
Διοργάνωση από τον ΣΙΕΛ δημόσιας συζήτησης στις 17 Δεκέμβρη με θέμα «Η ανάγκη να καθιερωθεί
η δημοτική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης» και υπογραφή σχετικού
ψηφίσματος. [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 8 Γενάρη 1976, αρ.φύλ.116]
Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τις προσπάθειες αστυνόμευσης των γυμνασίων από την πλευρά του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 8 Γενάρη 1976, αρ.φύλ.116]
Άρθρο για την αναγκαιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας της μαθητικής αυτοδιοίκησης [Ο
Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 8 Γενάρη 1976, αρ.φύλ.116]
Διαμαρτυρία για το νέο Κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών Κοινοτήτων ο οποίος δεν επιτρέπει
στις μαθητικές κοινότητες να λειτουργήσουν ελεύθερες και απερίσπαστες. [Ο Ιδιωτικός
Εκπαιδευτικός, 1 Νοεμβρίου 1976, αρ.φύλ.120]
Δ.Ο.Ε.
Άρθρο και κατάθεση προτάσεων για τη λειτουργία των σχολικών εφοριών. [Διδασκαλικόν Βήμα, 5
Δεκεμβρίου 1975, αρ.φύλ. 784]
Ελεύθερη συζήτηση στο Πολυτεχνείο για την «καθιέρωση της Δημοτικής στην Εκπαίδευση»
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αρνητικά αποτελέσματα που έχει η διγλωσσία στη γενική
εκπαίδευση. [Διδασκαλικόν Βήμα, 22 Δεκεμβρίου 1975, αρ.φύλ. 785]
Άρθρο για το θεσμό του «Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου» [Διδασκαλικόν Βήμα, 20 Ιανουαρίου
1976, αρ.φύλ. 786]
Πρόταση σχεδίου νέου καταστατικού Συλλόγου Διδασκόντων της χώρας «διότι η τροποποίηση του
Καταστατικού στους διδασκαλικούς συλλόγους της χώρας «έγινε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας,
σύμφωνα με τους θεσμούς της.» [Διδασκαλικόν Βήμα, 16 Μαρτίου 1976, αρ.φύλ. 789]
Ο.Λ.Μ.Ε.
Προτάσεις για την απλούστευση της γραφειοκρατίας στα γυμνάσια. [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ,
15 Μαρτίου 1976, τεύχος 449]
Εισήγηση από το Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Λευκωσίας: «Σχέσεις Διευθυντή Καθηγητών». [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 1- 15 Ιουνίου 1976, τεύχη 454 - 455]
Προτάσεις για εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν «τον εκδημοκρατισμό της εκπαιδεύσεως, τα
αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, τα διδακτικά βιβλία κ.ά.» [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 115 Ιουνίου 1976, τεύχη 454 – 455]

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Προβληματική η κυκλοφορία των βοηθητικών σχολικών βιβλίων για τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία
της χώρας. [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 15 Ιανουαρίου 1975, αρ.φύλ.110]
Θετική η κυκλοφορία από τον ΟΕΔΒ τριών ανθολογίων για τις έξι τάξεις ου Δημοτικού σχολείου (ένα
ανά δύο τάξεις) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τα Αναγνωστικά, «η πρώτη ανάσα στην
κατάθλιψη που ζούμε τόσα χρόνια στα σχολικά βιβλία» [Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, 12 Νοέμβρη
1975, αρ.φύλ.115]
Δ.Ο.Ε.
Άρθρο για την καθαριότητα των σχολείων. [Διδασκαλικόν Βήμα, 5 Δεκεμβρίου 1975, αρ.φύλ. 784]
Βιβλιογραφική παρουσίαση «πρωτότυπων βοηθητικών τετραδίων» για το Δημοτικό Σχολείο και μιας
μεθόδου «Αντικομπιούτερ» για την αντιμετώπιση του «γενικού, επίμονου και απαράδεκτου
φαινομένου της βραδυκινησίας στις αριθμητικές πράξεις.» [Διδασκαλικόν Βήμα, 5 Δεκεμβρίου 1975,
αρ.φύλ. 784]
Άρθρο για «τα σχολικά διδακτήρια – μαμμούθ». [Διδασκαλικόν Βήμα, 22 Δεκεμβρίου 1975, αρ.φύλ.
785]
Ο.Λ.Μ.Ε.
Μήνυμα της Γενικής Συνελεύσεως των καθηγητών Μέσης Εκπαιδεύσεως προς τους μαθητές και τις
μαθήτριες των γυμνασίων της Ελλάδος. «Ιδιαίτερα σήμερα, μετά από τις πικρές εμπειρίες των
τελευταίων χρόνων, προβάλλει σαν χρέος επιτακτικό για το μαθητή και το δάσκαλο να
συμπορευθούν για το στέρεο χτίσιμο μιας ουσιαστικά δημοκρατικής παιδείας που στάθηκε πάντα
ο καημός του λαού μας.» [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 1 –15 Σεπτεμβρίου 1975, τεύχη 436 - 437]
Κρίση στις σχέσεις διδακτικού και διοικητικού – εποπτικού προσωπικού ως αποτέλεσμα του
«εθισμού στην αυταρχία και στην αυθαιρεσία που δημιούργησε η περίοδος της
δικτατορίας.» [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 15 Οκτωβρίου 1975, τεύχος 439]
Εισήγηση από το Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Λευκωσίας: «Η Δημοκρατία μέσα στην
τάξη». [Πληροφοριακό Δελτίο ΟΛΜΕ, 1- 15 Ιουνίου 1976, τεύχη 454 - 455]
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Στο παιδαγωγικό οργανωτικό και πρακτικό πεδίο, το αίτημα για την καθιέρωση της δημοτικής
γλώσσας είναι το μόνο κοινό σημείο που διατρέχει και τα τρία περιοδικά. Η ΟΙΕΛΕ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα
για ζητήματα διδακτικής και για τον πρωτοποριακό τότε θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων. Η ΔΟΕ
καταθέτει προτάσεις για τις σχολικές εφορίες και για ένα νέο καταστατικό του Συλλόγου Διδασκόντων,
ενώ η ΟΛΜΕ παρουσιάζει προτάσεις για την απλούστευση της γραφειοκρατίας και για ζητήματα που
αφορούν τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης.
Στο παιδαγωγικό πεδίο, η ΟΙΕΛΕ επιτρέπει την εμφάνιση μιας μαθητοκεντρικής στάσης που
ερμηνεύεται ίσως από το γεγονός ότι παρά τις ελπίδες που διατυπώθηκαν κατά τη μεταπολιτευτική
περίοδο οι εργασιακές της διεκδικήσεις έμειναν μετέωρες. Στο ίδιο πεδίο, έχοντας την υποστήριξη της
Πολιτείας, η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ εμφανίζουν μια οργανωσιακή στάση σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης
της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας.
Μέσα από τα κείμενα των περιοδικών που παραθέσαμε και που αποτυπώνουν μία από τις πολλές εικόνες
που θα μπορούσαμε να έχουμε για τα εκπαιδευτικά ζητήματα που συναρθρώνουν αντίληψη για την
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης κατά το 1975 – 76, αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός πλήθους
σημείων που πλέχτηκαν μαζί σε ένα ενιαίο όλο αλλά βρίσκονται και σε διαρκή αλληλεπίδραση και κίνηση.
Η δράση της επίσημης Πολιτείας επηρέαζε τη στάση της ΟΛΜΕ επί παραδείγματι που κινητοποιούσε και
την ΟΙΕΛΕ της οποίας οι διεκδικήσεις εκείνης της διετίας μοιάζουν με τις σημερινές, ενώ ο Δάσκαλος ζητά
ακόμη να τον αναγνωρίσουν ως τον «Σίμωνα τον Κυρηναίο της Εκπαίδευσης».
Μια δυναμική χαρτογράφηση των λαβυρίνθων της περιόδου από την πλευρά της κατάδειξης του
συνόλου των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των σημείων ώστε να προκύψει μια θέση είναι ένα δύσκολο
εγχείρημα. «Δύσκολο, δύσκολο της γης το πέρασμα και να μη βγαίνει καν ένα συμπέρασμα», γράφει ο

Οδυσσέας Ελύτης στη Μαρία Νεφέλη. Το δικό μας συμπέρασμα είναι η διαχρονική σκέψη του Ευάγ.
Παπανούτσου: «Έχουμε ανάγκη από ένα σχολείο καινούριο, για να μορφώσουμε ένα νέο τύπο ανθρώπου,
εκείνου που θα στέκεται στερεά απάνω στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και ταυτόχρονα θα
πάρει στα σοβαρά το πεπρωμένο του σαν παιδί της πατρίδας του και πολίτης της οικουμένης».
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«ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ».
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Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Δ.Μακεδονίας
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης καθώς επίσης και σε διάφορες σχετικές
μονογραφίες ο αρχαιογνωστικός προσανατολισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχει
ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως. Η ποικιλία των ερμηνειών που έχουν προταθεί εξαρτάται από τα θεωρητικά
εργαλεία που χρησιμοποιεί ο ερευνητής, τα οποία απορρέουν από τις ρητές ή λανθάνουσες
επιστημολογικές του παραδοχές. Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί μια πρώτη κατηγοριοποίηση των
ερμηνειών αυτών μέσα από ένα σχήμα που διακρίνει τριών τάξεων ερμηνείες: τις ερμηνευτικές απόπειρες
μικροσκοπικής κλίμακας, τα ερμηνευτικά σχήματα, και τα συμπαγή ερμηνευτικά «παραδείγματα».

ABSTRACT
In the Greek education historiography, as well as in other related studies, the classicistic
orientation of the whole educational system has been interpreted in different ways. The variety of
those interpretations depends on the theoretical tools used by every researcher and arisen from their
epistemological attitudes. In this paper the classification of the suggested interpretations will be
undertaken on the base of a model which differentiates three kinds them: interpretational attempts,
interpretational models and interpretational «paradigms».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θέλω να ξεκινήσω την εισήγησή μου με μια προγραμματική δήλωση. Όσα σκοπεύω να σας εκθέσω
παρακάτω συνιστούν περισσότερο μια αφορμή για να στηθεί και να σταθεί μια υπόθεση εργασίας και
λιγότερο ενδελεχή συμπεράσματα μιας εξαντλητικής μετα-ιστοριογραφικής έρευνας.
Αυτό βασικά που θα επιχειρήσω είναι μια ταξινόμηση των ερμηνειών που έχουν προταθεί γύρω
από τον αρχαιογνωστικό προσανατολισμό της ελληνικής εκπαίδευσης θεωρώντας πως μια τέτοια
ταξινόμηση προλειαίνει το έδαφος για μια συστηματική τους σύγκριση και αποτίμησή. Είναι προφανές
πως σε μια ερμηνεία αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει είναι η εμβέλειά της, η επάρκειά της. Εξίσου
προφανές όμως είναι για όσους ασχολούνται με τις κοινωνικές επιστήμες πως δεν υπάρχει ένα μέτρο
απόλυτο για αποτιμήσει κανείς αυτήν την επάρκεια ή την ανεπάρκεια με μαθηματικό πρόσημο. Υπάρχει
ωστόσο ένας τρόπος η εκάστοτε ερμηνεία εντασσόμενη στο πλαίσιο που την παρήγαγε να αποκτήσει τις
αθέατες διαστάσεις και το ειδικό της βάρος. Αυτό λοιπόν θα επιχειρήσουμε κατηγοριοποιώντας τις
ερμηνείες που έχουν προταθεί στην ελληνική ιστοριογραφική έρευνα αλλά και στις αντίστοιχες
κοινωνιολογικές ή και φιλολογικές μελέτες και μονογραφίες για τον κυρίαρχο αρχαιογνωστικό
προσανατολισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Οι ερμηνείες αυτές θα ομαδοποιηθούν με κριτήριο τα αναλυτικά εργαλεία, και το θεωρητικό
πλαίσιο των εκάστοτε ερευνητών, με κριτήριο δηλ. τις επιστημολογικές τους ορίζουσες. Η αναγωγή
στις επιστημολογικές ορίζουσες και τις θεωρητικές καταβολές αυτών των σχημάτων θεωρώ ότι είναι

αναγκαία, αν θέλουμε να καταδείξουμε και να κατανοήσουμε τα όρια τους. Αυτό εξάλλου υπαινίσσομαι
και στον τίτλο της εισήγησής μου, όταν κάνω λόγο για ερμηνευτικές απόπειρες μικροσκοπικής κλίμακας
από τη μία και για συμπαγή ερμηνευτικά «παραδείγματα» από την άλλη, εννοώντας τους δυο ακραίους
πόλους ενός συνεχούς.

Από τις ερμηνευτικές απόπειρες στα ερμηνευτικά «παραδείγματα»
Ως ερμηνευτικές απόπειρες θεωρώ εκείνες τις ερμηνείες που εστιάζουν μονοσήμαντα σε
κάποιες αιτίες, είτε είναι αυτές ψυχολογικές/ψυχολογίζουσες, είτε κοινωνικές, οικονομικές, ή
και πολιτικές πάντως έχουν συνήθως μια θεμελίωση εμπειρικίστικη. Επικαλούνται δηλ. τα εμπειρικά
δεδομένα χωρίς τη διαμεσολάβηση ενός θεωρητικού σχήματος, αφού επιστημολογικά αυτό που
χαρακτηρίζει αυτές τις απόπειρες είναι το αδιαφανές πλαίσιο των θεωρητικών παραδοχών των
ερευνητών τους. Για αυτό εξάλλου, αυτό που λείπει κυρίως στις απόπειρες αυτές, είναι η αναγωγή και
η σύνδεση ενός φαινομένου της εκπαίδευσης με τα άλλα επίπεδα της κοινωνικής πρακτικής μέσω ενός
συνεπούς και συνεχούς θεωρητικού κώδικα και για αυτό το λόγο θεωρώ πως οι απόπειρες αυτές
κινούνται στη μικροσκοπική κλίμακα. Η κριτική που ασκώ εδώ έχει νόημα, στο βαθμό που πιστεύω πως
οποιαδήποτε ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων δεν μπορεί παρά να επιχειρείται καταρχάς
μακροσκοπικά δηλ. να επιχειρεί να συνδέσει και να εντάξει την εκπαίδευση στα γενικότερα κοινωνικά,
οικονομικά πολιτικά συμφραζόμενά της με τη βοήθεια επεξεργασμένων θεωρητικών εργαλείων. Οι
μικροσκοπικές καταγραφές που εστιάζουν είτε σε ένα φαινόμενο είτε σε παραμέτρους του, χωρίς να
χάνουν το ενδιαφέρον τους, έχουν εκ των πραγμάτων περιορισμένη εμβέλεια, αν δεν συσχετισθούν με τα
δεδομένα της μακροσκοπικής προοπτικής.
Στις ερμηνευτικές αυτές απόπειρες μικροσκοπικής τάξης ανήκει κατά τη γνώμη μου ένας από
τους γνωστότερους κοινούς τόπους της ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης μας: ο κοινός τόπος «περί
αυτούσιας μεταφύτευσης θεσμών». Η «αυτούσια μεταφύτευση» στοιχειοθετείται εμπειρικά, καθώς ο
ιδρυτικός νόμος τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-1834 και 1836αντιγράφουν τον αντίστοιχο βαυαρικό κάθε φορά. Έτσι μεταφυτεύεται στην Ελλάδα ο κυρίαρχος στη
Βαυαρία νεοανθρωπισμός και παγιώνεται σε σταθερό γνώρισμά της ελληνικής εκπαίδευσης ο
αρχαιογνωστικός προσανατολισμός. Ο κοινός αυτός τόπος άλλοτε τονίζει το στοιχείο της έξωθεν
επιβολής-μας τον επέβαλαν οι Βαυαροί- και άλλοτε μετατοπίζει το κέντρο βάρους στο μιμητισμό και τη
ξενομανία της φυλής.(βλ. Θ. Χατζηστεφανίδης, 1990)
Στον άλλο ακραίο πόλο έχουμε στη σχετική βιβλιογραφία ό,τι ονόμασα συμπαγή ερμηνευτικά
«παραδείγματα». Μιλώ εδώ για «παραδείγματα» χρησιμοποιώντας τον πολιτογραφημένο στην
επιστημολογία όρο του Th. Kuhn για να δηλώσω πως πρόκειται για συγκροτημένες θεωρητικά
προτάσεις με εσωτερική συνοχή και συνέπεια. Οι ερμηνευτικές αυτές προτάσεις παράγονται μέσα στο
πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνικών θεωριών. Ένα βασικό γνώρισμα μάλιστα αυτών των κοινωνικών
θεωριών που μας επιτρέπει να μιλάμε για «παραδείγματα» είναι το γεγονός πως αυτές οι
θεωρίες προβάλλουν μια συνολική ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας σε όλες τις εκφάνσεις
της. Οι εκάστοτε ερευνητές σε αυτήν την περίπτωση αποδέχονται τις βασικές παραδοχές αυτών των
κοινωνικών θεωριών και χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα αναλυτικά εργαλεία για να διαμορφώσουν και να
προτείνουν μια συνολική «ανάγνωση»της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έτσι στο πλαίσιο
της συνολικής αυτής «ανάγνωσης» ερμηνεύονται και επιμέρους φαινόμενα, όπως ο αρχαιογνωστικός
προσανατολισμός της εκπαίδευσης. Στο χώρο της ιστορίας αλλά και της κοινωνιολογίας της ελληνικής
εκπαίδευσης το χαρακτηριστικότερο «παράδειγμα» έτσι όπως το περιγράψαμε είναι-κατά τη γνώμη μουτο μαρξιστικό ή νεομαρξιστικό. Το «παράδειγμα» αυτό εμφανίζεται στη σχετική βιβλιογραφία με
πολλά υποπαραδείγματα.
Διατρέχοντας –το τονίζω πάλι δειγματοληπτικά και όχι εξαντλητικά τη βιβλιογραφία- θα σταθώ σε
ορισμένα από αυτά τα υποπαραδείγματα. Ο Κ. Τσουκαλάς στη διατριβή του «Εξάρτηση και
αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922)»
αποστασιοποιείται καταρχήν από τις προηγούμενες έρευνες που αντιμετωπίζαν ιδεαλιστικά το ζήτημα

και απέδιδαν τη διαστρέβλωση του σχολικού προγράμματος στις ιδεολογικές επιπτώσεις της Μεγάλης
Ιδέας. Το σημαντικό για αυτόν είναι να απομονώσει εκείνα «τα αίτια που οδήγησαν την άρχουσα τάξη στο
σύνολό της να μην ασπαστεί τις φιλελεύθερες αντιεκκλησιαστικές και αντιπαραδοσιακές θέσεις που
βρίσκουμε συνήθως σε σχέση με την εκπαίδευση στα αντίστοιχα αστικά και μικροαστικά στρώματα των
περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών και που… χαρακτηρίζαν την ελληνόφωνη αστική τάξη πριν από την
ανεξαρτησία της χώρας.»(Κ. Τσουκαλάς, 1985, 561) Αν-για τον ερευνητή- η αρχαιολατρία στην
εκπαίδευση εκφράζει ένα εθνικιστικό προσανατολισμό, στον οποίο το εθνικό ιδεώδες ταυτίζεται
ολοκληρωτικά με το ιστορικό παρελθόν, η στροφή προς αυτό το ιδεολογικοποιημένο παρελθόν και «η
παραγνώριση της κοινωνικής πραγματικότητας (γλώσσα, ιστορία, κοινωνία και φύση «πρέπει να
ερμηνευθούν κάτω από το φως της υπερεδαφικής ιδιομορφίας του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού…
οι. Έλληνες σφυρηλάτησαν το εθνικό τους «πρόταγμα» κατασκευάζοντας και αναπαράγοντας μιαν
άρρηκτη ιδεολογική κοινότητα περισσότερο από μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη
κοινωνία.»(όπ.π.,567)
Ο υπερκλασικιστικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης θέτει ζητήματα όχι τόσο σε σχέση με την
παραμέληση των θετικών επιστημών(αφού αυτή με μια έννοια αντανακλά ως ανυπαρξία δευτέρου
σχολικού δικτύου τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης τον αντιπαραγωγικό, μεταπρατικό
χαρακτήρα της ελληνικής αστικής τάξης) όσο σε σχέση με τη χρήση του γλωσσικού οργάνου. Από αυτήν
την άποψη είναι σαφές πως υπερκλασικιστικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης υπηρετεί την
εδραίωση της καθαρεύουσας. Η καθαρεύουσα ως γλωσσικό συνεχές απέτρεψε τη δημιουργία μιας
αυστηρής διγλωσσίας που θα οδηγούσε σε κοινωνική πόλωση και σε συνειδητοποίηση του προβλήματος
από τη μάζα του πληθυσμού. Αντίθετα ο μη αποκρυσταλλωμένος χαρακτήρας της ως ενός γλωσσικού
συνεχούς δεν αντιστοιχούσε μόνο στην εσωτερική διαφοροποίηση των μορφωμένων μη παραγωγικών
αστικών στρωμάτων, αλλά επέτρεπε και την πρόσβαση στα διάφορα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού
ανάλογα με το επίπεδο της τυπικής εκπαίδευσης ή αλλιώς ανάλογα με το βαθμό καθαρότητας της
χρησιμοποιούμενης γλώσσας, υποθάλποντας έτσι τις προσδοκίες των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων
για μια θέση στον κρατικό μηχανισμό.(όπ.π., 565)
Ένα άλλο χαρακτηριστικό υποπαράδειγμα αυτής της κατεύθυνσης είναι αυτό που τονίζει τη
διάσταση της ιδεολογικής χειραγώγησης των μαθητών μέσω της διδασκαλίας των νεκρών γλωσσών.
Σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα –στο οποίο κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν καταρχάς να υπαχθούν
οι Α. Φραγκουδάκη, και Χ. Νούτσος - και στο βαθμό που το σχολείο είναι ένας προνομιακός
μηχανισμός εγχάραξης ιδεολογίας στην υπηρεσία του κράτους, η αρχαιογνωσία στην ελληνική
εκπαίδευση υπηρέτησε τις ιδεολογικοπολιτικές επιλογές εκείνων των κοινωνικών και πολιτικών
δυνάμεων που είχαν τον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Πιο συγκεκριμένα θα γράψει ο Χ. Νούτσος στη
διατριβή του «Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος(1931-1973) - «η προτεραιότητα
λοιπόν του παρελθόντος, όπως εκφράζεται στα προγράμματα, δε μπορεί παρά να χρησιμοποιείται για τη
δικαίωση του παρόντος. Αυτό σημαίνει πως το παρόν για να ελεγχθεί και, ειδικότερα για να τροποποιηθεί
η συμπεριφορά των μαθητών σύμφωνα με ορισμένες αξίες είναι ανάγκη να βρεθεί μια ορισμένη δικαίωση
αυτών των αξιών …Οι αξίες λοιπόν του παρελθόντος περιβάλλονται με το κύρος όχι μόνο του άφθαστου
πρότυπου αλλά κυρίως με τις ιδιότητες της υπερχρονικότητας και της οικουμενικότητας, χάρη στις οποίες
δικαιώνεται η αναγκαιότητα μετάδοσης αυτών των αξιών στο παρόν.»(Χ. Νούτσος, 1988, 200) Έτσι
σύμφωνα με τον μελετητή « ..κύρια επιδίωξη των συντακτών του προγράμματος στη δευτεροβάθμια
γενική εκπαίδευση της χώρας μας, το χρονικό διάστημα 1931-1973 ήταν η εγχάραξη
ενός ιδεολογικοποιημένου παρελθόντος στους μαθητές, ώστε να αποτραπεί κάθε κριτική αντιμετώπιση
του κοινωνικού παρόντος και να εξασφαλιστεί ταυτόχρονα η συνοχή αυτού του παρόντος.»(όπ.π., 210).
Ο ίδιος μελετητής θεωρεί πως η ερμηνευτική προσπάθεια που αποδίδει τη σταθερότητα των οργανωτικών
μορφών της σχολικής γνώσης-άρα και της αρχαιογνωσίας- στη μεταφύτευση ξένων προτύπων είναι
«εντελώς σχηματική και επιπόλαιη»( όπ.π., 212). Σχηματική και επιπόλαιη στο βαθμό που «παρασιωπά
τους ιδιαίτερους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που ευνόησαν τόσο τη μεταφύτευση αυτών
των προτύπων όσο και τη μακρόχρονη αντοχή αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος μέσα σε
διαφοροποιημένες κοινωνικές συνθήκες»(όπ.π.). Για το Νούτσο η μακροβιότητα των οργανωτικών
αυτών σχέσεων της σχολικής γνώσης οφείλεται στην αδυναμία της αστικής τάξης «για λόγους
κοινωνικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς, να φέρει σε πέρας τις εκπαιδευτικές της μεταρρυθμίσεις,

γεγονός που επέτρεψε και ευνόησε τη μακρόχρονη κυριαρχία βασικών αρχών της παραδοσιακής
ιδεολογίας.»( όπ.π., 301)
Στο ίδιο πνεύμα η Α. Φραγκουδάκη στο βιβλίο της «Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και
φιλελεύθεροι διανοούμενοι», θα συμμεριστεί σε μεγάλο βαθμό την ανάλυση του Τσουκαλά για τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής αστικής τάξης ως το 1922, γνωρίσματα όπως
ο παρελθοντισμός της,
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πνεύματος,
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εκκλησία(Α. Φραγκουδάκη, 1977, 96). Η Φραγκουδάκη επίσης θα θεωρήσει πως η εμμονή στην
αρχαιογνωσία και γενικότερα η ακύρωση όλων των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών μέχρι το 1922
οφείλεται σε συγκρούσεις των αστικών με τις προ-αστικές δυνάμεις, ενώ για το διάστημα από το 1922
ως το 1976 θα ισχυριστεί πως η σύγκρουση θα μεταφερθεί μέσα στην αστική, θα καταστεί
δηλ. ενδοαστική. Έτσι θα γράψει τα εξής για την τύχη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1929:«Η
κρατική εξουσία θα αντιμετωπίσει για τριάντα χρόνια ακόμη τον προσανατολισμό των σπουδών στις
νεκρές γλώσσες σαν τη μόνη εγγύηση για την ιδεολογική διαμόρφωση των μαθητών με στόχο τη
διατήρηση των κοινωνικών κατεστημένων. Για τριάντα χρόνια θα βλέπει στην πρακτική κατεύθυνση του
σχολείου τον κίνδυνο να ξεφύγουν οι μαθητές από τον ιδεολογικό-πολιτικό έλεγχο της εξουσίας.»( όπ.π.,
65)
Ο Σ. Μπουζάκης από την άλλη μέσα στο πλαίσιο του ίδιο παραδείγματος θα χρησιμοποιήσει ως
αναλυτικό εργαλείο τη νεομαρξιστικής προέλευσης διχοτομία ανάμεσα σε μητροπολιτικό κέντρο και
εξαρτημένη περιφέρεια και θα αποφανθεί πως «με την άκριτη μεταφύτευση ξένων εκπαιδευτικών
προτύπων που φαίνονται δημοκρατικά αλλά δεν έχουν σχέση με την ελληνική εκπαίδευση δεν
θεμελιώνεται απλώς ένα εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά η εξάρτηση γενικά της ελληνικής εκπαίδευσης από
ξένα εκπαιδευτικά συστήματα.»(Σ. Μπουζάκης, 1999, 39) Σύμφωνα με το Σ. Μπουζάκη «στην Οθωνική
περίοδο θα διαμορφωθεί, θα εδραιωθεί και θα αποτελέσει μόνιμο συνοδό της νεοελληνικής εκπαίδευσης
ο μεταφυτευμένος από τη Βαυαρία κλασικισμός..»( όπ.π., 41). Η εμμονή όμως στον αρχαιογνωστικό
προσανατολισμό σε τελευταία ανάλυση θα ερμηνευθεί από τη «μόνιμη αδυναμία» της μεταπρατικής και
εξαρτημένης αστικής τάξης –τουλάχιστον μέχρι το 1976- «να επιβάλλει το αστικό σχολείο»(όπ.π., 69)
μέσα από τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
Στο πλαίσιο του ίδιου «παραδείγματος» ενδιαφέρον έχει και το σχήμα που προτείνει ο
Ν. Μουζέλης στο παλαιότερο βιβλίο του «Νεοελληνική κοινωνία: όψεις υπανάπτυξης». Σύμφωνα με
αυτό τόσο ο αρχαιογνωστικός προσανατολισμός της ελληνικής εκπαίδευσης όσο και η εμμονή στην
καθαρεύουσα θα θεωρηθούν ως όψεις του ίδιου νομίσματος, δηλ. του φορμαλιστικού χαρακτήρα της
ελληνικής κοινωνίας τόσο σε πολιτικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Θα θεωρηθούν ως ένα ακόμη
παράδειγμα που δείχνει πως λείπει η ενδογενής ανάπτυξη, «αφού όχι μόνο οι πολιτικοί θεσμοί αλλά
σχεδόν και οι πιο πολλές από τις κυριότερες ιδεολογικές –πολιτιστικές τάσεις που υπάρχουν στη χώρα
έχουν δυτική προέλευση. Αρκεί να θυμηθούμε πως ακόμα και η προσκόλληση του σύγχρονου Έλληνα
στο αρχαίο παρελθόν του είναι προϊόν εισαγωγής από το εξωτερικό, προϊόν που αναπτύχθηκε από την
Ευρώπη της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού»(Ν.Μουζέλης,1978,321). Ο πολιτιστικός φορμαλισμός
όμως κατά τον ερευνητή είναι δείγμα καπιταλιστικής υπανάπτυξης.
Ο Α. Γκότοβος θα αποδυθεί σε ένα δυσκολότερο εγχείρημα στο βιβλίο του «Παράδοση και
γλώσσα στο σχολείο» καθώς θα εξετάσει τη νομιμοποίηση των γλωσσικών μεταρρυθμίσεων στην ελληνική
εκπαίδευση και θα εκτείνει την προσπάθεια του μέχρι και το 1987, χρονιά σημαδιακή για την τύχη του
μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Α. Γκότοβος στο βιβλίο του αυτό αναφερόμενος στην
περίοδο που μεσολάβησε από την μεταρρύθμιση του 1976 μέχρι τη συζήτηση για την επαναφορά των
αρχαίων Ελληνικών το 1987 θα αποφανθεί σχολιάζοντας το σχετικό διάλογο γύρω από τη γλώσσα: «η
διαμαρτυρία που εκδηλώθηκε από το 1976 και μετά εναντίον της σχολικής γλώσσας και της γραμματικής
της είναι εκδήλωση μιας αντίστασης εκ μέρους συντηρητικών, φιλελεύθερων και αριστερών
διανοούμενων που δεν θέλουν δεν μπορούν να παραδεχθούν ότι η καθαρεύουσα έχει οριστικά
απομακρυνθεί από την εκπαίδευση και γενικά από την επίσημη επικοινωνία και μαζί με αυτήν έχει
απομακρυνθεί ένας ολόκληρος «κόσμος»- η καθαρευουσιάνικη νοηματοδότηση της πραγματικότητας. Η
διαμαρτυρία αυτή ήταν αναμενόμενη επειδή καμία κοινωνική ομάδα δεν παραιτείται χωρίς διαμαρτυρία
από τα προνόμια που της εξασφαλίζει κάποιο καθεστώς.»(Α. Γκότοβος, 1991, 151)

Από την άλλη ανάμεσα στις ερμηνευτικές απόπειρες μικροσκοπικής κλίμακας και στα συμπαγή
ερμηνευτικά «παραδείγματα» υπάρχει μια άλλη κατηγορία, ό,τι αποκαλώ ερμηνευτικά σχήματα..
Πρόκειται για ερμηνείες που συγκροτούνται στη βάση επίκαιρων κάθε φορά τάσεων στις κοινωνικές
επιστήμες(Ιστοριογραφία, Παιδαγωγική, Κοινωνιολογία)και εξειδικεύονται για να εξηγήσουν καταστάσεις
και φαινόμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα ερμηνευτικά αυτά σχήματα απορρέουν και αυτά από
ένα θεωρητικό πλαίσιο παραπέμποντας σε μια υπερκείμενη θεωρία ή σε ένα υπερκείμενο θεωρητικό
σχήμα. Διαφοροποιούνται από ό,τι ονόμασα ερμηνευτικά «παραδείγματα» καθώς οι υπερκείμενες
θεωρητικές τους παραδοχές δεν εμφανίζονται με την απαίτηση να ερμηνεύσουν συνολικά την κοινωνική
πραγματικότητα, αφού αναφέρονται σε επιμέρους φαινόμενα και είναι συνήθως εντοπισμένες στην
ελληνική πραγματικότητα. Διαφοροποιούνται και σε ένα άλλο σημείο καθώς μπορούν να χρησιμοποιούν
αναλυτικά και θεωρητικά εργαλεία όχι αναγκαστικά από ένα υπερκείμενο θεωρητικό παράδειγμα..
Στο πλαίσιο αυτών των ερμηνευτικών σχημάτων ο Ν. Τερζής αρχικά στη διατριβή του «Το κίνημα
της εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα μεταξύ παράδοσης και εκσυγχρονισμού(1902-1920)» θα
θεωρήσει τον αρχαϊσμό γενικότερα ως την κυρίαρχη ιδεολογία της πολιτιστικής ζωής στον 19 ο αιώνα. Ο
αρχαϊσμός σύμφωνα με τον ερευνητή ως ένα κίνημα επιστροφής στις ρίζες και στην παράδοση
σηματοδοτεί μια κοινωνία σε κρίση νοήματος. Σε κρίση νοήματος βρίσκονται συνήθως οι κοινωνίες σε
μεταβατικές φάσεις και σε μια τέτοια μεταβατική φάση βρίσκεται η ελληνική κοινωνία κατά τη δημιουργία
του ελληνικού κράτους. Σε μεταγενέστερη εργασία του ο ίδιος ερευνητής θα συσχετίσει την τον
αρχαιογνωστικό προσανατολισμό στην ελληνική εκπαίδευση με την επικράτηση του παραδοσιακού
ρεύματος στην ελληνική κοινωνία και θα ισχυρισθεί πως ο προσανατολισμός αυτός μπορεί να
κατανοηθεί μόνο ως ένα μέσο προς ένα σκοπό. Θα θεωρήσει δηλ. πως μέσω του γλωσσικού τύπου της
καθαρεύουσας και της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών το νεοελληνικό κράτος επιχείρησε να
κοινωνικοποιήσει τους μαθητές μεταδίδοντας αξίες και ερμηνευτικά πρότυπα που να επιδιώκουν και να
υποστηρίζουν την αναβίωση ενός «λαμπρού παρελθόντος» (Ν. Τερζής, 1990).
Στην ίδια περίπου κατεύθυνση θα κινηθεί ο Δ. Χαραλάμπους με τη διατριβή του «Εκπαιδευτική
πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρρύθμιση(1950-1974)». Έχοντας ως βασικό αναλυτικό εργαλείο ένα
τριμερές σχήμα που προβλέπει το φιλελεύθερο, το συντηρητικό και το αριστερό εκπαιδευτικό ρεύμα κατ’
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αρχαιογνωστικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης για την περίοδο από το 1950-1974 ερμηνεύεται με
την αναγωγή του ανθρωπιστικού ιδεώδους στο ελληνοχριστιανικό και την περιχαράκωση γύρω από αυτό
των κυρίαρχων κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που ελέγχουν το σχολικό μηχανισμό. Για την περίοδο
που εξετάζει ο ερευνητής είναι χαρακτηριστικό όπως γράφει πως «το συντηρητικό εκπαιδευτικό ρεύμα
έχοντας βιώσει τις νέες εμπειρίες του ελλαδικού χώρου(ανάπτυξη αριστεράς, εμφύλιος) θα
περιχαρακωθεί στο ιδεώδες του ελληνοχριστιανισμού με βασικό άξονα την επιστροφή στο παρελθόν και
την επαναφορά αξιών αιώνιων.»(Δ. Χαραλάμπους, 1990, 52-53)
Είναι προφανές πως και τα δύο ερμηνευτικά σχήματα στηρίζονται και απορρέουν από
ένα υπερκείμενο θεωρητικό πλαίσιο που προϋποθέτει μια πολιτικοκοινωνική ανάλυση της ελληνικής
κοινωνίας, η οποία διαφοροποιείται από το προηγούμενο μαρξιστικό «παράδειγμα».

Καταληκτικές παρατηρήσεις
Θα κλείσω κάπως βιαστικά τη σύντομη αυτή, δειγματοληπτική περιδιάβαση στη σχετική
βιβλιογραφία επισημαίνοντας τα εξής:
Α) Καταρχάς είναι σαφές πως ό,τι ονόμασα ερμηνευτική απόπειρα μικροσκοπικής
κλίμακας, δηλ απόπειρα
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ερμηνεία ό,τι κανονικά θα αποτελούσε αφετηρία και εφαλτήριο για αυτήν, στερείται επιστημονικής
εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Ως στοιχείο περιγραφής και καταγραφής βεβαίως διατηρεί την αξία της στο
βαθμό που στηρίζεται στα εμπειρικά δεδομένα.
Β) Η διάκριση ανάμεσα σε ερμηνευτικά «παραδείγματα» και ερμηνευτικά σχήματα είναι υπό
αίρεση, μένει δηλ. να αποδειχθεί μέσα από μια ενδελεχέστερη έρευνα. Είναι προφανές πως καταρχάς

πως και ερμηνευτικά σχήματα απορρέουν από επιστημολογικά «παραδείγματα». Μένει ωστόσο να
διερευνηθεί αν αυτά τα τελευταία μπορούν –μέσω αναγωγών- να συγκροτήσουν και αναγνωρίσιμα
ερμηνευτικά παραδείγματα όπως αυτό που ανέφερα. Σε αυτήν την ενδελεχέστερη έρευνα θα είχε
εξαιρετικό ενδιαφέρον να διαπιστώναμε ποό και πώς τα διάφορα ερμηνευτικά προτάγματα-ανεξάρτητα
από τις επιστημολογικές τους ορίζουσες- συναντιώνται και εφάπτονται μεταξύ τους.
Γ) Για τις δύο τελευταίες κατηγορίες έχω να παρατηρήσω πως τα περισσότερα από τα έργα που
ανέφερα, εξετάζουν τον αρχαιογνωστικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης για μια ορισμένη χρονική
περίοδο. Αυτό βεβαίως γίνεται δικαιολογημένα στο βαθμό που οι εκάστοτε συνθήκες πολιτικές,
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες διαφέρουν και επιβάλλουν μια άλλη προσέγγιση. Ωστόσο εκκρεμεί
λοιπόν μια συνολικότερη αποτίμηση και ερμηνεία, η οποία θα ανιχνεύσει τη συνέχεια και την ασυνέχεια,
τις ρήξεις αλλά και τις επαναλήψεις στη μακροβιότερη ίσως «συζήτηση»-μαζί με το γλωσσικό- γύρω από
τα εκπαιδευτικά μας πράγματα.. Ανοικτό είναι και το ζήτημα των Αρχαίων Ελληνικών μετά το 1992, όταν
επανέρχονται στη γυμνασιακή βαθμίδα από το πρωτότυπο. Βεβαίως η επαναφορά των Αρχαίων
Ελληνικών στη γυμνασιακή βαθμίδα το 1992 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποκαθιστά τον αρχαιογνωστικό
προσανατολισμό της νεοελληνικής εκπαίδευσης, ωστόσο έχει ενδιαφέρον ως κίνηση
παλινδρόμησης ασφαλώς μικρότερου βεληνεκούς από ό,τι το γνωστό μας σχήμα μεταρρύθμισης –
αντιμεταρρύθμισης.
Δ) Κατά τη γνώμη μου το φαινόμενο του αρχαιογνωστικού προσανατολισμού στην
εκπαίδευση είναι πιο σύνθετο από ό,τι φαίνεται, αφού αντιστέκεται σε μονοσήμαντες αντιστοιχίσεις και
παρουσιάζει μια εξαιρετική αντοχή στο χρόνο. Αυτό σημαίνει πως ενδεχομένως μας χρειάζονται- στο
πλαίσιο άλλωστε της επιθυμητής διεπιστημονικής προσέγγισης -θεωρητικά και αναλυτικά εργαλεία κα
από άλλους επιστημονικούς κλάδους(π.χ η κοινωνιολογία των αναλυτικών προγραμμάτων, κοινωνική
ψυχολογία, κοινωνική ανθρωπολογία, κοινωνιογλωσσολογία κ.ά), που θα αναδείξουν και άλλες πτυχές
και παραμέτρους τους. Εξάλλου εξαιρετικό ενδιαφέρον θα είχε και μία η συγκριτική προοπτική που θα
εξέταζε ανάλογα ή παρόμοια φαινόμενα και σε άλλους κοινωνικού σχηματισμούς.
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Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΩΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (19461967) - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ «ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ»
Δρ. Παναγιώτης ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην ανακοίνωση αυτή εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στον εκπαιδευτικό λόγο της ΔΟΕ σχετικά με
το γλωσσικό ζήτημα την περίοδο από την επανίδρυσή της, το 1946, έως και το 1967. Ειδικότερα,
αναδεικνύουμε τις θέσεις της ΔΟΕ για το γλωσσικό ζήτημα καθώς και τους παράγοντες που συνέβαλαν
στην διαμόρφωση των θέσεων της και στη διεκδικητική τακτική της. Το πραγματολογικό υλικό της
ανακοίνωσης αποτελούν πρωτίστως πρωτογενείς πηγές: «Διδασκαλικό Βήμα», πρακτικά Γενικών
Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΟΕ. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε
το μεθοδολογικό εργαλείο της ανάλυσης περιεχομένου (ποσοτική και ποιοτική). Η εξαγωγή των
συμπερασμάτων και η ερμηνεία τους έγινε με το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά το σύστημα
αντιπροσώπευσης συμφερόντων που κυριάρχησε την εξεταζόμενη περίοδο στον ελληνικό κοινωνικό
σχηματισμό.

ABSTRACT
In this statement we focus our interest on the DOE educational discourse with regard to the
linguistic question during the period from its re-establishment, in 1946, up to 1967. More specifically,
we discuss the opinions of DOE on the linguistic question as well as the factors that contributed to the
configuration of its ideas and in its tactics. The primary sources for the material for this statement come
from: "Didaskaliko Vima", the formal newspaper of DOE, the transcripts of its General Assemblies and
Administrative Councils. For the treatment of data we used the methodological tool of content
analysis (quantitative and qualitative). The conclusions and their interpretation were based on the
theoretical frame that concerns the system of representation of interests that dominated the examined
period in the Greek social shaping.

Το «γλωσσικό» αποτελούσε το κατ’ εξοχήν ζήτημα που δίχαζε και τον κλάδο των δασκάλων την
πρώτη περίοδο λειτουργίας της ΔΟΕ (1921-1936). Στην ανακοίνωση αυτή θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον
μας στον εκπαιδευτικό λόγο της ΔΟΕ σχετικά με το γλωσσικό ζήτημα την περίοδο από την επανίδρυσή
της, το 1946 έως και το 1967. Ειδικότερα, θα διερευνήσουμε:
·
ποιες ήταν οι θέσεις της ΔΟΕ για το γλωσσικό ζήτημα και πώς αυτές εξελίσσονται στην πορεία του
χρόνου,
·
ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην διαμόρφωση των θέσεων της και στη διεκδικητική τακτική της.
Τα σημαντικότερα στοιχεία για την ανασύνθεση της εικόνας του εκπαιδευτικού λόγου της
ΔΟΕ κατά την περίοδο 1946-1967 προέρχονται από πρωτογενές αρχειακό υλικό της συνδικαλιστικής
οργάνωσης των δασκάλων-νηπιαγωγών, της ΔΟΕ, και από το Υπουργείο Παιδείας, που είναι το αρμόδιο
όργανο της πολιτείας για την άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ειδικότερα:
Το πρωτογενές αρχειακό υλικό από το οποίο προκύπτει η εξέλιξη του εκπαιδευτικού λόγου της
ΔΟΕ προέρχεται:
α) από τις σελίδες του Διδασκαλικού Βήματος (ΔΒ), του επίσημου δημοσιογραφικού οργάνου της
ομοσπονδίας των δασκάλων.
β) από τα επίσημα πρακτικά των ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων της Ομοσπονδίας.

γ) από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων της·
Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το μεθοδολογικό εργαλείο της ανάλυσης περιεχομένου
(ποσοτική και ποιοτική). Ανάλυση περιεχομένου ορίζουμε τη συστηματική και αξιόπιστη μέθοδο με την
οποία συμπυκνώνουμε πολλές λέξεις ενός κειμένου σε λιγότερες κατηγορίες περιεχομένου βασισμένες σε
σαφείς νόμους κωδικοποίησης.
Η νομιμοποίηση χρήσης της μεθόδου «ανάλυσης περιεχομένου» στην παρούσα έρευνα πηγάζει
από τα εξής στοιχεία που στοιχειοθετούν το περιεχόμενό της: α) οι πηγές μας είναι γνωστές και
αξιόλογες· β) μας ενδιαφέρει να επισημάνουμε εσωτερικά στοιχεία των κειμένων που εξετάζουμε (επί του
προκειμένου τον λόγο της ΔΟΕ για το γλωσσικό ζήτημα) και όχι κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά τους·
γ) από την ανάλυση των κειμένων στοχεύουμε στην ανάδειξη και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του
περιεχομένου του εκπαιδευτικού λόγου της ΔΟΕ, με βάση προεπιλεγμένες κατηγορίες ανάλυσης.
Για την ανάλυση του ερευνητικού μας υλικού θα χρησιμοποιήσουμε τόσο την ποσοτική όσο και
την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, καθώς θεωρούμε τις δύο αυτές μορφές της μεθόδου
συμπληρωματικές και αλληλένδετες μεταξύ τους. Ο O. Holsti αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι δύο αυτές
μορφές της μεθόδου αλληλοτροφοδοτούνται και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο ερευνητής με
τη μία γίνονται βάση για περαιτέρω έρευνα μέσω της δεύτερης (Holsti, 1969, σσ. 598-600). Και οι δύο
μαζί συνυπάρχουν οργανικά και μας επιτρέπουν να αποκαλύψουμε το σύνολο των χαρακτηριστικών του
ερευνητικού μας υλικού (Berelson, 1952, σ. 116). Ειδικότερα, ποσοτική ανάλυση, δηλαδή καταμέτρηση
της συχνότητας εμφάνισης του εκπαιδευτικού θέματος «γλώσσα εκπαίδευσης» σε όλη τη διάρκεια της
εξεταζόμενης περιόδου και στατιστική του επεξεργασία, εφαρμόζουμε στα δημοσιεύματα του ΔΒ. Βέβαια,
το αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής δεν μπορεί παρά να είναι καθαρά περιγραφικό.[1] Στην εργασία μας,
όμως, δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για ποσοτική ανάλυση, για την καταμέτρηση απλώς της συχνότητας με
την οποία προβάλλεται κάθε στοιχείο, αλλά και για ποιοτική ανάλυση, «για την παρουσία ή απουσία των
σημαντικών στοιχείων τα οποία περιέχονται ή δεν περιέχονται» (Λαμπίρη-Δημάκη, 1990, σ. 116) στο
ερευνητικό μας υλικό, και τη διερεύνηση σχέσεων, απόψεων, πολιτικών και αντιλήψεων. Αυτό που
ο Holsti ονομάζει «ανάγνωση πίσω από τις γραμμές» (Holsti, 1969, σ. 12), για να οδηγηθούμε με βάση
και το θεωρητικό πλαίσιο σε απαντήσεις των ερωτημάτων της έρευνας, σε κατανόηση και ερμηνεία. Με
την ποιοτική ανάλυση θα αναδειχθούν τα βαθύτερα νοήματα του περιεχομένου, «μέσα από έναν
γενικότερο ερευνητικό σχεδιασμό που επιτρέπει την ανεξάρτητη επιβεβαίωση αυτών των νοημάτων με
συμπληρωματικά στοιχεία» (Κυριαζή, 2000, σ. 293).
Η εξαγωγή των συμπερασμάτων και η ερμηνεία τους θα γίνει με το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά
το σύστημα αντιπροσώπευσης συμφερόντων που κυριάρχησε την εξεταζόμενη περίοδο στον ελληνικό
κοινωνικό σχηματισμό. Η άντληση στοιχείων από το ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο της εποχής που
εξετάζουμε είναι αναγκαία λόγω και της φύσης των δεδομένων της έρευνάς μας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τους Miles και Huberman τα δεδομένα μιας ιστορικής έρευνας βρίσκονται στο δικό τους εννοιολογικό,
πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Η αξιολόγησή τους μπορεί να γίνει, μόνο εάν είναι γνωστό
το ίδιο το πλαίσιο και οι σχέσεις που αναπτύσσονταν σ’ αυτό μεταξύ των συλλογικών υποκειμένων
(Miles-Huberman, 1991, σ. 29).[2]
Όπως έχει υποστηριχθεί, στην περιφέρεια του καπιταλισμού το κράτος λειτουργεί στη θέση της
κυρίαρχης τάξης και συγκροτεί απευθείας τις κοινωνικές ομάδες με διορισμούς εκ των άνω και έντονα
προστατευτικές πολιτικές (Βεργόπουλος, 1985, σσ. 32-47). Αυτό σημαίνει ότι μεταπολεμικά ο έλεγχος της
ελληνικής κοινωνικοοικονομικής δομής από το κράτος ήταν κυρίαρχος, αν όχι απόλυτος. Οι διάφορες
ομάδες συμφερόντων ήταν καχεκτικές, σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από την κρατική εξουσία, ενώ η
τελευταία λειτουργούσε ως γενικός συντονιστής ολόκληρου του κοινωνικού σχηματισμού. Επέβαλλε την
κυρίαρχη «αντικομουνιστική» ιδεολογία, απέδιδε συγκεκριμένο ρόλο στα οργανωμένα συμφέροντα και
με τις άμεσες επενδύσεις και τον έλεγχο που ασκούσε στο χρηματιστικό κεφάλαιο επηρέαζε την ελληνική
οικονομία (Μουζέλης, 1978, σσ. 294-295, Τσουκαλάς, 1981, σσ. 333-343).
Η ίδια η κρατική διοικητική μηχανή ήταν «άκρως κομματικοποιημένη και είχε ελάχιστη αυτονομία
έναντι των κομματικοκρατικών μηχανορραφιών» (Μουζέλης, 2003) και της κομματικής ασυδοσίας. Το
κράτος καθόρισε αυστηρά τα όρια της συνδικαλιστικής δράσης. Εφάρμοσε όλα τα έκτακτα διοικητικά

μέτρα του εμφυλίου και επέκτεινε τον έλεγχο της νομιμοφροσύνης και του πιστοποιητικού κοινωνικών
φρονημάτων ως απαραίτητου στοιχείου προκειμένου ένας εργαζόμενος να θέσει υποψηφιότητα για μέλος
ΔΣ μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Επιπλέον, με τους περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος του
«συνέρχεσθαι» και του δικαιώματος της απεργίας, την παρακολούθηση και την αστυνομική καταστολή
της συνδικαλιστικής κίνησης που «εκτρεπόταν» εκτός των «εθνικοφρόνων» πλαισίων, η συνδικαλιστική
δράση δεν ήταν μόνο περιορισμένη, αλλά και απόλυτα ελεγχόμενη από την κρατική εξουσία, τουλάχιστον
όσον αφορά την ιδεολογική «καθαρότητά» της. Το περιοριστικό πλαίσιο λειτουργίας που επέβαλλε το
κράτος στον ελληνικό συνδικαλισμό ήταν τόσο ασφυκτικό, ώστε δίκαια το συνδικαλιστικό κίνημα στην
Ελλάδα χαρακτηρίστηκε ως ένας «ιδιότυπος κρατικός θεσμός» (Κουκουλές, 1984, σσ. 82-83).[3]
Οι παραπάνω βασικές συνιστώσες του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού (κράτος, κοινωνία,
οικονομία, συνδικαλιστικό κίνημα) προσιδιάζουν στον ιδεότυπο του κρατικού κορπορατισμού, κατά τον
οποίο οι ομάδες συμφερόντων υπόκεινται στην ασφυκτικό έλεγχο του κράτους, τόσο για τη διαμόρφωση
των χαρακτηριστικών τους όσο και για τον έλεγχο των διεκδικήσεών τους, και μετατρέπονται σε
εξαρτήματα της δημόσιας γραφειοκρατίας (ο.π., σσ. 19-26).
Όπως παρατηρούμε στο γράφημα 1, οι σχετικές αναφορές στο ΔΒ για το πρόβλημα
της «γλώσσας» της δημοτικής εκπαίδευσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν ελάχιστες και
περιορίζονται στην αρχή και προς το τέλος της περιόδου που εξετάζουμε. Από το 1950-51 έως και το
1961-62 υπάρχουν μόνο δύο αναφορές. Από το ΟΕ 1962-63 εμφανίζονται και πάλι σχετικές αναφορές στο
ΔΒ, οι οποίες αυξάνονται τα επόμενα δύο ΟΕ και κορυφώνονται το ΟΕ 1964-65, για να ακολουθήσει και
πάλι πλήρη εξαφάνιση του θέματος από τις σελίδες του ΔΒ.

Γράφημα 1.: Εξέλιξη του αριθμού εμφάνισης μονάδων καταγραφής στο ΔΒ που αφορούν την γλώσσα
της εκπαίδευσης ανά ΟΕ
Από την ποιοτική ανάλυση και επεξεργασία του πραγματολογικού υλικού της έρευνας
προκύπτουν τα εξής:
Στην ΙΘ΄ ΓΣ της ΔΟΕ (1947) η άποψη που κυριάρχησε ήταν να μην συζητηθεί εκτενώς το θέμα της
γλώσσας του Δ.Σ. Εκφράστηκε απλώς η ευχή ως γλώσσα του Δημοτικού σχολείου να καθιερωθεί η
Δημοτική και έγινε αναφορά στις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
(Πρακτικά ΙΘ΄ ΓΣ ΔΟΕ, σ. 206). Την ίδια περίοδο εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας ορίζει, ότι

Η ΔΟΕ διερωτάται σχετικά:

Τον Ιούνιο του 1948 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ μιλά για απουσία μόνιμης εκπαιδευτικής
πολιτικής, ανάμεσα στα άλλα και για το γλωσσικό θέμα του Δημοτικού σχολείου. Αναφέρεται στην ύπαρξη
προσωπικών πολιτικών από τους εκάστοτε Υπουργούς Παιδείας,
και σημειώνει ότι δεν εισακούγονται οι απόψεις που εκφράζουν οι δάσκαλοι για το θέμα. Το
Νοέμβριο του ίδιου έτους το ΔΒ δημοσιεύει την είδηση-σχόλιο ότι η εφημερίδα

Αλλά και τον επόμενο μήνα απασχολεί την ΔΟΕ και το ΔΒ «ο Πολιτικός»:

Οι αναφορές αυτές καταδεικνύουν την απροκάλυπτη στάση της ΔΟΕ υπέρ του δημοτικισμού.
Τον Μάιο του 1949, η Διοίκηση της ΔΟΕ, με κύριο άρθρο της στο ΔΒ, απαντά στα επιχειρήματα
του καθηγητή του Παν/μίου Αθηνών Λογοθέτη ο οποίος σε διάλεξή του με θέμα «Ιδανικά καὶ Παιδεία»
κατηγόρησε την πολιτεία ότι παρέδωσε το σχολείο στους δημοτικιστές, οι οποίοι μέσω της διαφθοράς της
γλώσσας το μετέβαλαν σε κέντρο του κομμουνισμού. Η Διοίκηση αντιτάσσει ότι δεν μπορεί να
κατηγορούνται όλοι οι δημοτικιστές ότι είναι κομμουνιστές, ενώ για το θέμα της γλώσσας υποστηρίζει ότι
ο κλάδος έχει σαφή θέση και δεν επιθυμεί να ανοίξει και πάλι το ζήτημα (ΔΒ 108, σ. 1).
Τον Φεβρουάριο του 1950 το ΔΒ δημοσιεύει την υπ. αριθμ. 8631/1950 εγκύκλιο του Υπουργού
Παιδείας Γ. Οικονόμου προς τους εκπαιδευτικούς, στη οποία εμμέσως γίνονται συστάσεις για την
χρησιμοποίηση της καθαρεύουσας στα σχολεία. Η εγκύκλιος καταλήγει:

Εν’ όψει της ΚΕ΄ ΓΣ (1953) η Διοίκηση της ΔΟΕ, υπογραμμίζει την αντίθεσή της στην διδασκαλία
της καθαρεύουσας στο Δημοτικό σχολείο:

Τον Σεπτέμβριο του 1957, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ υπέβαλε στην Επιτροπή Παιδείας τις
προτάσεις του και για το θέμα της «γλώσσας» του Δημοτικού σχολείου:

Οι παραπάνω απόψεις της Διοίκησης αποτέλεσαν την εισήγησή της για την συζήτηση του θέματος στην
Λ΄ Γενική Συνέλευση του κλάδου από την οποία έγιναν αποδεκτές. Επίσης, η Λ΄ Γενική Συνέλευση
αποφάσισε η γλώσσα των αναγνωστικών βιβλίων να είναι μέχρι την Δ΄ τάξη η δημοτική και στις δύο
τελευταίες η απλή καθαρεύουσα (ΔΒ 383, σ. 11).
Στις αποφάσεις της ΛΔ΄ Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ (1962) περιλαμβάνεται η πρόταση
Τον Σεπτέμβριο του 1962 σχόλιο της ΔΟΕ αναφέρεται στον Γενικό Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης
Θεσσαλονίκης, ο οποίος απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου εξέφρασε
Η ΔΟΕ αντέτεινε με καυστικότητα, ότι διγλωσσία υπάρχει,

Η ΛΕ΄ ΓΣ (1963), μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (ΔΒ
514, σ. 3), αποφάσισε να διεκδικηθεί από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, η γλώσσα όλων των
σχολικών βιβλίων του Δημοτικού σχολείου να είναι υποχρεωτικά η δημοτική» (ΔΒ 521, σ. 14).
Τον Απρίλιο του 1964, η Διοίκηση της ΔΟΕ αναφερόμενη στα νέα μέτρα για την παιδεία που
εξήγγειλε απ’ το ραδιόφωνο ο πρόεδρος της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου και σε σχέση με την εξαγγελία
για την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας σ’ όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου, θεωρεί χρέος της
να εκφράσει τις ζωηρότατες ευχαριστίες του κλάδου προς την κυβέρνηση,

Στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ για το θέμα της ΛΣΤ΄ Γενικής Συνέλευσης,

Στην έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ στην ίδια Γενική Συνέλευση,
χαιρετίζεται με ικανοποίηση η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο:

Στην έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΔΟΕ για το 2ο εξάμηνο του ομοσπονδιακού
έτους 1963-64 σημειώνεται χαρακτηριστικά, ότι η

Το ΟΕ 1964-65, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ δεν παραλείπει, κάθε φορά που αναφέρετε στον
νέο νόμο για την εκπαίδευση, να υπογραμμίσει ότι η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στο Δημοτικό
σχολείο ήταν ανάμεσα στις σημαντικότερες καινοτομίες του (ΔΒ 551, σ. 1, ΔΒ 554, σ. 9, ΔΒ 557, σ. 1).
Στην έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το ομοσπονδιακό έτος 1964-65 κατά την ΛΖ΄
Γενική Συνέλευση (1965) γίνεται αναφορά στην προσφορά του ΝΔ 4379/64 και, μεταξύ άλλων,
σημειώνεται:

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα

Το γλωσσικό ζήτημα ενώ την πρώτη περίοδο λειτουργίας της ΔΟΕ (1922-36) αποτέλεσε κυρίαρχο
θέμα του εκπαιδευτικού της λόγου, κατά την περίοδο 1946-1967 η ΔΟΕ απέφυγε σκόπιμα την ενασχόλησή
της μ’ αυτό.
Η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας αποτελούσε σταθερή θέση της κατά την μεταπολεμική
περίοδο. Το γλωσσικό ζήτημα, που είχε προπολεμικά πυροδοτήσει έντονα πάθη, αποφασίστηκε να μην
ανακινηθεί στις πρώτες Γενικές Συνελεύσεις μετά την επανίδρυση της. Ωστόσο όταν τίθεται, από άλλους
φορείς ή πρόσωπα περιορίζεται να εκφράζει την ευχή καθιέρωσης της δημοτικής γλώσσας σε όλες τις
τάξεις του Δημοτικού σχολείου και εναντιώνεται στην απόπειρα σύνδεσης του δημοτικισμού με τον
κομμουνισμό. Στις προτάσεις της προς την Επιτροπή Παιδείας το 1957 προτείνει η γλώσσα των
αναγνωστικών να είναι η δημοτική για τις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου και η
καθαρεύουσα για τις υπόλοιπες.
Από το 1962 και μετά το γλωσσικό θέμα επανέρχεται στον εκπαιδευτικό της λόγο. Το 1962 και
1963 οι Γενικές Συνελεύσεις της αποφάσισαν τη διεκδίκηση καθιέρωσης της δημοτικής γλώσσας σε όλα
τα βιβλία του Δημοτικού σχολείου. Ωστόσο, τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια δεν προχώρησαν σε άλλες
ενέργειες για να προβάλουν τη θέση αυτή. Η άρση της διγλωσσίας με την καθιέρωση της δημοτικής
γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου, που επέφερε η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου,
χαιρετίστηκε με θερμά λόγια από την Ομοσπονδία. Το μέτρο αυτό δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ήρθε
ως αποτέλεσμα συνδικαλιστικής παρέμβασης της ΔΟΕ, αφού η Ομοσπονδία δεν ασκούσε στο προηγούμενο
διάστημα ιδιαίτερη πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Επρόκειτο για πολιτική απόφαση του Γ.
Παπανδρέου, που απλώς ταυτιζόταν με την πάγια θέση της ΔΟΕ. Σε κάθε ευκαιρία στο εξής, η ΔΟΕ
εκφράζει την ικανοποίησή της για την κατάληξη του γλωσσικού θέματος. Φαίνεται ότι το πολιτικό κλίμα
της περιόδου της έδωσε την ευκαιρία να εκφράσει την προσήλωση του κλάδου στη «γλώσσα του λαού».
Η δυνατότητα της ΔΟΕ να προωθήσει τις επιδιώξεις της είναι προφανές ότι εξαρτάται κάθε φορά
από τα όρια της συλλογικής δράσης που επιφυλάσσει στα οργανωμένα συμφέροντα το κορπορατιστικό
σύστημα διαμεσολάβησης συμφερόντων στη μεταπολεμική Ελλάδα. Και τα περιθώρια αυτά στο
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της εξεταζόμενης περιόδου ήταν περιορισμένα. Το μοντέλο κρατικής
διοίκησης που κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιόδου υπήρξε συχνά αυταρχικό,
αντιδημοκρατικό, πατερναλιστικό και άκρως συγκεντρωτικό. Η ελλειμματική, καθότι «αστυνομευόμενη»
δημοκρατία τροφοδότησε την αυταρχικότητα των εξουσιαστικών δομών του κράτους. Στα πλαίσια αυτά
οι διάφορες ομάδες συμφερόντων ήταν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από την κρατική εξουσία.
Υποχρεώνονταν, εκ των πραγμάτων να προσαρμοστούν στο συγκεκριμένο ρόλο που τους είχε ανατεθεί
και να αποδεχθούν αυστηρώς περιορισμένα όρια στη συλλογική τους δράση και ιδιαίτερα στην ελεύθερη
διεκδίκηση των εκπαιδευτικών τους αιτημάτων. Το κράτος επιφύλαξε στα οργανωμένα συμφέροντα ένα
ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και ιδεολογικής χειραγώγησης, που αποσκοπούσε κυρίως
στον αποκλεισμό της «αριστεράς» από το συνδικαλιστικό κίνημα. Γι’ αυτό και τα εκάστοτε Διοικητικά
Συμβούλια της ΔΟΕ απεκήρυσσαν τον κομμουνισμό με ιδιαίτερη ένταση και συχνότητα τα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια. Στα επίσημα κείμενά τους διακήρυσσαν την πίστη τους στις αξίες του
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και καταδίκαζαν κάθε «αριστερή» απόκλιση μεμονωμένων
εκπαιδευτικών.
Στα πλαίσια του φορτισμένου ιδεολογικοπολικού κλίματος της μεταπολεμικής Ελλάδας η
άρθρωση εκπαιδευτικού λόγου με αιτήματα όπως η καθιέρωση δημοτικής γλώσσας, και κυρίως, η
δυναμική διεκδίκηση της υιοθέτησής τους από την κρατική εξουσία, ενείχε τον κίνδυνο στιγματισμού της
ΔΟΕ με την κατηγορία της αριστερής παρεκτροπής. Και το διακύβευμα στην περίπτωση αυτή θα ήταν η
απώλεια της διαπραγματευτικής δυνατότητας που είχε η Ομοσπονδία μέσα στο ήδη βεβαρυμένο γι αυτήν
κλίμα δυσπιστίας που υφίστατο ανάμεσα σε αυτήν και στις μεταπολεμικές κυβερνήσεις. Κοινός
παρανομαστής ήταν το γενικότερο, περιοριστικό για τα οργανωμένα συμφέροντα πλαίσιο του
κρατικού κορπορατισμού. Το πλαίσιο αυτό, καθώς και η ανάγκη της ΔΟΕ να επιτύχει την ικανοποίηση
των γενικότερων επαγγελματικών της διεκδικήσεων, στις οποίες και έδινε προτεραιότητα, την οδήγησε
σε μια μετριοπαθή αμυντική διεκδικητική τακτική για την προώθηση των θέσεών της σε ένα ζήτημα με
βεβαρημένο ιστορικό φορτίο όπως το γλωσσικό.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]

Αυτό υποστηρίζει ο Ν. Τάτσης υπογραμμίζοντας: «Δεν είναι δυνατόν με τη μέθοδο αυτή να
αποκαλυφθούν πιο ουσιαστικά πράγματα που απαιτούν κριτική διάσταση και ανάλυση της λανθάνουσας
σημασίας κάποιου κειμένου» (Τάτσης, 1995, σ. 272). Και η Ν. Κυριαζή σημειώνει, επίσης, ότι η ποσοτική
μέθοδος αποσκοπεί στην ανάδειξη γενικών τάσεων του φαινομένου που εξετάζεται (Κυριαζή, 2000, σ.
327).
[2]
Ο Γ. Κουκουλές σημειώνει ότι με τη γνώση του πολιτικού και κοινωνικοοικονομικού συγκείμενου
αποκτάται μια ικανοποιητική εικόνα των γενικών τάσεων εξέλιξης της νεοελληνικής ιστορίας (Κουκουλές,
1994, σσ. 114-115).
[3]
Για την εξάρτηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων τόσο στην οργάνωση όσο και στην άρθρωση των
αιτημάτων τους από το κράτος βλ. Κουκουλές, 1984, σσ. 25-83. Επίσης, Μαυρογορδάτος, 1988, σσ. 9199.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ Γ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΥ
Αγγελική ΨΑΡΡΑΚΟΥ

Δασκάλα- Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Πατρών
Ιωάννης ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δάσκαλος- Προϊστάμενος του Δημ. Σχολείου Ζήριας «Γ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Αχαιός ποιητής και πολιτικός Γιάννης Κουτσοχέρας, με προφητική έμπνευση και σθένος,
σφυγμομετρώντας την περιρρέουσα, απελευθερωτική -μετά την πτώση της χούντας- ατμόσφαιρα στο
πολιτικό προσκήνιο της χώρας μας, επανέφερε στην Ελληνική Βουλή το σημαντικό Νομοσχέδιο της
Γλωσσικής Μεταρρύθμισης για ολοκλήρωση της Δημοτικής και καθιέρωσης του Μονοτονικού. Γνώστης
του θέματος, μεθοδεύοντας τον αγώνας του με σύνεση, διαθέτοντας πειθώ, που χρησιμοποίησε επίμονα
προς όλες τις κατευθύνσεις, αναπτύσσοντας τις αιτίες που αποξένωσαν τον ελληνικό λαό από το
γραπτό λόγο υποβαθμίζοντας το πνευματικό του επίπεδο, έπεισε τελικά τη Βουλή και δικαιώθηκε στις
11-1-1982, οπότε και υιοθετήθηκε η μονοτονική γραφή! Κι έπεσαν οι τονικοί δυνάστες κι ανάσανε η
ελληνική γραφή και νίκησε η ελληνική γλώσσα, πορευόμενη έκτοτε την πνευματική της ανέλιξη.
Στο πλαίσιο της μελέτης της Τοπικής μας Ιστορίας, η παρούσα εργασία επιχειρεί μια αναδίφηση
στο υπό κατάταξη μεγάλο σε όγκο και ενδιαφέρον αρχειακό υλικό του Ιδρύματος Γιάννη Κουτσοχέρα, απ’
όπου και αντλήθηκαν τα βαθυστόχαστα επιχειρήματα που διατρανώνουν την αδιάκοπη μέριμνα του
ελληνολάτρη ποιητή για την περιφρούρηση και διάδοση της Ελληνικής Παιδείας και Γλώσσας.

ABSTRACT
The Hellenic poet as well as politician Giannis Koutsoxeras, with a prophetic inspiration
and vigour, feeling the pulse of the general and liberated –after the fall off σθένος the Juntaatmosphere of the political scene of our nation, brought back in retrospect in Parliament, the outmost
important issue of the Language Reform Bill for the use of the Demotic Language as well as the
establishment of the Monotonic system.
Being a knowledgeable master of this issue, approaching his struggle with prudence, and
exhibiting persuasion which he used persistently towards multiple directions, as well as elaborating on
the actual causes which alienated the Hellenic population from the written language which in return
degraded its intellectual level, he was able to convince the Parliament to pass the Language Reform Bill
on 11-1-1982 and so the Monotonic system was finally established.
And the Tonic tyrants fell, making possible for the Hellenic Language to breathe freely and victoriously,
marching towards an intellectual growth and development.
In this frame of study of our Regional History, the present work tries to research and touch upon the
huge, in mass as well as interest, archive material, present at the Giannis Koutsoxeras institution
from which the profound arguments and ventures were derived from, bringing forth the continuous
concern and effort of this great poet, towards the preservation and dispersion of the Hellenic Language
and Education.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει τους αγώνες του Γ. Κουτσοχέρα για τη
γλώσσα σε δύο επίπεδα, ένα φιλοσοφικό –ποιητικό και ένα πολιτικό, συμβιβάσιμα στο πλαίσιο των
εννοιών του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας και της κοινωνικής προόδου των οποίων ο Κουτσοχέρας
υπήρξε θερμός προασπιστής,
Το αξονικό σημείο της φιλοσοφίας του είναι η πολιτικοποίηση της παιδείας την οποία θεωρούσε
επιβεβλημένη, συνδέοντας ουσιαστικά την εκπαιδευτική πολιτική με την ελληνική κοινωνικοπολιτική
πραγματικότητα
και
την
πολιτισμική
παράδοση,
προκειμένου
να
αντιμετωπιστεί
η
«μορφωτική ανάσχεση» του ελληνικού λαού.

κώδωνα

Κι έκρουε τον
: - Να αξιοποιήσουμε το διδάχο. - Όχι φραγμούς στη μάθηση. - Δια
βίου παιδεία. - Οι δαπάνες για την παιδεία είναι η πιο παραγωγική επένδυση. - Το καλύτερο δημιούργημα
του τόπου μας είναι ο άνθρωπος. Παιδεία, περισσότερη παιδεία, ακόμα περισσότερη παιδεία.

λόγο

Κι έρχεται η ποιητική έμπνευση, να προσδώσει κύρος στον πολιτικό
, να αγγίξει τις
συνειδήσεις να δημιουργήσει ηθικές ταυτίσεις και να εμπνεύσει ή να πλαισιώσει υποστηρικτικά κοινωνικές
κινητοποιήσεις.

Άμποτες ο δάσκαλος διδάχος
Κι ο διδάχος δάσκαλος
του ευ

διδάσκειν κα ευ ποιείν
Και είπε ο ποιητής:

Να χαράξουμε στα βιβλία της διδαχής
Δωρικά – βραχύλογα
Το κοινωνικό χρέος του πολίτη
Και την πεμπτουσία του Συντάγματος.
Να χαράξουμε την αρετή
στου διδάσκοντος την έδρα
Στα έδρανα της σπουδής.
Να χαράξουμε την αρετή

έσωθε και έξωθε του πολιτικού
και του πολίτη.
Να χαράξουμε την αρετή
στο ζυγό της Θέμιδας
στο σκληρόκαρδο ΚΑΤΗΓΟΡΩ
(Κουτσοχέρας, « Ο

Αείφεγγος Βράχος της Ακρόπολης», 1990)

Αυτές οι δημοκρατικές αξίες που περιέχει τόσο ο πολιτικός όσο και ο ποιητικός λόγος του
Κουτσοχέρα, υπήρξαν αίτημα ενός σημαντικού τμήματος της ελληνικής κοινωνίας και αποτέλεσαν τη βάση

Μπάλιας, 2002).

του δημοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος μετά τη Μεταπολίτευση του 1974 (

1. Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ:

Βιογραφικό σημείωμα
Ο Γ. Κουτσοχέρας ήταν ποιητής, νομικός, πολιτικός και πάνω απ’ όλα ένας αγωνιστής της
παγκόσμιας ειρήνης.

Ζήρια

Ερινεού

Γεννήθηκε στη
του Δήμου
του Ν. Αχαΐας το 1904 και πέθανε στην Αθήνα
το 1994. Με το πολύπλευρο και πολυσήμαντο έργο του κάλυψε σχεδόν το σύνολο του
πολυτάραχου 20ου αιώνα. Σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι:
Ανώτατα Νομικά, Οικονομικά και Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία και Θέατρο στη Σορβόννη.
Ο
ποιητής
Κουτσοχέρας
συγκαταλέγεται

αξιολογότερους νεοτερικούς

στους
ποιητές. Η ποίηση του, πολυφωνική και
πολυδιάστατη, με έντονο λυρισμό, ευαισθησία, διακρίνεται επίσης και για την έντονη δυναμικότητα και
αποφασιστικότητα της. Δημοσιεύτηκαν 25 ποιητικές συλλογές του και τα περισσότερα ποιήματά του
μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Στο αρχείο του υπάρχουν ακόμα πολλά αδημοσίευτα ποιήματα του.

τιμήθηκε

Ο Γ. Κουτσοχέρας
με πολλά ελληνικά και διεθνή βραβεία (GRAND PRIX D’ Europe 1985).
Κοσμοπολίτης και ελληνολάτρης διακρίθηκε από νωρίς και στον πολιτικό. Έλαβε ενεργό μέρος
στους κοινωνικούς και δημοκρατικούς αγώνες, στην εθνική αντίσταση, στον αγώνα της Κύπρου, στον

ειρηνιστικά

αγώνα της Κύπρου, στον αντιδικτατορικό αγώνα και σε
κινήματα.
Ως πολιτικός και βουλευτής (1964-67,1974-85) υπήρξε ο εμπνευστής καινοτόμων αλλαγών:
κοινωνική ασφάλιση, γυναικεία ψήφος και πλήθος αγώνων για τον άνθρωπο και για μια κοινωνία του
Λυρισμού και Ευαισθησίας. Βαθυστόχαστος διανοητής ίδρυσε το Κέντρο του Πολίτη του Κόσμου και την
παγκόσμια κίνηση Food For All (Τροφή για Όλους). Πορεύτηκε ενεργά τον πολυτάραχο 20ο αιώνα
γονιμοποιώντας με τόλμη και ιδεολογική πνοή

ό,τι άγγιξε στο διάβα του.

2. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Αναδιφώντας το υπό κατάταξη μεγάλο σε όγκο και ενδιαφέρον αρχειακό υλικό του Γιάννη
Κουτσοχέρα, αντλήσαμε μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα από τις βαθυστόχαστες σκέψεις του γύρω
από το ΄΄κρίσιμο΄΄ όπως το χαρακτήρισε ζήτημα της Παιδείας, καθώς και από την αδιάκοπη μεριμνά
του για την περιφρούρηση και διάδοση της ελληνικής παιδείας και γλώσσας.
Λάτρης του αρχαίας ελληνικής γλώσσας, του ΄΄λόγου΄΄ σαν φορέα διαχρονικών αξιών,
κτήμα ες αεί της ανθρωπότητας και βροντοφωνούσε: ΄΄Για την επαναφορά της γλώσσας μας στις
πραγματικές της ρίζες, τις ίδιες ρίζες της απέριττης, άτονης αρχαιοελληνικής γραφής΄΄ (Κάββουρας,
1961).
Για τούτο, συχνά εστιάζει τη δράση του στα πνευματικά, στα εκπαιδευτικά και στα γλωσσικά
θέματα με μελέτες, άρθρα, διαλέξεις και εισηγήσεις σε συνέδρια και διεθνείς οργανισμούς, όπως:
1945 Συνεργάστηκε με το περιοδικό ΄΄ Το Ταξίδι ΄΄ του Κ. Καρθαίου και δημοσιεύει
μονοτονικά το ποίημά του ΄΄ Καπνόν Αποθρώσκοντα ΄΄.
1950 (στη δεκαετία). Με την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΜΕΑ (Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών
Αιτημάτων), περιοδεύει στην ελληνική ύπαιθρο με στόχο την Πνευματική Ανάπτυξη, τη Διοικητική
Αποκέντρωση (ίδρυση Παν/μίων, Βιολ/θηκών κ.λπ.) και την επέκταση του θεσμού της Κοινωνικής
Ασφάλισης στους αγρότες.
1954 Κnokke-le-Zoute, Βέλγιο, στο ποιητικό Biennale προτείνει τη
διεθνοποίηση της Ελληνικής γλώσσας.
1964 Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Ορθογραφικού Συλλόγου.
1964 Αρθρογραφεί για τα γλωσσικά θέματα. ( εφ/δες ΑΘΗΝΑΪΚΗ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ κ.λπ.).
1964
Όσλο.
Στο
Συνέδριο
της
Διεθνούς
Οργάνωσης
Λογοτεχνών ΡΕΝ (Poets, Essaysts, Novelists), με την ιδιότητα του Προέδρου του
Ελληνικού ΡΕΝ, εισηγείται να καθιερωθεί η Ελληνική Γλώσσα ως Γλώσσα Διεθνής.

1965 Βουλή. Προτάσεις του για την ολοκλήρωση της Γλωσσικής Μεταρρύθμισης Δημοτικής και
μονοτονικού Μεταρρύθμιση (Βλ. Φάκελος Πρακτ. Ελληνικής Βουλής, Αρχείο Κουτσοχέρα).
1966 Αμβούργο. Προσκαλεσμένος της εκεί Ακαδημίας, τονίζει στην ομιλία του για την
«Πολιτιστική αλληλεπίδραση ανατολικού και δυτικού κόσμου», τη μεγάλης σημασίας παρουσία
του ελληνικού «λόγου» και πολιτισμού.
1975 Καταθέτει στην Ελληνική Βουλή γραπτή τροπολογία για την καθιέρωση της δημοτικής και
του μονοτονικού 8-12-1975 (Βλ. Φάκελος Πρακτ. Ελληνικής Βουλής, Αρχείο Κουτσοχέρα).
1975 Βουλή. Ζητεί την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα A.E.I. Προτείνει κίνητρα και
όχι φραγμούς στη μάθηση1975 (Βλ. Φάκελος Πρακτ. Ελληνικής Βουλής, Αρχείο Κουτσοχέρα).
1976 Βουλή. Εισηγητής στο Νομοσχέδιο για τη Γενική Εκπαίδευση, όπου περιλαμβάνεται και η
Γλωσσική Μεταρρύθμιση (Βλ. Φάκελος Πρακτ. Ελληνικής Βουλής, Αρχείο Κουτσοχέρα).
1976 Συμβούλιο Ευρώπης, Στρασβούργο. Θετική απόφαση, κατόπιν παρέμβασής του για την
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, (Βλ. Φάκελος Πρακ, Ελληνικής Βουλής
1977 όπου η επικύρωση από την Ελλάδα αυτής της απόφασης, Ανάτυπο στο Αρχείο Κουτσοχέρα).
1977 Στο Συμβούλια Ευρώπης, Στρασβούργο. Θέτει θέμα διάσωσης της Ακρόπολης.
Ευαισθητοποιείται η ΟΥΝΕΣΚΟ, συνεργασία του με το Γεν/κό της Δ/τή κ. Μ. Bow και
παγκόσμια έκκληση της ΟΥΝΕΣΚΟ από το βράχο της Ακρόπολης στην επίσημη τελετή της
10.1.1977 (βλ. Φάκελος ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Αρχείο Κουτσοχέρα).
1978 Στρασβούργο. Κηρύσσει, παρακολουθεί και επισημαίνει σε Συμπόσιο Νεοελληνιστών -στο
εκεί Παν/μιο την ανάγκη συστηματικής οργάνωσης της διδασκαλίας της γλώσσας μας στο
εξωτερικό.
1979 Βουλή. Κοινοβουλευτικός εισηγητής στην πρόταση νόμου για την καθιέρωση του
μονοτονικού (Βλ. Φάκελος Πρακ. Ελληνικής Βουλής και Ανάτυπο στο Αρχ. Κουτσοχέρα).
1980 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Βρυξέλες. Συμμετέχει, σαν Ευρωβουλευτής, ενεργά στα θέματα και
στις επιτροπές Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Αξιώνει την ταυτόχρονη μεταγλώττιση, από και στα
ελληνικά να λειτουργεί στην Ευρωβουλή σε όλες τις Επιτροπές, ισότιμα με τις άλλες ευρωπαϊκές
γλώσσες.
1980 Παρίσι. Στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης και της ΟΥΝΕΣΚΟ εισηγείται:
1. Η ελληνική γλώσσα να γίνει διεθνής.
2. Την κοινωνική ασφάλιση λογοτεχνών και καλλιτεχνών.
3. Να μεταφράζονται και δημοσιεύονται από την ΟΥΝΕΣΚΟ τα λογοτεχνικά έργα που γράφονται σε
γλώσσες περιορισμένης διάδοσης.
4. Να μεταφραστούν και εκδοθούν ελληνικές ανθολογίες ποίησης και πεζού λόγου από την ΟΥΝΕΣΚΟ.
5. Να συνηγορήσει η ΟΥΝΕΣΚΟ για να επιστραφούν στην Ελλάδα οι αρχαιολογικοί της θησαυροί.
1982 Βουλή. Καταθέτει και πάλι πρόταση και ζητεί να πραγματοποιηθεί επί τέλους η καθιέρωση
της μονοτονικής γραφής. Γίνεται δεκτή από τη Βουλή η τροπολογία Νόμου: "Ο τονισμός του γραπτού
ελληνικού λόγου, γίνεται σύμφωνα με το μονοτονικό σύστημα" (βλ. Φάκελος Πρακ. Ελληνικής Βουλής,
Ολομέλεια 11/1/1982). Δικαίωση του αγώνα του ποιητή που έρχεται να ολοκληρώσει τη δικαίωσή του
για την καθιέρωση της Δημοτικής. Και ο Κουτσοχέρας δηλώνει: Είναι μια νίκη όλων όσων αγωνίστηκαν
τον μακραίωνα και σκληρό αγώνα της γλωσσικής μας μεταρρύθμισης. Είναι νίκη της γλώσσας μας.
1984 Βουλή. Γίνεται δεκτή πρότασή του να καταργηθούν οι ξενόγλωσσες επιγραφές, που στο
εξής θα πρέπει να γράφονται κυρίως ελληνικά. Η απόφαση δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί παρόλο που
υποστηρίχθηκε και από προσωπικότητες όλων των παρατάξεων της Βουλής, όπως ο κ.
Ισαάκ Λαυρεντίδης (Ν.Δ.) που δήλωσε: Συμφωνώ με την πρόταση του ελληνολάτρη κ. Κουτσοχέρα.
1985-88 Παρίσι. Η θητεία του ποιητή Γιάννη Κουτσοχέρα ως Πρέσβη εκ προσωπικοτήτων
στην UNESCO, τον κατ' εξοχήν αρμόδιο διεθνή οργανισμό για θέματα παιδείας και πολιτισμού, απέδωσε
πολλά.

Επέτυχε σοβαρές οικονομικές ενισχύσεις από την
προγράμματα,

λεξικά,

μετεκπαιδεύσεις

UNESCO για την Ελλάδα: εκπαιδευτικά

εκπαιδευτικών,

έρευνες,

συνέδρια,

αποστολές

εμπειρογνωμόνων κ.λπ..
Πέτυχε τη ματαίωση απόφασης που καταργούσε Πανεπιστημιακή έδρα διδασκαλίας της Αρχαίας
ελληνικής γλώσσας στη Σορβόννη.

3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Γ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (1975 - 1982)
Ο Γ. Κουτσοχέρας, υπήρξε λάτρης της δημοτικής μας γλώσσας, δημιούργημα του ίδιου
χαρισματικού ελληνικού λαού που καταφέρνει να επιβιώνει στην ίδια προγονική γη, κάνοντας αισθητή
την παρουσία του επί χιλιάδες χρόνια. Συχνά, αναφερόμενος στην έμφυτη δημιουργική πνοή της
Δημοτικής, έφερνε σαν παράδειγμα τα δημοτικά μας τραγούδια, επικαλούμενος και τη μαρτυρία
του Γκαίτε που τα θεωρούσε ως γλωσσικά θαύματα.
Ακολουθώντας το παράδειγμα παλαιότερων και σύγχρονών του λογίων, δημοτικιστών αλλά και
καθαρολόγων, εισηγήθηκε με σθένος και πάθος την καθιέρωση της Δημοτικής και την τονική
μεταρρύθμιση, και τελικά οι προσπάθειές του καρποφόρησαν η μεταρρύθμιση έγινε δεκτή και από την
πολιτεία το 1982.
Πιο συγκεκριμένα, όταν κατά την Μεταπολίτευση εκλέχτηκε βουλευτής στην Α΄ περιφέρεια της
Αθήνας (1974-1985), με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την παιδεία και την προκοπή του ελληνικού λαού
αγωνίστηκε για να πλήξει τη διγλωσσία και το πολυτονικό που ήσαν για πολλούς αιώνες
η ΄΄βασική αποθαρρυντική αιτία΄΄ της πνευματικής υποβάθμισης των Ελλήνων όπως συνήθιζε να λέει
στις αγορεύσεις του.
· Έτσι, στις 8 – 12 – 1975, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας έκανε σημαντικές προτάσεις
εκ των οποίων η πρώτη στη σειρά ήταν: ΄΄Προτείνουμε την καθιέρωση της δημοτικής
γλώσσας σ’ όλες τις βαθμίδες της Παιδείας, την απλούστευση της ορθογραφίας και το
μονοτονικό σύστημα΄΄( Βλ. Φάκελος Πρακ. Ελληνικής Βουλής, Συνεδρίαση ΡΘ΄ και
Ανάτυπο στο Αρχ. Κουτσοχέρα). .
Κι επειδή οι προτάσεις του δεν εισακούστηκαν άρχισε να αρθρογραφεί στις εφημερίδες και να
συνεργάζεται με διάφορα περιοδικά προκειμένου να προβάλλει τις θέσεις του΄΄( Βλ. Πρακ.
Ελληνικής Βουλής- Ανάτυπο, 1976).
· Στις 14/1/79 Δημοσίευσε στην ΄΄Αθηναϊκή΄΄ άρθρο με τίτλο:
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Εκεί εκφράζει την απογοήτευσή του επειδή οι κυβερνητικοί βουλευτές
-αρμόδιοι για την Παιδεία- δεν πρόσθεσαν ούτε μια λέξη με το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο
στα προϋπάρχοντα σχετικά με τη σχολική διγλωσσία και επισήμανε όλους τους Μέγα-Φορείς Δράσης
(Aντιπoλίτευση, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, νεοελληνιστές του εξωτερικού, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), που
καθιέρωσαν τη δημοτική ως επίσημο εκφραστικό τους όργανο. Επίσης καταθέτει την εμπειρία του όταν ο
ίδιος ως Μέλος της Αναθεωρητικής Επιτροπής του Συντάγματος, κατά τις συζητήσεις, διατύπωσε άρθρα
του Συντάγματος στη δημοτική, σαν έμπρακτη διαπίστωση ότι και για τη νομική ακόμα ορολογία
προσφέρεται η δημοτική. Και ως τρανή απόδειξη για το πλούσιο λεξιλόγιο της νεοελληνικής γλώσσας
επισημαίνει τα επιτεύγματα της λογοτεχνίας μας και καταλήγει: "Και γιατί οι επιφυλάξεις της
"εθνικοφροσύνης" όταν και ο εθνικός μας ύμνος και ο Θούριος του Ρήγα βρήκαν την τέλεια έκφρασή
τους στη δημοτική;"
· Επίσης την ίδια μέρα στην Καθημερινή (14-1-76) δημοσιεύει ακόμα ένα άρθρο του με τίτλο: ΟΙ
ΤΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ

Εκεί ο Κουτσοχέρας αναφέρει τις αντιδράσεις μιας σειράς φωτισμένων ανθρώπων ενάντια
στους τονικούς δυνάστες (Σολωμός, Ισιδωρίδης Σκυλίτσης, Ν. Φαρδύς, Ψυχάρης,
Γ. Χατζηδάκις, Μ. Τριανταφυλλίδης, Ι. Θ. Κακριδής, Κλέαρχος Λέων Καρθαίος,
Ξενόπουλος, ο ακαδημαϊκός Δ. Μπαλάνος) και συμπερασματικά σημειώνει πως: το ζήτημα
της φυσικής μας γλώσσας- δηλ. Του να γράφουμε όπως μιλάμε- είναι ζήτημα εθνικής
αυτογνωσίας.
· Και συνεχίζει την αρθρογραφία του στην "Αθηναϊκή" τις 15-1-76 με τίτλο:
Ο ΣΦΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Μ. EΚΠΑΙΔEYΣEΩΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΊΚΟ ΝΑΝΙΣΜΟ, όπου παρουσιάζει την
Παιδεία μας ως μεγάλο ασθενή που δεν αποκαθάρεται από τα καρκινώματα του παρελθόντος και δεν
εκσυγχρονίζεται.
· Έτσι, όταν στις 5-4-1976, συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων το Νομοσχέδιο
για τη Γενική Εκπαίδευση, ο Κουτσοχέρας με τη μακροσκελή εισήγησή του με τίτλο: ΓΕΝΙΚΉ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αναφέρθηκε και στο γλωσσικό θέμα, σφυροκοπώντας τις βαρήκοες θύρες
της πλειοψηφίας οπότε η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να καταθέσει
τροπολογία για να διδάσκεται η "Νεοελληνική Γλώσσα"( Βλ. Πρακ. Ελληνικής ΒουλήςΑνάτυπο, 1976).
Όμως η πρότασή του για την καθιέρωση του μονοτονικού απορρίφθηκε και από την κυβερνητική
πλευρά και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Μόνο ο Αρχηγός της ΕΔΗΚ δήλωσε ότι τάσσεται και εκείνος
υπέρ του μονοτονικού.
Έτσι ο αγωνιστής, συνεχίζει τον αγώνα του.
· Στις 23-2-1977, στη Βουλή των Ελλήνων ως ένας από τους δύο εισηγητές της μειοψηφίας,
οπότε και συζητιόταν το Σχέδιο Νόμου για Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, μέσα σ'
άλλα επαναφέρει το μoνοτονικό στις προτάσεις του ( Βλ. Πρακ. Ελληνικής Βουλής- Ανάτυπο, 1977).
· Την ίδια τακτική ακολουθεί και στις-5-5-1977, όταν συζητήθηκε το θέμα της "Συμμετοχής των
φοιτητών και επιμελητών βοηθών στα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα", όπως επίσης και
στις 23-2-1978, όπου και ζήτησε "ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΛΥΚΕΙΑ", και πρότεινε και πάλι μέσα στ’ άλλα την απλούστευση ορθογραφίας και το
μονοτονικό σύστημα ( Βλ. Πρακ. Ελληνικής Βουλής- Ανάτυπο, 1977 και Ανάτυπο 1978).
· Φτάνουμε, λοιπόν στις 26-7-1979 οπότε και στην ολομέλεια συζητήθηκε η πρόταση νόμου "Για
την καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος στην Ελληνική γραφή".
Τότε του δόθηκε η ιστορική δυνατότητα να δικαιώσει τον πολύχρονο αγώνα για την απαλλαγή
της ελληνικής γραφής από τις αλυσίδες της, μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, που την κρατούσαν δέσμια
έναν ολόκληρο αιώνα κατατυραννώντας τη μάθηση και να αναφωνήσει:
΄΄Κύριοι συνάδελφοι,
ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έχει γίνει κοινή συνείδηση ότι πρέπει ν' απλουστέψουμε τη
γραφή μας αλλά και να την απαλλάξουμε από τη δυναστεία των τόνων, για να φανεί επιτέλους πόσο
ανόητα και άσκοπα δουλεύαμε στον απαιτητικό αυτό τύραννο και πόσο ακριβά στοίχιζε σ' εμάς η
δουλεία".
Και στη συνέχεια αναφέρθηκε επισταμένα σ' όλους εκείνους τους διανοητές λογίους και
πνευματικούς ανθρώπους που αγωνίστηκαν ώστε να θριαμβεύσει ο ορθολογισμός της δωρικής ελληνικής
φιλοσοφίας σκέψης που απορρίπτει κάθε άχρηστο ως βλαπτικό. Έτσι ώστε τα Αρχαία να εξομοιωθούν
σχεδόν με τα Νέα Ελληνικά ως προς τον τονισμό.
Μάλιστα κατέθεσε για τα πρακτικά, κείμενο με τους κανόνες του μονοτονικού συστήματος που
είχε εκδώσει το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών "Μανόλη Τριανταφυλλίδη" καθώς επίσης και περικοπή
άρθρου του Δ. Δημητράκου από την Επιθεώρηση ΄΄Ή Φωνή του Βιβλίου΄΄ …για ν' αποθαυμάσει όπως χαρακτηριστικά είπε- η Βουλή τη φαντασία των Αλεξανδρινών -οι οποίοι επέβαλλαν
τον πολυτονισμό αλλοιώνοντας την απέριττη αρχαιοελληνική γραφή για να διευκολύνουν την

προφορά για τους μη ελληνόφωνους της ελληνιστικής εκείνης εποχής- και το βυζαvτινισμό του Η'
και Θ' αιώνα.
Και συνέχισε: Τούτο το φορτίο μοιρολατρικά σηκώνουμε, μεταβιβάζοντας το και στις νέες
γενιές, σε βάρος της ποιοτικής απόδοσης. Υπολογίζεται ότι για τη Γραμματική της γλώσσας μας, ο
νέος δαπανάει 6.000 ώρες, απ' τις οποίες οι 3.000 ώρες αφιερώνονται στον "ορθό" τονισμό. Κι αν
απλουστευτεί το τονικό σύστημα, θ' απαλλαγεί η ορθογραφία από 80 κανόνες, ενώ τα φωνήεντα
από 137 θα γίνουν μόνο 14 (7+7 τονισμένα). Όπως είναι φυσικό, η στοιχειοθεσία με τα 137 αυτά
φωνήεντα γίνεται αργά και δύσκολα, ανεβάζοντας τη δαπάνη της έκδοσης βιβλίων σε
δισεκατομμύρια με τη σπατάλη χρόνου και χρήματος που γίνεται στα τυπογραφεία και
μόνο (Βλ. Πρακ. Ελληνικής Βουλής 1975-1982, 2000).
Σήμερα, βέβαια, με τη σαρωτική εισβολή της ηλεκτρονικής γραφής συνειδητοποιούμε τη σημασία
του αγώνα του Κουτσοχέρα και των άλλων πνευματικών ανδρών για την κατάργηση του πολυτονικού,
ώστε να επισχεθεί ο κίνδυνος περιθωριοποίησης και αφανισμού της ιστορικής μας γλώσσας που,
κουβαλώντας 130 φωνητικούς συνδυασμούς περισσότερους από κάθε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα, θα
δυσκολεύονταν στον εναρμονισμό της με το σύγχρονο ταχύτατο ρυθμό παραγωγής της ηλεκτρονικής
τεχνολογίας.

4. Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ
ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Κουτσοχέρας ήταν ένας οραματιστής, ένας ιδεολόγος. Οι ποιητικές του συνθέσεις, είναι
εμπνευσμένες όλες από τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες, τα λαϊκά οράματα και τις αξίες της
ανθρώπινης ζωής.
Όσο για τους πολιτικούς του αγώνες, είναι κι αυτοί γνήσιοι πνευματικοί αγώνες. Το πολιτικό του
αξίωμα δεν το χρησιμοποίησε παρά μόνο για ν' ακουστεί η φωνή του και να υπηρετήσει το κοινωνικό και
εθνικό συμφέρον.
Συμμετείχε σε Επιτροπές, σε Ευρωπαϊκά Συμβούλια, σε διεθνείς συσκέψεις.
Άλλοτε μειλίχιος και πράος, όπως ταιριάζει στον ποιητή κι άλλοτε δριμύς και αυστηρός, όπως
αρμόζει στον αγωνιστή, εκφράζει ένα αλλιώτικο ύφος και ήθος και προβάλλει έναν νέο τύπο ανθρώπου,
του ανθρώπου της κοινωνικής ευαισθησίας και της ανθρωπιστικής παιδείας(Βελαώρας, 1993).
Κι όλα αυτά είχαν έναν κοινό σημείο εκκίνησης: την αγάπη για τον άνθρωπο. Έλεγε ο ίδιος ο
ποιητής σε μια τιμητική γι' αυτόν εκδήλωση της ΕΦΑ Αιγίου: "Επορεύτηκα κι εγώ το δρόμο
της Κολχίδας μ' όνειρο και προσδοκίες. Και θα πορεύομαι ακόμα όχι βέβαια για το χρυσόμαλλο δέρας,
αλλά από μια βαθύτατη πίστη προς τον άνθρωπο"(Κουτσοχέρας, ΕΦΑ Δημ. Αιγίου, 1962).
Αυτός ο ανθρωπιστικός λόγος του, λόγος οικείος και εσωτερικός προς τις λαϊκές συνειδήσεις,
είναι έκδηλος στις εκπαιδευτικές του θέσεις και λειτούργησε ως εργαλείο υπέρβασης κι απαλλαγής της
νοοτροπίας της νεοελληνική ς κοινωνίας από τις προλήψεις και τα κακά του παρελθόντος.
Κι ο Κουτσοχέρας, προφητικός, επέλεξε την κατάλληλη ώρα για την άμεση επαναφορά στο
πολιτικό προσκήνιο -στην Ελληνική Βουλή- της ολοκλήρωσης της γλωσσικής μεταρρύθμισης. Ήταν
αμέσως μετά την πτώση της χούντας, μια εποχή γενικής ευφορίας και μεγάλων προσδοκιών. Γνώστης
του θέματος, μεθοδεύοντας τον αγώνα με σύνεση, διαθέτοντας πειθώ που τη χρησιμοποίησε επίμονα προς
όλες τις κατευθύνσεις, οδήγησε αριστοτεχνικά τον αγώνα του σε αίσιο πέρας.
Φυσικά, δεν ήταν μόνος του. Η κοινωνική διαντίδραση ήταν με το μέρος του. Ο εκπαιδευτικός
λόγος του Κουτσοχέρα δεν ήταν κοινωνικά μετέωρος.

Ένα πλήθος οργανώσεων -συνδικαλιστικών, επιστημονικών, σύλλογοι γονέων, διάφοροι επαγγελματικοί
φορείς κ.λπ.- λειτούργησαν ως εξωτερικές ομάδες πίεσης, διοχετεύοντας το αίτημά τους για την
ολοκλήρωση της γλωσσικής μεταρρύθμισης στην κεντρική εξουσία, η οποία προκειμένου ν'
αποκατασταθεί η εικόνα της νομιμότητας της πολιτικής της, τελικά το αποδέχτηκε.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
· Η ΔΟΕ συνιστά σαν επίσημο γλωσσικό όργανο για τη διδασκαλία και τα διδακτικά βιβλία τη
δημοτική γλώσσα.
· Το περιοδικό της ΟΛΜΕ "Λόγος και Πράξη" ακολουθεί το μονοτονικό.
· Το ΚΕΜΕ είναι κι αυτό σύμφωνο.
· Οι περισσότεροι νεοελληνιστές του εξωτερικού που διδάσκουν τη νεοελληνική σε ξένα
πανεπιστήμια, καταργούν τους τόνους.
Ο Ιάσων Δεπούντης στην Ελβετία γράφει και διδάσκει στα ελληνόπουλα με επιτυχία το
μονοτονικό, από τη στιγμή που έπεσε η δικτατορία για να τιμήσει, όπως έγραφε "τη Δημοκρατία που
ξαναγυρνούσε στην πατρίδα μας".
· Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, χρησιμοποιεί κι αυτό το μονοτονικό.
· 'Επιχειρήσεις, οργανισμοί, πρακτορεία κ.λπ. εφαρμόσανε την άτονη γραφή, για λόγους
οικονομίας (Βλ. Πρακ. Ελληνικής Βουλής 1975-1982, 2000).
Δικαιώνεται με τον τρόπο αυτό η παρατήρηση της Archer πως οι αλλαγές στην εκπαίδευση
επέρχονται όταν επιδιώκονται νέοι στόχοι απ’ όσους έχουν τη δύναμη να μεταβάλουν την προηγούμενη
δομή της(Blackledge-Hunt, 1995) .

ΣΑΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ
Ο Γ. Κουτσοχέρας, με τον πολιτικό του λόγο, με τις πρωτοβουλίες του, με τις παρεμβάσεις του
τόσο σε εθνικό κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο και σε διεθνές διπλωματικό επίπεδο, συνέβαλε στη
διαμόρφωση του γλωσσικού αυτονόητου «Όλοι οι Έλληνες να γράφουμε επιτέλους όπως μιλάμε να έχουμε
μια γλώσσα». Και δεν υπάρχει τίποτα πιο κρίσιμο πιο σημαντικό από το αυτονόητο, αυτό. Γιατί είναι αυτό,
που εγκαθιστά στις νοοτροπίες της κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών εκείνα τα στερεότυπα που τελικά
συγκροτούν το σύστημα αξιών και άρα το σύστημα συνοχής της Ελληνικής κοινωνίας, που μεριμνά για
την ακεραιότητά της και τη συλλογική της αξιοπρέπειας, όχι μόνο στο οικονομικό ή θεσμοθετημένο
κοινωνικό πεδίο αλλά και στο πολιτιστικό που είναι ο κύριος διαμορφωτής της ταυτότητάς της. Η γλώσσα,
η δημοτική γλώσσα και το μονοτονικό σύστημα γραφής της, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του
Ελληνισμού και είμαστε πολύ τυχεροί που την έχουμε. Ας συναινέσουμε όλοι μαζί, με τον ποιητή:
Η μάνα μου, μου μίλαγε ελληνικά
Ο δάσκαλος, μ’ έμαθε να γράφω όπως μιλάω.
Είχα μεγάλη τύχη!
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ:
ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ;
Δημήτρης ΠΑΠΠΑΣ
Υπ. Δρ. Παν/μίου Κρήτης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της ανακοίνωσής αυτής δεν είναι η απλή ιστορική αναδρομή του φοιτητικού κινήματος
στην Ελλάδα ούτε μια μάλλον στείρα παράθεση των φοιτητικών παρατάξεων. Άλλωστε είναι κοινός τόπος
η διαπίστωση πως, στη χώρα μας τουλάχιστον, τα κόμματα και εν γένει οι διάφοροι ιδεολογικοί χώροι,
χρησιμοποιούν τις παρατάξεις αυτές προσπαθώντας να επιβάλλουν με έμμεσο αλλά αρκούντως ισχυρό
τρόπο τις θέσεις τους για την οργάνωση και τη λειτουργία του πανεπιστημίου.
Ο έμμεσος αυτός τρόπος αποτελεί και το αντικείμενο διαπραγμάτευσης της ανακοίνωσης. Τα
εργαλεία που προσφέρει το πανεπιστημιακό σύστημα σε όποιον θέλει να το υποστηρίξει ή ακόμα – ακόμα
και να το υπονομεύσει είναι όχι μόνο αρκετά, αλλά και πολύ ισχυρά. Μία πανεπιστημιακή πολιτική,
θεωρητικά τουλάχιστόν, εκφράζει αλλά και εκφράζεται, είτε με την διατύπωση θέσεων και προτάσεων της
εκάστοτε κυβέρνησης είτε με την υιοθέτηση από αυτήν ιδεολογικών απόψεων όπως αυτές διατυπώνονται
μέσα στα όργανα συνδιοίκησης των πανεπιστημίων από τις κυρίαρχες φοιτητικές παρατάξεις. Συμβαίνει
δε συχνά, οι επικρατούσες παρατάξεις να ταυτίζονται πλέον ιδεολογικά με τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας.
Αυτό είναι θετικό ή αποτελεί παράγοντα ανάσχεσης και συντήρησης;
Τι πρέπει να αλλάξει – αν τελικά καταλήγουμε ότι πρέπει να αλλάξει - σε σχέση με τις συνιστώσες
που διαμορφώνουν την πανεπιστημιακή πολιτική και κατ΄ επέκταση την πανεπιστημιακή κοινωνία; Μήπως
πρέπει να αναθεωρήσουμε και να ξανασκεφτούμε την υψηλή δημοκρατικότητα που επικρατεί στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα; Μήπως πλέον το σύστημα έχει καταστεί όμηρος του εαυτού του;
Η παρούσα ανακοίνωση λοιπόν, αποτελεί μία προσπάθεια απάντησης στα ερωτήματα αυτά,
φιλοδοξώντας να δώσει μία νέα πνοή και πρόταση στο ρόλο που είναι σε θέση να διαδραματίζουν οι
φοιτητικές παρατάξεις στη χάραξη και διαμόρφωση πανεπιστημιακής πολιτικής.

ABSTRACT
The aim of this paper is not just an historical critical review of the student syndicalism
in Greece. The ideological and social parties use this syndicalism in order to adopt and establish their
political ideas about the university policy. The way that these ideas are established, the tools which
the university system offers to anyone who wish to support it or to demolish it and most of all, the tips
which the social parties, the authorities of the universities and each government use to control the
student movement will be mentioned. It is certain, that the student movement must be leaded by
people who are not party-spirited, who have the desire to work with a will, by students who keep clear
in their minds the idea of syndicalism and the role which plays at the polity of a university. This paper
offers a new frame in which the students will have the right to be represented without being hostages
of the dean, the senate or their teachers, a frame by which the student movement and the higher
education as well will keep their autonomy.
Η φύση του πανεπιστημίου αλλά και η σχετική ελευθερία διαχείρισης του χρόνου χωρίς άλλες
σημαντικές δεσμεύσεις και περιορισμούς, συνθέτουν μία καθημερινή ζωή που συμβάλλει αποφασιστικά
στη θεώρηση των φοιτητών ως μία διακριτή, κοινωνική ομάδα (Γάσιας Γ., 2004: 3) Οι φοιτητές λοιπόν,
καθορίζονται ως ένα διαταξικό κοινωνικό σύνολο που είναι θέση να μετεξελίσσεται σε κοινωνική και
πολιτική δύναμη επίδρασης. Υπερβαίνουν τις όψεις της εκπαιδευτικής τους πραγματικότητας, τις
στενές οικονομικο-επαγγελματικές αναζητήσεις τους και προσανατολίζονται προς άμεσους πολιτικούς
στόχους οι οποίοι αρκετές φορές αφορούν το σύνολο του συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων.

(Ρήγος Α., 1999:225 – 226). Η κοινωνική κατηγορία φοιτητές δύναται έτσι να μετεξελιχθεί σε δύναμη
στήριξης ή πιο συχνά αμφισβήτησης των κυρίαρχων πανεπιστημιακών, πολιτικών και ιδεολογικών
δομών.
Ο νόμος πλαίσιο 1268 του '82 που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία των A.E.Ι. έβαλε τα
πρώτα θεμέλια για την, καθιέρωση ενός αυτοτελούς -αυτοδιοικούμενου - Πανεπιστημίου. Η κατάργηση
της "έδρας" του καθηγητή οδήγησε στην εγκαθίδρυση του Πανεπιστημίου των ομάδων, όπου όλοι οι
φορείς του (Δ.Ε.Π. ΕΕΠ φοιτητές ΕΔΤΠ) αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση και κατά συνέπεια
στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών του Πανεπιστημίου.
Η συνδιοίκηση λοιπόν, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται, έφερε θεωρητικά τους φοιτητές σε μια
πραγματικά υπεύθυνη θέση, με ισότιμο ρόλο στο γίγνεσθαι του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα τις
φοιτητικές παρατάξεις στην ανάγκη να διαμορφώνουν προγράμματα-θέσεις, να ορίζουν κριτήρια για τις
επιλογές τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητικές εκλογές έπαψαν να θεωρούνται απλώς μια καταγραφή
των πολιτικών και κομματικών τάσεων που επικρατούν στη νεολαία – κάτι το οποίο άλλωστε τα τελευταία
χρόνια αμφισβητείται*. Αντιμετωπίζονται και ως μία δυνατότητα των φοιτητών, μέσα από δημοκρατικές
διαδικασίες, να επιλέγουν τα κατάλληλα πρόσωπα που μέσα από τους φορείς τους (δηλαδή τις φοιτητικές
παρατάξεις) θα προωθούν στα όργανα διοίκησης την πολιτική τους για τα Α.Ε.Ι.
Η κατάργηση της έδρας και η δημιουργία των τεσσάρων βαθμίδων δημιούργησε πιο δημοκρατικές
συνθήκες για την εκλογή των καθηγητών. Από την άλλη πλευρά, η συνδιοίκηση έκανε τους φοιτητές
συμμέτοχους στην επιλογή των πανεπιστημιακών ηγεσιών και στην ίδια την άσκηση της εξουσίας. Αυτό
στην πράξη σήμανε και μεγαλύτερη εξάρτηση των Πανεπιστημίων από τα κόμματα, τα οποία -ελλείψει
αυτόνομου φοιτητικού κινήματος και δεδομένου ότι για τις εκλογές αποφασίζουν εκλέκτορες και όχι το
σύνολο των φοιτητών- μπορούσαν πλέον να επιβάλλουν τους δικούς τους όρους.
Ο στόχος της Κυβέρνησης της Αλλαγής δεν ήταν άλλος παρά ο χειρισμός του διαμορφωμένου
συσχετισμού δύναμης σε μία προσπάθεια σταθεροποίησης αλλά και ελέγχου του εκπαιδευτικού
μηχανισμού μέσα από τρεις ευφυείς κινήσεις:
• Την εντατικοποίηση των σπουδών
• Την απόδοση της ιδιότητας του ΔΕΠ στο σύνολο σχεδόν των διδασκόντων
• Τη δημιουργία ενός συστήματος συνδιοίκησης.
Την κίνηση αυτή, η οποία παρουσιάσθηκε ως μία δημοκρατική κατάκτηση και ως
τέτοια αντιμετωπίσθηκε από το σύνολο της ελληνικής αριστεράς μάλλον θα πρέπει να τη θεωρήσουμε ως
μία κίνηση αστικού εκσυγχρονισμού(Κάτσικας Χ, 2003:2–3).Από τη μία προσπαθούσε να σταθεροποιήσει,
αν όχι να ελέγξει θα επισημαίναμε, την ιδεολογική λειτουργία και από την άλλη πλευρά να ανακόψει την
πολιτική δύναμη του Φοιτητικού Κινήματος.
Η αλήθεια είναι πως περιελάμβανε και σημαντικότατες παραχωρήσεις προς το φοιτητικό κίνημα.
Ουσιαστικά επέτρεπε τη λειτουργία μίας ιδιότυπης κοινωνικής συμμαχίας υπέρ ενός σταθεροποιημένου,
μαζικού, δημοσίου, μη απορριπτικού Πανεπιστημίου. Φοιτητική συνδικαλιστική γραφειοκρατία,
κατώτερα μέλη ΔΕΠ και κάποια τμήματα του καθηγητικού κατεστημένου επένδυσαν στο σύστημα. Η
ιδιότυπη αυτή συμμαχία επέβαλλε σημαντικές παραχωρήσεις προς τους φοιτητές, και από την άλλη,
επέτρεπε την αμέριστη και απρόσκοπτη ανέλιξη και μονιμότητα των διδασκόντων. Με άλλα λόγια, η
οργανωτική δομή ανέδειξε όλες τις πανεπιστημιακές ομάδες ως βασικούς φορείς της πανεπιστημιακής
εξουσίας.
Παρατηρήθηκε ότι ο θεσμικός συσχετισμός δύναμης δημιουργούσε προβλήματα και αντιφάσεις
τόσο με την υποχρεωτική διαπραγμάτευση – συναλλαγή με τους φοιτητικούς εκπροσώπους όσο και σε
σχέση με τη βαρύτητα του κατώτερου ΔΕΠ. Οι αναπηρίες της πολιτικής ζωής μεταφέρθηκαν αυτούσιες
στην ακαδημαϊκή. Η προσαρμογή όμως της δομής και της λειτουργίας των οργανωτικών σχηματισμών
της ανώτατης εκπαίδευσης στηρίχθηκε και στη μεταβολή των κοινωνικών δεδομένων, στο σημείο βέβαια
που η κοινωνία με την πολιτική της έκφραση καθορίζει την εκπαίδευση και η εκπαίδευση με τη σειρά της
επηρεάζει τη μορφή της κοινωνίας. (Μιχαλόπουλος Α., 1993:167 – 168).

Ογδόντα λοιπόν τοις εκατό (80%) επί τού αριθμού των μελών τού διδακτικού προσωπικού είναι η
συμμετοχή των φοιτητών στα εκλεκτορικά σώματα. Παγκόσμια ιδιαιτερότητα, όπως επισημαίνει ο
Πρύτανης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κ. Μπαμπινιώτης, επινόηση τής πρώτης εμφάνισης τού
πανελληνίου σοσιαλιστικού κινήματος στις αρχές τού '80. Ποιος αναλαμβάνει όμως το πολιτικό κόστος
μιας λογικής ρύθμισης; Οι μικροομάδες εξουσίας μέσα στις φοιτητικές παρατάξεις, που ενεργούν για
προσωπικό τους όφελος, ερήμην τής ηγεσίας τής παρατάξεως και τού ίδιου τού πολιτικού (κομματικού)
χώρου όπου ανήκουν, πότε θα αντιμετωπισθούν; Που είναι λοιπόν το όραμα τού εκδημοκρατισμού στα
Πανεπιστήμια; Η συμμετοχή και η ψήφος των φοιτητών είναι και σωστή και χρήσιμη. Αντί όμως για μία
υγιή πανεπιστημιακή δημοκρατία, η οποία θα περιμέναμε να λειτουργεί υποδειγματικά και
παραδειγματικά προς τους υπόλοιπους συνδικαλιστικούς χώρους, παρατηρούμε οι "εκλέκτορες φοιτητές"
να ορίζονται από κάθε φοιτητική παράταξη βάσει των αποτελεσμάτων των τελευταίων φοιτητικών
εκλογών και οι κατάλογοι των εκλεκτόρων να αποστέλλονται στις Σχολές από τις κομματικές φοιτητικές
παρατάξεις και όχι από τον επίσημο σύλλογο της Σχολής. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι "εκλέκτορες φοιτητές"
που θα ψηφίσουν για πρύτανη ή για πρόεδρο Τμήματος "εκλέγονται" από το σύνολο του φοιτητικού
σώματος ή της παράταξης. Απλώς "διορίζονται" από την κάθε παράταξη, ανάλογα με... το κέφι του
υπευθύνου της. Έχει μάλιστα συμβεί και το εξής εξωφρενικό: Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, στο ίδιο
Πανεπιστήμιο, να διενεργηθούν δύο εκλογές: μία για πρύτανη και μία για πρόεδρο Τμήματος. Και να
υπάρχει άλλο σώμα "εκλεκτόρων φοιτητών" για την εκλογή πρύτανη και άλλο σώμα "εκλεκτόρων
φοιτητών" για την εκλογή προέδρου λίγες ημέρες αργότερα ( Κωστάκης Α., 2003: Ν69 ).
Οι φοιτητές οπωσδήποτε αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα μέσα στα πανεπιστήμια και για
το λόγο αυτό συχνά καθίστανται άλλωστε και αντικείμενο εκμετάλλευσης από πανεπιστημιακούς που
θέλουν να τους ζεύξουν στο άρμα των σκοπιμοτήτων τους. Αναμφισβήτητα υπάρχει και πρέπει να υπάρχει
σχέση μεταξύ καθηγητών και φοιτητών. Το διάστημα όμως από τη σχέση αυτή μέχρι την συνδικαλιστική
και πολιτική εκμετάλλευση είναι πολύ μεγάλο. Η εκμετάλλευση μπορεί να φθάσει σε άσχημο επίπεδο. Οι
παρεμβάσεις ενδιαφερόμενων πανεπιστημιακών, με γνώμονα τον έλεγχο των φοιτητικών παρατάξεων,
λαμβάνουν συχνά χώρα και μάλιστα κατά την περίοδο των φοιτητικών εκλογών, γεγονός το οποίο
καταρρακώνει την αξιοπρέπεια των φοιτητών ως αυτόνομου μεγέθους μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο
αλλά και προσβάλλει την αξιοπρέπεια του πανεπιστημιακού λειτουργήματος.
Γενιές φοιτητών αγωνίστηκαν σε δύσκολα και σκοτεινά χρόνια για να αποκτήσουν οι φοιτητές
τη δική τους φωνή, να γίνουν κοινωνοί των διαδικασιών που αφορούν το Πανεπιστήμιο, να γίνουν μέτοχοι
και συμμέτοχοι των αποφάσεων που ρυθμίζουν την εκπαίδευσή τους, να συμβάλλουν, δηλαδή οι ίδιοι στη
διαμόρφωση των καταστάσεων κι όχι να καθίστανται απλοί παθητικοί δέκτες των αυταρχικών πρακτικών
του παρελθόντος. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη απόσταση από το σημείο της συμμετοχής των φοιτητών στα
δρώμενα μέχρι τη χάραξη της πολιτικής του κάθε ιδρύματος με την υπόδειξη μάλιστα των πολιτικών
κομμάτων. Στην εκλογή των πρυτανικών αρχών η πλειοψηφική δυνατότητα ανήκει στις φοιτητικές
παρατάξεις, οι οποίες δεν δρουν ανεξάρτητα κι αυτόνομα αλλά ποδηγετούνται από τα πολιτικά κόμματα.
Έτσι, οι υποψήφιοι πρυτάνεις είναι συχνά οι εκλεκτοί των κομμάτων και όχι των μελών της
πανεπιστημιακής κοινότητας. Καθώς οι προπτυχιακοί φοιτητές αντιπροσωπεύονται στο εκλεκτορικό
σώμα σε αναλογία 80% των μελών ΔΕΠ και οι μεταπτυχιακοί με 5%, δηλαδή συνολικά 85%, δεδομένου δε
ότι όλοι οι φοιτητές – εκλέκτορες ψηφίζουν εφόσον «οργανωμένα» οδηγούνται στην κάλπη, ενώ από τα
μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν και όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια και δεν αντικαθίσταται και όσοι
αδυνατούν να παραστούν για διάφορους λόγους την ημέρα των εκλογών, εύκολα γίνεται κατανοητό ότι
οι φοιτητές, δηλαδή οι φοιτητικές παρατάξεις, δηλαδή τα πολιτικά κόμματα εκλέγουν τους πρυτάνεις.
Κάπου εδώ αρχίζει η συναλλαγή και ο έλεγχος της πολιτικής εξουσίας σ' έναν χώρο που θα 'πρεπε
αυτονόητα να έχει τη δική του ανεξάρτητη έκφραση· ένα χώρο όπου τα κριτήρια εκλογής θα 'πρεπε να
ήταν ακαδημαϊκά, διοικητικής και οργανωτικής ικανότητας, ήθους και κύρους στον κύκλο των ομοτέχνων
των υποψηφίων και όχι πολιτικών συσχετισμών, πελατειακής υποστήριξης και ανταποδοτικής αντίληψης.
Η διαπλοκή των πολιτικών εξουσιών με τα ακαδημαϊκά ζητήματα δημιουργείται, ενισχύεται και
συντηρείται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Εμπειρίες ετών έδειξαν, ότι η διαπλοκή αυτή και η συναλλαγή
ανέδειξαν στο πρυτανικό αξίωμα όχι πάντα τους καλύτερους και καταλληλότερους, όχι συχνά αυτούς που
ενδιαφέρονται και εργάζονται για την ανάπτυξη και πρόοδο του ιδρύματος, αλλά εκείνους που θέτουν

στις προτεραιότητές τους τα προσωπικά οφέλη και τη μεταπήδηση τους μετά την πρυτανεία σε άλλες
υψηλότερες θέσεις της Πολιτείας. Είναι κοινός τόπος τα τελευταία χρόνια ότι η θέση του πρύτανη, μετά
τη λήξη της θητείας ή τη συνταξιοδότηση του κατόχου της, επιφυλάσσει ένα άλλο αξίωμα, κρατικό ή
ιδιωτικό. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες πρακτικών και συμπεριφορών που πού οδηγούν σιγά αλλά
σταθερά τα δημόσια πανεπιστήμια στην παρακμή: Φοιτητές που δεν ενδιαφέρονται για τα πραγματικά
προβλήματα του Πανεπιστημίου, συνδικαλιστές που συστηματικά απουσιάζουν από τα όργανα διοίκησης,
όπου συζητούνται τα ουσιαστικά εκπαιδευτικά θέματα σπουδαστές που χωρίς καμιά αντίδραση,
αδιάφορα, προσπερνούν καταγγελίες για νοσηρά φαινόμενα που παρουσιάζονται στον πανεπιστημιακό
χώρο. Μέλη ΔΕΠ που απουσιάζουν από το διδακτικό τους έργο γιατί τους απορροφά η ιδιωτική
επαγγελματική τους ενασχόληση, που προκειμένου να εξασφαλίσουν «ασυλία» για τις δικές τους
παραλείψεις και παρανομίες επικροτούν πάντοτε τις εκάστοτε πρυτανικές επιλογές, που επιδίδονται στην
άγρα προγραμμάτων από την Κοινότητα στοχεύοντας απλώς σε σημαντικό οικονομικό όφελος, κι άλλα
τέλος που χρησιμοποιούν τους φοιτητές και τους κατευθύνουν προς συγκεκριμένες δικές τους επιλογές
με το δέλεαρ της συμμετοχής σε κάποιο ερευνητικό έργο. Η διαπλοκή είναι ολοφάνερη.
Ένα επίσης αξιομνημόνευτο στοιχείο είναι, ότι εδώ και κάμποσα χρόνια τα πρυτανικά ψηφοδέλτια
έπαψαν να μαγειρεύονται αποκλειστικά σε κομματικά γραφεία· έπαψαν επίσης να είναι μονοκομματικά.
Τώρα σχηματίζονται ενδοπανεπιστημιακά, απέκτησαν πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα με κριτήριο επιλογής
των υποψηφίων την ψηφοθηρική τους δεινότητα. Παράλληλα, οι εκλέκτορες, κυρίως των φοιτητικών
παρατάξεων που πρόσκεινται σε κόμματα, κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά, έπαψαν να
ψηφίζουν αποκλειστικά με κομματικά κριτήρια. Η πολυκομματικότητα αυτή των πρυτανικών
ψηφοδελτίων οδήγησε στην οργάνωση αντίστοιχων μηχανισμών εντός του Πανεπιστημίου. Όποιος έχει
τη φιλοδοξία να κατακτήσει το αξίωμα, κυρίως αυτοί που το έχουν κατακτήσει και εννοούν να μην το
εγκαταλείψουν, θυμίζουν πλέον τους παλιούς κομματάρχες που οργάνωναν τις πελατειακές σχέσεις.
Εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Στο Πανεπιστήμιο έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται
εξουσιαστικές elites, ομάδες συμφερόντων, οι οποίες λειτουργούν με επαγγελματική συνείδηση εξουσίας
πολιτικού τύπου. Πρόκειται για καταστρεπτική στρέβλωση που λίγοι την αντιλαμβάνονται: άλλο είναι ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου να έχει ακαδημαϊκή και επιστημονική συνείδηση και άλλο να έχει
επαγγελματική συνείδηση· τα δύο υπακούουν σε διαφορετικούς κανόνες κοινωνικής ηθικής
( Κρεμμυδάς Β., 2003: Ν06).
Γενικά διαφθορά υπάρχει όπου υπάρχουν άνθρωποι, συνεπώς το μέγεθος της διαφθοράς
εξαρτάται από τα μέτρα που λαμβάνονται από τις οργανωμένες κοινωνίες. Τέτοια μέτρα συνήθως
ενσωματώνονται μέσα στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο ώστε να υπάρχουν έλεγχος και ισορροπία. Ο νόμοςπλαίσιο 1268/82, μαζί με όλες τις αλλαγές και επί μέρους ρυθμίσεις που έχουν γίνει ως σήμερα, όχι μόνο
δεν παρέχει δικλίδες ασφαλείας που να διατηρούν έναν υποτυπώδη έλεγχο και να κρατούν ισορροπίες
αλλά ευνοεί την υποβάθμιση των σπουδών, τη συντεχνία και τη διαφθορά
Είναι περιττό να αναφερθεί ότι η κεφαλή του ιδρύματος όπως είναι ο πρύτανης νομιμοποιείται
από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο να έχει πελατειακές σχέσεις με φοιτητές και διοίκηση αφού έχουν
την πλειοψηφία των εκλεκτόρων. Αυτό μάλιστα αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και το αποτέλεσμα του
ρεκόρ της διαφθοράς δεν πρέπει να είναι έκπληξη. Με τον ίδιο περίπου τρόπο εκλέγεται και ο πρόεδρος
του τμήματος, με αποτέλεσμα τα προγράμματα σπουδών να έχουν ελάχιστες ελπίδες αναβάθμισης της
ποιότητάς τους. Τα συλλογικά επίσης όργανα, όπως είναι η σύγκλητος και η γενική συνέλευση του
τμήματος, είναι υποβαθμισμένα με τον ίδιο τρόπο. Τα παραδείγματα αυτά δεν έχουν τελειωμό. Η εύκολη
απάντηση είναι ότι «ο λαός έτσι αποφασίζει». Το δύσκολο ερώτημα είναι πόσο ελεύθερα ψηφίζουν οι
(προς εξέλιξη) λέκτορες και επίκουροι καθηγητές, πόσο απειλούνται και εκβιάζονται οι (επί πτυχίω)
φοιτητές, πόσο εύκολα εξαγοράζονται συνειδήσεις (και με ευρωπαϊκά προγράμματα) και τελικά πόσο
συμβατά είναι όλα αυτά με την ποιότητα της δημοκρατίας, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και το ήθος των
δημοσίων λειτουργών.
Το θεσμικό πλαίσιο επίσης ευνοεί την κατάληψη πρυτανικών θώκων από συντεχνίες αφού
επιτρέπει μόνο σε πακέτο πρυτανικών αρχών και όχι σε μεμονωμένα άτομα να έχουν ψηφοδέλτιο. Το
αποτέλεσμα της συντεχνιοποίησης των οργάνων διοίκησης του πανεπιστημίου δίνει επιπλέον το δικαίωμα

σε εξωπανεπιστημιακά κέντρα να εκμεταλλεύονται τον αυθορμητισμό και τη δίψα για κοινωνική
δικαιοσύνη που έχουν οι φοιτητές προς ίδιον όφελος προωθώντας ταυτόχρονα τη διαφθορά και
υποβαθμίζοντας τις σπουδές.
Ασφαλώς δεν φταίει μόνο η Πολιτεία και οι νόμοι της. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Ωστόσο
υπάρχει ελπίδα αν το νομικό πλαίσιο επιτρέψει στο Πανεπιστήμιο να απεμπλακεί από τον εναγκαλισμό
των κομμάτων που το οδήγησε στον αποπροσανατολισμό του ρόλου του και ευνόησε την εμφάνιση
εκφυλιστικών φαινομένων αναξιοκρατίας και ρευστότητας. Όταν οι φοιτητές συνειδητοποιήσουν την
αποστολή τους. Όταν η συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης είναι σε λογικές αναλογίες και τα μέλη
ΔΕΠ αφοσιωθούν στο έργο τους, τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι στο Πανεπιστήμιο θα κυριαρχήσουν
κριτήρια ακαδημαϊκά κι όχι πολιτικά, πελατειακά και ατομικά.
Πρόκειται για μια δύσκολη αλλά όχι αδιέξοδη κατάσταση. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάκτηση
της αυτοσυνειδησίας και της συνείδησης των νέων συνθηκών από διδάσκοντες και διδασκόμενους. Η
χάραξη νέων προοπτικών που θα περιλαμβάνουν τις αξίες, την σχέση εξουσίας μέσα στα πανεπιστήμια
καθώς και τις σχέσεις με την κοινωνία, την αγορά και το κράτος. Η επιβίωση και η πρόοδος του κλάδου
των πανεπιστημιακών δεν είναι νοητή ή μάλλον είναι αυτονόητη μόνον μέσα από την αναζωογόνηση των
θεσμών της Ανώτατης Παιδείας. Άλλωστε ας θυμηθούμε το άρθρο 114 του παλαιού συντάγματος το οποίο
σημείωνε πως επαφίεται στον πατριωτισμό των φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας η προστασία
και η ανάπτυξη θεσμών άμεσης και αποτελεσματικής δημοκρατίας ( Ρόκος Δ., 2003: 310) ’Ίσως τα
παραπάνω να ακούγονται αυτονόητα. Μόνο όμως αν καταστήσουμε το αυτονόητο χρέος μας μπορούμε
να ελπίζουμε.
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Η έρευνα πάντως, που έκανε ο καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Ι. Πανάρετος, δείχνει πως μόνο το 24,7% των φοιτητών προτίμησε την
άλφα ή τη βήτα φοιτητική παράταξη, επειδή πρόσκειται στον πολιτικό του φορέα. Δείχνει όμως και κάτι
άλλο, ότι το 44,56% των φοιτητών αποφασίζει τι θα ψηφίσει το τελευταίο δεκαπενθήμερο ή ακόμη και
την ίδια την ημέρα των εκλογών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας
του ΟΠΑ στις 21 και 23 Μαΐου του 2001, σε δείγμα 957 φοιτητών από το ΟΠΑ.

Σύμφωνα με την έρευνα, τη μεγαλύτερη ταύτιση ψηφοφόρων μεταξύ φοιτητικής παράταξης και
πολιτικού φορέα σημειώνουν οι ψηφοφόροι της ΔΑΠ, καθώς το 88,8% των φοιτητών που ψηφίζει Ν.Δ.
ψηφίζει και στις φοιτητικές εκλογές ΔΑΠ. Το αντίστοιχο ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΠ είναι 79,5%
και για το ΚΚΕ και τις Πανσπουδαστικές Κινήσεις Συνεργασίας είναι 64,1%. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μερίδιο
από τους σταθερούς ψηφοφόρους, από αυτούς δηλαδή που δήλωσαν ότι ψηφίζουν πάντα το ίδιο,
φαίνεται να το έχει η ΠΑΣΠ με 43,52%. Η ΠΑΣΠ συγκεντρώνει επίσης και το μεγαλύτερο ποσοστό
φοιτητών-ψηφοφόρων, που αποφασίζει τι θα ψηφίσει την ημέρα των εκλογών. Οι περισσότεροι φοιτητές,
πάντως, δεν φαίνεται να εμπιστεύονται τις φοιτητικές παρατάξεις. ΤΑ ΝΕΑ, 19-04-2002 , Σελ.: N11
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H εργασία αναφέρεται στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που σημειώθηκαν στις Η.Π.Α. τα
τελευταία 25 χρόνια. Αυτές εξετάζονται στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών, οικονομικών και
κοινωνικών γεγονότων της περιόδου 1960-2000. Με περισσότερες λεπτομέρειες η εργασία αναφέρεται
σε γεγονότα σταθμούς για την εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, ιδιαίτερα σε γεγονότα που συνδέοντα
άμεσα με τη μεταστροφή της από πολιτική των ίσων ευκαιριών (equality) σε πολιτική
της αριστείας (excellence) και λογοδότησης (accountability). Υποστηρίζεται ότι η μεταστροφή αυτή
αποτελεί μια ανάσχεση της δημοκρατικοποίησης που ξεκίνησε στην εκπαίδευση, αλλά και σε ολόκληρη
την Αμερικανική κοινωνία, την δεκαετία του ’60. Επίσης, ότι η ανάσχεση της δημοκρατικοποίησης
συνδέεται άμεσα με την επανάκαμψη της νεοφιλελεύθερης / νεο-συντηρητικής ιδεολογίας την δεκαετία
του 1980. Στο τέλος της εργασίας γίνεται μια σύντομη αξιολόγηση των πρόσφατων εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων.

Πρόσφατες Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις – Ένα Έθνος σε Κίνδυνο
Το 1981 ο υπουργός παιδείας Terrell H. Bell της κυβέρνησης Ronald Reagan ανέθεσε σε μια επιτροπή
18 εμπειρογνωμόνων να συντάξει την γνωστή έκθεση Ένα Έθνος σε Κίνδυνο: Επιτακτική Ανάγκη για
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση (A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform). Η έκθεση, που
δημοσιεύτηκε το 1983, επισήμαινε ότι εκείνη την εποχή η βιομηχανία και το εμπόριο των Η.Π.Α.
υστερούσαν διεθνώς σε ανταγωνιστικότητα. Υποστήριζε δε ότι το πρόβλημα ξεκινούσε από την έκρυθμη
κατάσταση που διαμορφώθηκε στην εκπαίδευση κατά τα προηγούμενα χρόνια. Αν την ίδια κατάσταση,
συνέχιζε η έκθεση σε γλώσσα που θύμιζε το ψυχροπολεμικό κλίμα της δεκαετίας του 1950, την είχε
επιβάλλει στις Η.Π.Α. κάποια ξένη δύναμη, τότε αυτό θα ισοδυναμούσε με πράξη κήρυξης πολέμου. Και
όμως, κατέληγε σε μελαγχολικό τόνο, την κατάσταση αυτή την επέβαλλαν οι ίδιοι οι Αμερικανοί στους
εαυτούς τους με την έλλειψη συγκεκριμένου, βασικού, σκοπού για την εκπαίδευση και την χρήση
χαμηλών κριτηρίων μέτρησης της ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών τους. Οι προτάσεις που έκανε η
έκθεση για την λύση του προβλήματος συνοψίζονται στα εξής:
Όλοι οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν σταθερές βάσεις στην Αγγλική γλώσσα, τα μαθηματικά,
τις θετικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες και τους υπολογιστές.
Οι προσδοκίες από το εκπαιδευτικό σύστημα δε θα πρέπει να είναι τίποτα λιγότερο από
προσδοκίες για αριστεία. Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται η χρήση αυστηρών μετρήσιμων
(ποσοτικών) κριτηρίων της αξιολόγησης των μαθητών.
Σε αξιολόγηση θα πρέπει να υποβάλλεται και το έργο των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα
λογοδοτούν για τα αποτελέσματα της εργασίας τους
Ο τρόπος που προβλήθηκε η έκθεση από τον ίδιο τον Bell και τους επιτελείς του αλλά και οι συγκυρίες
της εποχής δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για να πάρει η έκθεση δημοσιότητα η οποία

ξεπερνούσε κάθε προσδοκία. Ας τονιστεί εδώ ότι την εποχή αυτή αποτελούσε πρόσφατο παρελθόν η ήτα
στο Βιετνάμ, η Ιρανική επανάσταση και η κρίση των Αμερικανών ομήρων – γεγονότα τα οποία είχαν
μειώσει το γόητρο της χώρας διεθνώς – ενώ στο εσωτερικό σημειωνόταν μια σοβαρή οικονομική
ύφεση. Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, ως την αρχή για τα δεινά της οικονομίας η έκθεση θεωρούσε
την περίοδο κατά την οποία διαμορφώθηκε μια έκρυθμη κατάσταση στην εκπαίδευση. Άραγε για ποια
περίοδο γίνεται λόγος;

Πολιτική Οικονομία και Ιδεολογία Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο –
1945-1960
Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρονταν στις δεκαετίες του 1960 και 1970, μια περίοδο που την
χαρακτήρισαν τα ειρηνιστικά κινήματα και το κίνημα για το τέλος των διακρίσεων και του ρατσισμού. Το
μέγεθος της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής που επέφεραν τα κινήματα αυτά γίνεται αντιληπτό μόνο
αν εξεταστούν στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής οικονομίας και ιδεολογίας που διαμορφώθηκαν στις
Η.Π.Α. μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε η χώρα γνώρισε μια οικονομική ευημερία την οποία
αν και τροφοδοτούσε η αύξηση του καταναλωτισμού εξαρτιόταν άμεσα από την πολεμική βιομηχανία. Τις
τεράστιες αμυντικές δαπάνες δικαιολογούσε ο φόβος της εξάπλωσης του κομμουνισμού και της
στρατιωτικής υπεροχής της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1957 η Σοβιετική Ένωση έστειλε στο διάστημα τον
πρώτο δορυφόρο, το γνωστό Σπούτνικ, κερδίζοντας έτσι τις εντυπώσεις αλλά και το προβάδισμα στην
τεχνολογική κούρσα για την κατασκευή διηπειρωτικών πυραύλων ικανών να πλήξουν τη Βόρεια
Αμερική. Ένα χρόνο αργότερα και μέσα σε κλίμα εθνικής κρίσης το Αμερικανικό Κογκρέσο ψήφισε το
νόμο με τίτλο Εκπαίδευση για την Εθνική Άμυνα (National Defense Education Act). Στόχος της
κυβέρνησης ήταν να ενισχυθεί η διδασκαλία των μαθηματικών και των θετικών επιστημών στα δημόσια
σχολεία της χώρας. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν, κατά την κυβέρνηση, ήσαν
απαραίτητες για να αποκτήσει η χώρα το ανθρώπινο δυναμικό που της χρειαζόταν ώστε να πετύχει τους
ευρύτερους πολιτικο-στρατιωτικούς στόχους του ψυχρού πολέμου.
Την δεκαετία του ’50 σημειώθηκαν και σημαντικές κοινωνικές εξελίξεις σε θέματα που αφορούν
τις φυλετικές διακρίσεις. Η κατάργηση της δουλείας μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο δεν απάλλαξε
τους Αφρο-Αμερικανούς από τον ρατσισμό. Αντίθετα, οι διακρίσεις και η εκμετάλλευση συνεχίστηκαν
ενώ ο ρατσισμός θεσμοποιήθηκε με νόμους που απαγόρευαν ακόμα και την συναναστροφή μαύρων και
λευκών στους δημόσιους χώρους. Τέτοιοι χώροι ήταν και τα δημόσια σχολεία. Στην καλύτερη
περίπτωση, η κατάσταση αυτή ήταν ασυμβίβαστη με τις διακηρύξεις των πολιτικών ηγετών ότι οι Η.Π.Α.
αγωνίζονταν κατά του κομμουνισμού στο όνομα της ισότητας και της ελευθερίας. Το 1954 το
Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι κάθε νομοθεσία που επικυρώνει διαφορετικά
σχολεία για λευκούς και μειονότητες παραβιάζει την θεμελιακή συνταγματική αρχή της ισονομίας (βλέπε
την απόφαση Brown v. Board of Education).

Πολιτική των Ίσων Ευκαιριών (EQUALITY)
Βάζοντας σε αμφισβήτηση πολλές από τις κατεστημένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές πρακτικές,
τα ειρηνιστικά κινήματα και τα κινήματα για το τέλος των διακρίσεων και του ρατσισμού της δεκαετίας
του ’60 αποτέλεσαν μια συνέχεια των γεγονότων της δεκαετία του ’50. Βέβαια, αντίθετα
με ό,τι συνέβαινε πριν μερικά χρόνια, λίγοι εκπαιδευτικοί και πολιτικοί υποστήριζαν τώρα ότι υπήρχε
συνάφεια μεταξύ εθνικής ασφάλειας και ποιότητας της εκπαίδευσης. Όμως εκείνο που πάντα προέχει σε
περίοδο κοινωνικού αναβρασμού και αβεβαιότητας είναι η κοινωνική συνοχή. Έτσι, πρωταρχικός ρόλος
του σχολείου την δεκαετία του ’60 έγινε η διασφάλιση των ίσων ευκαιριών. Τον βαθμό της επιτυχίας των
παραπάνω κινημάτων αποκαλύπτει η θέσπιση μιας ριζοσπαστικής για την εποχή νομοθεσίας και η
αποφασιστικότητα των ομοσπονδιακών δικαστών να επιβάλλουν την εφαρμογή της όχι μόνο σύμφωνα με
το γράμμα αλλά και σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου. Ορόσημα αποτέλεσαν ο νόμος για την ίση
προστασία των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων του 1964 και το «Κίνημα για τη Μεγάλη Κοινωνία»,
που ξεκίνησε ο δολοφονηθείς πρόεδρος Kennedy και συνέχισε ο διάδοχος του Johnson. Μέσα στο πλαίσιο
του κινήματος για το τέλος των διακρίσεων, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και τα δικαστήρια ανέλαβαν

τώρα ενεργό ρόλο σε θέματα δημόσιας παιδείας. Ενδεικτικά μόνο μπορούμε να αναφέρουμε στο σημείο
αυτό τα εξής:
Το 1964, ψηφίστηκε ομοσπονδιακό νόμος για την ενίσχυση των παιδιών προσχολικής ηλικίας
που προέρχονται από φτωχές οικογένειες (“Head Start”).
Το 1965, το Κογκρέσο ψήφισε το Νόμο για την Στοιχειώδη και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(The Elementary and Secondary Education Act). Ο νόμος έδωσε το δικαίωμα στην Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση να διαθέτει μεγάλα ποσά για την βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών από φτωχές
οικογένειες.
Το 1968, ψηφίστηκε ο νόμος για την δίγλωσση εκπαίδευση (Bilingual Education Act). Σύμφωνα
με το νόμο, πόροι από το ομοσπονδιακό ταμείο μπορούν να διατίθενται για
να βοηθούνται μαθητές των οποίων τα Αγγλικά δεν είναι μητρική τους γλώσσα.
Το 1972 ψηφίστηκε ο νόμος που κατοχυρώνει την ίση μεταχείριση όλων των μαθητών
ανεξάρτητα φύλου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε προγράμματα τα οποία
χρηματοδοτεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση (αργότερα οι προστασίες του νόμου επεκτείνονται και
στους εκπαιδευτικούς).
Το 1975 ψηφίστηκε ο νόμος που προστατεύει το δικαίωμα των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση
για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Αποτελούν λοιπόν οι παραπάνω νόμοι μέτρο αφενός της επιτυχίας των λαϊκών κινημάτων για την
δημοκρατικοποίηση της κοινωνίας, αφετέρου της σημασίας που οι νομοθέτες και οι πολίτες αναγνώρισαν
στην δημόσια παιδεία για την πραγμάτωση αυτού του στόχου.

Η Πολιτική
της Αριστείας (EXCELLENCE) και Λογοδότησης (ACCOUNTABILITY)
Όπως γνωρίζουμε, την δεκαετία του 1970 ξέσπασε στις Η.Π.Α. μια σοβαρή οικονομική
ύφεση. Αρκετοί οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές την αποδίδουν αφενός στη μείωση της ικανότητας
των Η.Π.Α. μετά την ήτα του Βιετνάμ να ελέγχει την παγκόσμια οικονομία με την στρατιωτική ισχύ. Και
αφετέρου στη μεταφορά των μονάδων παραγωγής στις φτωχές χώρες του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου,
όπου (σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στις Η.Π.Α.) η ελαστική εργατική νομοθεσία, οι ανύπαρκτοι νόμοι
προστασίας του περιβάλλοντος και η χαμηλή φορολογία δημιουργούσαν συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές για
να πετύχουν οι εταιρείες μεγάλα κέρδη. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της Αμερικής σημειώθηκε και
μια πτώση της παραγωγικότητας, κάτι που πολλοί απέδωσαν στο γεγονός ότι η βαριά βιομηχανία είχε να
εκσυγχρονισθεί από την εποχή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Η μεταφορά μεγάλου μέρους της
παραγωγής εκτός Αμερικής και η πτώση της παραγωγικότητας εντός της χώρας είχαν σαν τελικό
αποτέλεσμα, σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, να χαθούν την περίοδο αυτή περί τα 38 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας! Αρκετοί αναλυτές έχουν υποστηρίξει ότι σε μεγάλο βαθμό η ύφεση του ’70 ήταν μια
διορθωτική κίνηση του καπιταλισμού, η αντίδραση του οικονομικού κατεστημένου στις λαϊκές
κατακτήσεις της δεκαετίας του ’60. Για να υποστηριχτεί αυτή η θέση σίγουρα απαιτούνται περισσότερα
στοιχεία, εκτός των όσων αναφέρονται παραπάνω, κάτι που ξεφεύγει του σκοπού αυτής της
εισήγησης. Από την άλλη, θα μπορούσαμε να την αναφέρουμε σαν υπόθεση εργασίας προκειμένου να
εξηγηθεί η κατάσταση που διαμορφώνεται στην δημόσια εκπαίδευση την ίδια περίοδο.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 μια ομάδα συντηρητικών εκπαιδευτικών επισήμανε ότι τα δημόσια
σχολεία της Αμερικής παρείχαν εκφυλισμένη γνώση και οι μαθητές ούτε δοκιμάζονταν αρκετά ούτε
αξιολογούνταν με αντικειμενικά κριτήρια. Κάλεσαν λοιπόν την κυβέρνηση να προβεί στην αναβάθμιση
των σχολείων και την επιστροφή τους στις παραδοσιακές εκπαιδευτικές αξίες της αριστείας. Ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα της ρητορικής και των θέσεων των νεοσυντηρητικών την περίοδο αυτή
αποτελεί η κριτική της Diane Ravitch κατά του παιδοκεντρισμού και των άλλων παιδαγωγικών μεθόδων
του φιλελεύθερου προοδευτισμού που εφαρμόστηκαν ευρέως την δεκαετία του ’60.[1] Πολλά από τα
προβλήματα στα οποία αναφέρθηκε η Ravitch είναι τα ίδια ακριβώς προβλήματα στα οποία αργότερα
αναφέρθηκε και η έκθεση Ένα Έθνος σε Κίνδυνο. Η συντηρητική κυβέρνηση Reagan έδωσε τελικά στους

οπαδούς του νεοσυντηρητισμού την ευκαιρία που περίμεναν προκειμένου να υλοποιήσουν το
εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Σε αυτό τους βοήθησε και σειρά από ευτυχείς γι’ αυτούς συγκυρίες.
Οι μετέπειτα εξελίξεις έδειξαν ότι ελάχιστη συνάφεια υπήρχε μεταξύ της οικονομικής ύφεσης του
’70 και της εκπαιδευτικής «κρίσης» για την οποία, κατά τους συντάκτες της έκθεσης Ένα Έθνος σε
Κίνδυνο, υπεύθυνες ήσαν οι δημοκρατικοποιήσεις της δεκαετίας του ’60. Αυτό είναι προφανές σήμερα
εφόσον η ανάκαμψη της οικονομίας την δεκαετία του 1990 πραγματοποιήθηκε ενώ οι στόχοι των
εκπαιδευτικών μεταρρυθμιστικών κινημάτων της αριστείας την δεκαετία του 1980 ακόμα και σήμερα
παραμένουν απραγματοποίητοι. Πολλοί είναι και οι αναλυτές που έχουν αμφισβητήσει την εγκυρότητα
των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση Ένα Έθνος σε Κίνδυνο προκειμένου να αποκαλυφθεί
η «κρίση». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κριτική των David Berliner και Bruce J. Biddle στο Η
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Σχολεία.[2] Χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και στην έκθεση Ένα Έθνος σε
Κίνδυνο οι συγγραφείς καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση
της Αμερικανικής εκπαίδευσης. Καταγγέλλουν δε τις κυβερνήσεις Reagan και Bush ότι κατασκεύασαν τον
μύθο της εκπαιδευτικής κρίσης ορμώμενες από τα ιδιοτελή, κομματικά, τους συμφέροντα.

Επίλογος
Τα περισσότερα από τα κύρια θέματα των πρόσφατων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, ως αφετηρία
των οποίων ορίζεται η αρχή της δεκαετίας του ’80, τα συναντάει κανείς μελετώντας και προηγούμενες
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στις Η.Π.Α.. Θέματα όπως αυτά του ελέγχου και επαγγελματισμού των
εκπαιδευτικών, της προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος στις ανάγκες κοινωνικών, οικονομικών
και εθνικών στόχων και της μέτρησης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος κατείχαν κεντρικό ρόλο στα
μεταρρυθμιστικά κινήματα των εποχών του κοινού σχολείου στις αρχές του 19 ου αιώνα,
του προοδευτισμού και της δημιουργίας του ενιαίου σχολείου στις αρχές του 20ου αιώνα και του ψυχρού
πολέμου μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ως κοινά στοιχεία όλων αυτών των περιόδων θα
μπορούσαμε να παραθέσουμε τα εξής:
Προκειμένου να ανταποκριθούν στη νέα τάξη των πραγμάτων που οι δραματικές κοινωνικές και
οικονομικές εξελίξεις της κάθε εποχής δημιουργούσαν γι’ αυτούς, οι εκπρόσωποι των πολιτικών,
οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων αρχικά επεσήμαιναν μια κρίση που έθετε θέμα
ολικής επανεξέτασης του εκπαιδευτικού συστήματος.
Στη συνέχεια, και μέσα σε κλίμα κρίσης, δημιουργούνταν ένα κίνημα για την συναίνεση όλων
στην επιδίωξη ορισμένων κοινών σχολικών στόχων.
Τέλος, γινόταν μια προσπάθεια για να αναδομηθεί η διοίκηση, οργάνωση και το αναλυτικό
πρόγραμμα των σχολείων.
Από την άλλη, το Ένα Έθνος σε Κίνδυνο σηματοδοτεί μια νέα στροφή της δημόσιας εκπαίδευσης στις
Η.Π.Α. προς την εκτεταμένη χρήση των ποσοτικών μετρήσεων για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
αποτελέσματος. Η μεγάλη επιρροή που είχε το κίνημα των κριτηρίων της αριστείας στην διαμόρφωση
της εκπαιδευτική πολιτικής έχει οδηγήσει στο σημείο η παιδεία να αξιολογείται σήμερα σύμφωνα με τα
αριθμητικά αποτελέσματα γενικών εξετάσεων και με αριθμούς που ο τύπος και η κοινή γνώμη τα
ερμηνεύουν όπως τα αποτελέσματα των αθλητικών εκδηλώσεων. Το που κατατάσσεται ένα σχολείο
σύμφωνα με τους αριθμούς αυτούς αποτελεί και το σημαντικότερο κριτήριο για την οικονομική του
ενίσχυση. Η πρόσφατη νομοθεσία (No Child Left Behind) για την χρηματοδότηση των δημοσίων σχολείων
από τα ομοσπονδιακά προγράμματα – εκ των οποίων τα περισσότερα ξεκίνησαν την δεκαετία του ’60 –
προβλέπει την ενίσχυση όσων σχολείων έχουν να επιδείξουν καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, δεν θα
ενισχύονται περισσότερο – όπως θα ήταν άλλωστε λογικό – τα σχολεία όπου οι μαθητές έχουν χαμηλές
επιδόσεις στις εξετάσεις αλλά τα σχολεία στα οποία οι μαθητές αριστεύουν, κατά κύριο λόγο σε
αντικείμενα όπως τα μαθηματικά, η θετικές επιστήμες και η τεχνολογία.
Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την ιδιωτικοποίηση της
εκπαίδευσης
με
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των
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(school vouchers). Σύμφωνα με το σχήμα αυτό, που ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σε αρκετές πολιτείες, η

κυβέρνηση θα τροφοδοτεί τους γονείς με κουπόνια που οι τελευταίοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν
για να πληρώσουν τα δίδακτρα των παιδιών τους σε σχολείο της επιλογής τους. Αυτό φυσικά σημαίνει
ότι πολλοί γονείς που πρώτα δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, τώρα μπορούν να στέλνουν τα παιδιά
τους σε ιδιωτικά σχολεία. Το επιχείρημα όσων υποστηρίζουν αυτή τη μορφή χρηματοδότησης της παιδείας
είναι ότι έτσι αφενός προστατεύεται καλύτερα η ελευθερία των γονέων να κατευθύνουν την παιδεία των
παιδιών τους σύμφωνα με τις ηθικές και πολιτιστικές αξίες της οικογένειας. Και αφετέρου δημιουργείται
ένα κλίμα ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στα σχολεία, κάτι που στο τέλος θα φέρει μια επιθυμητή
μεταρρύθμιση. Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι η παραπάνω πολιτική της «αόρατης χείρας» ευνοεί τα
ανώτερα κοινωνικά στρώματα αφού τις περισσότερες φορές οι φτωχοί καταλήγουν στα σχολεία της
περιφέρειας τους τα οποία έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Στο βιβλίο
με τίτλο Τα Παιδιά ως Πιόνια: Η Πολιτική των Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων
ο Timothy A. Hasci παρουσιάζει, με συγκεκριμένα στοιχεία, την τραγικότητα αυτής της κατάστασης και
το συμπέρασμα του είναι ότι σε όλες τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις η μόρφωση των παιδιών αποτελεί
προτεραιότητα ελάσσονος σημασίας.[3]
Ανάλογη κατάσταση έχει διαμορφωθεί και για τους εκπαιδευτικούς με το κίνημα της λογοδότησης,
δηλαδή την χρήση των κριτηρίων της μαθητικής αριστείας και για την δική τους αξιολόγηση. Ενδεικτικά
θα αναφέρουμε εδώ ότι σε ορισμένες πολιτείες ξεκίνησε πρόσφατα ένα πιλοτικό πρόγραμμα σύμφωνα με
το οποίο οι εκπαιδευτικοί θα λαβαίνουν ένα χρηματικό “bonus” όταν οι μαθητές τους έχουν υψηλές
επιδόσεις στις γενικές εξετάσεις της πολιτείας. Αν και η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά σήμερα είναι
προαιρετική, απώτερος στόχος του κινήματος της λογοδότησης είναι η χρήση τους να επεκταθεί και να
καθιερωθεί ως πάγια μέθοδος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Σε όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν
να προωθήσουν έναν αντισταθμιστικό λόγο, έναν λόγο που να εστιάζει στην διδασκαλία και την
ουσιαστική μάθηση. Παρόλο που η έρευνα δείχνει ότι στη σημερινή αγορά εργασίας οι πραγματικές
απαιτήσεις για γνώσεις στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες είναι κατά πολύ χαμηλότερες από
εκείνες που θέτει το κίνημα των κριτηρίων της αριστείας, το να προτείνει κάποιος εμπλουτισμένα
προγράμματα σπουδών προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την απόκτηση ουσιαστικής
κοινωνικής εμπειρίας μέσα στο σχολείο ακούγεται σχεδόν αιρετικό. Κατά παράδοξο δε τρόπο, τα
προγράμματα αυτά τα συναντά κανείς σε μερικά από τα πιο ελίτ σχολεία της Αμερικής οι απόφοιτοι των
οποίων τις περισσότερες φορές θα αναλάβουν θέσεις κλειδιά στην πολιτική και οικονομική ζωή της
χώρας.[4]
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Οι θέσεις των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων σχετικά με την ένταξη της χώρας μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τα λιγότερο εξεταζόμενα θέματα. Από το 1956 και μέχρι την πλήρη ένταξη το
1981, το θέμα της σύνδεσης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τροφοδότησε ποικίλες συζητήσεις
τόσο σε επίπεδο Κοινοβουλευτικό, όσο και σε επίπεδο δημοσιεύσεων στον ημερήσιο τύπο, μεταξύ των
συμφωνούντων και διαφωνούντων με τη σύνδεση.
Τα πολιτικά κόμματα θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία
ανήκουν οι δυνάμεις εκείνες, οι οποίες υποστήριξαν και προώθησαν το θέμα της ένταξης της χώρας μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι δυνάμεις, οι οποίες αντιτάχθηκαν στην
Ένωση. Οι αντιλήψεις των πολιτικών δυνάμεων πάνω στο θέμα και η στάση που κράτησαν επηρέασε την
εκπαιδευτική τους πολιτική και διαμόρφωσε τον πολιτικό τους λόγο στις επιχειρούμενες εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις της ίδιας περιόδου και κυρίως της περιόδου της μεταπολίτευσης.
Για τους λόγους αυτούς, θα επιχειρηθεί παρουσίαση και συνοπτική έστω ανάλυση των θέσεων
αυτών, προκειμένου να ερμηνευθούν κάποια επιμέρους στοιχεία της πολιτικής των κομμάτων και κατ’
επέκταση της εκπαιδευτικής τους πολιτικής και των αντιλήψεων που προβάλλουν είτε ως Κυβερνήσεις
είτε ως δυνάμεις της αντιπολίτευσης.
Η σχέση κράτους και διεθνούς συστήματος είναι από τα θέματα που απασχολούν κυρίως
τους μελετητές των διεθνών σχέσεων. Η μελέτη για το ρόλο και τις εξουσίες του εθνικού κράτους στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, απετέλεσε αντικείμενο ειδικότερων μελετών από τη σύσταση
ακόμα της Κοινότητας τη δεκαετία του ΄50. 1
Ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν ήταν η εκχώρηση από μέρους του κράτους εξουσιών και
αρμοδιοτήτων σε υπερεθνικά όργανα και θεσμούς. Το πρόβλημα oδήγησε τους μελετητές σε δύο βασικές
αντιθετικές μεταξύ τους «υποθέσεις εργασίας»:
1η Υπόθεση: Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση ενίσχυσε το ρόλο του εθνικού κράτους.
2η Υπόθεση: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση εξασθενεί το εθνικό κράτος.
Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, δηλαδή την ενίσχυση του κράτους μέσα από την διαδικασία
Ευρωπαϊκής ενοποίησης, υποστηρίζεται ότι: η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μετά τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο
διέσωσε το κράτος και το βοήθησε να δημιουργήσει νέα δεδομένα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
των πολιτών του. Η προθυμία του εθνικού κράτους να παραχωρήσει ορισμένες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση οφείλεται στην αναγνώριση της αδυναμίας του να επιτύχει από μόνο του τις κατάλληλες συνθήκες
διαβίωσης, οι οποίες θα οδηγούσαν τους πολίτες του σε μία ευρεία λαϊκή συναίνεση. Τα γεγονότα του β΄
παγκοσμίου πολέμου αλλά και αυτά του ψυχρού πολέμου αποδυνάμωσαν το εθνικό κράτος στην δυτική
Ευρώπη και το ανάγκασαν στην επιλογή της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως μίας πράξης «εθνικής
βούλησης». 2
Σύμφωνα με την δεύτερη υπόθεση, δηλαδή την εξασθένιση του κράτους μέσα από τη διαδικασία
Ευρωπαϊκής ενοποίησης, υποστηρίζεται ότι: η Ευρωπαϊκή ενοποίηση αναγκάζει το κράτος να
διαμοιράζεται εξουσίες και λειτουργίες με υπερεθνικούς θεσμούς και συνεπώς εξασθενίζει την αυτονομία
του.3 Η συμμετοχή δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τη λειτουργία των

εθνών κρατών ώστε αυτά να αναγκάζονται αποδεχόμενα κάποιες εκ των άνω αποφάσεις να αλλάζουν,
να «εξευρωπαίζονται» προκειμένου να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα της ένταξης.
Οι υπερεθνικοί θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζουν και αυτοί τη δική τους
αυτονομία και επομένως δε μπορούν να ελεγχθούν από τις Κυβερνήσεις που τους δημιούργησαν. Με τη
λογική αυτή επηρεάζουν την πολιτική συμπεριφορά τόσο των κυβερνήσεων όσο και γενικότερα των
πολιτικών δυνάμεων, απευθύνονται άμεσα στους πολίτες τους οποίους και επηρεάζουν επίσης προς τον
εξευρωπαϊσμό με αποτέλεσμα να προωθούν και να ενθαρρύνουν μεταρρυθμίσεις τις οποίες οι κυβερνήσεις
δε μπορούν να αποτρέψουν.4
Προκειμένου για την ελληνική περίπτωση, οι πολιτικές δυνάμεις μετά τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο,
διαχωρίζονται σε υποστηρικτές και διαφωνούντες. Οι θεωρητικές τοποθετήσεις και τα επιχειρήματα που
χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους στηρίζονται στις προαναφερόμενες υποθέσεις. Μέχρι
το 1967 ως υποστηρικτές εμφανίζονται τα κόμματα της Δεξιάς και του Κέντρου, αν και δε λείπουν οι
εσωκομματικές διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις. Πολέμιοι της ένταξης αλλά με επιφυλάξεις και
υποχωρήσεις προς την λογική της ριζοσπαστικής πλευράς του κέντρου, εμφανίζονται οι Αριστεροί που
ανήκουν στην Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ). Μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των πολιτικών
δυνάμεων αλλά και μεταξύ των εντός του ιδίου κόμματος ιδεολογικών ρευμάτων, πάνω στο
συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζεται στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
Ο Π. Ιωακειμίδης υποστηρίζει ότι από την έναρξη της διαδικασίας για την ένταξη της Ελλάδος
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα μέσα της δεκαετίας του 70 (υποβολή αίτησης ένταξης) άρχισε να
μορφοποιείται στο εσωτερικό των πολιτικών κομμάτων το (διπολικό) ιδεολογικό σχήμα ανάμεσα στους
«ευρωπαϊστές» και τους «αντι-ευρωπαϊστές».
Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία παρουσίαζαν και παρουσιάζουν τέτοιες τάσεις στο
εσωτερικό τους, ώστε η ιδεολογική φυσιογνωμία των κόμματων να διαμορφώνεται από τη δυναμική των
τάσεων εξευρωπαϊσμού /εκσυγχρονισμού και εθνοκεντρισμού.5
Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός ότι οι υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
στην Ελλάδα, τόσο κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, όταν επεδίωξαν
τη σύνδεση όσο και κατά τα χρόνια της μεταπολίτευσης, όταν επεδίωξαν και πέτυχαν την πλήρη
ένταξη, χρησιμοποίησαν αντίστοιχα επιχειρήματα σχετικά με την ενίσχυση του ελληνικού κράτους
και τις θετικές συνέπειες που θα είχε η ένταξη στην εθνική-κρατική λειτουργία. Η επιχειρηματολογία
των υποστηρικτών της ένταξης βασίζεται κυρίως στα εξής:
1. Η ενοποίηση απομακρύνει τον κίνδυνο απομονωτισμού.
2. Η ενοποίηση ενισχύει την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας
3. Η ενοποίηση ενισχύει την οικονομία
4. Η ενοποίηση θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και της κρατικής
λειτουργίας
5. Η ενοποίηση θα οδηγήσει στην εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και στην εμπέδωση
της δημοκρατίας.
Συγκεκριμένα η πολιτική παράταξη της Δεξιάς- ΕΡΕ μετά τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο θα θεμελιώσει
την προσπάθειά της για ένταξη στο σκεπτικό του «Ανήκομεν εις την Δύσιν» και στο σκεπτικό ότι η ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα απομακρύνει τον κίνδυνο απομονωτισμού της Ελλάδος.
Συγκεκριμένα η εφημερίδα «Καθημερινή» το 1959 τονίζει: "Απομόνωση που είναι επικίνδυνη:
διότι είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας...Ιδιαιτέρως δια την Ελλάδα, λόγω της ακριτικής γεωγραφικής μας
θέσεως, η ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποιήσεως, υφ΄ οιονδήποτε σχήμα και αν αυτή
συνεφωνείτο"6
Επίσης η "Ακρόπολις" το ίδιο έτος, αναφέρει: "Η Ελλάς δεν ηδύνατο να παραβλέψη το γεγονός
ότι πολλά Ευρωπαϊκά Κράτη ήνωσαν τας προσπάθειάς των δια την ίδρυσιν μιας ισχυράς ευρωπαϊκής
οικονομικής ενότητος..."7
Το θέμα της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας τονίζεται επίσης από την κυβέρνηση της Δεξιάς.
Συγκεκριμένα ο υπουργός Προεδρίας Κωνσταντίνος Τσάτσος επισημαίνει το 1961: «Δεν
υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι …η σύνδεσις της Ελλάδος με τας δημοκρατικάς χώρας της Δύσεως
αποτελεί τον μόνον ασφαλή τρόπον διά την εθνικήν της επιβίωσιν».8
Tρίτο βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε από τους υποστηρικτές της ενίσχυσης του κράτους
μέσα από την ενοποίηση ήταν η ενίσχυση της οικονομίας. Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής
ανέφερε σχετικά: «Η σύνδεσις αποβλέπουσα τελικώς εις την οικονομικήν ένωσιν, ολοκληρώνει τους

υφιστάμενους πολιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μετά των ευρωπαϊκών εκείνων χωρών,
αι οποίαι πιστεύουν
εις
το
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της
πολιτικής
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οικονομικής
ελευθερίας…κατοχυρούται η οικονομική ασφάλεια της χώρας και εξασφαλίζεται το οικονομικόν μέλλον
του ελληνικού λαού».9
Η Ένωση Κέντρου από την ίδρυσή της και μετά υποστηρίζει την πολιτική της ΕΡΕ στο θέμα της
ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κάνει ταυτόχρονα κριτική στους χειρισμούς του κυβερνώντος
κόμματος και εστιάζει την προσοχή της σε ένα άλλο σημείο ενίσχυσης της κρατικής λειτουργίας: στον
εκσυγχρονισμό της οικονομίας αλλά και της δημόσιας ζωής, ο οποίος θα προέλθει από την ένταξη.
Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα «Βήμα» το 1962: «Η αποδέσμευσις των λαϊκών δυνάμεων θα
επιτευχθεί μόνον όταν η Κυβέρνησις αποφασίση ν΄αντικαταστήση εις το εσωτερικόν της χώρας ένα
πλήρη και υγιή ανταγωνισμόν ο οποίος …να επιτύχη τον ταχύ εκσυγχρονισμόν του παραγωγικού μας
μηχανισμού. Θα χρειασθεί συγκεκριμένως να καταργηθούν οι άσκοποι παρεμβατισμοί, να τεθή τέρμα εις
την προστασίαν των ιδιαιτέρων συμφερόντων των διαφόρων κοινωνικών μικροομάδων, να καταργηθούν
τα κλειστά επαγγέλματα, να καταργηθή η γραφειοκρατική τροχοπέδη των αδειών εις
την επιχειρηματικήν δράσιν και να αποκατασταθή ο μηχανισμός των τιμών».10
Από τον ίδιο χώρο, εκφράζονται και φόβοι από τον ίδιο χώρο για την υπανάπτυκτη ελληνική
οικονομία και το πείραμα να συνδεθεί αυτή πρώτη με τις ανεπτυγμένες οικονομίες της Δύσης.
Συγκεκριμένα ο Γ. Μαύρος αναφέρει: «Η σύνδεσις της Ελλάδος με την Κοινήν Αγοράν είναι το πρώτον
πείραμα ενώσεως μικράς μη ανεπτυγμένης οικονομίας με μεγαλυτέρας ανεπτυγμένας τοιαύτας…Από
την έκβασιν του πειράματος αυτού θα κριθή εάν το σύστημα της ιδιωτικής επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας,
όπως
λειτουργεί
εις
τας Κοινοβουλευτικάς Δημοκρατίας,
είναι ικανόν να εξασφαλίση την ταχείαν ανάπτυξιν των υποανάπτυκτων περιοχών της Ευρώπης».11
Επίσης εκφράζονται φόβοι για τον αφανισμό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Συγκεκριμένα ο
Ευάγγελος Παπανούτσος αναρωτιέται το 1962: «Η Ρωμιοσύνη θα επιβιώσει άραγε μέσα στο κράμα που
θα σχηματισθή, θα περισωθή ως πνευματική και ηθική, ως ιστορική παρουσία, ή θα σβήση και
θα αφανισθή, για να μείνη στους επιγόνους μόνο σαν τρυφερή ή και ενοχλητική ακόμη ανάμνηση; …πως
είναι δυνατόν να περισωθούν στο μέλλον τα δικά μας εθνικά κεφάλαια, συγκεκριμένα και απλά: η
νεοελληνική γλώσσα και η ορθοδοξία μας;»12
Επίσης, ο Γ. Πεσμαζόγλου, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ελλάδος της Ευρωπαϊκής Κινήσεως
και πρώην Υπουργός, σε άρθρο του στη Νέα Οικονομία το 1963 τόνιζε: «Η σύνδεσις μας με
την Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα και η προβλεπόμενη υπό του συμφώνου των Αθηνών
πλήρης ένταξις της χώρας εις την συνθήκην της Ρώμης αποτελεί γεγονός υψίστης πολιτικής και
οικονομικής σημασίας, τόσον δια τα υπογράψαντα την Συνθήκην της Ρώμης Ευρωπαϊκά κράτη, όσον και
δια την Ελλάδα. Η Ελλάς είναι η πρώτη χώρα με την οποία διευρύνεται ο αρχικός πυρήν της Κ.Α. και τα
πλεονεκτήματα τα οποία μας αναγνωρίσθησαν δια να καταστή δυνατή η πλήρης ένταξίς μας εις
την Συνθήκην της Ρώμης, δίδουν την εντύπωσιν ότι αι εξ χώραι δεν αποβλέπουν εις την δημιουργίαν ενός
στενού κεφαλαιοκρατικού κλοιού- ως ισχυρίζονται οι αντιτιθέμενοι εις την Ευρωπαϊκήν προσπάθειαναλλά εις την ευρυτέραν οικονομικήν συνεργασίαν των Ευρωπαϊκών χωρών επί της οποίας
θα θεμελιωθή ασφαλέστερα η πολιτική των ενότης».
Στο ίδιο άρθρο, ο Γ. Πεσμαζόγλου, θα τονίσει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς και
δευτερογενούς τομέα της παραγωγής στην Ελλάδα ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά τα ελληνικά
προϊόντα και να επωφεληθεί η οικονομία από τη σύνδεση.13
O A.Παπανδρέου ως μέλος τότε της Ενώσεως Κέντρου (Ε.Κ.) τονίζει τον εκσυγχρονισμό ο οποίος
θα προέλθει από τη σύνδεση με την ΕΟΚ και θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση θα είναι
η οικονομική και κοινωνική δημοκρατία.
Στην εφημερίδα «Καθημερινή» θα τονίσει το 1964: «Η επιβίωσις της Ελλάδος εις τα πλαίσια της
Κοινής Αγοράς απαιτεί και ταχύν ρυθμόν οικονομικής αναπτύξεως και ορθολογικήν επιλογήν ειδικώς
αμέσων στόχων. Απαιτεί επομένως πρόγραμμα και απαιτεί σύγχρονον κράτος. Αλλά η αναγέννησις του
κράτους απαιτεί εθνικήν προσπάθειαν εις μεγάλην κλίμακα. Οικονομική ανάπτυξις εις τον 20ον αιώνα
σημαίνει κινητοποίησιν όλων των δυνάμεων του έθνους και ιδίως της νεότητος». 14
Επίσης στην επιτροπή συνδέσεως Ελλάδος - ΕΟΚ τον Σεπτέμβρη του 1964, ο Α. Παπανδρέου τόνισε
την ανάγκη εφαρμογής ενός υπερεθνικού προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκή κλίμακα,
με σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη των υπανάπτυκτων περιοχών της Ευρώπης. Συγκεκριμένα τονίζει:
«Μολονότι η οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος είναι πρωτίστως έργον της Ελληνικής Κυβερνήσεως
και υπόθεσις του ελληνικού λαού, είναι σαφές ότι οι στόχοι της συνδέσεως δεν είναι δυνατόν να

εκπληρωθούν πλήρως, εάν αι ελληνικαί προσπάθειαι δεν τύχουν της ενεργού και συστηματικής
υποστηρίξεως εκ μέρους της Κοινότητος».15
Όμως τα πράγματα αλλάζουν από το 1965.
Ακολουθεί το βασιλικό πραξικόπημα και η παραίτηση του Γ. Παπανδρέου. Αυτό κατά τον Μ.
Συριανό ήταν η αιτία ιδεολογικών διασπάσεων στο εσωτερικό της Ε. Κ. Από το 1967 αρχίζει σε μία ομάδα
του κέντρου να εμφανίζεται μία ριζοσπαστικοποίηση ιδεών. Τις δυνάμεις αυτές εκπροσωπεί ο Α.
Παπανδρέου.16
Η ριζοσπαστικοποίηση θα φανεί και στις αντιλήψεις για τη σύνδεση με την ΕΟΚ. Ο Α. Παπανδρέου
αρχίζει να έχει επιφυλάξεις σχετικά με την σύνδεση. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής διατυπώνει ένα
οικονομικό πρόγραμμα με κύρια σημεία του την εθνικοποίηση των βασικών κλάδων της οικονομίας, τη
γρήγορη βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος και την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, ενώ τον
ανησυχούν ο μονόπλευρος
προσανατολισμός του ελληνικού εμπορίου προς την Κοινή Αγορά, η έλλειψη ισορροπίας, που
προέρχονταν από τον περιορισμένο ρυθμό αύξησης τόσο των γεωργικών όσο και των βιομηχανικών
εξαγωγών .17
Δηλαδή από το 1967 άρχισαν να παρουσιάζονται οι δυνάμεις εκείνες οι
οποίες ριζοσπαστικοποιηθούν ακόμα περισσότερο επί δικτατορίας κυρίως στο εξωτερικό. Οι δυνάμεις
αυτές θα εμφανισθούν κατά την μεταπολίτευση από το 1974 και μετά για να εκφράσουν όχι απλά
επιφυλάξεις για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση αλλά αντιθέσεις και αντιρρήσεις .
Όμως πριν περάσουμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης ας αναφερθούμε συνοπτικά στην θέση
της Κοινοβουλευτικής Αριστεράς έως το 1967.
Οι δυνάμεις οι οποίες αντiδρούσαν στην Ευρωπαϊκή ενοποίηση, τη συγκεκριμένη περίοδο πριν τη
δικτατορία εστιάζονται κυρίως στην Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ), η οποία όμως παρουσίασε μία
διαφοροποίηση από το 1963 και μετά. και πλησίαζε κάπως τις θέσεις του Α. Παπανδρέου όπως τις
παρουσιάσαμε παραπάνω.
Το δίλημμα της ΕΔΑ τις δεκαετίες του 50 και 60, ναι ή όχι στην ΕΟΚ, ήταν σύμφωνα με τον
Π. Ιωακειμίδη ημιτελές και ανεπαρκές και κατά συνέπεια λανθασμένο, γιατί εγκλώβισε όλες τις πέραν
της ΕΡΕ δυνάμεις και ιδιαίτερα την Αριστερά σε άγονες συζητήσεις και κατ’ επίφασιν εναλλακτικές
λύσεις.18
Σύμφωνα με τον Μ. Συριανό, η πολιτική της ΕΔΑ για την ΕΟΚ μπορεί να χωριστεί σε δύο φάσεις:
στην πρώτη που κλείνει με την πτώση της ΕΡΕ το Νοέμβριο του 1963 και στη δεύτερη μέχρι τη δικτατορία.
Στην πρώτη φάση η ΕΔΑ διαμορφώνει τη θέση της απέναντι στην ΕΟΚ και δίνει τον αγώνα ενάντια στη
σύνδεση, ενώ στη δεύτερη φάση ο αγώνας της ΕΔΑ συνεχίζεται αλλά με διαφοροποιημένους στόχους
(προβάλλεται η λύση της «αναθεώρησης» της συμφωνίας σύνδεσης).19
Τα άρθρα τα οποία δημοσιεύτηκαν στην «Αυγή» τον Ιούλιο του 1959, δηλαδή ένα μήνα μετά την
ελληνική αίτηση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΟΚ είναι αποκαλυπτικά σχετικά με τον
προβληματισμό, ο οποίος επικρατούσε τότε μεταξύ των αριστερών της ΕΔΑ. Τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος
του αμερικανικού κεφαλαίου στη δημιουργία της ΕΟΚ και φυσικά η συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό
κεφάλαιο. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην εφημερίδα «Αυγή» το 1959 «Το μεγάλο βιομηχανικό και
χρηματιστικό κεφάλαιο της Ευρώπης, συγκεντρωμένο σε δέκα-είκοσι ομάδες, συσφίγγει τους δεσμούς
του και οργανώνεται για να βασιλεύσει επί της Ευρώπης σε συνεργασία και με τους Αμερικανούς μεγαλοκεφαλαιούχους».20
Γενικότερα η άποψη του Μ. Συριανού, πάνω στη στάση που κράτησε η ΕΔΑ στο θέμα της ένταξης
συνοψίζεται στα εξής: «Η ΕΔΑ πολέμησε τη σύνδεση γιατί πίστευε ότι η υπανάπτυκτη ελληνική οικονομία
δε θα άντεχε στον ανταγωνισμό των δυτικοευρωπαϊκών μονοπωλίων, αλλά και γιατί θεωρούσε ότι η
σύνδεση θα δημιουργούσε πρόσθετες δυσκολίες στον αγώνα ενάντια στην εξάρτηση και την
υποτέλεια».21
Αντίθετα ο Σ. Καρπαθιώτης θεωρεί απλοϊκή και παραπλανητική την άποψη ότι η ένταξη ή μη
στην ΕΟΚ θα επιδείνωνε ή θα έλυνε και το θέμα της εξάρτησης αντίστοιχα, και τονίζει πως το θέμα αυτό
είναι πιο σύνθετο απ όσο παρουσιάστηκε από την ΕΔΑ μέχρι το 1967 και πιο σύνθετο απ όσο
παρουσιάστηκε και από το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ μετά τη μεταπολίτευση.22
Όμως ας εξετάσουμε και τις απόψεις των πολιτικών δυνάμεων για το θέμα της ένταξης κατά τα
χρόνια της μεταπολίτευσης.

Χαρακτηριστικό είναι πως νέα επιχειρήματα προβάλλονται μετά τη δικτατορία, τόσο από την πλευρά των
υποστηρικτών της ένταξης, όσο και από την πλευρά των πολέμιων. Tα χρόνια της μεταπολίτευσης, από το 1974-1981, όπ
υποστηρίζει ο Χ. Ροζάκης, η ανακατανομή πολιτικών δυνάμεων , η οποία συνέβη και τα νέα πολιτικά σχήματα που
προήλθαν από αυτά, προώθησαν μία προστατευτική πολιτική που εκφράζονταν με την ενδυνάμωση της τακτικής για
ολοκλήρωση της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας και ταυτόχρονα εκφράζονταν στη διασπορά των προσανατολισμών από το μονόπλευρο χαρακτήρα του παρελθόντος στις σχέσεις Ελλάδος –
ΗΠΑ, σ΄ένα πολυπλοκότερο σύστημα και στη μετατόπιση του κέντρου βάρους των σχέσεων στον άξονα Ελλάδα-Δυτική
Ευρώπη.23
Το θέμα της ένταξης στην Ευρώπη θα ενεργοποιήσει και πάλι η Ν.Δ.. Το 1974 υποβάλλει την
αίτηση για την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Μέχρι τότε η Συμφωνίας Συνδέσεως, είχε παγώσει
με πρωτοβουλία της ΕΟΚ λόγω της δικτατορίας από το 1969.
Όμως το σημαντικότερο ήταν η αποχώρηση της χώρας από το στρατιωτικό σκέλος του
ΝΑΤΟ (παρ΄ότι η απόφαση αυτή, κατά τους μελετητές δεν υλοποιήθηκε ποτέ) αλλά και η "πολυδιάστατη"
εξωτερική πολιτική. Παρ΄ότι βασικό δόγμα της Ν.Δ. και του ίδιου του Πρωθυπουργού ήταν το
"ανήκομεν εις την Δύσιν", όμως ανέπτυξε σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, την Σοβιετική Ένωση, τη Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας.24
Οι επιλογές αυτές της μεταπολιτευτικής Δεξιάς ήταν, κατά την άποψη του Σ. Καρπαθιώτη,
διαφορετικές από εκείνες της μεταπολεμικής Δεξιάς. Όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά: "Η ταυτόχρονη
επιλογή του Καραμανλή για ένταξη στην ΕΟΚ και αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ
αποτελεί μία από τις σοβαρές ενδείξεις διαφοροποίησης στις προτιμήσεις της ελληνικής Δεξιάς μεταξύ
κάποιας "ευρωπαϊκής" Δύσης και της μεταπολεμικής "αμερικανοκρατούμενης"Δύσης."25
Στο εσωτερικό της χώρας, η αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών ήταν ένα από τα βασικά
θέματα της μεταπολιτευτικής περιόδου και επιδιώχθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
(Ν.Δ.) με πολλούς τρόπους: το Σύνταγμα του 1975, το δημοψήφισμα για το πολιτειακό, η
νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ), η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η χαλάρωση
της αστυνόμευσης των πολιτικών φρονημάτων, η μείωση του εβδομαδιαίου αριθμού ωρών εργασίας, η
συμβολική ανταπόκριση στα γυναικεία αιτήματα είναι μερικοί από τους τρόπους.
Η Ν.Δ. θα τονίσει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει στην εδραίωση των
δημοκρατικών θεσμών και στην εμπέδωση της δημοκρατίας. όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε άρθρο
του ο Γ. Ράλλης: « Η Κοινότητα ως θεσμός δημοκρατικά οργανωμένων κρατών θα συνέβαλλε στην
πολιτική σταθεροποίηση του ελληνικού κράτους». 26
Σύμφωνες πολιτικές δυνάμεις με την πολιτική της Ν.Δ. στο θέμα της ΕΟΚ ήταν το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η ΕΔΗΚ, η ΕΔΑ και το ΚΚΕ εσωτ. Αλλά με επιμέρους
διαφωνίες.
Όμως ας εξετάσουμε και τις επιφυλάξεις των δυνάμεων, οι οποίες ήταν αντίθετες στην ένταξη και
πως οι επιφυλάξεις αυτές εκδηλώθηκαν και στην εκπαίδευση.
Εδώ χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η σύνδεση της ένταξης με την οικονομική εξάρτηση, η οποία
έγινε κυρίως από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης αλλά με διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο. Η διεθνής
οικονομική θεωρία της εξάρτησης η οποία ξεκίνησε από τη Λατινική Αμερική ως μία προσπάθεια των
οικονομολόγων να ερμηνεύσουν τις αιτίες της φτώχιας στις χώρες αυτές και να δώσουν λύσεις απετέλεσε
το θεωρητικό υπόβαθρο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στην εισαγωγή του έργου
του Σαμίρ Αμίν Η συσσώρευση σε παγκόσμια κλίμακα αναφέρει χαρακτηριστικά: Η μητρόπολη
αναλαμβάνει την ανάπτυξη της ελαφριάς βιομηχανίας καταναλωτικών αγαθών στην περιφέρεια. Έτσι η
περιφέρεια εξαρτάται από την μητρόπολη για την εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών. Η παρεμπόδιση
της ανάπτυξης της περιφέρειας συνεχίζεται αλλά μετατοπίζεται σ΄ένα υψηλότερο και περισσότερο
εξεζητημένο επίπεδο. 27
Από την άλλη πλευρά η Μαρξιστική αντίληψη για τη φτώχια και την εξάρτηση των χωρών
απετέλεσε το θεωρητικό υπόβαθρο της πολιτικής του ΚΚΕ. 28 Οι αντιρρήσεις τους συγκλίνουν όμως σε
πολλά σημεία.
Όμως ας έλθουμε και στο χώρο της εκπαίδευσης.
Στο χώρο της εκπαίδευσης προωθήθηκε σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της εξάρτησης, ένα
μοντέλο εκπαίδευσης μελετημένο από τις χώρες της μητρόπολης και προσαρμοσμένο στα αιτήματα των
λαών των χωρών της περιφέρειας (κοινωνική άνοδο μέσω της εκπαίδευσης, καλύτερη ποιότητα ζωής
κ.λ.π.) με σκοπό την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στο αντίστοιχο σύστημα-μοντέλο

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που θέλουν να επιβάλλουν για τα δικά τους συμφέροντα οι χώρες
αυτές.29
Το μοντέλο αυτό συνδέθηκε κυρίως με την καθιέρωση της Τεχνικής- Επαγγελματικής
εκπαίδευσης για πολλούς λόγους. Ο σημαντικότερος λόγος είναι η άμεση σύνδεση του είδους αυτού της
εκπαίδευσης με την οικονομία και την επέκταση της βιομηχανικής παραγωγής ανά τον κόσμο.
Στην περίπτωση της ΕΟΚ ένα από τα βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής πολιτικής της, από την
Συνθήκη της Ρώμης και μετά, ήταν η ιδιαίτερη προσοχή την οποία έδειξε προς την ανάπτυξη τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης χωρίς βέβαια να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι διαμορφώθηκε κοινή
εκπαιδευτική πολιτική στον τομέα αυτό.
Τα άρθρα της Συνθήκης της Ρώμης του 1957, είναι γενικού περιεχομένου. Όπως προαναφέραμε
με βάση τα άρθρα 123 και 127 προβλέπεται η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με σκοπό τη
βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης. Στο άρθρο 127 προβλέπεται εφαρμογή πολιτικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ το άρθρο 118 αναφέρεται στην ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα
στις χώρες – μέλη στον τομέα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το άρθρο 128 καθορίζει τις
γενικές αρχές μιας κοινής επαγγελματικής πολιτικής. 30
Όπως αναφέρει μελετητής εκτός από τις αναφορές στις ιδρυτικές συνθήκες, έχουμε και κοινοτικές
πράξεις που σχετίζονται με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, όπως η απόφαση του Συμβουλίου
της ΕΟΚ του 1963.
Γενικότερα, όπως παρατηρεί ο ίδιος μελετητής: «η εκπαιδευτική προβληματική της ΕΟΚ
περιορίζεται στις πτυχές εκείνες του συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος που σχετίζονται με το
οικονομικό σύστημα και ιδιαίτερα με την επαγγελματική του δομή».31
Όσον αφορά την Ελλάδα, η ανάπτυξη τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και η σύνδεση της
εκπαίδευσης με την οικονομία αποτελούν τους βασικούς στόχους για τις μεταρρυθμίσεις του 1959 της
ΕΡΕ, του 1964 της Ε.Κ , αλλά και της μεταπολιτευτικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της Νέας
Δημοκρατίας. Οι αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα διαφοροποιούνται και
ως προς την προέλευση και ως προς την αιτία.
Συγκεκριμένα στη μεταρρύθμιση του 1959 η αντίδραση στην καθιέρωση τεχνικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης προήλθε από τις συντηρητικές δυνάμεις εντός του κόμματος της ΕΡΕ αλλά και από την
αριστερά. Οι λόγοι αντίδρασης είναι διαφορετικοί. Για τους συντηρητικούς η ανάπτυξη τεχνικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης θα επηρέαζε το περιεχόμενο μάθησης υπέρ των τεχνικών μαθημάτων και
εις βάρος της ανθρωπιστικής παιδείας. Aπό την άλλη πλευρά, η αριστερά θα εστίασε την κριτική της
κυρίως στην πρόθεση της κυβέρνησης να καθιερώσει βραχύχρονες τεχνικές σχολές για την προετοιμασία
των μεταναστών.32
Στη μεταρρύθμιση του 1964-65 το θέμα της καθιέρωσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης θα
συναντήσει αντιδράσεις από τις ίδιες συντηρητικές δυνάμεις ενώ η αριστερά θα περιορισθεί σε κάποιες
επιμέρους παρατηρήσεις και θα συμφωνήσει γενικά με τις προτεινόμενες αλλαγές.33
Η μεταρρύθμιση όμως η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτήν εδώ την έρευνα είναι
αυτή η οποία επιχειρήθηκε το 1976-77 από τη Νέα Δημοκρατία. Το σημαντικό είναι πως η αντίδραση από
μέρους της αντιπολίτευσης στα μέτρα που προτάθηκαν για καθιέρωση τεχνικής-επαγγελματικής
εκπαίδευσης θα εστιάσει την κριτική της στο θέμα της εξάρτησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τα ξένα μονοπώλια. Δηλαδή παρατηρούμε να γίνεται άμεση αναφορά αλλά και αμφισβήτηση στο
θέμα της σύνδεσης με την ΕΟΚ και την πολιτική που αυτή προωθεί προς όφελος του μεγάλου
κεφαλαίου. Η κριτική της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ δίνει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά
ο Α.Καζαμίας, πολιτική και κοινωνική διάσταση στη μεταρρύθμιση.34
Το πλέον σημαντικό στοιχείο της κριτικής απετέλεσε η σύνδεση της Τεχνικής-Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης με τα προγράμματα των Διεθνών Οργανισμών και της Διεθνούς Τράπεζας. Ο Δ. Γόντικας,
βουλευτής του ΚΚΕ θα τονίσει κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τη ψήφιση του νομοσχεδίου: βασικός
στόχος της μεταρρύθμισης είναι όχι η στροφή των μαθητών προς την ΤΕΕ αλλά το βίαιο σπρώξιμο της
πλειοψηφίας της νεολαίας στα εργοστάσια. Πρόγραμμα συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Το μόνο πρόγραμμα
που έχουμε είναι της Διεθνούς Τράπεζας, όπου εκεί καθορίζονται πόσα σχολεία θα γίνουν με γνωστούς
και απαράδεκτους όρους. 35
Στα ίδια περίπου πλαίσια είναι και η κριτική η οποία ασκήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Εκπρόσωπος του
κόμματος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίθετο προς την καθιέρωση μιας Τεχνικής-Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης αλλά ότι τα μέτρα τα οποία πήρε η Κυβέρνηση χωρίς σοβαρή μελέτη των αναγκών της
οικονομίας και η αοριστία των νομοσχεδίων, τα οποία θα καλύπτονταν σε πολλά σημεία από Προεδρικά

Διατάγματα, δημιουργούσαν ερωτηματικά για τον μελλοντικό προγραμματισμό του περιεχομένου
σπουδών αυτών των σχολείων. Δημιουργούνταν επίσης ο φόβος ή μάλλον η βεβαιότητα ότι τα σχολεία
αυτά και οι απόφοιτοί τους μικρή σχέση θα έχουν με την εφαρμογή και τη δυνατότητα υπεύθυνης άσκησης
επαγγέλματος και απορρόφησης από την παραγωγή, ενώ στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία
εξειδικευμένων εργατών για τα συμφέροντα των μονοπωλίων. 36
Εξωκοινοβουλευτικοί παράγοντες επίσης, κατηγόρησαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Στη
δημόσια συζήτηση η οποία οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το Τεχνικό Επιμελητήριο, η Εθνική
Σπουδαστική Ένωση Έλλάδος κατηγόρησε το προτεινόμενο νομοσχέδιο για την ΤΕΕ, ότι σπρώχνει τα
λαϊκά στρώμματα στο χώρο των Τεχνικών Σχολών με προορισμό να αποτελέσουν τους αυριανούς εργάτες
στα συμφέροντα των ξένων μονοπωλίων. Το νομοσχέδιο κατηγορήθηκε γενικά σαν έκφραση μιας
γενικότερης φιλομονοπωλιακής πολιτικής, ενώ με τη διαδικασία της παραπομπής σε προεδρικά
διατάγματα νομιμοποιούσε και διευκόλυνε τις παρεμβάσεις της Διεθνούς Τράπεζας. Τα Προεδρικά
Διατάγματα θα ήταν Τραπεζικά Διατάγματα, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. 37
H θέσεις αυτές της Αριστερής αντιπολίτευσης και οι αντιδράσεις θα μπορούσαν να ενταχθούν
μέσα στο γενικότερο μεταπολιτευτικό κλίμα, όπου οι πολώσεις και οι έντονες αντιθέσεις ήταν
χαρακτηριστικές και δικαιολογημένες σ ένα αβέβαιο ακόμα και μεταβατικό πολιτικό σκηνικό αλλά
συνδέονται επίσης και με τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι Διεθνείς Οργανισμοί και η Διεθνής
Τράπεζα κατά τα χρόνια της δικτατορίας και με τις παρεμβάσεις τους στα θέματα της Εκπαιδευτικής
Πολιτικής της χώρας μας.38 To θέμα της παιδείας και ειδικότερα το θέμα καθιέρωσης τεχνικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης η οποία θα ήταν «εκσυγχρονισμένη» ώστε να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας απετέλεσε σημείο σύγκρουσης ανάμεσα σε «εξευρωπαϊστές» και
«αντιδρώντες».
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η γενικότερη αντίληψη των πολιτικών δυνάμεων για τις σχέσεις
της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή ένωση αλλά και για το ρόλο που έχει η Ελλάδα στο διεθνές σύστημα
επηρέασαν και το θέμα της εκπαίδευσης. Η σκληρή κριτική η οποία ασκήθηκε από την αντιπολίτευση
κυρίως το 1977, όπως είδαμε, δημιούργησε προβλήματα και έθεσε εμπόδια στην επιτυχία της
μεταρρύθμισης, όπως αναφέρει ο Α. Καζαμίας. 39
Τα ποσοστά των μαθητών της ΤΕΕ μειώθηκαν τα επόμενα χρόνια, όπως αναφέρει ο
Σ. Μπουζάκης. 40
Όμως το σίγουρο είναι πως με τις έντονες εντός Βουλής αντιπαραθέσεις, προκλήθηκε ένας
διάλογος και ένας προβληματισμός πάνω στο θέμα εκπαίδευση-Ευρωπαϊκή ένωση και θέση της χώρας
μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, ο οποίος προφανώς οδήγησε σε γόνιμα συμπεράσματα για τις
μετέπειτα εξελίξεις στην εκπαίδευση. Αυτό όμως αποτελεί αντικείμενο άλλης μελέτης.
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«ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ 1889:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»
Παναγιώτης Γ. ΡΑΠΤΗΣ
Ιστορικός της Εκπαίδευσης
Σχολ. Σύμβουλος Δ.Ε. - Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια του 1889 εκφράζουν το τρικουπικό μεταρρυθμιστικό /εκσυγχρονιστικό
όραμα στο πεδίο της εκπαίδευσης. Στην ιστορική συγκυρία του τέλους του 19 ου αιώνα τα παραπάνω
εκπαιδευτικά νομοσχέδια συνιστούν ένα σοβαρό εγχείρημα αναδιάρθρωσης της συντεταγμένης
εκπαιδευτικής τάξης πραγμάτων, σε συνάρτηση, βέβαια, πάντοτε με την κοινωνικο-πολιτική ιστορικότητα
της εποχής. Το μεταρρυθμιστικό αυτό εγχείρημα, όπως και άλλα στην Ιστορία της Νεοελληνικής
Εκπαίδευσης, παρέμεινε ατελέσφορο. Τα νομοσχέδια αυτά δεν κατέστη δυνατό να ψηφιστούν από τη
βουλή.
Επιχειρώντας να προσεγγίσω τη διαλεκτική σχέση του συγκείμενου με την εκπαιδευτική δομή και
λειτουργία, σε συνδυασμό και με την άνοδο των «τρικουπικών» στην πολιτική ζωή της χώρας – με τις
συνεπακόλουθες μεταβολές στην παραγωγική δομή – διαπιστώνω τον κυρίαρχο ρόλο που διαδραματίζει
και σε αυτή την περίπτωση το πολιτικό πεδίο δύναμης. Η εκπαιδευτική λειτουργία και πολύ περισσότερο
η μεταρρύθμιση, νοείται και γίνεται αντιληπτή, ως αποτέλεσμα μιας συγκρουσιακής πορείας, η
οποία τροχιοδρομείται στο πλαίσιο του κράτους. Σε αυτή τη συνάφεια οι επιμέρους πολιτικές – κομματικές
μερίδες και οι κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες καθορίζουν τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι.
Αξίζει να σημειωθούν δυο ακόμα συνιστώσες, που προσδιορίζουν Lato sensu το πεδίο έρευνας της
περιόδου. Πρώτον, η πολιτική διαμάχη διεξάγεται με όρους υψηλής έντασης. Ίσως οι καταβολές του
Διχασμού της μεσοπολεμικής περιόδου να μπορούν να εντοπιστούν σε αυτή την περίοδο, κατά μία εδραία
ιστορική εκδοχή. Και δεύτερον, η ελληνική κοινωνία στην αργή μετάβασή της από το πατροπαράδοτοπαραδοσιακό μοντέλο ζωής στο σύγχρονο-δυτικότροπο πρότυπο σκέψης και δράσης βιώνει
μια πολυεπίπεδη κρίση. Δηλαδή, οι ίδιες οι συνθήκες που ευνοούν την ενεργοποίηση μεταρρυθμιστικών
διαδικασιών, παράλληλα θέτουν σε κίνηση κοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές δυνάμεις επιβράδυνσης
και τροχοπέδησης. Με άλλα λόγια, οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής της μεταρρύθμισης
αναζητούν την ταυτότητα της νομιμοποίησής της σε μιαν εποχή που φαίνεται να εμπεριέχει τις
προϋποθέσεις της αναίρεσής της.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένες, από τις πλέον θεμελιώδεις, ρυθμίσεις των μη ψηφισθέντων
εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1889, υλοποιούνται τις επόμενες δεκαετίες, εντός ενός χρονικού
διαστήματος 40ετών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι Υποδιδασκαλεία θα ιδρυθούν το 1892, τα μονοτάξια
Διδασκαλεία το 1913, το Διδασκαλείο Τεχνικής Εκπαίδευσης το 1915, το 6/τάξιο Δημοτικό Σχολείο (με την
αντίστοιχη κατάργηση του Ελληνικού ‹Σχολαρχείου›) το 1929. Συνεπώς από την εκκρεμότητα του 1889
περνάμε σε μια σταδιακή μετάβαση εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών.
Στην προκείμενη περίπτωση η ιστορικο-κοινωνική μέθοδος και η μελέτη της «εσωτερικής και
εξωτερικής κριτικής» των κειμένων (νομοσχεδίων) μας παρέχει ένα ασφαλές πεδίο έρευνας. Σε αυτή τη
συνάφεια προσέγγισης και ερμηνείας αναδεικνύεται εναργέστερα η διαλεκτική σχέση κομματικοπολιτικών και προσώπων με το πολιτικό και ιδεολογικό πεδίο δύναμης.

ABSTRACT
The 1889 Educational Drafts of Law represent the Trikoupian reformative/modernizing
envisagement in the field of education. At the historical conjuncture of the turn of 19 th century the
abovementioned educational drafts consist a weighty undertaking for the reformulation of the

organized educational order, always, of course, in connection with the socio-political historicity of that
period. This reformative undertaking, like others in the history of Neohellenic Education, remained
ineffectual. It was not attainable for these drafts of law to be passed by the Parliament.
Attempting to made accessible the dialectic relation of the consistent with the educational
structure and function, taking also into account the “Trikoupians”’ rising to prominence in the political
life of the country – with the consequent alterations in the productive structure – I ascertain the
predominant role played by the political field of force under this circumstance too. The educational
function and, much more so, the reformation itself, is being comprehended and perceived as a corollary
to a conflictive course, the route of which is established within the framework of the state. In this
regard the particular political-party sections and the dominant social groups determine the
configuration of the educational becoming.
Two other components are worth noting, which Lato sensu demarcate the field of inquiry for
this period. First, the political dispute is being held in terms of high intensity. The origins, perhaps, of
the Great Division of the years between the two World Wars may be traced back to this period, according
to a firm historical interpretation. And second, the Greek society, in its slow transition from the
traditional-conservative style of living to the modern-westerly pattern of thought and action,
experiences a multilevel crisis. Namely, the very conditions that favor the actuation of reformative
processes rouse, in parallel, to action social, political and intellectual forces of deceleration and
retardation. In other words, the draftspersons of the reformation’s educational politics are in quest of
the identity of its legitimization in a period that seems also to encompass the premises of its negation.
It is worth to mention that some of the most fundamental regulations of the non-approved 1889
educational drafts of law are implemented during the following decades, within a time vector of 40
years. As illustrative examples, I quote the fact that the “Sub-Normal Schools” are to be instituted in
1892, the One-class Normal Schools in 1913, the Normal School of Technical Education in 1915, the Sixclass Primary School (with the respective abolition of the “Hellenic {lycee}”) in 1929. From the
suspension, thus, of 1889 we get through a gradual transition where educational policies are employed.
On this occasion the historical-social method and the study of “internal and external critique”
of the texts (drafts of law) provide us with a secure field of inquiry. In this pertinence of approach and
interpretation, the dialectic relation of party-political groups and persons with the political and
ideological field of force is brought out with more perspicuity.

1.

Τα ιστορικά παραδοτέα.
1.1.

Τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια του 1889 εντάσσονται στο τελευταίο τέταρτο του
19ου αιώνα. Εκφράζουν το τρικουπικό μεταρρυθμιστικό/εκσυγχρονιστικό όραμα στο πεδίο
της εκπαίδευσης και παράλληλα εγκοιτώνουν στο συνολικό εγχείρημα της προώθησής
τους, στην ψήφιση και την εφαρμογή τους δηλαδή, την παθογένεια και τις ενδημικές
δυσκαμψίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του
Μεσοπολέμου. Η σημασία αυτής της περιόδου αναδεικνύεται, κατά τη γνώμη μου, μέσα από
τις ακόλουθες συνιστώσες:
Α) Εκδιπλώνονται οι λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος, παράγονται τα αποτελέσματά του,
διαπιστώνονται οι αδυναμίες και τα μειονεκτήματά του.
Β) Αναλαμβάνονται από την πολιτεία διορθωτικές/ή και μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που κατά
κανόνα αποδεικνύονται ατελέσφορες.
Γ) Διαμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί άξονες και αποκρυσταλλώνονται οι σταθερές που
προσδιορίζουν τις εξελίξεις και προδιαγράφουν τη δυναμική και τις προοπτικές της νεοελληνικής
παιδείας κατά τον 20ο αιώνα.
1.2.

Η σύντομη αναφορά στην ιστορική συγκυρία της περιόδου μας παρέχει τα στοιχεία για
να συγκροτήσουμε ένα πρώτο πλαίσιο αναφοράς για την ερμηνεία των εξελίξεων. Ο Χ.
Τρικούπης σχημάτισε την πέμπτη του κυβέρνηση το Μάιο του 1886 και μετά την άνετη νίκη
του στις εκλογές του Ιανουαρίου του 1887 παρέμεινε στην εξουσία μέχρι τον Οκτώβριο του

1890. Αυτή η Βουλή ήταν η πρώτη που εξάντλησε τη χρονική της θητεία και η μακροβιότερη
συνεχόμενη πρωθυπουργική θητεία του Τρικούπη, στη διάρκεια της οποίας εφάρμοσε ένα
εκτεταμένο νομοθετικό πρόγραμμα( D. Dakin, σ. 221 ).
Την περίοδο 1886-1890 ο Τρικούπης τοποθέτησε στη θέση του Υπουργού Εκκλησιαστικών και
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως τρεις υπουργούς. Ο δεύτερος ήταν ο Γ. Θεοτόκης ο οποίος παρέμεινε στη
θέση του περίπου ενάμιση χρόνο ( 15 Φεβ. 1889 – 30 Ιουλ. 1890 ). Ο Γ. Θεοτόκης ως δήμαρχος
Κερκυραίων είχε διαχειριστεί εκ του σύνεγγυς τα ζητήματα της εκπαίδευσης ( βλ. Γεωργίου Ι.
Ράλλη, σ. 98-99, 124 ). Ο παλαιός του φίλος, δημοτικός σύμβουλος Κερκυραίων και ιδιοκτήτης του
ιδιωτικού σχολείου << Ο Καποδίστριας >> Λεωνίδας Βλάχος, στον οποίο αρχικά απευθύνθηκε,
ζητώντας τη γνώμη και τις συμβουλές του, τον παρέπεμψε στον καθηγητή Χ. Παπαμάρκου,
παλαιότερα διευθυντή του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης ( 1876-1882) και του Διδασκαλείου
Κερκύρας ( 1882-1884 ).
Το 1889 ο Παπαμάρκου είναι Τμηματάρχης της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως στο Υπουργείο και Γεν.
Επιθεωρητής των Δημ. Σχολείων. ( Θ. Χατζηστεφανίδης, σ. 78 ) Ο Θεοτόκης και
ο Παπαμάρκου είναι τα δύο κεντρικά πρόσωπα που συνδέονται με το συγκεκριμένο
μεταρρυθμιστικό εγχείρημα.

2. Τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια.
2.1. Το Δεκέμβριο του 1889 το τρικουπικό εκσυγχρονιστικό πνεύμα βρίσκει την ολοκληρωμένη του έκφραση στο πεδίο της εκπαίδευσης με την κατάθεση στη Βουλή από
τον αρμόδιο Υπουργό Γ.Θεοτόκη εννέα νομοσχεδίων. Τα νομοσχέδια αυτά είχαν συνταχθεί από τον
Χ. Παπαμάρκου( Γ.Ράλλης, σ. 125 ), εκτός από εκείνο που αφορούσε τη Μέση Εκπαίδευση και είχε
συνταχθεί από τον Ι.Πανταζίδη, καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
το Μ. Λάππα, τμηματάρχη της Μέσης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο. Με αυτά η κυβέρνηση
αποσκοπούσε να επιφέρει αλλαγές σε ένα σημαντικό φάσμα του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα
νομοσχέδια του 1889, πέρα από το περιεχόμενο των διατάξεών τους και την ευστοχία ή την
αποτελεσματικότητα με την οποία αντιμετώπιζαν τα κρίσιμα εκπαιδευτικά προβλήματα της εποχής,
κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στην Ιστορία των μεταρρυθμίσεων της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τον Αλ. Δημαρά ο όρος << μεταρρύθμιση >> εμφανίζεται επίσημα για πρώτη ίσως
φορά στα νομοσχέδια του 1889. Πιο συγκεκριμένα ένα από τα νομοσχέδια επιγράφεται << Περί
μεταρρυθμίσεως των ήδη υπαρχόντων Διδασκαλείων του κράτους >>, ενώ και μέσα στις διατάξεις
των νομοσχεδίων συναντάται διάσπαρτα ο σχετικός όρος, πάντα όμως με κάποιο προσδιορισμό ,
π.χ. στο νομοσχέδιο για τη μέση εκπαίδευση στην πρώτη φράση διαβάζουμε: <<
Η μεταρρύθμισις της παρ’ ημίν καλουμένης μέσης εκπαιδεύσεως… >> ( Αλ. Δημαράς, σ. 3.121 )
Ακόμη τα νομοσχέδια συνοδεύονταν με αναλυτικές εισηγητικές εκθέσεις, λεπτομερείς στατιστικούς
πίνακες για τα δημοτικά σχολεία και προϋπολογισμό.
2.2. Τα νομοσχέδια κάλυπταν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές της Γενικής Εκπαίδευσης: τη
στοιχειώδη εκπαίδευση, τα διδασκαλεία του κράτους, τα διδασκαλεία τεχνικών μαθημάτων, το
διδασκαλείο θηλέων, τα ανώτερα παρθεναγωγεία, την ίδρυση μονοτάξιων διδασκαλείων
και υποδιδασκαλείων, τη μέση εκπαίδευση και το συμβούλιο της μέσης εκπαίδευσης.
Οι σημαντικότερες διατάξεις των νομοσχεδίων πρόβλεπαν:
Την ίδρυση 6/τάξιων δημοτικών σχολείων για αγόρια και κορίτσια.
Κατάργηση των Ελληνικών Σχολείων ( Σχολαρχείων ).
Διάρκεια φοίτησης στο Γυμνάσιο 5 ή 6 χρόνια
Μείωση των ωρών διδασκαλίας των Λατινικών στο Γυμνάσιο.
΄Ιδρυση τριτάξιων Παρθεναγωγείων και κρατικού Διδασκαλείου θηλέων.
΄Ιδρυση Διδασκαλείου τεχνικών μαθημάτων, μονοτάξιων Διδασκαλείων και Υποδιδασκαλείων για
να εξοικονομηθεί ο αναγκαίος αριθμός δασκάλων, επειδή οι απόφοιτοι των Διδασκαλείων δεν
επαρκούσαν για τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό.
Τα νομοσχέδια αυτά περιλάμβαναν ενδιαφέρουσες καινοτομίες, που έδιναν πειστικές
απαντήσεις σε ορισμένα από τα προβλήματα της εκπαίδευσης της εποχής. Η επιμήκυνση
της παρεχόμενης λαϊκής παιδείας με την καθιέρωση του 6/τάξιου δημοτικού σχολείου, σε
συνδυασμό με την κατάργηση των ελληνικών σχολείων και το 5/ετές ή 6/ετές γυμνάσιο, έδινε
αυτοτέλεια και αναβάθμιζε τη λειτουργία του δημοτικού. Η ίδρυση του << Ανώτατου Εκπαιδευτικού

Συμβουλίου συνιστούσε ένα σοβαρό βήμα για την απαλλαγή της δημοτικής εκπαίδευσης από την
πολιτική συναλλαγή >> ( Χρ. Λέφα, σ. 283 – 286 )
Η ίδρυση ανώτερων παρθεναγωγείων στις πόλεις που λειτουργούσαν πλήρη ( δηλ. 6/τάξια )
δημοτικά σχολείο διεύρυνε χρονικά και γεωγραφικά και παράλληλα αναβάθμιζε ποιοτικά την
εκπαίδευση των θηλέων. Με τη συνεκτίμηση βέβαια της έκτασης και του επιπέδου της εκπαίδευσης
των γυναικών σε όλο το 19ο αιώνα και το κυρίαρχο κοινωνικό στερεότυπο <<της καλής μητέρας,
συζύγου και οικοδέσποινας>>. ( Χαρ. Χαρίτος, 85 – 89 και Χρ. Λέφας, 28 – 31. Περισσότερα για την
εκπαίδευση των θηλέων το 19ο αιώνα βλ.Σιδ. Ζιώγου-Καραστεργίου: << Η μέση εκπαίδευση των
κοριτσιών στην Ελλάδα ( 1830 – 1893 ) >>, εκδ. ΙΑΕΝ-Γ.Γραμ. Ν. Γενιάς, Αθήνα 1986 ).
Επιδιωκόταν ακόμα η βελτίωση του διδακτικού προσωπικού, με τα μέτρα για τα Διδασκαλεία, ενώ
η πρόβλεψη για το διορισμό μόνιμων επιθεωρητών, από τους αποφοίτους των Διδασκαλείων, θα
συντελούσε στην αποτελεσματικότερη εποπτεία των σχολείων. ( Ι. Κανάκης, σ. 133)
2.3. Τα νομοσχέδια του 1889, παρά τις θετικές ρυθμίσεις τους δεν ήταν απαλλαγμένα από ορισμένα
μειονεκτήματα, που << συνέχιζαν, αν και απαμβλυμένη, την ανισότητα στη βασική εκπαίδευση των
ελληνόπουλων >> ( Ι. Κανάκης, σ. 133 )
Τα 6/τάξια δημοτικά θα ιδρύονταν σε πόλεις και χωριά με πάνω από 600 κατοίκους. Αντίθετα για
τα μικρά χωριά, με λιγότερους από 300 κατοίκους, δεν προβλεπόταν η ίδρυση σχολείου.
Υποχρεωτική ήταν η σύσταση σχολείων μόνο για πόλεις και χωριά που είχαν πάνω 1300
κατοίκους. Επιπλέον δεν προσδιοριζόταν η σκοποθεσία της λαϊκής παιδείας. Το βάρος για την
ίδρυση και τη συντήρηση των δημοτικών σχολείων παρέμενε στους δήμους.
Με τις ρυθμίσεις για την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού δημιουργούνταν ένα καθεστώς
πολυτυπίας με φανερές συνέπειες στη λειτουργία των δημοτικών σχολείων. Επίσης, τα ανώτερα
παρθεναγωγεία θα εξασφάλιζαν ανώτερη μόρφωση στα κορίτσια της μεσαίας τάξης, δηλαδή σε
παιδιά υπαλλήλων και στρατιωτικών. ( Ι. Κανάκης, σ. 134 )
Τα μονοτάξια Διδασκαλεία θα ιδρύονταν στις ίδιες, με τα πολυτάξια, έδρες, με διαφορετικό
πρόγραμμα και σε αυτά θα εγγράφονταν απόφοιτοι των γυμνασίων, που θα φοιτούσαν επί ένα έτος.
Επειδή με τα παραπάνω Διδασκαλεία δεν μπορούσε να εξοικονομηθεί ο απαραίτητος αριθμός
δασκάλων
για όλα τα
δημοτικά, προτεινόταν η
ίδρυση
στις
πρωτεύουσες των
νομών, Υποδιδασκαλείων, στα οποία θα φοιτούσαν επί ένα χρόνο όσοι είχαν ενδεικτικό προαγωγής
της Α΄ γυμνασίου. Τα Υποδιδασκαλεία προορίζονταν να εξυπηρετήσουν τις διδακτικές ανάγκες
του μεγαλύτερου μέρους του μαθητικού πληθυσμού της χώρας.

3.

Σχεδίασμα κριτικής.
3.1. Τα νομοσχέδια του 1889 προκάλεσαν μεγάλο θόρυβο μέσα και έξω από τη Βουλή. Οι
αντιδράσεις ως ένα βαθμό εκπορεύθηκαν από τον Ελληνικό Διδασκαλικό Σύλλογο για τις
προτεινόμενες ρυθμίσεις στο ζήτημα των Διδασκαλείων. ( Σ.Ν. Παπαδημητρίου, σ. 109 ), κυρίως
όμως από τον Π. Οικονόμου, στενό συνεργάτη του Δηλιγιαννικού κόμματος. Ο τελευταίος είχε
εναντιωθεί στις ρυθμίσεις για την αύξηση της φοίτησης στο δημοτικό σχολείο κατά δύο χρόνια και
την αντικατάσταση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από την καθαρεύουσα.
( Ι. Κανάκης, σ. 134 )
Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι ο Χ. Παπαμάρκου, ο εισηγητής των νομοσχεδίων του
1889, με την αυστηρότητα που είχε επιδείξει ως Τμηματάρχης του Υπουργείου - << απαιτούσε την
αυστηρή τήρηση των νόμων και γι’ αυτό το λόγο φάνηκε σκληρός προς τους δασκάλους >> - είχε
προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Με αυτή τη συμπεριφορά απόκτησε πολλούς αντιπάλους, μεταξύ
των οποίων και τον άλλοτε συνεργάτη του στο Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης Π. Οικονόμου.
(Θ. Χατζηστεφανίδης, σ. 79, 82-83 )
3.2.
Το
εγχείρημα
αναθεώρησης
και
εκσυγχρονισμού
του
εκπαιδευτικού
συστήματος εκδιπλώθηκε στη βάση του θετικιστικού πνεύματος για μια ρεαλιστική προσέγγιση της
νεοελληνικής πραγματικότητας, ένα χρόνο μετά την έκδοση του βιβλίου του Γ. Ψυχάρη << Το ταξίδι
μου >>. Η επιστημονική διάσταση φανερώνεται από την επεξεργασία των νομοσχεδίων και τα
παρακολουθήματά τους ( αιτιολογικές εκθέσεις, στατιστικοί πίνακες, προϋπολογισμός ).
Στο τρικουπικό σύστημα ιδεών ο εκσυγχρονισμός είναι συνώνυμος του εξευρωπαϊσμού σε κοινωνικό
και οικονομικό επίπεδο με κυρίαρχο γνώρισμα στο ομόζυγο πεδίο της πολιτικής, το
φιλελευθερισμό, με την έννοια του βρετανικού κοινοβουλευτικού ιδεώδους. Οι συνιστώσες λοιπόν

της τρικουπικής ιδεολογίας ήταν εύλογο να συναντήσουν δυσχέρειες στην αποδοχή τους ακόμα και
από την κυβερνώσα μερίδα εξουσίας. Και τούτο γιατί μια πολιτική μεταρρύθμισης συνδέεται με τον
ιδιαίτερο τρόπο που κάθε φορά συγκροτείται το << κοσμοείδωλο >> και η ταυτότητα του
ατόμου. ΄Εννοιες που συνοψίζουν την ικανότητα περί νοηματοδότησης του κόσμου και της
απόδοσης κοινωνικής και πολιτικής σημασίας σε θεσμούς και διαδικασίες συνιστούν ένα
μείζον διακύβευμα. Και συνεπώς συναρμόζουν ένα πλαίσιο αναφοράς, που υπερβαίνει πολλές
φορές την έννοια της παραταξιακής συνείδησης και της κομματικής ταύτισης ( βλ. σχετικά
Δημήτρης Τσαρδάκης, σ. 41 – 50 ). Γι’ αυτό το λόγο αδράνεια και ορισμένες αντιδράσεις προήλθαν
και μέσα από την κυβερνώσα μερίδα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γ. Θεοτόκης στην αγόρευσή του στη Βουλή είχε σημειώσει
αποκαλυπτικά: << Η ανάγκη μεταρρυθμίσεως του εκπαιδευτικού ημών συστήματος γενικώς παρά
πάντων
ομολογείται,
πρέπει
όμως
να καταβληθή μεγίστη προσοχή,
όπως
αι
μεταρρυθμίσεις ώσι τοιαύται, ώστε ν’ αποβώσι λυσιτελείς και ωφέλιμοι. Προς τούτο απαιτείται η
υμετέρα συνεργασία >> .( Γ.Ράλλης, σ. 125 ) Η αιτούμενη όμως συνεργασία από την πλευρά της
αντιπολίτευσης δεν ήρθε. Η κυβέρνηση δέχτηκε δριμείες επιθέσεις. ΄Όπως συνέβη σε πολλές
περιπτώσεις αυτή την περίοδο, ο Δηλιγιάννης και οι βουλευτές του κατέφυγαν στην τακτική της
κωλυσιεργίας. Η τακτική αυτή της αντιπολίτευσης, δηλαδή των συστηματικών αποχωρήσεων και η
απάθεια ενός τμήματος της κυβερνώσας μερίδας, υποχρέωσαν το Γ. Θεοτόκη να μην επιμείνει στη
ψήφιση των νομοσχεδίων και τελικά να τα αποσύρει. ( Γ.Ράλλης, σ. 125 και Αλ. Δημαράς, σ. 3122
)
Ορισμένες από τις προτάσεις των νομοσχεδίων θα
υλοποιηθούν αργότερα.
Τα Υποδιδασκαλεία θα ιδρυθούν το 1892, τα μονοτάξια Διδασκαλεία το 1913, το Διδασκαλείο
Τεχνικής Εκπαίδευσης το 1915, το 6/τάξιο δημοτικό, με την αντίστοιχη κατάργηση του Ελληνικού
σχολείου, το 1929.
3.3. Η πολιτική διαμάχη κατά την υπόψη περίοδο συντελείται με όρους υψηλής έντασης. Ο
βιογράφος μάλιστα του Τρικούπη, ο Δ. Πουρνάρας αναφέρει ότι τα πολιτικά πάθη της εποχής
συναγωνίζονταν εκείνα που προκάλεσαν αργότερα οι διαμάχες των οπαδών του Βενιζέλου και του
Κωνσταντίνου. Ο Διχασμός του 20ου αιώνα, κατά μία εδραία ιστορική εκδοχή, φαίνεται να έχει τις
καταβολές του σε εκείνη την περίοδο. ( D.Dakin, σ. 221 )
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πλαίσιο αυτής της οξείας πολιτικής αντιπαράθεσης ο συντάκτης
των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1889 Χ. Παπαμάρκου απολύθηκε από τη θέση του στο
Υπουργείο ( ήταν Τμηματάρχης Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και Γενικός Επιθεωρητής των Δημοτικών
Σχολείων ) στα τέλη του 1890, μετά την επικράτηση του Θ. Δηλιγιάννη στις εκλογές του
Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Επανήλθε στις θέσεις αυτές με την αποχώρηση της κυβέρνησης
Δηλιγιάννη από την εξουσία στις αρχές του 1892. ( Ι. Κανάκης, σ. 347, σημ. 3 )
Η βαθιά πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία στην αργή μετάβασή της από το
πατροπαράδοτο-παραδοσιακό μοντέλο ζωής στο σύγχρονο-δυτικότροπο μοντέλο σκέψης και
δράσης, βρίσκεται στη βάση της ερμηνείας για τα περιορισμένα αποτελέσματα των
μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, αλλά και στις επόμενες
δεκαετίες. Οι ίδιες οι συνιστώσες της κρίσης δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ενδυνάμωση
των κοινωνικών, πολιτικών και πνευματικών δυνάμεων που επιδιώκουν να παρεμποδίσουν ή να
επιβραδύνουν τις εκσυγχρονιστικές διαδικασίες. Αγωνίζονται συνεπώς, οι παραδοσιακές ηγετικές
ομάδες για να προασπίσουν τα συμφέροντα και τα προνόμιά τους και να αποτρέψουν αυτό που
αντιλαμβάνονται ως << εκσυγχρονιστικό κίνδυνο >>. Η αποδοχή και η νομιμοποίηση μιας τέτοιας
μεταρρυθμιστικής κίνησης στα τέλη του 19ου αιώνα θα οδηγούσε στην ανατροπή μέρους των δομών
της κλειστής και αμυντικής ελληνικής κοινωνίας και τη σταδιακή απονομιμοποίηση της ιδεολογίας,
που την εξέθρεψε και έκανε αποδεκτή την ύπαρξη και τη διατήρησή της. Σε αυτή την ερμηνευτική
συνάφεια στοιχειοθετείται, με ιστορικούς όρους, η έννοια της ΄΄ εκκρεμότητας ΄΄ και
δρομολογείται η αργή, σταδιακή διαδρομή της μετάβασης στις επόμενες δεκαετίες, μέσα σε
ιστορικά πεδία έντασης, φόρτισης, δολιχοδρομήσεων, ευκαιριών και ανατροπών. Με άλλα λόγια, η
λογική των μεταρρυθμίσεων και των αντι-μεταρρυθμίσεων στην ιστορία της νεοελληνικής
εκπαίδευσης, κάπου σε αυτό το χρονικό σημείο κρυσταλλώνεται και οστεοποιείται στην κυκλική
μυθολογική εκδοχή της σισσύφειας εξέλιξης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και την αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων, η
Σοβιετική Ένωση αναδεικνύεται σε υπερδύναμη-ηγέτιδα του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, που αμφισβητεί
την ηγεμονία του καπιταλιστικού συστήματος. Η γοητεία την οποία ασκεί ο σοσιαλισμός ως ιδεολογία και
πολιτικό σύστημα, σε συνδυασμό με μια σειρά περιπετειών που βιώνουν την ίδια εποχή οι Η.Π.Α. και
επιτεύγματα που βλέπουν το φως στο αντίπαλο ιδεολογικο-πολιτικό στρατόπεδο, δημιουργούν ένα κλίμα
πανικού και υστερίας στην καπιταλιστική υπερδύναμη εκφρασμένο με φυλακίσεις και διώξεις
διανοουμένων, επιστημόνων και κρατικών υπαλλήλων, τους οποίους κατηγορούν για διαρροή
επιστημονικών γνώσεων και κρατικών μυστικών καθώς και για διαφθορά της συνείδησης του
αμερικανικού λαού προς όφελος των κομμουνιστών.
Στο πλαίσιο αυτού του γενικευμένου κλίματος της παράνοιας, αρχιτέκτονας του οποίου
αναδεικνύεται ο γερουσιαστής Μακ Κάρθι, πλήττονται -εκτός των άλλων- Πανεπιστήμια και
πανεπιστημιακοί, για τους οποίους εγκαινιάζεται μια περίοδος αστυνόμευσης, τρομοκρατίας και βιασμού
των ακαδημαϊκών ελευθεριών. Την κατάσταση που βιώνει η αμερικανική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά
την περίοδο του Μακαρθισμού, με όλες τις συνιστώσες και τις επιπτώσεις της στην πνευματική και πολιτική
ζωή της χώρας, επιχειρεί να παρουσιάσει η παρούσα ανακοίνωση.

ABSTRACT
After the end of World War II and the changes in the power game, the Soviet Union emerges as
the leading superpower, in the socialist bloc, that can challenge the hegemony of the capitalist system.
The fact that Socialism appeals to people both as ideology and political system, combined with a series
of difficult situations that the US experiences during this period, as well as the scientific breakthroughs
of the counter ideological—political bloc, create an atmosphere of panic and hysteria on the part of the
capitalist superpower. This atmosphere is reflected in the imprisonments and persecutions suffered by
intellectuals, scientists and state employees who get accused of leaking scientific data and state top
secrets as well as corrupting the consciousness of the American people for the benefit of the
communists.
In this paranoid framework, orchestrated by senator McCarthy, policing, terrorism and violation of the
academic freedom are inflicted, among others, on universities and academics. This paper critically
examines all the aspects of the situation experienced by the American Higher Education during the
period of McCarthyism and its consequences to the spiritual and political life of the country
Μια από τις πολλές σκοτεινές όψεις της αμερικανικής πολιτικής ζωής του 20ου αιώνα, και
σίγουρα η πιο μελανή της αμερικανικής ακαδημαϊκής, είναι η περίοδος του Ψυχρού πολέμου και του
Μακαρθισμού (David Caute, 1978 - Richard Fried, 1990), καρπός των οξυμένων προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι Η.Π.Α. σ’ όλους τους τομείς της κοινωνικής τους ζωής με τη συγκρότηση,
μεταπολεμικά, των δύο ιδεολογικο-πολιτικών συστημάτων και την ανάδειξη της Σοβιετικής Ένωσης, ως
υπερδύναμης-ηγέτιδας του σοσιαλιστικού, σε ισχυρό αντίπαλο, αυστηρό κριτή και κατήγορο του
καπιταλιστικού προτύπου κοινωνίας. Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία, υπό το κλίμα του πανικού
που είχε καταλάβει την καπιταλιστική υπερδύναμη εξαιτίας του, καλλιεργούμενου από -φιλελεύθερους
και συντηρητικούς ταυτόχρονα- διανοούμενους, πολιτικούς και δημοσιογράφους, «Κόκκινου Φόβου»,

κρίθηκε στην πράξη η αμερικανική Δημοκρατία και οι αξίες τις οποίες ευαγγελιζόταν, αλλά και το πρότυπο
του ηθικού, αξιοπρεπούς πολίτη που η αμερικανική κοινωνία μονοπωλούσε έως τότε. Το ίδιο διάστημα
κατά το οποίο ένας μεγάλος αριθμός ατόμων αντιστάθηκε στις συστηματικά οργανωμένες πιέσεις της
εξουσίας και των θεσμών της -κρατικών και παρακρατικών- που εκμηδένιζαν τον άνθρωπο και τον
πολίτη, ένας ακόμη μεγαλύτερος υπέκυψε και συνεργάστηκε είτε γιατί δε διέθεταν την ηθική δύναμη και
την αξιοπρέπεια των πρώτων είτε γιατί το ήθος του συμβιβασμένου πολίτη που δε διστάζει να μετατραπεί
σε «δοσίλογο» αμειβόταν αδρά (Richard H. Pells, 1985, 265).
Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και υπό την επήρεια του σοσιαλισμού και της γοητείας
που ασκεί ως ιδεολογία και πολιτικό σύστημα, πολλές αποικιακές χώρες εκδηλώνουν τάσεις
ανεξαρτοποίησης από τη δυτική οικονομική και πολιτική κυριαρχία. Η έκδηλη πιθανότητα να συρρικνωθεί
η ζώνη επιρροής των Η.Π.Α. λόγω της δυναμικής παρουσίας της Σοβιετικής Ένωσης στη διεθνή σκηνή
και, κυρίως, ο ορατός κίνδυνος να απολεστεί η Κίνα, σε συνδυασμό με τα επιστημονικά επιτεύγματα του
ανατολικού «στρατοπέδου» -κυριότερο των οποίων η κατασκευή ατομικής βόμβας- που πλήττουν την
υπεροχική θέση του δυτικού, προκαλεί, όπως είναι φυσικό, αντικομμουνιστική υστερία και καλλιεργεί
αντικομμουνιστικό μένος, συνοδό στοιχείο αυτής (John Lucacs, 1966, 1-103 - Walter La Faber, 1967, 136 - Lawrence S. Wittner, 1974, 86-110). Παράλληλα, γενικεύεται η καχυποψία και οργιάζει η
συνομωσιολογία, η οποία εκφράζεται με διατύπωση κατηγοριών προς πάσα κατεύθυνση για διαρροή
πολιτικών και στρατιωτικών μυστικών, αλλά και ενεργή συμμετοχή κρατικών υπαλλήλων σε πολιτικές
οργανώσεις και κινήσεις ενάντια στα ζωτικά συμφέροντα της Αμερικής (Hellen Schrecker, 1998, 1192000).
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας και πανικού, το οποίο καλλιεργούν στην
αμερικανική κοινωνία εκτός από τους πνευματικούς και πολιτικούς κύκλους και οικονομικοί,
υποβοηθούμενοι από ισχυρούς «πατριωτικούς» συλλόγους που δρουν παρα-κρατικά, ο
Πρόεδρος Truman υπογράφει το 1947 διάταγμα με το οποίο εξουσιοδοτούνται το F.B.I. και οι κατά
Πολιτεία εισαγγελείς να ελέγχουν τη νομιμοφροσύνη όλων των κρατικών υπαλλήλων (Eleanor Bontecou,
1953 - Ralph S. Brown Jr, 1958 -Athan Theocharis, 1972, 242-268). Το διάταγμα αυτό, με το οποίο
καθιερώνεται ο «Όρκος Νομιμοφροσύνης» των υπαλλήλων-μοναδικό παράδειγμα κυνικής φίμωσης της
ελευθερίας των συνειδήσεων από την ηγέτιδα δύναμη του «ελεύθερου δημοκρατικού κόσμου»,
εγκαινιάζει επίσημα τη στυγνή αντικομμουνιστική εκστρατεία στη διοίκηση, αλλά και σ’ όλη γενικά την
κοινωνική ζωή, η οποία συστηματοποιείται και επεκτείνεται με την εμπλοκή της Βουλής των
Αντιπροσώπων και της Γερουσίας σ’ αυτόν τον αγώνα εναντίον της κομμουνιστικής διείσδυσης
(Telford Taylor, 1955 - Stanley I. Kutler, 1982). Έργο των δύο αυτών υπέρτατων ομοσπονδιακών
οργάνων γίνεται, επί του προκειμένου, η συγκρότηση επιτροπών για την πρόληψη και καταστολή
ενεργειών Αμερικανικών πολιτών με αντιαμερικανικό και υπονομευτικό για τα συμφέροντα της χώρας
χαρακτήρα, που σε συνδυασμό με την επανενεργοποίηση του Νόμου Smith Act, θεσπισμένου το 1939 από
το Roosevelt υπό την πίεση των συντηρητικών στοιχείων του Ρεπουμπλικάνικου και Δημοκρατικού
κόμματος, αναλαμβάνουν να κρίνουν και να «τιμωρήσουν» τα άτομα που επιδίδονται σε ανατρεπτικές
του αμερικανικού πολιτικού συστήματος δραστηριότητες (Albert Fried, 1997, 10-15).
Πιο σημαντικές απ’ αυτές τις επιτροπές αναδεικνύονται η «Επιτροπή MacGarran» για την
προστασία της εσωτερικής ασφάλειας των Η.Π.Α. και η «Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών»
(H.U.AC.) (Robert K. Carr, 1952 - Walter Goodman, 1968), συγκροτημένες από τη Γερουσία και τη Βουλή
των Αντιπροσώπων αντίστοιχα, στις οποίες προστίθεται το Φεβρουάριο του 1950 η «Υποεπιτροπή
Αντιαμερικανικών Ενεργειών», περισσότερο δραστήρια και θορυβώδης από τις προγενέστερες, υπό την
προεδρία του νεαρού γερουσιαστή του Wisconsin (ιστορική ειρωνεία για την πιο δημοκρατική, με τη
μεγαλύτερη παράδοση προοδευτισμού Πολιτεία των Η.Π.Α.) Joseph McCarthy, οι πρακτικές του οποίου
σφράγισαν αυτή την εποχή δίνοντάς της το όνομά του (Jack Anderson & Ronald W. May, 1952
- Ricard Rovere, 1960 - David Oshinsky, 1983 - Joseph McCarthy, 1952). Ο κύκλος των «υπερασπιστών
της πατρίδας» έχει συμπληρωθεί, η αντικομμουνιστική εκστρατεία έχει νομιμοποιηθεί στο όνομα του
κινδύνου που διατρέχει το καπιταλιστικό σύστημα από τα μόλις 40000 μέλη του κομμουνιστικού κόμματος
των Η.Π.Α (Richard H. Pells, 1985, 263) και το κυνήγι των μαγισσών απλώνεται σ’ όλες τις αμερικανικές
Πολιτείες εγκαινιάζοντας μια περίοδο τρόμου και παράνοιας στην αμερικανική ζωή. Άτομα από όλους
τους επαγγελματικούς χώρους συγκεντρώνουν τα πυρά των επιτροπών χωρίς υποχρεωτικά να
συγκαταλέγονται στα μέλη του Κομμουνιστικού κόμματος ή να αποτελούν, έστω, οπαδούς του. Οι
«μαύρες λίστες» που βγαίνουν από τα αρχεία του F.B.I., το οποίο χρόνια ολόκληρα κρατούσε και
ενημέρωνε ευσυνείδητα φακέλους με τα ιδεολογικά πιστεύω και τις πολιτικο-κοινωνικές δραστηριότητες

Αμερικανών πολιτών (Athan Theoharis, 1978 - Kenneth O. Reily, 1983) και παραδίδονται στους
δικαστικούς και τους πολιτικούς των διαφόρων επιτροπών προκειμένου να προβούν σε προγραφές,
συμπεριλαμβάνουν επιπλέον «συνοδοιπορούντες» ή ακόμη και απλά συμπαθούντες.
Πόσο γενικευμένο χαρακτήρα αποκτά αυτό το κίνημα διώξεων και τιμωριών των «αντεθνικώς»
όχι μόνο δρώντων αλλά και απλά σκεπτόμενων Αμερικανών, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, ενώ στην
πρώτη φάση καταπολέμησης του κομμουνιστικού κινδύνου -αμέσως μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο- η
αμερικανική ακαδημαϊκή ζωή παρέμεινε αλώβητη (Robert Marray, 1955 - Robert W. Iversen, 1959, 1131), στη μεταπολεμική φάση του Ψυχρού Πολέμου δε γίνονται διακρίσεις. Στο στόχαστρο των κρατικών
επιτροπών, των συγκροτημένων για τη σωτηρία του κεφαλαιοκρατικού συστήματος βρίσκονται όλοι και
στον έλεγχο της νομιμοφροσύνης υπόκεινται και οι πανεπιστημιακοί οι οποίοι στο παρελθόν ή κατά τα
ταραγμένα αυτά χρόνια διατύπωναν επιστημονικές ιδέες ή εξέφραζαν πολιτικές θέσεις αντίθετες με τη
λογική του καπιταλισμού, όπως αυτός, αφτιασίδωτος, αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού
κραχ και εξακολουθεί να κυριαρχεί.
Οι συγκεκριμένοι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, διαθέτοντας επιστημονική εντιμότητα και πολιτικό ήθος
δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν στις επίμονες πιέσεις που αρχίζει να δέχεται η αμερικανική
κοινωνία από τα τέλη της δεκαετίας του ’40 κάτω από το βάρος των κοινωνικο-πολιτικών αλλαγών οι
οποίες συντελούνται σ’ αυτή την ιστορική συγκυρία. Έχοντας ενστερνιστεί τα κατοχυρωμένα από το
Σύνταγμα των Η.Π.Α. δικαιώματα της πνευματικής ελευθερίας και της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών,
υπερασπίζονται σθεναρά τη συνδικαλιστικά κατακτημένη ακαδημαϊκή ελευθερία, η οποία είχε καθιερωθεί
επίσημα το 1915 με τη συγκρότηση του συνδικαλιστικού οργάνου των Αμερικανών ακαδημαϊκών
(Αμερικανική Ένωση Πανεπιστημιακών Καθηγητών [A.A.U.P.]) και τη δημοσίευση του πρωτοποριακού για
τα τότε αμερικανικά δεδομένα κειμένου “General Declaration of Principles”, διανοητικού καρπού των
φιλοσόφων John Dewey και Arthur O. Lovejoy (John Dewey - Arthur O. Lovejoy, 1915, 20-43). Κατά
συνέπεια, αρνούνται να απεμπολήσουν τις ριζοσπαστικές κοινωνικές, πολιτικές και επιστημονικές
αντιλήψεις τους, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού κραχ, και συνεχίζουν να
υποστηρίζουν θέσεις και να διαδίδουν ιδέες αντίθετες από τα συμφέροντα των πολιτικών και οικονομικών
κέντρων εξουσίας (Ricard H. Pells, 1973, 69-150 - C. A. Bowers, 1969, 48-90).
Στα τέλη, όμως, της δεκαετίας του ’40 οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Το δημοκρατικό κλίμα έχει
ανατραπεί και ο ριζοσπαστισμός που χαρακτήριζε την αμερικανική κοινωνική και πνευματική ζωή στις
αρχές της μεγάλης οικονομικής ύφεσης του πρώτου μισού του 20ου αιώνα και τον οποίο κομμουνιστές και
αριστεροί μοιράζονταν από κοινού με προοδευτικούς φιλελεύθερους συναδέλφους τους, έχει υποστεί
αλλοιώσεις και μετασχηματισμούς. Οι φιλελεύθερες κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που είχε
εισαγάγει ο Roosevelt, με την παράλληλη σταδιακή καθιέρωση του Κράτους Πρόνοιας και την ανόρθωση
της οικονομίας που είχε επιτύχει δια της πολιτικής του New Deal, είχαν ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό
τους προοδευτικούς φιλελεύθερους ακαδημαϊκούς, ενώ η αποκάλυψη των σταλινικών διώξεων και
εκτελέσεων στα μέσα της δεκαετίας του ’30 είχε μετατρέψει την όποια συμπάθειά τους προς το «σοβιετικό
πείραμα» σε έντονη εχθρότητα προς τον κομμουνισμό, εγχώριο και ξένο. Την εχθρότητα αυτή εξέφρασαν
έμπρακτα με τη δημιουργία το 1939 του Committee for Cultural Freedom (Robert W. Iversen, 1959, 201202), ενός οργάνου το οποίο αποτέλεσε τη βάση για να ενωθούν, με τη χρηματοδότηση της C.I.A., στις
αρχές της δεκαετίας του ’50 και μέσα στο κλίμα του Ψυχρού πολέμου και την υστερία του Μακαρθισμού
φιλελεύθεροι, ακροδεξιοί και ανανήψαντες πρώην κομμουνιστές σε μια παγκόσμια σταυροφορία
διανοουμένων για την υπεράσπιση της πνευματικής και πολιτισμικής ελευθερίας, την οποία κατηύθυνε η
περίφημη
οργάνωση Congress of Cultural Freedom.
(Christopher Lasch,
1968,
63-114
Μichael Harrington, Spring 1955, 114-122).
Την ίδια στιγμή, οι θέσεις και οι διεκδικήσεις των ριζοσπαστών διανοουμένων -ανάμεσα στους
οποίους και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων- ασκούσαν μεγάλη έλξη στην αμερικανική κοινή γνώμη,
καθώς οι αναμνήσεις του οικονομικού κραχ και του κύματος εξαθλίωσης των κατώτερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων ήταν νωπές και ο φόβος για την επάνοδο της κρίσης γενικευμένος, γεγονός το
οποίο τους καθιστούσε ιδιαίτερα επικίνδυνους για τη διατήρηση του status quo, πολύ περισσότερο που
την εσωτερική αστάθεια επιδείνωναν τα μηνύματα της επερχόμενης πολεμικής σύγκρουσης. Κάτω απ’
αυτές τις συνθήκες, συντελείται η μεταστροφή της στάσης των φιλελεύθερων διανοούμενων απέναντι
στους εμφορούμενους από αριστερές ριζοσπαστικές ιδέες συναδέλφους τους, τους οποίους, σε μια
περίοδο κατά την οποία ο ολοκληρωτισμός εξαπλώνεται ταχύτατα στη Δύση απειλώντας τη δημοκρατία
και την παγκόσμια ειρήνη, αντιμετωπίζουν ως περισσότερο ύπουλους και επικίνδυνους από τους
φασίστες (Sidney Hook, 1939, 550-555) Από το 1939, λοιπόν, οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι στρέφουν τα

πυρά τους στους αριστερούς συναδέλφους τους και εξαπολύουν σφοδρή επίθεση εναντίον τους, η οποία
έρχεται να προστεθεί στις μόνιμες επιθέσεις που δέχονται οι ριζοσπάστες διανοούμενοι και εκπαιδευτικοί
από ακροδεξιά στοιχεία, τον ελεγχόμενο από το μεγάλο κεφάλαιο τύπο και την πλειονότητα των
πολιτικών. Mόνο που η επίθεση αυτή έχει ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία, επειδή προέρχεται από τη φίλα,
μέχρι πρότινος, προσκείμενη προς αυτούς πλευρά.
Τις αντικομμουνιστικές ενέργειες των φιλελεύθερων διανοούμενων αναστέλλουν προς στιγμήν η
είσοδος των Η.Π.Α. στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και η πολιτική ανοχή η οποία επικρατεί αυτά τα χρόνια,
για να τις επαναφέρουν στο προσκήνιο με μεγαλύτερη οξύτητα το ψυχροπολεμικό κλίμα και η υστερία
του Μακαρθισμού, στα πλαίσια των οποίων γίνονται και οι ίδιοι στόχοι ακροδεξιών στοιχείων, που τους
προσάπτουν την ετικέτα των συνοδοιπορούντων. Προκειμένου, λοιπόν, οι φιλελεύθεροι -διανοούμενοι
και εκπαιδευτικοί- να αποδείξουν την επιστημονική τους ακεραιότητα, την πίστη τους στην αμερικανική
δημοκρατία και το αίσθημα ευθύνης τους απέναντι στο αμερικανικό έθνος, αυτοανακηρύσσονται
υπερασπιστές της πνευματικής και πολιτισμικής ελευθερίας (Mary Sperling McAuliffe, 1978) και
αναλαμβάνουν δράση από κοινού με ακροδεξιούς και ανανήψαντες πρώην κομμουνιστές συναδέλφους
τους σπεύδοντας να συνεισφέρουν μ’ όλες τους τις δυνάμεις σ’ αυτή την αντικομμουνιστική εκστρατεία,
που επεκτείνεται και επικεντρώνει στα Πανεπιστήμια, ως χώρους διάβρωσης των συνειδήσεων των νέων,
και τους πανεπιστημιακούς, ως διαφθορείς των χρηστών ηθών τους (Robert W. Iversen, 1959, 332-358).
Υπό τις συνθήκες αυτές, καθίστανται καθημερινή πρακτική η αστυνόμευση των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ο εξευτελισμός των ακαδημαϊκών ως ατόμων, πολιτών και πνευματικών
ταγών, εξαπολύεται κύμα γενικευμένων διώξεων των πανεπιστημιακών δασκάλων και εγκαινιάζεται
κλίμα τρομοκρατίας, το οποίο θα κυριαρχήσει με αμείωτη ένταση στην αμερικανική Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση οκτώ ολόκληρα χρόνια. Στο χρονικό διάστημα 1947-1955 εκατοντάδες ακαδημαϊκοί κλήθηκαν
για ανάκριση σε μια από τις συσταθείσες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία επιτροπές με
τις κατηγορίες της αντεθνικής συμπεριφοράς και της υπονόμευσης των εθνικών συμφερόντων και
υποχρεώθηκαν να αποκηρύξουν τα πολιτικά τους πιστεύω και να καταδώσουν συναδέλφους τους με τους
οποίους μοιράζονταν τις ίδιες πολιτικές και κοινωνικές ιδέες προκειμένου να αθωωθούν και να γλιτώσουν
τις προβλεπόμενες για την περίσταση κυρώσεις (Hellen W. Schrecker, 1986).
Οι πολιτικές διώξεις δεν περιορίζονται στους δεδηλωμένους κομμουνιστές που είναι ή έχουν
χρηματίσει σε κάποια περίοδο της ζωής τους ενεργά μέλη του αμερικανικού κομμουνιστικού κόμματος ή,
έστω, οπαδοί του ούτε και στους συνεπείς μαρξιστές οι οποίοι δεν κρύβουν ότι ενστερνίζονται τις ιδέες
της αριστεράς. Επεκτείνονται και σ’ όλους εκείνους για τους οποίους γεννάται η παραμικρή υπόνοια ότι
διαφωνούν με τις πολιτικές επιλογές ή αντιδρούν στην υστερία και την παράνοια που κυριαρχεί στην
αμερικανική κοινωνία σ’ αυτή την ιστορική συγκυρία. Αρκούν και μόνον οι φιλικές σχέσεις των
πανεπιστημιακών με αριστερούς για να προκαλέσουν την «τιμωρία» τους ως συναναστρεφόμενων με
υπονομευτές του αμερικανικού πολιτικού συστήματος και τρόπου ζωής [guilt by association]
(Hellen W. Schrecker, 1998, 276) και να επισύρουν τις κυρώσεις της επίσημης εξουσίας, οι οποίες
συνίστανται στο δημόσιο εξευτελισμό, την περιθωριοποίηση, την απόλυσή τους από το εκπαιδευτικό
ίδρυμα στο οποίο εργάζονται -ακόμη κι αν έχουν κερδίσει τη μονιμότητά τους (tenure) χάρη στο
επιστημονικό και διδακτικό τους έργο- και τη διαγραφή τους από την επιστημονική κοινότητα.
Εκείνο που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα αυτή τη σκοτεινή περίοδο της ιστορίας των Πανεπιστημίων δεν
είναι τόσο η καταστρατήγηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, που δεν είναι, εξάλλου, κάτι το καινούριο
στην ιστορική πορεία της Ανώτατης αμερικανικής Εκπαίδευσης, αφού αυτή από την ίδρυση των πρώτων
αποικιακών κολεγίων μέχρι τα μισά του 19ου αιώνα διάγει κάτω από τον ασφυκτικό εκκλησιαστικό έλεγχο
με αποτέλεσμα οι λόγιοι δάσκαλοι να προσαρμόζουν τη σκέψη και τη διδασκαλία τους στις αρχές του
ιδιαίτερου δόγματος που πρεσβεύει το ίδρυμα στο οποίο εργάζονται (Richard Hofstadter, 1961, 261-274
- Richard Hofstadter & Wilson Smith (eds) 1968, Α΄ τ., 398-474). Είναι ο κατάφωρος βιασμός της
προσωπικότητας και η καταρράκωση της αξιοπρέπειάς τους, καθώς τα νέα ήθη που εισάγει το κίνημα
του Μακαρθισμού τους οδηγούν στο έσχατο όριο κατάπτωσης και εξευτελισμού τους ως ατόμων, πολιτών
και εκπαιδευτικών (Fred R. Simring, 1981). Γιατί, δε φτάνει που, κάτω από την πίεση των αλλεπάλληλων
διώξεων και του γενικευμένου πολυδιάστατου φόβου, οι ακαδημαϊκοί αναγκάζονται να μετατραπούν σε
δοσίλογους και καταδότες των συναδέλφων τους. Υποχρεώνονται, επιπλέον, να υποστούν τη δοκιμασία
του «Όρκου Νομιμοφροσύνης», που είχε επιβληθεί στους κρατικούς υπαλλήλους και του οποίου την ισχύ
επεκτείνουν τώρα οι επιτροπές αντικομμουνιστικού αγώνα στους ακαδημαϊκούς συναινούντων αυτοβούλως ή υπό πολιτική, οικονομική και ιδεολογική πίεση- κατά πλειοψηφία των Προέδρων και των
Διοικητικών Συμβουλίων των Πανεπιστημίων Νοτίων και Δυτικών, ως επί το πλείστον, περιοχών.

Το συγκεκριμένο μέτρο πολιτικού σωφρονισμού και ελέγχου των συνειδήσεων προκαλεί την
αρχόμενη αντίδραση ενός μεγάλου τμήματος πανεπιστημιακών, οι οποίοι, υπεραμυνόμενοι της
επιστημονικής τους συγκρότησης, της ατομικής τους αξιοπρέπειας και της πολιτικής τους οντότητας,
αρνούνται να υποβληθούν σ’ αυτή την ταπεινωτική για την πνευματική και επαγγελματική τους ιδιότητα
απαίτηση των διοικήσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συντελώντας με την «απείθειά» τους
στη διόγκωση του κλίματος τρομοκρατίας που επικρατεί ήδη στους πανεπιστημιακούς κύκλους
(David P. Cardner, 1967). Οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια των Πανεπιστημίων, υποστηρικτές
ευθύς εξαρχής της επίσημης πολιτικής και αρωγοί στον εθνοσωτήριο αγώνα που έχουν αναλάβει οι
επιτροπές πάταξης του κομμουνιστικού κινδύνου, συναινούν στην επέκταση των διώξεων και σ’ όλους
εκείνους που με τη στάση τους αγωνίζονται να διατηρήσουν αλώβητες την ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια
και την πνευματική τους ευθύνη προσάπτοντάς τους την κατηγορία του κρυπτο-αριστερισμού και της
συνοδοιπορίας Hellen W. Schrecker, 1986, 114-125 - Robert W. Iversen, 1959, 261-2888). Στις ενέργειές
τους υποβοηθούνται και νομιμοποιούνται από τους φιλελεύθερους πανεπιστημιακούς -με την ενεργή
συμμετοχή ή την ανοχή των τελευταίων- οι οποίοι αναδεικνύονται, στην προκειμένη περίπτωση, οργανικοί
διανοούμενοι του συστήματος.
Οι εν λόγω πανεπιστημιακοί, κατά την ιδιαίτερα ταραγμένη αυτή εποχή διακριτό γνώρισμα της
οποίας αποτελεί η πολιτική πόλωση, επαναφέρουν στην πανεπιστημιακή ζωή και ενσαρκώνουν με
συνέπεια τις πολιτικές ιδέες του Sidney Hook, σημαντικού Αμερικανού φιλοσόφου, πρώην ενεργού μέλους
του Κ.Κ. των Η.Π.Α., ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του ’30 κι ενώ το πρώτο κύμα του αντικομμουνισμού
που είχε κατακλύσει την Αμερική μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο βρισκόταν στο ζενίθ του, είχε μετατραπεί
σε σφοδρό πολέμιο του κομμουνισμού και ένθερμο θιασώτη του αμερικανικού οικονομικού και πολιτικού
συστήματος. Σύμφωνα μ’ αυτές, η ελευθερία είναι έννοια σύμφυτη με τη δημοκρατία, αποτελεί, κατά
συνέπεια, κοινό, κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, αγαθό, γεγονός που δεν επιτρέπει την κατάχρησή της
σε βάρος του κοινωνικού συνόλου από εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν υπακούουν στη λογική της πολιτικής
νομιμοφροσύνης και με το έργο τους, επιστημονικό και διδακτικό, επιτρέπουν και υποβοηθούν τη
διείσδυση κομμουνιστικών ιδεών και πρακτικών στην πανεπιστημιακή κοινότητα διαβρώνοντας
συνειδήσεις και υποσκάπτοντας τα θεμέλια της αμερικανικής κοινωνίας (Sidney Hook, 1939, 254-255).
Επιβάλλεται, ως εκ τούτου, ο περιορισμός της ακαδημαϊκής ελευθερίας και των πολιτικών δικαιωμάτων
των ακαδημαϊκών, πολύ περισσότερο που, εκτός των δεδηλωμένων -και συνεπώς- εύκολα αναγνωρίσιμων
γι’ αυτό και περιθωριοποιήσιμων κομμουνιστών, υπάρχουν και οι συνοδοιπόροι, οι συμπαθούντες, οι
οποίοι προκαλούν και τη μεγαλύτερη ζημιά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς μέθοδός τους είναι η
υποβολή των ιδεών και των θέσεών τους χωρίς να γίνονται αντιληπτά τα κίνητρά τους και να ανιχνεύεται
η επιβολή και ο ιδεολογικός διαποτισμός που ασκούν στους φοιτητές (Sidney Hook, 27 February 1949, 78, 24-25, 28, Sidney Hook, 8 Oct. 1949, 329-339). Επομένως, η ακαδημαϊκή κοινότητα και γενικότερα η
κοινωνία βρίσκονται εκτεθειμένες στα «σατανικά» σχέδια των επικίνδυνων αυτών πανεπιστημιακών
δασκάλων, οι οποίοι απεργάζονται την άλωσή τους. Από τη δράση τους δεν μπορεί η πανεπιστημιακή
κοινότητα να προστατευθεί με κρατική επέμβαση, μια και οι πολιτικοί δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις
για να ανατρέψουν τις επιστημοφανείς θεωρίες τους, στη βάση των οποίων ασκούν κριτική στην αστική
κοινωνία και επιστήμη νομιμοποιώντας, παράλληλα, τις θέσεις τους, ούτε μπορούν να τους απομονώσουν
καθιστώντας τους ακίνδυνους. Το έργο αυτό οφείλουν να αναλάβουν οι φιλελεύθεροι ακαδημαϊκοί,
οπαδοί και υπερασπιστές του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι οποίοι, υποκινούμενοι από επιστημονική
ακεραιότητα και βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αμερικανική κοινωνία, έχουν καθήκον να
περιθωριοποιήσουν τα αριστερά στοιχεία που έχουν παρεισφρήσει στους ακαδημαϊκούς κύκλους
προβαίνοντας στην αναίρεση των ψευδοεπιστημονικών θεωριών τους και την αποκάλυψη των μεθόδων
τους, όπως εκφράζεται επίσημα από την Αμερικανική Ένωση Πανεπιστημιακών στην ετήσια έκθεσή της
του 1948. (American Association of University Professors, Spring 1948, 124-128 - American Scholar,
18, Summer 1949).
Τις προτάσεις των φιλελεύθερων ακαδημαϊκών, οι οποίοι στο όνομα της αυτοπροστασίας των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διαφωνούν με την επέμβαση εξωθεσμικών παραγόντων στην
πανεπιστημιακή ζωή, δεν αποδέχονται οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων. Από τις αρχές της δεκαετίας του
’50, όταν στα πλαίσια της εξάπλωσης του Μακαρθισμού αρχίζουν οι ανακρίσεις και οι διώξεις των
πανεπιστημιακών, τα Διοικητικά Συμβούλια των Πανεπιστημίων στέκονται -στην πλειονότητά τους- στο
πλευρό των επιτροπών, γεγονός το οποίο αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας η στάση των Προέδρων
τους στην ετήσια συνάντηση της Ένωσης Αμερικανών Πανεπιστημιακών τον Οκτώβριο του 1951, όταν
αρνούνται να εγκρίνουν το προσχέδιο που κατέθεσε ο Robert M. Hutchins, Chancellor του Πανεπιστημίου

του Σικάγου, για την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και τη μη επέμβαση των πολιτικών στους
πανεπιστημιακούς χώρους. (Hellen W. Schrecker, 1986, 187). Με την άρνησή τους να αντιμετωπίσουν το
θέμα σε επίπεδο ενδοπανεπιστημιακό, επιτρέπουν στην πολιτική ηγεσία να παραβιάσει το πανεπιστημιακό
άσυλο και δίνουν το πράσινο φως για την επέκταση των ανακρίσεων και των ερευνών αφήνοντας έκθετους
τους ακαδημαϊκούς στην αντικομμουνιστική μανία των εκφραστών του Μακαρθισμού. Μοναδική εξαίρεση
αυτού του κανόνα αποτέλεσε ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Σικάγου Robert M. Hutchins, ο
«τελευταίος γίγαντας Πρόεδρος» κατά το χαρακτηρισμό του Clark Kerr, υπό τη μακρά διοίκηση του οποίου
(1929-1953) το Πανεπιστήμιο αρνήθηκε να επιτρέψει έρευνες και ανακρίσεις του ακαδημαϊκού
προσωπικού του προστατεύοντάς το από τη μακαρθική υστερία και τις παρενέργειές της.
(Mary Ann Dzuback, 1991, 200-203).
Όσο, όμως, κι αν οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια των Πανεπιστημίων τείνουν χείρα
βοηθείας στις επιτροπές αντικομμουνιστικού αγώνα, έμμεσα μεν νομιμοποιώντας την εθνικόφρονα
πολιτική τους – άμεσα δε επιτρέποντας την καταστρατήγηση της αποκτημένης με σκληρούς αγώνες και
μεγάλες θυσίες ακαδημαϊκής ελευθερίας, ο πολλαπλασιασμός των πολιτικών διώξεων και η συνήθης,
πλέον, πρακτική της άρσης της ακαδημαϊκής μονιμότητας αναδεικνύονται σε μείζονα κοινωνικά θέματα,
τα οποία γίνονται αντικείμενο σφοδρών αντιδράσεων και έντονων συζητήσεων, αλλά και δικαστικών
αγώνων. Η τεταμένη κατάσταση που επικρατεί, ως εκ τούτου, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
υποχρεώνει τις Διοικήσεις τους να διαμορφώσουν κοινή τακτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος το οποίο, εκτός των παρενεργειών του στην αμερικανική πανεπιστημιακή και κοινωνική γενικότερα ζωή,
προκαλεί δυσφημιστικά σχόλια για τα αμερικανικά Πανεπιστήμια στο εξωτερικό- προκειμένου να
δικαιολογήσουν την υποταγή τους στις επιταγές της πολιτικής εξουσίας και να νομιμοποιήσουν το
καθεστώς ερευνών, ανακρίσεων και απολύσεων που συνεπιφέρει στην ακαδημαϊκή ζωή.
Προς το σκοπό αυτό, στις αρχές Ιανουαρίου του 1953 η Ένωση Αμερικανικών Πανεπιστημίων
(A.A.U.) συγκαλεί τους Προέδρους 37 μεγάλων Πανεπιστημίων σε σύσκεψη που πραγματοποιείται στο
Πανεπιστήμιο του Princeton χωρίς, ωστόσο, να καταλήξει σε οριστική απόφαση και να δώσει κάποιες
συγκεκριμένες
λύσεις.
Αντ’
αυτού,
ανατίθεται
στον
Πρόεδρο
του
Πανεπιστημίου
του Yale, Whitney Griswold η διαμόρφωση της επίσημης θέσης των Προέδρων των αμερικανικών
Πανεπιστημίων απέναντι σ’ αυτά τα καίρια ηθικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα (Sigmud Diamond,
1992, 216)
Όσο, όμως, κι αν οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια των Πανεπιστημίων τείνουν χείρα
βοηθείας στις επιτροπές αντικομμουνιστικού αγώνα, έμμεσα μεν νομιμοποιώντας την εθνικόφρονα
πολιτική τους – άμεσα δε επιτρέποντας την καταστρατήγηση της αποκτημένης με σκληρούς αγώνες και
μεγάλες θυσίες ακαδημαϊκής ελευθερίας, ο πολλαπλασιασμός των πολιτικών διώξεων και η συνήθης,
πλέον, πρακτική της άρσης της ακαδημαϊκής μονιμότητας αναδεικνύονται σε μείζονα κοινωνικά θέματα,
τα οποία γίνονται αντικείμενο σφοδρών αντιδράσεων και έντονων συζητήσεων, αλλά και δικαστικών
αγώνων. Η τεταμένη κατάσταση που επικρατεί, ως εκ τούτου, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
υποχρεώνει τις Διοικήσεις τους να διαμορφώσουν κοινή τακτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος το οποίο, εκτός των παρενεργειών του στην αμερικανική πανεπιστημιακή και κοινωνική γενικότερα ζωή,
προκαλεί δυσφημιστικά σχόλια για τα αμερικανικά Πανεπιστήμια στο εξωτερικό- προκειμένου να
δικαιολογήσουν την υποταγή τους στις επιταγές της πολιτικής εξουσίας και να νομιμοποιήσουν το
καθεστώς ερευνών, ανακρίσεων και απολύσεων που συνεπιφέρει στην ακαδημαϊκή ζωή.
Προς το σκοπό αυτό, στις αρχές Ιανουαρίου του 1953 η Ένωση Αμερικανικών Πανεπιστημίων
(A.A.U.) συγκαλεί τους Προέδρους 37 μεγάλων Πανεπιστημίων σε σύσκεψη που πραγματοποιείται στο
Πανεπιστήμιο του Princeton χωρίς, ωστόσο, να καταλήξει σε οριστική απόφαση και να δώσει κάποιες
συγκεκριμένες
λύσεις.
Αντ’
αυτού,
ανατίθεται
στον
Πρόεδρο
του
Πανεπιστημίου
του Yale, Whitney Griswold η διαμόρφωση της επίσημης θέσης των Προέδρων των αμερικανικών
Πανεπιστημίων απέναντι σ’ αυτά τα καίρια ηθικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα (Sigmud Diamond,
1992, 216) η τρέχουσα αντιμετώπιση των οποίων στερείται συνταγματικής νομιμότητας, που υπό τον
τίτλο The Rights and Responsibilities of Universities and their Faculties βλέπει, τελικά, το φως της
δημοσιότητας το Μάρτιο του 1953 (Association of American Universities, 1953), ενώ την αρχική έκδοση
των 15000 αντιτύπων της ακολουθεί ένα μήνα μετά μια δεύτερη 35000 αντιτύπων, την οποία χρηματοδοτεί
το ίδρυμα Rockefeller (Hellen Schrecker, 1986 189). Είναι χαρακτηριστικό ότι, με μόνη την εξαίρεση του
Προέδρου του Πανεπιστημίου του Wisconsin (Hellen Schrecker, 1986 - 189 - Sigmud Diamond, 1992, 225),
οι προτάσεις του Griswold έχουν τύχει της κοινής αποδοχής όλων των Προέδρων, με τους οποίους αυτός
βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία κατά το διάστημα των τριών μηνών επεξεργασίας τους. Τα Πανεπιστήμια

έχουν, πλέον, τον καταστατικό χάρτη δράσης τους, ένα κείμενο που υπερασπίζεται την ακαδημαϊκή
ελευθερία όσον αφορά στην επιστημονική έρευνα, καταδικάζει, όμως, την ελεύθερη διακίνηση
«αιρετικών» πολιτικών και κοινωνικών ιδεών στους πανεπιστημιακούς χώρους ως επικίνδυνων για την
ασφάλεια του έθνους και δίνει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα το δικαίωμα να απολύουν τα μέλη του
διδακτικού προσωπικού τους που χαρακτηρίζονται ως κομμουνιστές ή συνοδοιπόροι.
Eκείνο το οποίο αξίζει ιδιαίτερης μνείας γι’ αυτή την περίοδο τρόμου και παράνοιας (1947-1955)
που βιώνει η αμερικανική κοινωνία και η ακαδημαϊκή της κοινότητα, είναι ότι οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι
ως όλο και το επίσημο συνδικαλιστικό τους όργανο, η «Αμερικανική Ένωση Πανεπιστημιακών
Καθηγητών», τηρούν μια παθητική στάση απέναντι στις διώξεις των συναδέλφων τους και την
καταστρατήγηση της πνευματικής τους ελευθερίας, καρπό ενός γενικευμένου πολυδιάστατου φόβου. Αυτή
την παθητικότητα -που καλύπτεται υπό το πρόσχημα της «ακαδημαϊκής ουδετερότητας»- και την απουσία
των πανεπιστημιακών από τα κοινωνικά τεκταινόμενα μπορούμε να επισημάνομε ξεφυλλίζοντας απλώς
τους
τόμους
του
επίσημου
συνδικαλιστικού
τους
οργάνου, The American Association of University Professors Bulletin, που έχουν εκδοθεί κατά το χρονικό
διάστημα 1947-1955, στους οποίους διαπιστώνουμε μια περίεργη αποσιώπηση γεγονότων και
καταστάσεων που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία γενικά και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ειδικότερα. Ακόμη σαφέστερα, εναργέστερα και παραστατικά, όμως, αποτυπώνει την υπάρχουσα
κατάσταση η μεγάλη έρευνα που αποτόλμησε, μεσούντος του Μακαρθισμού, ο διακεκριμένος
Κοινωνιολόγος του Πανεπιστημίου Columbia, Paul Lazarsfeld (Paul Lazarfeld & Wagner Thielnes, 1958),
τα συμπεράσματα της οποίας προκαλούν μεγάλη απορία και γεννούν έντονους προβληματισμούς για τη
συμπεριφορά και το ρόλο των ακαδημαϊκών δασκάλων στην εποχή του «ελέγχου» των Πανεπιστημίων
από τα οικονομικά συμφέροντα και την πολιτική εξουσία.
Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθηκε σε 165 κολέγια και Πανεπιστήμια και απευθύνθηκε σε 2400
Καθηγητές των Κοινωνικών Επιστημών, προκειμένου να διερευνηθούν οι θέσεις τους για την υπάρχουσα
κατάσταση, οι απόψεις τους για τα αίτια που την προκαλούν και τα συναισθήματα που τους δημιουργούν
η στυγνή αστυνόμευση της επιστημονικής τους δράσης, ο κυνικός βιασμός της πνευματικής τους
ελευθερίας και η ωμή καταπάτηση της αξιοπρέπειάς τους. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά. Σχεδόν
οι μισοί από τους ερωτηθέντες πανεπιστημιακούς εξέφρασαν φόβο για τη γενικότερη κατάσταση που
επικρατούσε στην πολιτική ζωή των Η.Π.Α., όπως αυτή εκφραζόταν από τα γεγονότα που συνέβαιναν
στην Washington υπό την «αιγίδα» των επιτροπών, και για τον αντίκτυπο που είχαν στο εκπαιδευτικό και
επιστημονικό τους έργο.
Πιο συγκεκριμένα, οι φόβοι των ακαδημαϊκών εστιάζονταν πρωταρχικά στην επιλογή της
βιβλιογραφίας που έπρεπε να συστήσουν στους φοιτητές τους, με δεδομένο το γεγονός ότι, αν τα
περιεχόμενα σ’ αυτή βιβλία ενείχαν αξιολογικές και κριτικές θέσεις, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αιτία
παρεξηγήσεων που θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή και τη δουλειά τους, αλλά και στα
κουτσομπολιά της κοινότητας καθώς και τις παραμορφωμένες ερμηνείες που δίνουν συχνά οι φοιτητές
στα μαθήματα και τους καθηγητές τους. Εξίσου ισχυρός ήταν κι ο φόβος τους ότι υπήρχε πιθανότητα η
διοίκηση του Πανεπιστημίου να διατηρεί φακέλους για τη δράση, κοινωνική και επιστημονική, των μελών
της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ενώ, όμως, οι πολύμορφοι αυτοί φόβοι, που δεν ήταν καθόλου
ψευδαισθητικοί διότι εκπορεύονταν από τις οδυνηρές εμπειρίες και την έκρυθμη κατάσταση την οποία
αντιμετώπιζαν επί σειρά ετών, θα έπρεπε, λογικά, να αποτελέσουν πηγή οργής και αγανάκτησης που θα
οδηγούσαν
νομοτελειακά
τους
πανεπιστημιακούς
στην
ανάληψη
δυναμικής
δράσης,
ο Lazarsfeld διαπίστωσε εμπειρικά ότι όχι μόνο δεν προκαλούσαν τις αναμενόμενες, γι’ αυτές τις
περιστάσεις, αντιδράσεις αλλά, τουναντίον, ωθούσαν σε περαιτέρω παθητικότητα, δουλικότητα και
υποταγή (Paul Lazarfeld & Wagner Thielnes, 1958, 110-112). Και αποτελεί αδιαμφισβήτητης αλήθειας
συμπέρασμα -και όχι μόνο για το μελετητή της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Η.Π.Α.- ότι από τη στιγμή που
πανεπιστημιακοί - Καθηγητές των Κοινωνικών Επιστημών- συναινούν στην τόσο βάναυση προσβολή της
αξιοπρέπειας και του επιστημονικού κύρους των ακαδημαϊκών από το κράτος, τότε το Πανεπιστήμιο
παρεκκλίνει του ουσιαστικού ρόλου του, που είναι μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία να διαπλάσει
ολοκληρωμένες χειραφετημένες και ενεργά δρώσες προσωπικότητες, και αποβαίνει, απλά, μια
επαγγελματική σχολή η οποία προετοιμάζει τεχνικούς γνώσεων, όπως είχε επισημάνει προφητικά δυο
δεκαετίες νωρίτερα ο Robert S. Lynd (Robert S. Lynd 1939, 1).
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ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Ηρακλής ΡΕΡΑΚΗΣ
Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μέσα από τη μελέτη του περ. «Η Διάπλασις των Παίδων» (1879-1948) γίνεται μια συνοπτική
παρουσίαση των κοινωνικοπολιτισμικών, θρησκευτικών και των ηθικών προτύπων με μια παράλληλη
κριτική αξιολόγησή τους. Από τις δράσεις του περιοδικού καθώς και από τις αντιδράσεις που υπήρχαν,
αποδεικνύεται: α) Η ευρωπαϊκή κατεύθυνση του προτύπου του ανθρώπου, που προβάλλεται μέσα από τα
περιεχόμενα του περιοδικού. β) Ο συνεχιζόμενος εκδυτικισμός της χώρας, ως αποτέλεσμα των
επιδράσεων που ασκούσαν οι οπαδοί του Διαφωτισμού και οι ευρωπαίοι Μισσιονάριοι. γ) Η σταθερότητα
της ελληνικής κοινωνίας στις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις.
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Α. H ιστορία του περιοδικού «Η Διάπλασις των Παίδων»
Η έκδοση και η κυκλοφορία του Περιοδικού «Η διάπλασις των Παίδων» συμπίπτει με την
αναγνώριση και στην Ελλάδα της κρισιμότητας της παιδικής ηλικίας. Η λογοτεχνία για τα παιδιά απουσίαζε
από την εν γένει ευρωπαϊκή λογοτεχνία μέχρι το 18ο αι., διότι δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί στην ευρωπαϊκή
κουλτούρα η ιδιαιτερότητα του παιδιού, το οποίο εθεωρείτο μέχρι τότε μικρογραφία του ενηλίκου και δεν
αντιμετωπιζόταν διαφορετικά από αυτόν. Ορισμένοι παιδαγωγοί και φιλόσοφοι, βέβαια, ήδη από τον
17ο αιώνα, εξέφραζαν την ανάγκη προσαρμογής της εκπαίδευσης στις ανάγκες, στις ικανότητες και στα
ενδιαφέροντα της παιδικής ηλικίας. (Πάτσιου, 10).
Στην Ευρώπη «τα παιδικά περιοδικά εμφανίζονται στο τέλος του 18 ου και στις αρχές του 19ου αι., ενώ
στην Ελλάδα το πρώτο περιοδικό (Καρπόζηλου), η Παιδική Αποθήκη, εκδίδεται το 1836» (Πάτσιου, 13).
Μέσα σε αυτό το κλίμα εκδίδεται το Φεβρουάριο του 1879 η «Διάπλασις των παίδων», το
μακροβιότερο, το μεγαλύτερο σε κυκλοφορία και το πιο διαβασμένο από όλα τα άλλα ελληνικά παιδικά
περιοδικά την εποχή αυτή. Από την αρχή της κυκλοφορίας της, διακηρύσσει ότι θα παρέχει στους μικρούς
αναγνώστες «ύλην ηθικήν και διδακτικήν συγκεκραμένην μετά του τερπνού» και ότι θα αναζητά την
κατάλληλη γλώσσα, το ύφος και τον τρόπο για να απόσπά το ενδιαφέρον των παιδιών (Η Διάπλασις, τόμ.
1/1879, αρ. 1, 2). Πράγματι τόσο με την επιλογή της κατάλληλης και αρεστής στα παιδιά διατύπωσης
όσο και με τα δημοψηφίσματα, την αλληλογραφία, το διάλογο με ψευδώνυμα, την αναφορά στην
επικαιρότητα (Μόσχος, 515) και τη μεγάλη συμμετοχή των αναγνωστών στη διαμόρφωση των θεματικών
ενοτήτων της, θέματα βέβαια για τα οποία θα υπάρξουν αργότερα και έντονες αντιδράσεις, προκαλείται
το ενδιαφέρον των νέων -και όχι μόνον- αναγνωστών και το περιοδικό θα κερδίσει για επτά δεκαετίες
την εμπιστοσύνη αρκετών νέων και κατά διαστήματα την πρωτιά σε κυκλοφορία.
Διευθυντής και εκδότης ήταν ο Νικόλαος Παπαδόπουλος και μετά το θάνατό του τη διεύθυνση
ανέλαβε ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ένας από τους πολυγραφότερους Έλληνες συγγραφείς.

Το περιοδικό δημοσιεύει αναγνώσματα για μικρά παιδιά, μυθιστορήματα σε συνέχειες, διηγήματα,
ποιήματα, σκίτσα, μονολόγους, κωμωδίες, διαγωνισμούς, αλληλογραφία μεταξύ των συνδρομητών, στις
οποίες απαντούν οι αναγνώστες, καθώς και ερωτήσεις, στις οποίες απαντούν τα παιδιά μέσω του
περιοδικού, το οποίο βέβαια κρίνει και ορισμένες φορές απορρίπτει τις απαντήσεις, αν δεν συμβαδίζουν με
τα πρότυπά του.
Σύμφωνα με τις ενδείξεις που δίνει το ίδιο το περιοδικό, οι συνδρομητές υπολογίζονται σε 3000 το
1879, ενώ το 1897 ανέρχονται στους 5000. Το 1902, η ίδια η Διάπλασις δίνει την πληροφορία ότι
αγοράζεται κυρίως από παιδιά ευπόρων οικογενειών (Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 21, 163). Τα άπορα
αλλά επιμελή παιδιά είτε το δανείζονταν για να το διαβάσουν είτε το προμηθεύονταν μέσω του ταμείου υπέρ
των απόρων παιδιών που είχε -με την παρακίνηση του περιοδικού- δημιουργηθεί στο περιοδικό από τα
πλουσιότερα παιδιά (Η Διάπλασις, τόμ. 19/1891, αρ. 2, 30).

Β. Τα πρότυπα του περιοδικού «Η Διάπλασις των Παίδων»
Είναι χρήσιμο να λάβουμε υπόψη ότι κατά το τέλος του 19 ου και στις αρχές του 20ού αι. η Ελλάδα
βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση, λόγω των συνεχών πολέμων. Μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας,
την αυτονομία της Κρήτης και αργότερα την ένωσή της με την Ελλάδα, καθώς και την κινητικότητα που
υπήρξε στο βουλγαρικό θέμα με τους βαλκανικούς πολέμους, γίνεται πρασάρτηση των υποδούλων μέχρι
τότε εδαφών στο εδαφικό δυναμικό της χώρας, που έκαναν την Ελλάδα να βγαίνει ανανεωμένη και γεμάτη
αυτοπεποίθηση για το μέλλον της. Ταυτόχρονα δυναμώνει η προσπάθεια οικονομικοπολιτικής και
κοινωνικής αναδιοργάνωσης, με αποτέλεσμα να υπάρξει εισροή ξένων κεφαλαίων, βιομηχανική ανάπτυξη,
κατασκευή μεγάλων δημοσίων έργων και γενικά για να μπουν τα θεμέλια ενός ευνομούμενου και ισχυρού
κράτους (Βακαλόπουλος, 307).
Η κυκλοφορία ενός νέου περιοδικού ήταν πολύ φυσικό να εντυπωσιάσει θετικά ή αρνητικά, όταν αυτό
διέφερε τόσο πολύ από τα προηγούμενα ή τα σύγχρονα μ’αυτό περιοδικά, που είχαν κυρίως
ηθικοθρησκευτική κατεύθυνση. Από τα πρώτα κιόλας τεύχη δηλώνεται ότι τα πρότυπά του θα είναι
ευρωπαϊκά. Μεταφράζονται λογοτεχνικά κείμενα, άλλοτε διασκευασμένα και άλλοτε όχι, χωρίς να
αναφέρεται πάντοτε το όνομα του συγγραφέα. Με τα κείμενα αυτά, εκούσια ή ακούσια μεταφέρονται και
υιοθετούνται στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους οι μορφές συμπεριφοράς και τα
ηθικοθρησκευτικά πρότυπα, που προβάλλονται μέσα από τους ήρωες των ξένων μυθιστορημάτων
(Πάτσιου, 69).
Τα μυθιστορήματα επιλέγονται από το περιοδικό, διότι η πλοκή και η δράση τους δημιουργεί αγωνία
στα παιδιά. Βέβαια, η δημοσίευση μυθιστορημάτων δεν έμενε χωρίς αντιδράσεις (Η Διάπλασις, τόμ.
7/1900, αρ. 4, 341-342), διότι πολλοί αντιλαμβάνονταν ότι, πέραν της ευχαρίστησης και της ικανοποίησης
που ένιωθαν τα παιδιά από την ανάγνωση τέτοιων κειμένων, συνέβαινε στον εσωτερικό τους κόσμο μια
ταύτιση με τους ήρωες και τις ηθικές, κοινωνικές και πνευματικές στάσεις, που προβάλλονταν
στη διηγηματική πλοκή των ξένων μυθιστορημάτων. Εκτός από αυτά, όμως, πολύ συχνά παρατηρείται να
προβάλλεται στις σελίδες της Διαπλάσεως μια δυτικού τύπου ηθική, διαφορετική από εκείνη του ελληνικού
πλαισίου, που γνώριζε ανέκαθεν ο λαός μέσα από την ελληνορθόδοξη παράδοσή του. Η κατεύθυνση αυτή
φαίνεται ότι οφείλεται σε μια αλλοίωση των παραδοσιακών ελληνοκεντρικών κριτηρίων, που επήλθε λόγω
της μακρόχρονης προσπάθειας αναμόρφωσης της ελληνικής κοινωνίας κατά τα δυτικά πρότυπα, που είχαν
αναλάβει αφενός οι Ιεραπόστολοι των δυτικών ομολογιών και αφετέρου οι οπαδοί του Διαφωτισμού
(Γιανναράς, 21-40 και 64-68). ΄Ηδη στην κατεύθυνση του εκδυτικισμού του λαού συνέβαλαν από την
περίοδο της τουρκοκρατίας, κυρίως, όμως από την οθωνική περίοδο, οι Μισσιονάριοι της παπικής και
της προτεσταντκής ομολογίας, οργώνοντας την Ελλάδα με κηρυγματική, φιλανθρωπική και
προσηλυτιστική δράση, με τη λειτουργία σχολείων κ.ά.(Κογκούλης, 38-39, Περσελής, 30-32). Ως γνωστό,
το έργο αυτών των Μισσιοναρίων ήταν ακριβώς η μετακίνηση του λαού, από το παραδοσιακό του ορθόδοξο χριστιανικό ήθος, σε ένα δυτικότροπο κοινωνικοπολιτικό μετασχηματισμό και μεσα από αυτόν η
προώθηση του εκδυτικισμού του έθνους στο πεδίο της μάθησης, της θρησκευτικής και της κοινωνικής ζωής
και με ευρύτερο στόχο τη θρησκευτική ομογενοποίηση των ορθοδόξων με τους Ευαγγελικούς ή τους
Παπικούς και έπειτα την πολιτική, θρησκευτική και οικονομική εξάρτηση της χώρας στις χώρες και τις
ομολογίες, που εκπροσωπούσαν (Μεταλληνός, 260-273, Κογκούλης, 102-103 και 116-117).
Με τις «προοδευτικές», εξάλλου, διακηρύξεις του κινήματος του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, που είχαν
φτάσει από την εποχή του Κοραή στην Ελλάδα (Μεταλληνός, 149-190), αρχίζουν ήδη να φανερώνονται
στους επιστημονικούς και πολιτικούς κύκλους δύο κατευθύνσεις ή τάσεις. Η μία ακολουθούσε τις αρχές του
Διαφωτισμού, με κύριο γνώμονα την απεμπόλιση του παραδοσιακού τρόπου ζωής και την υιοθέτηση

του διαφωτισμικού ορθολογικού προοδευτισμού (Μεταλληνός, 141-148, Κογκούλης, 21-28, Περσελής,
113-115). Η άλλη τάση ακολουθούσε πιστά την ελληνοκεντρικότητα και τις παραδόσεις του έθνους σε όλα
της τα περιεχόμενα: την ορθόδοξη εκκλησιαστική και λαϊκή παράδοση, τη γλώσσα, τη δημοτική μουσική,
την αρχιτεχτονική, τη ζωγραφική, τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες κ.ά. Πρόοδος γι’ αυτούς, δεν μπορούσε
να υπάρξει παρά μόνον με παράλληλη διατήρηση των παραδοσιακών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων της
χώρας.
Από στοιχεία που αναφέρονται στο περιοδικό, είναι εμφανές ότι το βασικό μέλημα του περιοδικού
δεν ήταν η στήριξη των παραδόσεων, των προτύπων και των αξιών του λαού, αλλά η επιθυμία του να
αυξηθεί η κυκλοφορία του σε όσο το δυνατόν περισσότερα αντίτυπα. Οι επιλογές του, επομένως,
κινούνταν στην κατεύθυνση της αναζήτησης και της δημοσίευσης ελκυστικών κειμένων και άλλων
περιεχομένων, που θα συντελούσαν στην επιτυχία του στοχου του, που ακολουθούσαν, όμως, το πάντοτε
αρεστό
στους
νέους
«μοντέλο»
του
μοντερνισμού,
του
εκσυγχρονισμού
και
του προοδευτισμού. ΄Αλλωστε είναι σαφές ότι η παρουσία του Ξενόπουλου στο περιοδικό σφραγίζει και
τις επιλογές των προτύπων του, που, παρά τις προσπάθειες που κάνει για να φαίνεται ότι διακατέχονται
και από κάποια ελληνοκεντρικότητα, είναι στην πλειοψηφία τους δυτικής προέλευσης και κατεύθυνσης
και υπηρετούν τον εκδυτικισμό της ελληνικής κουλτούρας και κοινωνίας.
1. Κοινωνικοπολιτισμικά πρότυπα
Είναι σαφές ότι το ζητούμενο του περιοδικού, σύμφωνα με τις διακηρύξεις του, ήταν η προσωπική
ευτυχία και αποκατάσταση του νέου «μέσα στην κοινωνική αρμονία» (Πάτσιου, 127). Ο τρόπος, όμως, που
χρησιμοποιούσε για την παιδαγωγική του προβολή και εφαρμογή δεν ήταν συμβατός με
το κοινωνικοπολιτισμικό ήθος της ελληνορθόδοξης παράδοσης.
Όταν, για παράδειγμα, επισημαίνονται οι συνέπειες του παραπτώματος της κλοπής, τονίζεται όχι η
ηθική στάση έναντι του άλλου, του θύματος της κλοπής, ούτε η επισήμανση της διατάραξης των
διαπροσωπικών σχέσεων του κλέφτη με το θύμα της κλοπής, αλλά με την προβολή σε πρώτο πλάνο του
φόβου και της απειλής, ότι δηλαδή η κλοπή εγγράφεται «εις εν χονδρόν βιβλίον…εσφραγισμένον, το οποίον
θα διατηρηθή επί αιώνας». Είναι χαρακτηριστικό το δίδαγμα που εξάγεται για τους αναγνώστες, και μάλιστα
αυτής της ηλικίας, στις περιπτώσεις αυτές. Διότι η αποφυγή της κλοπής στην προκειμένη περίπτωση, δε
συνδέεται με τις τραυματικές εμπειρίες, που υφίστανται και ο ίδιος ο δράστης και το θύμα του, αλλά και η
κοινωνία στην οποία ζουν, ούτε με την παραβίαση και περιφρόνηση των ελληνορθοδόξων αληθειών και
αρετών, αλλά με βάση και κριτήριο έναν ατομοκεντρικό στόχο ηθικιστικού χαρακτήρα: να μην εγγραφεί στο
«Ποινικό Μητρώο» και να μείνει έτσι «ακηλίδωτον το παρελθόν» των παιδιών (Η Διάπλασις, τόμ. 1/1894,
αρ. 23, 178).
Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί η αριστοκρατική μορφή του περιοδικού, που συνδυάζεται με τη
στροφή της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας την περίοδο εκείνη προς ένα μοντέλο αστικοποίησης, που ωθεί
το περιοδικό στην τακτική να απευθύνεται κυρίως σε παιδιά υψηλής και αριστοκρατικής καταγωγής. Σε
περιοδικό του 1922 σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιδιού, έτσι όπως το ήθελε η
«Διάπλασις». Σύμφωνα με αυτά, το «Διαπλασιόπαιδο είναι παιδί καλής οικογενείας, που είτε πλούσιο, είτε
εύπορο, είτε καμμιά φορά και φτωχό, ανατρέφεται με την μεγαλύτερη προσοχή και επιμέλεια… προβιβάζεται με άριστα ή με λίαν καλώς…δείχνει παντού την σεμνότερη και κοσμιώτερη συμπεριφορά…γίνεται
λαμπρός επιστήμονας…διαπρεπής λόγιος…τίμιος τραπεζίτης, ένας τέλειος άνθρωπος του κόσμου
μορφωμένος και καλαίσθητος, ένας καλός οικογενειάρχης, ένας χρήσιμος πολίτης» (Η Διάπλασις, τόμ.
29/1922, αρ. 33, 260). Είναι εμφανές ότι τα παραπάνω πρότυπα, προσδιορίζουν τον καλό και χρηστό
πολίτη, τον άνθρωπο μια κοσμικής κοινωνίας, που εμφορείται από «προοδευτικά» πρότυπα ευρωπαϊκής
προέλευσης.
΄Αξιο παρατήρησης είναι το γεγονός των σχέσεων και των διασυνδέσεων του περιοδικού με
ανθρώπους και αξιωματούχους της υψηλής κοινωνίας, με θέσεις στα κυβερνητικά κλιμάκια, οι οποίοι,
βέβαια, ήταν πολύ φυσικό να στηρίζουν ή ακόμα και να κατευθύνουν από πολιτικής πλευράς τις επιλογές
του περιοδικού, με αποτέλεσμα τις όποιες εξαρτήσεις και επιρροές του από την εκάστοτε εξουσία και τη
γραμμή που αυτή ακολουθούσε. ΄Ηδη από την αρχή της κυκλοφορίας του, συστήνεται με εγκύκλιο από
το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως η εγγραφή των νέων ως
συνδρομητών (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1879, αρ. 2, 32), ενώ αγγελίες για την έκδοση και την κυκλοφορία
του στέλνονται στους δασκάλους, προκειμένου να εγγράψουν νέους συνδρομητές, όπου δεν υπήρχαν
αντιπρόσωποι του περιοδικού. Ωστόσο, το περιοδικό με τη δύναμη που σταδιακά αποκτούσε, επενέβαινε,
με κάποιες κριτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος (Δ. Αντωνίου, 388-389),
υποστηρίζοντας ότι το σχολείο μέχρι τότε προωθούσε τον εμπλουτισμό της διάνοιας των μαθητών και όχι

την κρίση τους και ότι για το λόγο αυτό η γραμμή του περιοδικού είναι να δημοσιεύει ό,τι δεν διδάσκεται
στο σχολείο, καλύπτοντας έτσι τα μορφωτικά κενά που υπάρχουν τόσο στη γλώσσα όσο και στο θέμα της
διαπαιδαγώγησης (Η Διάπλασις, τόμ. 16/1909, αρ. 31, 260). Το ίδιο το περιοδικό, πάντως, ενώ
κάνει λόγο για τον συμπληρωματικό μορφωτικό και παιδαγωγικό ρόλο που ήθελε να παίζει σε σχέση με
το σχολείο και την οικογένεια, ισχυρίζεται ότι αποφεύγει τον υπερβολικό διδακτισμό και ότι ζητά απλώς
«να διαπλάση τον παίδα ΄Ελληνα ιδία και άνθρωπον εν γένει» (Η Διάπλασις, τόμ. 5/1880, αρ. 15, 120).
Πολλοί πίστευαν στις προθέσεις του περιοδικού να συμβάλει στην παιδαγωγική καλλιέργεια και
την ανάπτυξη του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του παιδιού. Ο τύπος της εποχής αναφέρεται συχνά
με επαινετικά σχόλια στην ποικιλία του περιεχομένου, στην εικονογράφηση, αλλά και στο καινούργιο
παιδαγωγικό πνεύμα του (Πάτσιου, 103).
Αντιδράσεις, ωστόσο, εξέφρασαν και πολλές πνευματικές προσωπικότητες της εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στάση της Π.Σ. Δέλτα, η οποία θεωρεί το περιοδικό «πρόστυχο, σαχλό
και κακορίζικο» (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1897, αρ. 14, 107), καθώς και ο Ηλ. Βουτιερίδης, που αναφέρεται
στην επιζήμια για την παιδική ψυχή τακτική της «Διαπλάσεως» να διενεργεί δημοψηφίσματα για ποικίλους
λόγους, όπως π.χ. για την ανάδειξη του καλύτερου ψευδωνύμου (Πάτσιου, 208).
Οι συντάκτες, όμως, του περιοδικού δε δέχονται κανενός είδους αντιρρήσεις και κριτικές, ιδιαίτερα
από τους αναγνώστες τους: «Αντιρρήσεις και παράπονα ουδόλως λαμβάνονται υπ’ όψει, ούτε δίδεται εις
αυτά καμμία απολύτως απάντησις» (Η Διάπλασις, τόμ. 9/1902, αρ. 35, 278). Άλλωστε κείμενα, που δε
συμφωνούν με τα πνεύμα του περιοδικού ή που έρχονται σε αντίθεση με αυτό, δε δημοσιεύονται, με την
επισήμανση ότι «δεν εκρίθησαν κατάλληλα να δημοσιευθούν» ( Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 7, 110).
Ως προς τις στάσεις ζωής που προβάλλει το περιοδικό, προβληματίζει το γεγονός ότι σε πολλά
θέματα έχει διπλή γραμμή και ηθική. Ενώ για παράδειγμα κάνει λόγο για εμμονή στα έθιμα και τις
παραδόσεις του τόπου, έχει ταυτόχρονα την τάση να παίρνει συνεχώς απόστάσεις από το όλον του
ελληνικού πολιτισμού. Στα διδακτικά μυθιστορήματα και τις διηγήσεις που δημοσιεύει το περιοδικό, τα
παιδιά με ένα αυθαίρετο τρόπο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Τα καλά και τα κακά. Τα κακά παιδιά
στην εξελικτική πορεία της διηγήσεως αλλάζουν και μετανοούν, όχι γιατί πείθονται από κάποιον ή γιατί
διάβασαν ή άκουσαν κάτι σημαντικό και χρήσιμο, αλλά συνήθως μετά από ένα δυσάρεστο γεγονός ή ένα
δυστύχημα που παθαίνουν, το οποίο πάντοτε χαρακτηρίζεται ως τιμωρία, που στέλνει ο Θεός για τα κακά
παιδιά. Με όλα τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι για την καλλιέργεια του πολιτισμού και της
κοινωνικότητας στις ψυχές των παιδιών χρησιμοποιείται ως μέθοδος από το περιοδικό, όχι η αγωγή της
πειθούς, που υιοθετείται στη διδασκαλία και την πράξη της ορθόδοξης παράδοσης, με κατεύθυνση την
εσωτερική αλλαγή του παιδιού, αλλά η τρομοκρατία του φόβου και της απειλής. Από την άλλη πλευρά
πραγματοποιείται, επίσης, άλλη διαστρέβλωση και αλλοίωση του ελληνορθόδοξου ήθους, όταν στην
πλοκή των διηγημάτων και των μυθιστορημάτων ή ακόμη και στη διατύπωση των διδαγμάτων του,
προβάλλεται ο Θεός ως τιμωρός. Δε λαμβάνονται υπόψη, επίσης, οι εσωτερικές και ποιοτικές πλευρές
της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως είναι η ποιότητα των σχέσεων με τον άλλο ή η αίσθηση της χαράς για την
αγάπη και την καλοσύνη του ενός προς τον άλλον που θα μπορούσε να δημιουργηθεί μετά από μια
γνήσια μετάννοια του δράστη, αλλά η μετατροπή της απορριπτικής στάσεως των άλλων έναντι του
«κακού» παιδιού σε στάση αποδοχής, καθώς και το υλικό συμφέρον, που θα προέλθει από αυτή
την αλλαγή.΄Έτσι το περιοδικό προσφέρει στα παιδιά, που θεωρούνται ως ζωηρά ή κακά, ως κίνητρο,
ως αντάλλαγμα και ως ανταμοιβή για την απόφασή τους να βελτιώσουν το χαρακτήρα τους, όχι μια
εσωτερική και συνειδησιακή ή ψυχική χαρά και ικανοποίηση, αλλά την αγάπη και τον έπαινο αυτών που
το ξέρουν, και την υλική ανταμοιβή, το χρηματικό όφελος και τη μακροχρόνια ευτυχία (Η Διάπλασις, τόμ.
19/1891, αρ. 8, 124-125). Η Π. Δέλτα, σε επιστολή της στα 1907, ασκεί αυστηρή κριτική στο περιοδικό
ακριβώς για τα πρότυπα της ηθικής που καλλιεργούνται στην παιδική εσωτερικότητα από αυτό το ποινικό
σύστημα ηθικής που προβάλλεται διά της Διαπλάσσεως, που αφενός διαχωρίζει τα παιδιά και αφετέρου
επιβραβεύει τους καλούς και τιμωρεί τους κακούς, σύστημα που κατά τη γνώμη της δε στηρίζεται στη
συνείδηση του ηθικού χρέους (Λευκοπαρίδης, 243-244). Η στάση, επομένως, του περιοδικού να μην
προσέχει την ποιότητα των προτύπων, που προωθεί στο παιδικό αναγνωστικό του κοινό, αλλά να βγάζει
τα Ελληνόπουλα έξω από το ηθικοπνευματικό παραδοσιακό τους πλαίσιο, δεν αποτελούσε
ελληνοκεντρικό τρόπο διαπλάσεως και αγωγής.΄Ετσι δίνεται η εντύπωση ότι το περιοδικό, παράλληλα
με κάποια θετικά στοιχεία που παρουσίαζε, στήριζε τελικά όχι το πρότυπο ενός «ηθικού» και
«κοινωνικού» ανθρώπου, όπως διακήρυττε, αλλά το πρότυπο της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού, ότι
ήθελε, δηλαδή, το νέο να μάθει να δείχνει στους άλλους ότι είναι κάτι και όχι να είναι στην
πραγματικότητα. Ενδεικτικό παράδειγμα απόκλισης από τις ελληνικές παραδόσεις, που συνδέεται άμεσα

με την προβολή και τα συμφέροντα του περιοδικού, αποτελεί η εκμετάλλευση της πίστεως των παιδιών
και της συμμετοχής στη λατρευτική ζωή. Σε τεύχος του 1906 δημοσιεύεται επιστολή νέου αναγνώστη, που
γράφει ότι έλαβε το «Σήμα» του περιοδικού, «το εφόρεσε την Κυριακήν και πρώτα-πρώτα επήγε με αυτό
εις την Εκκλησίαν, διά να ευχαριστήση τον Θεόν, που τον αξίωσε να είνε συνδρομητής της διαπλάσεως,
να φορή Σήμα και να διακρίνεται από τα άλλα παιδιά», όχι βέβαια κατά το Σήμα αλλά κατά την ιδέα που
συμβολίζει, προσθέτει το περιοδικό (Η Διάπλασις, τόμ.13/1906, αρ. 10, 79). Δεν χρειάζεται ίσως
σχολιασμό το κείμενο αυτό, ως προς τη μορφή της θρησκευτικότητας που προβάλλει σε σχέση με τη
συμμετοχή στη λατρευτική ζωή, όταν μοναδικό ενδιαφέρον του περιοδικού φαίνεται να είναι η διά μέσου
της εκκλησιαστικής ζωής προβολή του κύρους και της αξιοπιστίας του και φυσικά η αύξηση των
συνδρομητών και των κερδών του. Ως προς το πρότυπο της κοινωνικότητας, που εξάγεται σ’ αυτήν την
περίπτωση, είναι σαφής, επίσης, η προβολή των κοινωνικών διακρίσεων, που εκφράζεται με την
προκλητική παρουσίαση ως προτύπου του Διαπλασιόπαιδου έναντι όλων των άλλων παιδιών, που
σίγουρα θεωρούνταν ότι βρίσκονταν σε κατώτερη και μειονεκτικότερη θέση. Η Γαλάτεια Καζαντζάκη στα
1913, αντιλαμβανόμενη ίσως και από άλλες πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις τις οικονομικές σκοπιμότητες
της Διαπλάσεως, γράφει σε άρθρο της, μεταξύ άλλων, στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, κάτω από
τον τίτλο: Τι διαβάζουν τα παιδιά μας, ότι στη «Διάπλασι» παραμελείται η εθνική ελληνική μόρφωση «σαν
να ήταν όργανο προπαγάνδας για τη διάδοση ξένων ηθών και εθίμων». Υπογραμμίζει, μάλιστα, τη «συστηματική υφαρπαγή της παιδικής πεντάρας και τα άσχημα μέσα που βάζονται σ’ ενέργεια γι’ αυτό.
Προς επιβεβάιωση όσων γράφει, παραπέμπει στα τεύχη της Διαπλάσεως και στις προτροπές που
αναφέρονται προς τα παιδιά: «Δώσετε μια δεκάρα για ν’ αλλάξετε ψευδώνυμο…Δώσετε μια δεκάρα για
να δημοσιευθή η φωτογραφία σας…για να δείτε τυπωμένο το διήγημά σας. Αν θέλετε
να παρασημοφορηθήτε με το σήμα της Διαπλάσεως, φέρτε 2 φρ». Και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
«για την ώρα διδάσκεται το παιδί πως σ’ αυτόν τον κόσμο όλα αγοράζονται με το χρήμα… Βλέπομε στο
γνωστότερο περιοδικό μας για παιδιά τα δικαιώματα του παρά και την υπεροχή του πλούτου» (Πάτσιου,
210-212).
΄Αλλωστε στο περιοδικό θεωρείται εντελώς φυσιολογικό φαινόμενο, ο διαχωρισμός των
ανθρώπων σε πλούσιους και φτωχούς και των παιδιών σε πλούσια και φτωχά παιδιά, καθώς και η
βοήθεια που πάντοτε προσφέρεται από τους πλουσίους στα τίμια επιμελή και εργατικά φτωχά παιδιά,
προκειμένου να αποκατασταθούν (Η Διάπλασις, τόμ. 1/1894, αρ. 14, 109).
2. Τα Θρησκευτικά πρότυπα της «διαπλάσεως»
Το περιοδικό αναφέρεται σε ορθόδοξες χριστιανικές εορτές, όπως είναι τα Θεοφάνεια
(Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 2,19), καθώς και στη μεγαλύτερη εορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα,
την περίοδο του οποίου συνιστάται στους συνδρομητές να χαιρετιούνται με το «Χριστός Ανέστη»
(Η Διάπλασις, τόμ. 4/1897, αρ. 16, 121). Αναφορά γίνεται ακόμη και στην Αποκριά, με τη σημείωση,
βέβαια, ότι δεν πρόκειται για χριστιανική εορτή, αλλά για θρησκευτικό έθιμο και για στοιχείο πολιτισμικό,
που συνεχίζεται ανά τους αιώνες με την ανοχή της Εκκλησίας (Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 6, 43).
Ο Θεός παρουσιάζεται ως προστάτης όλων των αδυνάτων (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 1, 5.)
και η προς τον Θεόν πίστις παρουσιάζεται με θετικά σχόλια (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 9, 71). Σε
πολλές περιπτώσεις βέβαια η πίστη βασίζεται στον προτεσταντικό ευσεβισμό, όπως όταν αναφέρεται με
αυθεντία σε ποιες περιπτώσεις, ο Θεός βοηθά και σε ποιες αρνείται τη βοήθειά του!! (Η Διάπλασις, τόμ.
2/1895, αρ. 21, 167).
Ως πρότυπα χριστιανικού ήθους παρουσιάζονται οι μορφές των ορθόδοξων Αγίων, οι οποίοι, όμως,
σε μια πλήρως εκκοσμικευμένη φανέρωση, όπως τους θέλει η Διάπλασις, λαμβάνουν κάποιες φορές και
ρόλο μάρτυρα: «Υπόσχεσαι εις τον άγιον Νικόλαον να είσαι πάντα τίμιος άνθρωπος, όπως όλη σου η
οικογένεια έως τώρα;» (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 52, 365).
Αρκετές φορές, επίσης, χρησιμοποιείται η δικαιοσύνη του Θεού, ως μέσο εκφοβισμού των άτακτων
παιδιών: «τους εφάνη, ως να τους ετιμώρησε η δικαιοσύνη του Θεού. ΄Εγιναν καλά παιδιά καί τ’
αγαπούν τώρα όλοι» (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 28, 221). Ο Θεός, κατά τη «θεολογική» ερμηνεία της
Διαπλάσεως, εμφανίζεται ως τιμωρός και σε άλλη συναφεια: «μωρά παιδιά, συλλογισθείτε τό έργον σας
το πονηρόν, ο Πλάστης, όσο κι αν κρυφθείτε, το βλέπει, πανταχού παρών». (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895,
αρ. 37, 290). Η λανθασμένη, ομολογουμένως, αυτή προσπάθεια θρησκευτικού πειθαναγκασμού και
εκφοβισμού των παιδιών ώστε να φέρονται σωστά, δημιουργεί την εντύπωση αφενός ότι ο Θεός της
αγάπης είναι γεμάτος πάθη, εκδικητικότητα και κακία και αφετέρου ότι το παιδί δεν θεωρείται ως «ελεύ-

θερος συνομιλητής» Του σε μια «προσωπική συνάντηση» (Βασιλόπουλος, 97-99). Έτσι τα ίδια καλούνται
να πειθαρχούν στις προσταγές Του, όχι από σεβασμό και αγάπη προς Αυτόν ή ακόμη για τη σωτηρία τους,
αλλά για να μην τιμωρηθούν, προσλαμβάνοντας έτσι ως πρότυπο μια παρερμηνευμένη και κακοποιημένη
πίστη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πρώτα της βήματα η Διάπλασις κατέκρινε ένα άλλο παιδικό περιοδικό
θρησκευτικού χαρακτήρα, που είχε τον τίτλο Εφημερίς των παίδων, ότι παρέκλινε από το ορθόδοξο
δόγμα και ήταν «Ευαγγελικό» και απαγορευμένο από την Ιερά Σύνοδο (Πάτσιου, 14).
Από τη «Διάπλασι», τέλος, δε λείπουν και οι επικρίσεις για τις άλλες θρησκείες. Οι όποιες αναφορές
σ’ αυτές, όχι και τόσο συχνές, ομολογουμένως, συνοδεύονται με άσχημα σχόλια και μειωτικές κρίσεις
(Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 11, 168).
3. Τα πρότυπα της φιλοπατρίας
Μπροστά στα ανοικτά μέτωπα που είχε να αντιμετωπίσει την περίοδο αυτή το γένος, ήταν πολύ
φυσικό όλοι οι ΄Έλληνες να ετοιμάζονται ψυχολογικά για νέες πολεμικές συγκρούσεις. Για το λόγο αυτό
η χώρα βρισκόταν σε ένα γενικότερο κλίμα καλλιέργειας της φιλοπατρίας, που ήταν ένας συνδυασμός
της θυσιαστικής ετοιμότητας προς χάριν της πατρίδος και της αγάπης προς ό,τι εθεωρείτο πως συμβάλλει
προς αυτήν την κατεύθυνση. ΄Ισχυαν δηλαδή και σ’ αυτήν την περίπτωση οι διαχρονικές επιλογές του
Ελληνισμού για καλλιέργεια της ενότητας, της ομοψυχίας, του αγωνιστικού φρονήματος και προπαντός
για χαλύβδινη διάθεση αυτοθυσίας χάριν των δικαίων της πατρίδας. Προϋπόθεση της καλλιέργειας αυτών
των αρετών ήσαν η εκμάθηση της γλώσσας και της ιστορίας, η βίωση της Ορθοδοξίας, η διατήρηση των
ηθών, των εθίμων, των παραδόσεων, των συνηθειών, της παραδοσιακής μουσικής, των ελληνικών χορών
και όλων γενικά των προτύπων, που έφερναν τον ελληνικό λαό να διαφέρει έναντι των άλλων λαών και
των προτύπων τους και να αισθάνεται εθνική υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση για τις ιδιαιτερότητές του.
Αναφορές που αφορούσαν σε θέματα φιλοπατρίας, σύμφωνα και με τις αρχές που τέθηκαν εξ’
αρχής στο περιοδικό, γίνονταν στις σελίδες της «Διαπλάσεως». Αρκετά κείμενα κάνουν λόγο για την
Ελλάδα και την αγάπη που οφείλουν να έχουν όλοι οι ΄Έλληνες προς αυτήν. Χαρακτηριστική είναι η
φράση που συναντάμε σε περιοδικό του 1882: «περισσότερον και από την ζωήν σου, και από τον πατέρα
σου και από την μητέρα σου αγάπα την Ελλάδα» (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 8, 124). Αλλού η πατρίδα
συγκρίνεται με τη μητέρα μας και βγαίνει κερδισμένη: «καμμία μήτηρ δεν κάμνει όσα κάμνει η πατρίς διά
τα τέκνα της. Τα ανατρέφει, τα εκπαιδεύει, τα υπερασπίζει, τα έχει ελεύθερα και υπερήφανα»
(Η Διάπλασις, τόμ. 4/1897, αρ. 18, 141). Μνεία γίνεται και στον απόδημο Ελληνισμό, ο οποίος, σύμφωνα
πάντα με την άποψη του περιοδικού, αγαπά την Ελλάδα περισσότερο από όσους Έλληνες που ζουν εντός
αυτής (Η Διάπλασις, τόμ. 9/1902, αρ. 4, 27).
Εξίσου συχνές είναι και οι προτροπές προς τους άρρενες βέβαια συνδρομητές να υπηρετήσουν την
πατρίδα τους και να θυσιαστούν γι’ αυτήν, όταν φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία (Η Διάπλασις, τόμ.
2/1895, αρ. 13, 102).
Ήρωες, όμως, δεν είναι, κατά τις απόψεις του περιοδικού, μόνον αυτοί που θυσιάζονται γι’ αυτήν,
αλλά και όσοι, αν και δεν πολεμούν, υποφέρουν για το καλό της (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1897, αρ. 39, 308).
Η φιλοπατρία, άλλωστε, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρότυπα που προωθεί το περιοδικό, σύμφωνα με
όσα
το
ίδιο
ισχυρίζεται,
προκειμένου
να αυτόχαρακτηριστεί:
«σημαίνω αγάπην και καλοσύνην, επιμέλειαν και πρόοδον, ευπείθειαν και
χρηστότητα, φιλοπατρίαν και αυταπάρνησιν» (Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 1, 6).
Και στην περίπτωση όμως της καλλιέργειας της φιλοπατρίας παρατηρείται, όπως είπαμε, μια
αστάθεια και ασυνέπεια. Απουσιάζει, δηλαδή, μια ενιαία και αταλάντευτη στάση, απουσία που σίγουρα,
από πλευράς παιδαγωγικής, επηρεάζει αρνητικά τους νεαρούς αναγνώστες και τους δημιουργεί σε κάθε
εποχή αρνητικά πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε τεύχος του περιοδικό του 1908 καταγγέλλεται μια
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των
οποίων
το κυριώτερον χαρακτηριστικόν είνε η περιφρόνησις παντός ελληνικού». Ο λόγος αυτής της καταγγελίας
δεν ήταν τόσο η ανησυχία του περιοδικού για την υποτίμηση του εθνικού φρονήματος από αυτήν την
κοινωνική τάξη, όσο, όπως διευκρινίζεται στη συνέχεια, ότι τα παιδιά αυτής της τάξης αγόραζαν ξένα
περιοδικά και δεν αγόραζαν τη «Διάπλασι» με το όνομα της οποίας και μόνον αηδίαζαν (Η Διάπλασις,
τόμ.15/1908, αρ. 18, 143).
Η έλλειψη συνέπειας φαίνεται και σε άλλα σημεία του περιοδικού, όπως έχει ήδη επισημανθεί σε
σχετική εργασία: Το 1901 πατριώτης για τη «Διάπλασι» είναι «όποιος εργάζεται με τιμιότητα». Το 1906
φιλοπατρία σημαίνει αγάπη προς τους συμπατριώτες, ενώ το 1911, λίγο πριν από τους βαλκανικούς

πολέμους, το περιοδικό δημοσιεύει «δεκάλογο πατριωτισμού», στον οποίο αναφέρονται περίεργα
πράγματα, όπως ότι η αγάπη της πατρίδας υποχωρεί, όταν έρχεται σε σύγκρουση με την αγάπη προς όλη
την ανθρωπότητα! και ότι «πολύ μεγαλήτερη (sic) αγάπη για την πατρίδα από το να σκοτωθής γι’
αυτή, είνε να ζήσης γι’ αυτή». Το 1918, ωστόσο, αλλάζει πάλι γραμμή και διακηρύττει ότι το έθνος
επαναπροσδιορίζεται στη Μεγάλη Ιδέα, που θέλει την Ελλάδα «κέντρο πολιτισμού, προορισμένο να ξαναφωτίσει όλο τον κόσμο». Αναφέρεται επίσης στους αλύτρωτους αδελφούς και στις ελληνικές χώρες που
«στενάζουν εις την σκλαβιά» (Πάτσιου, 133-136).
Αν και υπήρχε μεγάλη αποδοχή των θέσεων περί της φιλοπατρίας που εξέφραζε το περιοδικό,
υπήρξαν επίσης έντονες αντιδράσεις για τη στάση του τόσο έναντι των εθνικών θεμάτων, όσο και έναντι
της εθνικής και ελληνοκεντρικής αγωγής, που ασκούσε με τα κείμενά του προς τους νέους. Η Γ.
Καζαντζάκη αναφέρει ότι, ενώ κατά τη γνώμη της ο σκοπός ενός περιοδικού στην Ελλάδα έπρεπε να είναι
εθνικός, αποσιωπούνται οι αγώνες, οι θυσίες και γενικά οι ιστορικές γνώσεις όλων των περιόδων του
Ελληνισμού καθώς και τα βιώματα εκείνα, που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τη φιλοπατρία των
παιδιών. Γεμάτη απογοήτευση υπογραμμίζει ότι στη «Διάπλασι» ακολουθείται μια γραμμή, που δεν
προσφέρει στα παιδιά τα στοιχεία της μόρφωσης, που θα τους τονώσει τη συναίσθηση πως
είναι ΄Έλληνες «και την υπερηφάνεια που πηγάζει από αυτή την συναίσθηση… Πουθενά μια ελληνική
παράδοση, ένα δημοτικό τραγούδι, μια ιστορία ελληνικής οικογένειας, μια ηρωϊκή πράξη ενός
ελληνόπουλου. Την ιστορία του Μ. Ναπολέοντος διαδέχεται η ιστορία της Μαρίας Αντουανέτας. Τα μικρά
μας γνωρίζουν τις αρχοντικές συνήθειες που έχουν οι παλιές οικογένειες της Αγγλίας, αλλά για τη μεγάλη
μας Βυζαντινή Ιστορία και την Αγία Σοφία δεν έχουν είδηση». Στην ίδια συνάφεια αναφέρει η Γ.
Καζαντζάκη τα χαρακτηριστικά ενός ιδανικού περιοδικού, που θα συνέβαλε στη νέα ελληνική
αναγέννηση, τονίζοντας, κυρίως, ότι το υλικό ενός τέτοιου περιοδικού δεν πρέπει να αντλείται από ξένα
περιοδικά και ότι ένα παιδικό περιοδικό θα πρέπει να προβάλει την τιμιότητα, την εργατικότητα, τη
γενναιότητα, την αισιοδοξία, την ειλικρίνεια, την αγάπη της πατρίδας, την περηφάνεια, τα ήθη και τα
έθιμα του ελληνικού λαού (Καζαντζάκη, 222-225).

Γ. Τα ηθικά πρότυπα της «Διαπλάσεως»
1. Τα Θετικά ηθικά πρότυπα
Το περιοδικό «Διάπλασις των παίδων» αποδεικνύει ήδη από τον τίτλο του την πρόθεσή του να
φωτίσει και να διαπλάσει τη νεότητα της χώρας, σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής, τις αρχές του
περιοδικού και τις απόψεις των συγγραφέων. Τα μυθιστορήματα, οι ποικίλες αφηγήσεις, τα ποιήματα,
ακόμη και η αλληλογραφία περιέχουν ηθικά πρότυπα. Στο πλαίσιο ενός άρθρου δεν έχουμε τη δυνατότητα
να τα αναλύσουμε και να τα σχολιάσουμε λεπτομερειακά. ΄Έτσι θα αναφερθούμε μόνο επιγραμματικά
στα περισσότερα και θα μείνομε σε ένα ενδεικτικό σχολιασμό μόνον κάποιων από αυτά.
1) ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η εργασία δίδει νόημα και σκοπό στη ζωή, αποτελεί πηγή ικανοποίησης και
χαράς και αφορμή ηθικής ολοκλήρωσης. Η εργατικότητα είναι η αξία που επαινείται περισσότερο από
κάθε άλλη (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 2, 18-19).
Γίνεται αναφορά στην αμοιβή της εργασίας καθώς και στην αμοιβή των ανηλίκων, που ήταν
συνήθως πενιχρή, χωρίς όμως αυτό να επικρίνεται ( Η Διάπλασις, τόμ. 9/1902, αρ. 52, 414), αφού
άλλωστε η «Διάπλασις» απευθυνόταν κυρίως στα υψηλά κοινωνικά στρώματα (Η Διάπλασις, τόμ.
11/1904, αρ. 11, 163).
2) ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ: Η ορθή διαπαιδαγώγηση των παιδιών και εφήβων της εποχής επέβαλε, ανάμεσα
στα άλλα πρότυπα, να προβληθεί και αυτό του φιλάνθρωπου προσώπου. Η εποχή μαστιζόταν από
συχνούς πολέμους, που άφηναν πολλά παιδιά ορφανά, ενώ η οικονομία της χώρας δεν ήταν σε καλή
κατάσταση. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η ανάγκη πολλών φτωχών ανθρώπων για βοήθεια, κυρίως
υλική, αλλά και ηθική, καθώς η εξαθλίωση απλωνόταν σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στο οικονομικό.
Η «Διάπλασις» ωθεί τους πλουσιότερους συνδρομητές της να βοηθούν τα ορφανά και φτωχά
παιδιά, πληρώνοντάς τους τη συνδρομή του περιοδικού, ενώ δημοσιεύει κείμενα που επαινούν τη
φιλανθρωπία (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 1, 22-23). Και εδώ, ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε την
ιδιαίτερη φροντίδα που δείχνει το περιοδικό, προκειμένου κάποια εύπορα παιδιά να πληρώνουν το περιοδικό για λογαριασμό των φτωχών παιδιών και με απώτερο φυσικά σκοπό την αύξηση της κυκλοφορίας
και το οικονομικό όφελος του περιοδικού. Δε διακρίνουμε όμως τον ίδιο ζήλο για την οργάνωση άλλων
φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων μέσω του περιοδικού, προκειμένου να καλυφθούν άλλες βασικότερες

βιοποριστικές ανάγκες αυτών ή άλλων παιδιών. Αντίθετα το οξύτερο πρόβλημα των φτωχών παιδιών,
που «γνώριζε» ή αναγνώριζε το περιοδικό, ήταν ότι δεν είχαν την ευχέρεια να αγοράζουν το περιοδικό.
3) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Συχνές είναι οι αναφορές σε κείμενα του περιοδικού στην οικογενειακή ζωή, ενώ
επαινούνται τα παιδιά που τρέφουν αβίαστη αγάπη για τους γονείς τους (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ.
1,
13).
Η
αγάπη
αυτή
εκφράζεται
και
στη
μοιρασιά
των
αγαθών:
«εζούσαν αδελφικώτατα και εμοιράζοντο επίσης αδελφικότατα ό,τι καλά
φαγώσιμα
είχαν»
(Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 20, 154).
4) ΜΟΡΦΩΣΗ: Η «Διάπλασις» αναφέρεται συχνά στο παιδί που «αγρυπνεί τας νύκτας προ των
βιβλίων», διότι «θέλει να προοδεύση, να προαχθή» (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 37, 294). Η
επιβράβευση, μάλιστα, από το σχολείο αποτελεί αιτία επαίνου και από το περιοδικό: «δεν πιστεύει να
υπάρχει καλλίτερον πράγμα από το να λαμβάνει άριστα εις όλα τα μαθήματα» (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1897,
αρ. 11-12, 84). Τα βιβλία θεωρούνται ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1897, αρ.
35, 276), ενώ αξιέπαινοι θεωρούνται και οι καλοί δάσκαλοι, που προάγουν τις δυνατότητες των παιδιών
(Η Διάπλασις, τόμ. 4/1897, αρ. 47, 371). Δεν ξεχνά, ωστόσο, τις ευσεβιστικές του κατευθύνσεις, όταν
προβάλλει την πειφρόνηση των ανθρώπων, έναντι των «κακοαναθρεμμένων» παιδιών: «Όταν ένα
παιδίον είνε μορφωμένον και καλοαναθραμμένον, όλοι το αγαπούν, και θέλουν την συναναστροφήν του,
αλλά το αμαθές και κακοανατεθραμμένον παιδίον εμπνέει αποστροφήν… κανείς δεν θέλει την σχέσιν του»
(Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 6, 226). Κατακρίνεται όμως από την άλλη πλευρά η άσκοπη χρήση της
μόρφωσης ή η χρήση της για μη ηθικούς σκοπούς: «τι βγαίνει αν ξέρεις γράμματα που δεν τα ξέρουν
άλλοι, αν για καλό δεν τα σκορπά το πλούσιο σου κεφάλι;» (Η Διάπλασις, τόμ. 9/1902, αρ. 34, 266).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εντύπωση δημιουργείται για την άποψη του περιοδικού, που σημειώνεται για
πρώτη, ίσως, φορά στη «Διάπλασι», ότι η μόρφωση δεν πρέπει να επιτυγχάνεται καταναγκαστικά, αλλά
με τη θέληση του παιδιού: «μελετούν όχι διότι έτσι έτυχε, όχι διότι τα στέλλουν οι γονείς των, αλλά διότι
αυτά τα ίδια θέλουν κάτι να μάθουν και κάτι να γίνουν» (Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 20, 156).
5) ΥΠΟΜΟΝΗ: Η υπομονή είναι η εσωτερική αρετή με την οποία εξουσιάζουμε τον εαυτό μας: «και
όμως πόσα παιδιά δεν έχουν την υπομονή, δεν έχουν αυτήν την εξουσίαν εις τον εαυτόν των!»
(Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 7, 53). Με τη βοήθειά της ξεπερνιούνται ακόμα και οι πιο δύσκολες
καταστάσεις (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 24, 191).
6) ΑΓΑΠΗ: Ένα από τα συναισθήματα που προβάλλονται αρκετά από τη «Διάπλασι» είναι η
ανιδιοτελής και άδολη αγάπη? η αγάπη προς τους γονείς, το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον, η αγάπη
προς τους αδυνάτους και τους ενδεείς (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ.33, 260). Σε άλλο σημείο
αναφέρεται η δυνατότητα της αγάπης να εξισώνει και να συνδέει τους πάντες, ανεξάρτητα από φυλή,
κοινωνική κατάσταση και φύλο: «Η αγάπη μας συνδέει στενότατα και μας εξισόνει (sic)»
(Η Διάπλασις, τόμ. 4/1897, αρ. 15, 118). Ακόμη «η αγάπη μετριέται από την θυσία που κάνουμε για
όποιον αγαπούμε» (Η Διάπλασις, τόμ. 9/1902, αρ.21, 162) και αποκλείεται κάθε είδος «αγάπης», που
πηγάζει από το συμφέρον (Η Διάπλασις, τόμ. 9/1902, αρ. 51-52, 405).
7) ΦΙΛΙΑ: Η φιλία παρουσιάζεται στη Διάπλασι ως ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά
(Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 33, 257). Έτσι γίνεται προσπάθει να οριοθετηθεί και να τεθεί σε κάποιες
βάσεις: «Η αρχή της φιλίας εκείνης ήτο η αγαθότης και η συμπάθεια? τώρα εστηρίζετο επί
βάσεων αδιασείστων, της εκτιμήσεως και της ευγνωμοσύνης» (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 40-41,
320). Η αγάπη μεταξύ φίλων «είνε ατελείωτη σαν είνε αληθινή» (Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 36,
286). Όμως, οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να ξεχωρίζουμε την υποκρισία και την κοροϊδία από την
αληθινή φιλία (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 19, 147).
8) ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ: Ένας αναγνώστης της «Διαπλάσεως» δεν θα μπορούσε να μην είναι
μετριόφρων και σεμνός: «η μετριοφροσύνη και η αγαθότης ήσαν αι κυριώτεραι αρεταί»
(Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 25, 198). Χρησιμοποιείται, μάλιστα, παραφρασμένη η πολύ γνωστή ρήση
του Ευαγγελίου: «πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται», έχοντας
σκοπό να δείξει τη μεγάλη αξία της μετριοφροσύνης και της ταπεινότητας (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ.
27, 215).
9) ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ- ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ: Η αναγνώριση των λαθών μας και η παραδοχή τους, αποτελεί βασικό
άξονα
για
τη
«Διάπλασι»:
«μετενόησα διά
το
πρώτον
μου
πείραγμα
και
διά
την πρώτην μου άδικον σκέψιν!» (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1897, αρ. 8, 59) και αλλού: «πάντοτε η
μετάνοια είνε ωραία και ευπρόσδεκτος» (Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 48, 379). Εξαιρετικά επαινετή
αρετή είναι και η συγχώρεση: «σε έβλαψέ τις; Συγχώρεσέ τον» (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 8, 124).
Ακόμα μεγαλύτερη αρετή και σύμφωνη με τη χριστιανική πίστη παρουσιάζεται η συγχώρεση των εχθρών

και η συμπαράσταση που θα τους προσφερθεί σε κάποια δύσκολη γι’ αυτούς στιγμή: «αν πεινά ο εχθρός
σου, δος του να φάγη, αν διψά δος του να πιη» (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 9, 68).
10) ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ: Η αξιοπρέπεια παρουσιάζεται στο περιοδικό ως μια αρχή που δίνεται από την
οικογένεια. Η μη τήρησή της επισύρει την επίπληξη της «Διαπλάσεως», με τον περίεργο σχολιασμό ότι
προσβάλλεται η τιμή της οικογένειας, κάτι που δείχνει ότι το περιοδικό επιμένει να στηρίζει τα ηθικά του
κριτήρια στις ευσεβιστικές βάσεις του «φαίνεσθαι» και όχι στις υπαρξιακές τού «είναι»:
«δεν εκρατήσατε την αξιοπρέπειαν, την οποίαν σας επιβάλλει το όνομα της οικογενείας, διά το οποίον
τόσον υπερηφανεύεσθε και εκάματε κακήν χρήσιν της ελευθερίας σας, μόλις ευρεθήκατε μόνος σας»
(Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 5, 38). Τονίζεται, ωστόσο, ότι χαρακτηριστικό του αξιοπρεπούς
ανθρώπου είναι ότι δεν υποτάσσεται σε κανένα ταπεινό συμφέρον και ότι η αξιοπρέπεια δεν έχει καμία
σχέση με τον πλούτο ή την κοινωνική θέση (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1897, αρ. 25, 195).
11) ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ-ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ: Η αυταπάρνηση είναι μια ακόμα αξία που προβάλλεται από τη
«Διάπλασι»: «Ο
Κωνσταντής δεν εσκέφθη διόλου ποίον ήτο το εδικόν του
συμφέρον? μόνον
την φωνήν της καρδίας του ήκουσε,
και
απεφάσισε
να κοπιάση,
να υποφέρη,
να βασανισθή διά τόσας ψυχάς» (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 1, 19). Αυταπάρνηση οφείλουν να
δείχνουν τα παιδιά ιδιαίτερα προς τα μέλη της οικογενείας τους (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 3, 37).
Μαζί με την αυταπάρνηση συχνά έρχεται και η εγκράτεια, η οποία είναι: «η κορωνίς των αρετών»
(Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 4, 30).
12) ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ-ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ: Η ειλικρίνεια και η τιμιότητα είναι αρετές που θεωρούνται αναγκαίες
στον κοινωνικό βίο. Πολύ συχνά εκθειάζεται η ειλικρίνεια: «΄Ολοι τον ηγάπων και ήτο ειλικρινής,
πιστός, αφοσιωμένος φίλος» (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 8, 118). Η αστάθεια, ωστόσο, του
περιοδικού επιδεικνύεται για μια ακόμα φορά, όταν γράφει ότι μερικές φορές δικαιολογείται το ψέμα και
η ανειλικρίνεια, ιδιαίτερα βέβαια όταν πρόκειται για καλό σκοπό: «Επιτρέπεται καμμίαν φοράν να λέγη ο
τίμιος ψεύματα» ( Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 46, 364). Σε άλλη περίπτωση πάλι καταδικάζεται η
έλλειψη της ειλικρίνειας και της τιμιότητας, με αφορμή την αποστολή ανωνύμων επιστολών, οι οποίες
θεωρούνται δείγμα ατιμίας: «΄Οχι, ο τίμιος άνθρωπος δεν γράφει ανωνύμους επιστολάς» (Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 5, 35).
13) ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ: Η πειθαρχία είναι πολύ αγαπημένη παιδαγωγική μέθοδος για τη «Διάπλασι»:
«Πειθαρχία!, μου αρέσει πολύ η λέξις!» (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1897, αρ. 42, 335). Προτείνεται, μάλιστα,
στους γονείς να είναι δεόντως αυστηροί με τα παιδιά τους, ώστε αυτά να σκληραγωγηθούν για να
μπορέσουν αργότερα να αντιμετωπίσουν τη ζωή (Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 31, 243). Βέβαια στην
ίδια κατεύθυνση της σκληρότητας έναντι των παιδιών, που ακολουθεί το περιοδικό, προβάλλονται, εκτός
από την πειθαρχία και τη σκληραγωγία ως μέσο συνετισμού των παιδιών και ανόητες δοξασίες και
απειλές: «πολύ ορθά λέγει ότι τα μικρά παιδιά δεν μεγαλόνουν (sic), όταν κοιμούνται με τα ρούχα των»
(Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 9, 142). Και εδώ, ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι το περιοδικό δείχνει μια
ασυνέπεια, αφού από τη μια παρουσιάζεται να προωθεί παιδαγωγικές αρχές στη σχέση των μεγάλων με
τα παιδιά και από την άλλη προκρίνει την πειθαρχία, την αυστηρότητα, την σκληραγωγία και τις απειλές,
ως μέσα παιδαγωγήσεως και συνετισμού τους.
2. Τα αρνητικά ηθικά πρότυπα
1) Η ΟΚΝΗΡΙΑ: Η οκνηρία είναι μια κατάσταση που καταδικάζεται από το περιοδικό σε αρκετά
κείμενα και δημοσιεύσεις: «Είνε κακόν πράγμα να είμεθα οκνηροί? θα μείνωμεν αμαθείς εις όλην μας
την ζωήν, και θα μας περιπαίζουν όλοι» (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 6, 93). Όπως κατανοούμε η
αντιμετώπιση αυτή ενός οκνηρού παιδιού είναι όχι μόνον αντιπαιδαγωγική και αντικοινωνική αλλά και
μη ορθόδοξη. Αντί να επιδιώκεται η βελτίωση των οκνηρών παιδιών με πειστικά και παιδαγωγικά
επιχειρήματα γεμάτα αγάπη, καλοσύνη και ενθάρυνση, προβάλλεται η μέθοδος της γελοιοποίησης, της
διαπόμπευσης, της υποτίμησης και της περιφρόνησης.
2) ΚΛΟΠΗ: Η αρπαγή αγαθών που δεν μας ανήκουν αποτελεί σοβαρό αδίκημα για το περιοδικό και
δε δικαιολογείται σε καμία περίπτωση: «κι αν πεινά η πείνα δεν συγχωρεί να παίρνωμεν ό,τι δεν μας
ανήκει» (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 1, 2). Άλλωστε οι τίμιοι ανθρωποι δεν υποκύπτουν στο αμάρτημα
της
κλεψιάς:
«΄Ησαν τίμιοι
εκ
φύσεως
και ησθάνοντο
ότι
δεν είχον το
δικαίωμα
να λάβωσιν ό,τι δεν ανήκεν εις αυτούς» (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 18, 139).
3) ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ: ΄Οσες αρετές κι αν έχει κάποιος, δε θα πρέπει να περηφανεύεται γι’ αυτές και να
γίνεται αλαζονικός: «Η αληθής αρετή δεν επαινεί τον εαυτόν της, διότι τότε θα μεταβληθή εις αλαζονείαν»
(Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ8, 124). Άλλωστε, η αλαζονεία μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες συμφορές: «Η

μεγαλαυχία γίνεται αιτία μεγάλων συμφορών εις τους αλαζόνας» (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 35, 279),
όπως άλλωστε κάθε τι υπερβολικό στη ζωή μας.
4) ΕΓΩΙΣΜΟΣ- ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ: Έλλειψη παιδείας και σωστής ανατροφής φανερώνει ο εγωισμός
(Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 5, 35). Ωστόσο δεν πρόκειται για μία συμπεριφορά μη αναστρέψιμη
(Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 4, 51).
Προέκταση του εγωισμού αποτελεί και η φιλαρέσκεια, η οποία βέβαια, σύμφωνα με τη «Διάπλασι»,
παρατηρείται στις γυναίκες (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1897, αρ. 20,155). Η ομορφιά του σώματος
αντιμετωπίζεται ως κάτι πρόσκαιρο και ανούσιο (Η Διάπλασις, τόμ. 9/1902, αρ. 1-2, 5), πολλές φορές,
μάλιστα, και ως κάτι επικίνδυνο, όταν δεν συνοδεύεται από την ομορφιά της ψυχής:
«κακός χαρακτήρ εις ωραίον σώμα,
ομοιάζει
με ωραίον πλοίον έχον κακόν κυβερνήτην»
(Η Διάπλασις, τόμ. 9/1902, αρ. 22, 171).
5) ΘΥΜΟΣ: Η έλλειψη ψυχραιμίας και η αδικαιολόγητη επικράτηση του θυμού είναι αισθήματα
απορριπτέα από τη «Διάπλασι» (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 4, 59).
6) ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ: Η υποκρισία σίγουρα δεν ταιριάζει σε μικρά παιδιά και εφήβους γι’ αυτό και το
περιοδικό εναντιώνεται στις εκδηλώσεις της (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895, αρ. 29, 231 και τόμ. 11/1904, αρ.
8, 57).
7) ΖΗΛΙΑ: Η ζηλοτυπία δηλητηριάζει την ευαίσθητη ψυχή των παιδιών (Η Διάπλασις, τόμ. 2/1895,
αρ. 35, 276) και ταυτίζεται με την ανοησία και την ανωριμότητα (Η Διάπλασις, τόμ. 11/1904, αρ. 10, 77).
8) ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ: Η συκοφαντία θεωρείται ως ένα από τα κυριότερα ελαττώματα του ανθρώπου, το
οποίο είναι υπεύθυνο για την αποξένωσή του από τους γύρω του (Η Διάπλασις, τόμ. 4/1882, αρ. 7, 106).
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O EΛΛHNIKOΣ MEΓAΛOΪΔEATIΣMOΣ TOY IΘ΄AIΩNA
ΣTHN ΠOΛITIΣTIKH TOY EKΔOXH: MIA ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Δημήτρης A. ΣAKKHΣ
Αν. Καθηγητής Π.T.Π.E. – Παν/μίου Θεσσαλίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο ελληνικός μεγαλοϊδεατισμός του IΘ΄ αιώνα σε μια πολιτιστική εκδοχή μετουσιώνεται σε ένα
ιδεολογικό σχήμα που εμπεριέχει στοιχεία πολιτιστικού δαρβινισμού, ιεράρχησης αξιών. Στην πράξη
μπορεί να κωδικοποιηθεί ως μια προσπάθεια ή ένας μεγαλεπήβολος στόχος, που εκπορεύεται από όλους
τους πολιτικούς και τους διανοούμενους στην αρχή της οθωνικής περιόδου, η Ελλάδα να δράσει ως
πολιτιστικό μετοχετευτήριο για τον εκπολιτισμό της Ανατολής. Καλλιεργείται η επιθυμία το ρόλο αυτόν να
τον αναλάβει το οθωνικό πανεπιστήμιο με την ίδρυσή του, το 1837, και αργότερα οι πολιτιστικοί σύλλογοι,
σκέψη που παρατηρούμε και στα λόγια του Φιλικού Ξάνθου: “Η Ελλάς πολυειδώς περιορισθείσα
δεν έφθασεν εις τον προορισμόν της· ό,τι οι πατέρες σας ήρχισαν διά του πολέμου, υμείς πρέπει διά των
φώτων να αποπερατώσητε”. (Σκοπετέα, Έλλη, 1988, σ.71).

ABSTRACT
The Greek irredentism of the 19th century in a cultural version is transformed in an ideological
form which contains elements of cultural Darwinism, a scale of values. In practice, it can be codified as
an effort or a grandiose aim, which originates from all the politicians and intellectuals at the beginning
of the Otto period, that Greece should act as a cultural medium for the refinement of the East. There
is a promotion of wish that this role should be undertaken by the Otto university immediately after its
foundation in 1837, and later on by the cultural societies, a thought which we also notice in the words
of a member of the Society of Friends, Xanthos: “Greece, after being limited in a variety of ways, did
not reach its journey’s end. What your ancestors started with the War, you must complete with the
lights of education.
1. Η Μεγάλη Ιδέα, ως έννοια με εθνικό περιεχόμενο, απαντάται για πρώτη φορά στην αγόρευση
του Ιωάννη Κωλέττη, στις 14 Ιανουαρίου 1844, στην Εθνοσυνέλευση, με αφορμή το Σύνταγμα του 1844.
Ο Ιωάννης Κωλέττης παρενέβη, όταν γινόταν συζήτηση για το τρίτο άρθρο σχετικά με το τι θα
χαρακτήριζε τον Έλληνα πολίτη. Ο λόγος του, που μπορεί να χαρακτηριστεί αντίλογος του
αυτοχθονισμού, υποστηρίζει την άποψη πως είναι χρέος των Ελλήνων να παραμείνουν ενωμένοι με τους
αλύτρωτους
αδερφούς
τους,
χωρίς
να
προβαίνουν
σε
διάκριση
μεταξύ αυτόχθονων και ετερόχθονων Ελλήνων.
Παραθέτουμε
σχετικό απόσπασμα:
«Φρίττω
ενθυμούμενος την ημέραν εκείνην, καθ’ ην ωμόσαμεν να συνεισφέρωμεν τα πάντα, και αυτήν μας
την ζωήν, διά την ελευθερίαν της Ελλάδος. Ζώσιν έτι πολλοί εκ των ομοσάντων τον όρκον τούτον. Πόσον
πρέπει
να συναισθανθώμεν το
βάρος
του
όρκου
τούτου
εις ταύτην την περίστασιν,
καθ’ ην συνήλθομεν να συντάξωμεν το Σύνταγμα, το ευαγγέλιον τούτο της πολιτικής ημών υπάρξεως,
ώστε δύο του λοιπού ευαγγέλια να έχωμεν, το της θρησκείας, και το της πολιτικής ημών υπάρξεως. Διά
την γεωγραφικήν της θέσιν η Ελλάς είναι το κέντρον της Ευρώπης· ισταμένη, και έχουσα εκ μεν δεξιών
την Ανατολήν, εξ αριστερών δε την Δύσιν, προώρισται, ώστε διά μεν της πτώσεως αυτής να φωτίση την
Δύσιν, διά δε της αναγεννήσεως την Ανατολήν. Το μεν πρώτον εξεπλήρωσαν οι προπάτορες ημών, το δε
δεύτερον
είναι
εις
ημάς ανατεθειμένον· εν
τω πνεύματι του
όρκου
τούτου
και
της
μεγάλης ταύτης ιδέας είδον πάντοτε
τους
πληρεξουσίους
του
έθνους
να συνέρχωνται διά
να αποφασίσωσιν ουχί πλέον περί της τύχης της Ελλάδος, αλλά της ελληνικής φυλής.
Πόσον επεθύμουν να ήτο[ν] παρόντες σήμερον Γερμανοί, Ζαϊμαι, Κολοκοτρώναι, οι άλλοτε της Εθνικής

Συνελεύσεως πληρεξούσιοι, και αυτοί οι δραξάμενοι τα όπλα επί τω γενικώ τούτω σκοπώ διά
να συνομολογήσωσι μετ’ εμού πόσον εμακρύνθημεν της μεγάλης εκείνης της πατρίδος ιδέας, την οποίαν
εις αυτό του Ρήγα το τραγούδι είδομεν κατά πρώτον εκπεφρασμένην. Εν ενί πνεύματι τότε ηνωμένοι,
όσοι είχομεν το επώνυμον Έλληνες, εκερδίσαμεν μέρος του όλου σκοπού… Και υμείς βεβαίως το αυτό
φρόνημα έχετε, το αυτό επιθυμείτε, διότι έκαστος ημών έχει εν εαυτώ την ιδέαν της λαμπράς του
ελληνικής καταγωγής· πας τις εξ υμών αισθάνεται ότι η Συνέλευσις αύτη εκροτήθη εις Αθήνας, της οποίας
την λαμπρότητα, το μεγαλείον και τα αμίμητα αριστουργήματα αιώνας εθαύμασαν, και θαυμάζουσιν. Αι
Αθήναι, και σύμπασα η Ελλάς διηρημένη το πάλαι καθέκαστα, και εις ιδιαίτερα Κράτη, έπεσε,
και πεσούσα εφώτισε τον κόσμον. Οποίας άραγε ελπίδας παρέχει σήμερον αναγεννηθείσα η Ελλάς, και
ηνωμένη εις εν Κράτος, εις ένα σκοπόν, και μίαν δύναμιν, εις μίαν θρησκείαν, εις εν, τέλος, Σύνταγμα, το
οποίον τώρα απεργαζόμεθα;..». (Δημαράς, K.Θ., 1982, σσ.405-406).
Αν και δεν γνωρίζουμε αν ο Κωλέττης είχε προετοιμάσει από πριν την αγόρευσή του ή αν
εννοούσε με τον όρο, απλώς, υψηλή γνώμη (haute opinion) και όχι μεγάλη ιδέα (grande idée), η ομιλία
του είχε πάθος και προκάλεσε συγκινησιακή φόρτιση στο ακροατήριο, με συνέπεια το μήνυμα της
ενότητας να σταλεί στον ελληνισμό. Ο Κωλέττης άλλες δύο φορές επαναλαμβάνει τις λέξεις, μιλώντας
για μια πατρίδα που ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας και περιλαμβάνει στα όρια της και τα εδάφη
των ετερόχθονων Ελλήνων (Δημάκης, Iωάν.,1991) και έτσι γίνεται έμμεσα, πλην σαφώς, κήρυκας της
εθνικής ενότητας, σε ένα κράτος που έχει κέντρο την Ελλάδα και ενώνει Δύση και Ανατολή. Βεβαίως,
υπάρχει η γενική αντίληψη ότι η Μεγάλη Ιδέα γεννήθηκε πολύ πιο πριν: για κάποιους μετά την Άλωση,
ενώ για κάποιους άλλους τον ΙΗ΄ αιώνα, το αργότερο. Ωστόσο, σύμφωνα με την άποψη του Κ.Θ. Δημαρά,
ο Ιωάννης Κωλέττης ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο, δίνοντάς του αυτό το εθνικό
περιεχόμενο. Η έκφραση αυτή «αποτελούσε ζωντανό στοιχείο της λαλιάς εκείνα τα χρόνια»
(Δημαράς, K.Θ., 1982, σσ.359-363), γι’ αυτό και ήλθε φυσικά και αυθόρμητα, στον ομιλούντα. Ίσως, σαν
έννοια, τη συναντάμε και σε παλαιότερα κείμενα της ελληνικής γραμματείας, αλλά δεν έχει αυτή την
εθνική διάσταση που πήρε από το 1844 και ύστερα.
O ίδιος συγγραφέας παρεισφρέει και στα παρακάτω σημαντικά χαρακτηριστικά του όρου: «Τι
σημαίνει; Στην αγόρευση του Κωλέττη μπορούμε να βρούμε τρεις μορφές που την καθορίζουν: είναι ο
πόθος για την πραγματοποίηση, στο πολιτικό επίπεδο, του ενιαίου της ελληνικής φυλής, η ιστορική
διαπίστωση του ενιαίου αυτού, και, τέλος, η μεταλαμπάδευση. Εσημειώσαμε, ωστόσο, πριν, και την έννοια
του προορισμού: δεν είναι Μεγάλη Ιδέα, δεν είναι η Μεγάλη Ιδέα, μετέχει όμως από την μαγική της δύναμη
και βεβαιότητα. Από κει και πέρα, υπάρχουν αποχρώσεις, υπάρχουν καινούριες, ή πιο ξεκομμένες,
σημασίες (…). Ωστόσο, και από την ειδική αυτήν διερεύνηση της Μεγάλης ιδέας, θα χρειασθεί να
αποκλείσουμε δύο έννοιες: Η μεταλαμπάδευση, όπως την είδαμε κιόλας, προηγήθηκε ως πρόγραμμα, ως
γραμμή πορείας: η έννοια του «προορισμού» εντάσσεται κι εκείνη σε κάτι πιο γενικό, στην θρησκευτική,
δηλαδή, τοποθέτηση των χρόνων εκείνων, και συνεπώς ανήκει σε χωριστό κι εκείνο χώρο ερευνών, τον
οποίο εξετάζουμε εκεί που φουντώνει, σε ύστερα χρόνια». (Δημαράς, K.Θ., 1982, σ. 361).
Το σύνθημα της μεγάλης ιδέας ριζώνεται στις καρδιές των Ελλήνων και στη δεκαετία του 1850,
κατά την οποία και διαμορφώνεται η εθνική συνείδηση, καλλιεργείται η ιδεολογία της. Είναι μια εποχή
που υπάρχει έκδηλος εθνικισμός. Η Ελλάδα παύει να ακολουθεί την ιδεολογία του φιλελευθερισμού και
ο δημοκρατικός εθνικισμός, που ήταν εμπνευσμένος από το Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση
(Kιτρομηλίδης, Π., 1984, σ.31- Bερέμης, Θ.,1983, σ. 62), αντικαθίσταται από το ρομαντικό εθνικισμό.
Έτσι, οι καθιερωμένες αξίες, οι εμπνευσμένες από τον ελληνικό Διαφωτισμό, όπως το ιδανικό της
ελευθερίας, ο θαυμασμός στην ελληνική αρχαιότητα και στο πατριωτικό συναίσθημα
(Πετρόπουλος, Iωάν.- Kουμαριανού, Aικ., 1977, σ. 21) θα αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία για τη
θεμελίωση του κινήματος του ρομαντισμού στην Eλλάδα και, παρ’ όλο το δυσμενές κλίμα που
επικρατούσε, εξαιτίας της οικονομικής εξάρτησης της χώρας από τις Δυνάμεις, θα διαμορφώσουν το
ιδεολογικό υπόβαθρο για τη δημιουργία του ελληνικού ιρρεδεντισμού- εθνικισμού. Πρόκειται για την
τάση ταύτισης έθνους και κράτους που συμβαίνει στο πλαίσιο ενός ιδιόμορφου εθνικισμού και που οδηγεί
από μια κοσμοπολίτικη ή υπερεθνική θεώρηση της πατρίδας, σε μιαν εθνική- ένας κοσμοπολιτισμός που
ονομάστηκε ‘ουνιβερσαλισμός’, στην προοπτική του έθνους. (Σκοπετέα, Έλλη, 1988, σ.33).
Η εκδηλωθείσα προσήλωση από μέρους των πολιτικών και των διανούμενων στη μεγάλη ιδέα,
έχει στόχο να φέρουν εις πέρας μια σημαντική αποστολή: την ένωση όλων των τμημάτων που βρίσκονται
έξω από τα σύνορα και την ταύτιση κράτους- έθνους. Καλλιεργείται η ιδεολογία της εθνικής ενότητας και
ακολουθείται το πολιτικό πρόγραμμα της μεγάλης ιδέας. Το τραγικό σ’ αυτήν την περίπτωση είναι ότι η
Ελλάδα είναι αδύναμη να εκπληρώσει αυτήν την αποστολή. Όλοι προσδοκούν την εθνική ενότητα που

αποκαθίσταται σταδιακά, αρχικά με την ενότητα στην ιστορία. Έτσι, την ενότητα του ελληνισμού στο
χρόνο την εκφράζει ο Παπαρρηγόπουλος, αντικρούοντας τις θεωρίες του Φαλμεράυερ, ενώ την ενότητα
στο χώρο ο Iωάννης Kωλέττης, που με την αγόρευσή του στην εθνοσυνέλευση, υποστήριξε το χρέος των
ελεύθερων Ελλήνων να διακηρύξουν την ενότητά τους με τους αλύτρωτους αδελφούς. Αναπτύσσεται ο
μεγαλοϊδεατισμός στο λαό και, μέσω του εθνικιστικού μηνύματος, δημιουργούνται οι προοπτικές για την
αφοσίωσή του στο εθνικό ιδεώδες. (Παπαρρηγόπουλος, K.,1970- Δημαράς, K.Θ.,1986- Bερέμης, Θ.,1983,
σ.63).
Ωστόσο, οι αλυτρωτικές προσδοκίες έλαβαν τέλος ή καλύτερα περιορίστηκαν μετά από τις
αποτυχίες του Όθωνα στον Κριμαϊκό πόλεμο. Ο τελευταίος ακολουθούσε μια πολιτική, σύμφωνα με τις
ελπίδες των Ελλήνων χωρίς αίσιο τέλος. «Ναι, είμασταν κάποτε όπως ‘‘πας Έλλην εραστής του
μεγαλείου’’, οπαδοί της Μεγάλης Ιδέας: αλλά με την τωρινή διακυβέρνηση‘‘ η Μεγάλη
Ιδέα κατήντησε μικρά, μικρότατη, ώστε σήμερον της μεγάλης ταύτης ιδέας μικροτέρα δεν υπάρχει εις την
Ελλάδα», γράφει ο Κ. Δόσιος στην Εφημερίδα του Λαού το 1851. Ο Αχιλλέας Λεβέντης διαπραγματεύεται
το ίδιο θέμα, το 1865, και γράφει για « το κατά το 1854, αποτυχόν κίνημα, όπερ επέφερε κυρίως
την πτώσιν του
Βασιλέως Όθωνος όστις απερισκέπτως και
ιδιοτελώς εξεμεταλλεύθη την εθνικήν επιθυμίαν». Για τη Μεγάλη Ιδέα και τα γεγονότα του 1854 ο
Επαμεινώνδας Δεληγιώργης αποφαίνεται, το 1862: «η Μεγάλη Ιδέα ήτο εις χείρας του η αληθής
αυτής διακωμώδησις». (Δημαράς, K.Θ., 1982, σσ.362-363).
Ο επίλογός της ήταν καταστροφικός με την άσχημη κατάληξη του 1897 και 1922. Ιδιαίτερα, με τη
μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των μειονοτήτων πληθυσμών η μεγάλη ιδέα και ο
συνακόλουθος αλυτρωτισμός (irredentism) πραγματώνεται με τον πιο οδυνηρό, τον πιο τρομακτικό, τον
πιο τραγικό τρόπο. (Herzfeld, M., 1982, σσ.123-139). Έχουμε πλήρη σχεδόν σύμπτωση του κράτους με
το έθνος, με την τραγική διαφορά ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί της Ανατολής εντάσσονται στο ελληνικό
κράτος, απογυμνωμένοι, όπως ειπώθηκε, από τα ιστορικά εδάφη και ο ελληνισμός συσπειρώνεται στα
όρια του ελεύθερου ελληνικού κράτους.
2. Εκφάνσεις της πολιτιστικής εκδοχής του ελληνικού μεγαλοϊδεατισμού ιχνηλατούνται στις
απαρχές της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους, με την επακολουθήσασα οργάνωση των εκπαιδευτικών
πραγμάτων, με το νόμο του 1834 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το B.Δ. του 1836 για τη
δευτεροβάθμια, καθώς και με την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1837, οπότε και αρχίζουν οι προσπάθειες
για την πολιτισμική αναβάθμιση του ελληνικού λαού. (Nόμος, “Περί δημοτικών σχολείων ”, 6/ 18
Φεβρουαρίου 1834, E.τ.K.,φ.11, 3/ 15 Mαρτίου 1834 και το BΔ “Περί του κανονισμού
των Eλληνικών σχολείων και γυμνασίων”, 31 Δεκεμβρίου 1836/ 12 Iανουαρίου 1837, E.τ.K., φ.87, 31
Δεκεμβρίου 1836- Mπουζάκης, Σήφης, 1987).
Και αν το προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο για τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης είχε ως
στόχο την οργάνωσή της σε εθνικό επίπεδο, τα πράγματα διαφοροποιούνται ως προς την τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Πράγματι, η ίδρυση του Πανεπιστημίου, το 1837, μπορεί να θεωρηθεί κομβικό σημείο, μια
και ως ιδεολογική σύλληψη είχε την τάση να εξελιχθεί σε ενοποιητικό κρίκο του νέου ελληνισμού με τον
αρχαίο, αλλά και το όραμα της μετακένωσης των φώτων της Δύσης στην Έω (Ανατολή). Πρόκειται για
μια σύλληψη που έχει τις ρίζες της στο κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού, του οποίου και το μήνυμα
εστιαζόταν στην αποδοχή της δυτικής παιδείας που με τη σειρά της γαλουχήθηκε από τα νάματα της
κλασικής παιδείας. Εξάλλου, για την απόκτηση της ελευθερίας θεωρήθηκε ότι έπρεπε να υπάρχουν δύο
απαραίτητες προϋποθέσεις, η παιδεία και η ένοπλη εξέγερση, αφού η πρώτη θα μπορούσε να είναι και
μοχλός για την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης. (Δημαράς, K.Θ., 1982- Kιτρομηλίδης, Π., 1984, σσ.2338 - Πετρόπουλος, Iωάν.- Kουμαριανού, Aικ., 1977, σ. 19).
Έτσι, στο παραπάνω όραμα ιχνηλατούμε, πέραν των ιρρεδεντιστικών τάσεων που εκδηλώνονται
σε πολιτισμικό επίπεδο ως πνευματική και πολιτισμική υπεροχή των νεοελλήνων που απορρέει από την
αρχαία τους κληρονομιά και του οφειλόμενου ‘χρέους’ από μέρους της Ευρώπης (Herzfeld, M. 1982,
σσ.13-18- Mάουρερ, Γκέοργκ Λούντβιχ, 1976, σσ.29,30), και στοιχεία ενός ιδιότυπου πολιτισμικού
Δαρβινισμού, μιας ιεράρχησης πολιτισμών, πολιτισμικών στοιχείων, μορφωμάτων, μιας κουλτούρας που
με αφετηρία τις «πολιτισμένες» χώρες της Δύσης και με την Ελλάδα ως πολιτισμικό μετοχετευτήριο,
θα εξακτινωθεί-μετακενωθεί στους λαούς της Ανατολής. Την παραπάνω ιεράρχηση δεν πρέπει να
εκλάβουμε ως φυλετική αυτοπεποίθηση ή πρώιμο δείγμα ελληνικού ρατσισμού. Πρόκειται για μια
πατριωτική αυτοπεποίθηση που ελλοχεύει στο συλλογικό υποσυνείδητο του ελληνικού λαού, απόρροια
της καλλιέργειας, από μέρους των διανοούμενων, της ιδέας της πολιτισμικής υπεροχής του νέου
ελληνικού έθνους, η οποία και ανιχνεύεται στα λόγια του Ξάνθου, συμπορεύεται με τη γέννηση της

προοπτικής του αλυτρωτισμού και βασίζεται σε έννοιες πολιτισμικής και εθνικής συνέχειας στο χώρο και
στο χρόνο ή και σε εθνικούς μύθους (Smith, A.D.,1984) περισσότερο παρά σε έννοιες που παραπέμπουν
στο βιολογικό ντετερμινισμό (Διαμαντούρος, Π.- N.I.,1983, σσ. 51- 58- Σκοπετέα, Έλλη, 1988, σσ.
171,172).
Ο μεγαλεπήβολος στόχος ανιχνεύεται στην ομιλία του πρώτου πρύτανη του Πανεπιστημίου, του
ιστορικού Δ. Σχινά, στην τελετή των εγκαινίων του ιδρύματος: «Tο Πανεπιστήμιον, κείμενον μεταξύ της
εσπερίας και της έω, είναι προωρισμένον να λαμβάνει αφ’ ενός μέρους τα σπέρματα της σοφίας, και αφ’
ου τα αναπτύξη εν εαυτώ ιδίαν τινά και γόνιμον ανάπτυξιν, να τα μεταδίδη εις την γείτονα έω νεαρά και
καρποφόρα» (Δημαράς, K.Θ., 1982, σ. 350). Τον ίδιο στόχο παρατηρούμε και σε ρήση του Kωλέττη, ο
οποίος και διατείνεται ότι η Ελλάδα “προώρισται να φωτίση διά της αναγεννήσεως αυτής την Aνατολήν”
(Δημαράς, K.Θ., 1982, σ. 351). Το βαρύ φορτίο της μετακένωσης των φώτων παρατηρούμε ότι πίπτει
στους ώμους των νεοελλήνων, μια και αυτοί, ως «περιούσιος» λαός, συγγενής των αρχαίων Ελλήνων,
μπορούν να φέρουν εις πέρας το σπουδαίο αυτό στόχο, θέση με την οποία συμφωνούσαν αυτόχθονες
και ετερόχθονες διαφωτιστές (Bερέμης, Θ.,1983, σσ.60,61).
3. Επιπλέον, ο ελληνικός μεγαλοϊδεατισμός, στην πολιτιστική του εκδοχή, με τα εμπεριέχοντα
στοιχεία του πολιτισμικού Δαρβινισμού, που προαναφέραμε, συμπορεύεται, στις απαρχές της
δημιουργίας νεοελληνικού κράτους, με τον πολιτιστικό πατριωτισμό, που κατά τον K. Tσουκαλά, μπορεί
να θεωρηθεί ως τάση του ελληνικού λαού να προσφέρει, εκ του υστερήματος, για τη βελτίωση των
εκπαιδευτικών πραγμάτων με σκοπό την πνευματική αναβάθμιση της νεολαίας του. (Tσουκαλάς, K.,
1987, σ.492- Σακκής, Δ.Α., 2001, σσ.47-60). Ο στόχος είναι το κοινό καλό και εκφράζει τη γενικότερη
νοοτροπία της εποχής και την κοινωνική σημασία που είχαν οι μικρές δωρεές των ατόμων μέτριου και
χαμηλού εισοδήματος. Διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας γενικής συνείδησης, σε ιδεολογικό επίπεδο, στους
οικονομικά αδύναμους- και όχι μόνον- Έλληνες του IΘ΄ αιώνα, ταύτισης των εθνικών συμφερόντων με
την πολιτιστική αναβάθμιση και υπεροχή, που οδηγούσε πρόσωπα τελείως αγράμματα να στέλνουν τις
οικονομίες τους στα πολιτιστικά έργα και στην εθνική εκπαίδευση και όχι σε άλλους τομείς εθνικών
δραστηριοτήτων. Έτσι, η εθνική συνείδηση που αναπαραγόταν στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου
ήταν, κατά τον Κ. Τσουκαλά, στενά συνδεδεμένη με τον πολιτιστικό πατριωτισμό που αναδείκνυαν οι
σχολικοί μηχανισμοί, αλλά και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως προαναφέραμε. Το ερώτημα είναι αν
υπάρχουν, σε σχέση με τα προαναφερθέντα, και ιρρεδεντιστικές τάσεις που απορρέουν από
τον πολιτιστικό πατριωτισμό, κατά πόσο δηλαδή ο πολιτιστικός πατριωτισμός που έχει σημαντική θέση
στο συλλογικό υποσυνείδητο του ελληνικού λαού τον IΘ΄ αιώνα στην προβολή του ως πολιτιστικό
μόρφωμα μπορεί να ‘ενοχοποιηθεί’ για υποβόσκουσες προθέσεις μεγαλοϊδεατισμού. O K. Tσουκαλάς,
στο σημείο αυτό, αν και θεωρεί υπερβολή μια προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία θα υπήρχε «μια
συνειδητή ή ασυνείδητη πρόθεση των Ελλήνων να ανοίξουν το δρόμο της Κωνσταντινούπολης και να
οικοδομήσουν ένα πνευματικό φρούριο που θα μπορεί να επιλέγει κατά βούλησιν ανάμεσα σε ανώτερη
στρατιωτική ισχύ και σε ταλαντούχα διπλωματία», επισημαίνει, ωστόσο, ότι «η ελληνική αστική τάξη της
διασποράς είχε στο σύνολό της απόλυτη συνείδηση, ότι η κυρίαρχη οικονομική της θέση δεν μπορούσε να
συντηρηθεί χωρίς την αναπαραγωγή μιάς εθνικής ‘μονοπώλησης’ του ειδικευμένου προσωπικού που
χρειαζόταν, μέσα στο πλαίσιο της συνεχώς διευρυνόμενης ιμπεριαλιστικής διείσδυσης». (Tσουκαλάς, K.,
1987, σ.492- Gellner, Ernest, 1983, p.108). Η θέση αυτή μπορεί να θεωρηθεί, κατά τη γνώμη μας,
σημαντική ως υπόθεση εργασίας προς απάντηση του ερωτήματός μας.
4. Στοιχεία πολιτιστικού πατριωτισμού, ενός ιδιότυπου πολιτισμικού Δαρβινισμού, αλλά και ενός
ελληνισμού, που υποδηλώνει τον προορισμό του περιούσιου λαού, ανιχνεύσαμε στις αρχειακές πηγές
(Γ.Α.Κ., 1990) και δημοσιεύσαμε (Σακκής, Δ.Α., 2001). Έτσι, σε παράθεμα παρατηρούμε ταύτιση των
όρων ελληνική εθνική συνείδηση και ελληνική εκπαίδευση: όποιος δεν μετέχει ενεργά στην πρόοδο της
ελληνικής εκπαίδευσης δεν είναι καν Έλληνας. Πράγματι ο δήμαρχος Οίας στη Θήρα A. Mανολέζος,
αναφερόμενος στην ίδρυση νέου σχολείου, το 1836, με τα παρακάτω λόγια προτρέπει τους γονείς να
φοιτούν τα παιδιά τους στο σχολείο, εάν θέλουν πραγματικά να ονομάζονται Έλληνες: “Δημόται,
γνωρίζετε την ιερότητα του αντικειμένου τούτου. Γνωρίζετε την προς την Παιδείαν ανάγκην των τέκνων
σας. Όποιος από σας κατά δυστυχίαν του φροντίσει διαφορετικότερα και εις το εξής αμελήσει,
ας σβήση μόνος του κάλλιον το άχαρες όνομά του από το λαμπρόν βιβλίον της Eλλάδος, καθ’ ότι μετ’ ου
πολύ ο καιρός και τα πράγματα θέλει τούτον σβήσωσιν με αιώνιον αίσχος αυτού και της γενεαλογίας του”.
Η παραπάνω ρήση υποδηλώνει το μέγιστο ενδιαφέρον του ελληνικού λαού για την αναπαραγωγή
των εθνοπολιτισμικών αξιών μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς, το οποίο και συναντάμε σε μεγάλο
γεωγραφικό εύρος. (Σακκής, Δ.Α.,2001,σ.60).

Αλλά και το δημοτικό συμβούλιο Ανάφης σε έγγραφό του, τον Aύγουστο του 1843, προτρέπει
την επί των Εκκλησιαστικών και δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεία της Επικρατείας να μην παύσει ποτέ
να μεριμνά για τη διηνεκή παροχή των αγαθών της παιδείας στη νεολαία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το
αρτισύστατο
κράτος
θα
αποφύγει
τον εκβαρβαρισμό της
νεολαίας
του:
“Tαύτα καθυποβάλλει το Δημοτικόν Συμβούλιον υπ’ όψιν της
Γραμματείας.
Παρακαλεί
θερμώς
να δείξη έλεος εις τα δυστυχή τέκνα μας, διότι εάν τούτο δεν γίνη, τα τέκνα μας εις το εξής δεν θέλουν
ονομάζονται Έλληνες, αλλά βάρβαροι όλα, βάρβαροι Σκύθοι, διότι οι γονείς των δεν δύνανται
να φέρωσιν διδάσκαλον εις Aνάφην εξ ιδίων εξόδων διά την παιδείαν των τέκνων των εκ της μεγάλης
δυστυχίας και πτωχίας των...”. Πρόκειται για ρήση που μας παραπέμπει στον παραλληλισμό της
νεοελληνικής πραγματικότητας με την αρχαία ελληνική διάκριση μεταξύ πολιτισμένων Eλλήνων και
βαρβάρων Σκυθών. Έτσι, τίθεται θέμα καλλιέργειας εθνικής συνείδησης, συνέχειας και πολιτισμικής
κληρονομιάς. (Σακκής, Δ.Α., 2001,σσ.59-60).
5. Ο ελληνικός μεγαλοϊδεατισμός, έχοντας ως εδαφικό πρότυπο το Βυζάντιο επιθυμεί την
αποκατάστασή του στο συλλογικό υποσυνείδητο του ελληνικού λαού και συνάμα την απεμπόληση των
αρνητικών εντυπώσεων που είχαν προκληθεί κατά το παρελθόν για το βυζαντινό κόσμο, εφόσον το
ζητούμενο ήταν το νέο κράτος να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις που θα οδηγούσαν στην εδαφική
αποκατάσταση του αλύτρωτου ελληνισμού, θέσεις που απομάκρυναν, σε μεγάλο βαθμό, τη νεοελληνική
σκέψη από το Διαφωτισμό. (Kιτρομηλίδης, Π., 1984, σσ.32,33). Επιπλέον, η κατάληξη του ελληνικού
μεγαλοϊδεατισμού, όπως προαναφέρθηκε, είναι τραγική και οριοθετείται από δύο ημερομηνίες, που
αποτελούν και το επιμύθιον: 1897 και 1922. Ωστόσο, τα πολιτισμικά μηνύματα των γαλουχημένων στη
Δύση, δασκάλων και άλλων πνευματικών ανθρώπων, διαχέονται στην ελληνική κοινωνία και παιδεία.
Έτσι, πολλοί απλοί δάσκαλοι θα επηρεαστούν από αυτά, όπως παρατηρούμε στο παράθεμα που
ακολουθεί: “εις τους εσχάτους τούτους χρόνους, καθ’ ους, αναλαβόν το ελληνικόν έθνος
την παλιγγενεσίαν του, φιλοτιμείται να συγκροτηθή με τα σοφά της Eυρώπης έθνη...” (Σακκής, Δ.A.,
1997, σσ.217-218), συγχρόνως, όμως, και η αντιπαλότητα απέναντι στους φραγκοθρεμμένους είναι
υπαρκτή και θα διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στους νέους πνευματικούς προσανατολισμούς. (Σβορώνος,
N. Γ., 1985, σ. 92).
Επομένως, το νέο μοντέλο, που θα απεγκλώβιζε τον ελληνικό λαό από μια συνεχιζόμενη
υιοθέτηση πολιτιστικών προτύπων ζωής και συμπεριφοράς των Οθωμανών, και θα συντελούσε στη
διαμόρφωση της νεοελληνικής, εθνικής και πολιτιστικής, ταυτότητας, θα εμπεριείχε, σε αδρές γραμμές,
στοιχεία νεοελληνικού διαφωτισμού, ιρρεδεντισμού, ιδεολογίας του ελληνισμού και μιας διαχεόμενης
συνείδησης περί του ‘προορισμού’ και της εθνικής αποστολής του ‘περιούσιου λαού’. (Σβορώνος,
N.Γ.,1987, σσ.85-91- Tσαούσης, Δ.Γ.,1983, σσ.15-25). Ο συγκερασμός των παραπάνω στοιχείων θα
δημιουργήσει τα νέα πολιτισμικά πρότυπα, τα οποία θα υιοθετηθούν από τον ελληνικό λαό και θα
αποτελέσουν τη νέα ανελισσόμενη πολιτισμική πραγματικότητα, με πολιτισμικό κέντρο, τώρα, τη νέα
πρωτεύουσα, την Αθήνα, που θα έχει το νέο ρόλο να δράσει ως χωνευτήρι, αλλά
και μετοχετευτήριο ιδεών στην Έω. Η πολιτισμική μετακένωση πραγματοποιείται σταδιακά προς την
Ανατολή, με συνέπεια, στο πλαίσιο της νομιμότητας που επιτρέπει η εφαρμογή του Khatt- i Humayun, και
ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1870, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να υφίστανται περίπου 125 Ελληνικοί
σύλλογοι με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.(Δημαράς, K.Θ., 1982, σσ. 399-402). Ωστόσο, το
θέμα, κρινόμενο και από τη πλευρά του νεοελληνικού εθνικισμού και της μετακένωσής του, πρέπει να
διερευνηθεί περισσότερο εμπειρικά και, ιδιαίτερα στο πλαίσιο εξέτασης των μηχανισμών
μεταλαμπάδευσης των ιδεών αυτών και της αφομοίωσής τους από τον εκτός Ελλάδας ελληνισμό.
(Kιτρομηλίδης, Π., 1983, σσ.154-155).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εισήγηση παρουσιάζει την περίπτωση της συγκρότησης τριών ισχυρών και διαφορετικών
επαγγελματικών ταυτοτήτων (και προτείνει τη χρήση του όρου «αυτοεικόνες») στις τρεις ελληνικές
Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ), καθώς και τις μικρο-διαφοροποιήσεις που υπέστησαν
κατά την περίοδο 1974- 89.
Στη συνέχεια ανιχνεύει τη σχέση των δομικών στοιχείων αυτών των ταυτοτήτων με τα κεντρικά
αιτήματα κάθε Ομοσπονδίας, όπως αυτά διατυπώθηκαν από το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. των
εκπαιδευτικών κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, και επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας ισχυρής σχέσης.
Τέλος, δείχνει γιατί η ύπαρξη των τριών διαφορετικών επαγγελματικών ταυτοτήτων (δάσκαλοι,
καθηγητές και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί) εμπόδισε τη δημιουργία «κοινής» εκπαιδευτικής ταυτότητας των
ελλήνων εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση τη διατύπωση ατζέντας κοινών εκπαιδευτικών αιτημάτων
σχετικών με τη μεταρρύθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος κατά την συγκεκριμένη περίοδο.

ABSTRACT
This paper presents the case of composing three strong but dissimilar professional identities
(and suggests the use of the term “self images”) in the three Greek Educational Federations (D.O.E.,
O.L.M.E., O.I.E.L.E.) as well as the micro-differentiations that occurred during the period 1974-1989.
It also detects the connection of the basic elements of the identities with the principal requests
of each Federation as the organized educational movement during the above-mentioned period of time
stated them and it confirms the strength of their relationship.
At the same time, it shows why the existence of those three different professional identities
(teachers of primary public school, teachers of secondary public school and teachers of private
education) has held back the creation of a shared educational identity by all Greek educators;
consequently preventing formulation of an agenda including common educational issues relative to the
reform of the Greek educational system during this specific period of time.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εργασία αυτή παρουσιάζει την περίπτωση της συγκρότησης τριών ισχυρών και διαφορετικών
ταυτοτήτων στους τρεις «χώρους» οργανωμένης συνδικαλιστικά έκφρασης των συμφερόντων των
ελλήνων εκπαιδευτικών (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ), καθώς και τις μικρο-διαφοροποιήσεις που υπέστησαν αυτές
κατά την περίοδο 1974- 89[1]. Παράλληλα ανιχνεύει και υποδεικνύει τη σχέση των δομικών στοιχείων
αυτών των ταυτοτήτων με τα κεντρικά αιτήματα κάθε Ομοσπονδίας κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
Πρόκειται για το κοινό αίτημα της «ίσης μεταχείρισης» και τα αιτήματα της «Ανωτατοποίησης των
Π.Α.», του θεσμού «Σχολικού Συμβούλου» της «ενιαίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης» στη ΔΟΕ, το αίτημα
της «αλλαγής του μοντέλου οργάνωσης» στην ΟΛΜΕ, καθώς και αυτό της «ριζική αναθεώρηση της

φιλοσοφίας της εκπαίδευσης και, φυσικά, των δομών μέσα από τις οποίες η φιλοσοφία αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί» στην ΟΙΕΛΕ.
Κάποιες εισαγωγικές διευκρινίσεις είναι αναγκαίες, επειδή η ανάπτυξη του επιστημονικού λόγου
γύρω από τη δράση των οργανωμένων συμφερόντων των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένη
(Αθανασιάδης Χ., Πατραμάνης Δ., 2003) και ως εκ τούτου τα κείμενα που αναφέρονται σε ζητήματα του
συνδικαλιστικού τους κινήματος οφείλουν να καθιστούν σαφή τα όρια ισχύος των αποφάνσεών τους
Οι ταυτότητες κοινωνικών ομάδων και κατηγοριών κι ακόμα περισσότερο οι ταυτότητες
επαγγελματικών ομάδων εξαρτώνται από την κλίμακα και διαμορφώνονται εντός του πλαισίου της. Με
αυτή την έννοια η κλίμακα και το πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώθηκε η ταυτότητα των ελλήνων
εκπαιδευτικών, κατά την περίοδο που εδώ εξετάζεται, είναι αυτή του έθνους κράτους και κατ’ επέκταση
οι παρατηρήσεις που ακολουθούν για τη σχέση ταυτότητας και αιτημάτων ισχύουν αποκλειστικά γι’
αυτήν. Είναι εξ άλλου παραδεκτό ότι εντός αυτής, η δομή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των
εκπαιδευτικών (σ.ο.τ.ε.), η ιστορική πορεία και οι πολιτικές διαδικασίες διαμέσου των οποίων
εντάχθηκαν στις λειτουργίες του κράτους είναι τα στοιχεία εκείνα που επιδρούν αποφασιστικά στη
συγκρότηση της «ταυτότητας» των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων αλλά και των ίδιων των
εκπαιδευτικών (Gray 1997).
Επιπλέον, στο σύνολό τους οι υπάρχουσες διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις των
συνδικάτων των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από τον θεωρητικό τους προσανατολισμό (Ahrne 1994,
Μαυρογορδάτος 1988, Rosanvallon 1988, Gotta 1984) συμφωνούν ότι αυτά. με τη δράση τους επηρεάζουν
τις στάσεις των μελών τους και αλλά και διαφοροποιούν σημαντικά τις κρατικές εκπαιδευτικές πολιτικές.
Ως εκ τούτου στην παρούσα εργασία κάτι τέτοιο δε χρήζει αποδείξεων. Εκείνο που θα επιχειρηθεί να
δειχθεί εδώ είναι η ταύτιση των δομικών στοιχείων των επιμέρους επαγγελματικών εκπαιδευτικών
ταυτοτήτων με τα αιτήματα που ανέπτυξε κάθε διαφορετική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα,
μεταξύ 1974-89, καθώς και η αρνητική επίδραση που είχε το γεγονός της συγκρότησης των διαφορετικών
αυτών επαγγελματικών ταυτοτήτων στη δημιουργία «κοινής» εκπαιδευτικής ταυτότητας των ελλήνων
εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση στη διατύπωση μιας ατζέντας κοινών εκπαιδευτικών αιτημάτων
σχετικών με τη μεταρρύθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος κατά την συγκεκριμένη περίοδο.
Τέλος, στην παρούσα εργασία, αντί του όρου «ταυτότητα», προκρίνεται αυτός
της «προβαλλόμενης αυτοεικόνας», γιατί ο πρώτος συνάδει περισσότερο σε καθαρά κοινωνιολογικές
προσεγγίσεις και επιπλέον το υλικό στο οποίο στηρίζεται η παρούσα εργασία (τα κείμενα των
Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών) αποτυπώνει περισσότερο εργαλειακές «εικόνες» που πληροφορούν για το
ποιοι είναι οι έλληνες εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως προβάλλουν ποιοι αυτοί επιθυμούν να είναι.
Προβαλλόμενη αυτοεικόνα και αιτήματα των δασκάλων Η πρώτη αυτοεικόνα που κατατίθεται- σε
κύριο άρθρο του “Δ.Β.”- είναι αυτή του «ήρωα Διδασκάλου», ως θεμέλιου λίθου της Παιδείας: “Εις αυτόν
και μόνον [τον διδάσκαλο] στηρίζει- πρέπει να στηρίζη η Πολιτεία την θεμελίωσιν της Παιδείας του
Ελληνικού λαού”[2]. Έτσι, αναδεικνύεται άμεσα ο ρόλος της “Πολιτείας”, ως κρίσιμου παράγοντα
διαμόρφωσης της αυτοεικόνας των δασκάλων, αφού από δική της απόφαση εξαρτάται η «ολοκλήρωση»
του ως θεμέλιου λίθου.
Ένας σαφέστερος επαναπροσδιορισμός και διεύρυνση της αυτοεικόνας του επιχειρείται από το
δημοκρατικά εκλεγμένο ΔΣ. Σε αυτή θα «πάρη τη θέση που του ανήκει στο οικοδόμημα της Παιδείας” αν
σπουδάζει σε «τετράχρονες πανεπιστημιακές παιδαγωγικές σχολές” και ως επαγγελματίας είναι «καλά
αμειβόμενος». Αυτά σε αντιδιαστολή με την παρατήρηση ότι «κανένας υπάλληλος δεν δοκίμασε τόσο
έντονα τη γεύση της πικρίας, από την εγκατάλειψη όσο αυτός» και την παρατήρηση πως όταν
η “πολιτεία” παρουσιάζεται, “τον επισκέπτεται ο επιθεωρητής ή ο Νομάρχης, για να του υπενθυμίσουν τα
καθήκοντά του και τις υποχρεώσεις του και να τον φορτώσουν και με άλλα καθήκοντα πρόσθετα, πέρα
και πάνω από το κύριο έργο του”.
Έτσι, η αυτοεικόνα που συγκροτείται σταθερά σε σχέση με την εργασία (“καθήκον”) και το Κράτος
(“πολιτεία”) αποκτά καθαρότερο περιεχόμενο αφού α) η μεν εργασία προσδιορίζεται σε κύρια: διδακτικό
έργο και δευτερεύουσα: άλλες εξωδιδακτικές εργασίες με παράλληλη εκδήλωση προτίμησης
αποκλειστικού προσδιορισμού από τη πρώτο και β) το Κράτος προσωποποιείται δια δυο φορέων
(Νομάρχης, Επιθεωρητής), που ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δεύτερη διάσταση της εργασίας του
παρά την πρώτη. Το δίπολο, όμως, εργασία-Κράτος που προσδιορίζει την αυτοεικόνα των δασκάλων
πολώνεται και ως προς μια άλλη σχέση: τη “θέση {του δασκάλου} στο οικοδόμημα της παιδεία”, δηλαδή
τη σχέση του “με τον άλλο κλάδο της Γενικής Εκπαίδευσης”, σχέση που διαχειρίζεται η “Πολιτεία”.

Πρόκειται σαφώς για διαδικασία διαμόρφωσης της αυτοεικόνας συγκριτικά με άλλους
εκπαιδευτικούς και την απαίτηση της ισότιμης αντιμετώπισής του (“ίση μεταχείριση” με τους καθηγητές),
έτσι ώστε να μη βιώνει το ρόλο του “φτωχού συγγενή”. Ως συγκεκριμένος τρόπος βελτίωσης της
κατάστασης προβάλλεται η “ιδέα για την έξοδο του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου από το μισθολογικό
χάος” και η ανάγκη να κατοχυρώσει ότι «ανήκει στους πνευματικούς ανθρώπους» [3],
αποκτώντας «μόρφωση» σε σχολές 4ετούς φοιτήσεως αφού, “η υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου
στην πατρίδα μας επηρεάζεται από τα τυπικά προσόντα”. Έτσι, η αυτοεικόνα συνδέεται άρρηκτα με το
ενιαίο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών και τη διεκδικούμενη “ανωτατοποίηση” των Π.Α., που θέτει
δυναμικά ως αίτημα η ΔΟΕ.
Εξάλλου η άνοδος της πολιτικής δύναμης του ΠΑΣΟΚ έχει εντείνει τις προσπάθειας
για «πολιτικοποίηση» του δασκάλου, με έμφαση στην «άμεση» ικανοποίηση των αναγκών του και
παράλληλη προβολή του αιτήματος της θεσμοθέτησης του Σχολικού Συμβούλου (διαχωρισμός
παιδαγωγικής καθοδήγησης από διοικητικό έλεγχο) που λαμβάνει κεντρικό ρόλο στο λόγο της ΔΟΕ και
διαστάσεις πανάκειας στο λόγο της. Το πλέγμα αυτό των αιτημάτων στηρίζει την άποψη ότι “δεν άλλαξε
τίποτα” από τις αρχές του αιώνα για τον δάσκαλο και αυτή “ωμή πραγματικότητα” πρέπει να
ανατραπεί “ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ” με την επικράτηση του ΠΑΣΟΚ, γιατί “ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ, [και] ΤΟ ΠΑΣΟΚ
ΜΠΟΡΕΙ”.
Η πίστη ότι η κοινοβουλευτική επικράτηση ενός κόμματος μπορεί να ανατρέψει την ιστορικά
διαμορφωμένη εικόνα – κατάσταση των δασκάλων είναι τέτοιας έντασης που στη ΓΣ του 1982 εκτιμάται
ότι ήδη «ο δάσκαλος και η νηπιαγωγός έπαψαν να είναι οι περιθωριακοί πνευματικοί εργάτες» και “οι
κήρυκες του εθνικισμού και της μισαλλοδοξίας… [και έγιναν] οι εργαζόμενοι που συνειδητοποιούν και τα
συμφέροντά τους και τα συμφέροντα του Λαού”.
Σε αυτή τη φάση η προβαλλόμενη αυτοεικόνα, χρησιμοποιείται για να οριστεί η επιθυμητέα
συμπεριφορά των δασκάλων, ενώ η επιλεκτικότητα της ιστορικής προσέγγισης είναι κραυγαλέα, αφού
τα κείμενα της ΔΟΕ, ενώ βρίθουν από αναφορές στο ρόλο του δασκάλου κατά την Εθνική Αντίσταση, δεν
εμπεριέχουν οποιαδήποτε νύξη στον εμφύλιο που ακολούθησε. Ολοκληρώνεται έτσι η διαμόρφωση της
εικόνας του δασκάλου - “κοινωνικού εργάτη”. Αυτή ενσωματώνει τη διαβεβαίωση ότι είναι “ιδιαίτερα
ευαίσθητος στα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών του λαού”, γεγονός που ερείδεται
στην “φύση της δουλειάς αλλά και [στην] κοινωνική του προέλευση”, σε συνδυασμό με την πίστη ότι
ως «πανεπιστημιακά μορφωμένος δάσκαλος θα γίνει παράγοντας που θα συντελέσει στον κοινωνικό
μετασχηματισμό» με απώτερο στόχο «το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της» [4].
Η προβαλλόμενη εικόνα του “κοινωνικού εργάτη” θα εξελιχθεί έως στην περιγραφή του ρόλου
του δασκάλου ως “κοινωνικού απελευθερωτή και εθνικού εμψυχωτή» με παράλληλη διαβεβαίωση ότι
είναι χρέος του να παλέψει για ένα σχολείο “απελευθερωτικό”. Βρισκόμαστε στη φάση της ικανοποίησης
των βασικών αιτημάτων της «ανωτατοποίησης» των Π.Α. και του «Σχολικού Συμβούλου». Όλα αυτά,
βέβαια, συνδέονται για τη ΔΟΕ με τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ως πλήρες και ισότιμο μέλος στην
κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, δηλαδή με την διεκδίκηση πολιτικών δικαιωμάτων.
Η απόκτησή τους, όμως, δεν επιτυγχάνεται, ενώ η υλοποίηση της «ανωτατοποίησης» και του
θεσμού του Σχολικού Συμβούλου δεν ικανοποιούν τη ΔΟΕ. Έτσι, γρήγορά η προβαλλόμενη
“επαναστατική” αυτοεικόνα αποσαθρώνεται, ιδιαίτερα με την κρίση που ξεσπά στις γραμμές της (Ιούνιος
‘86) [5]. Τώρα επανέρχεται η εικόνα του δασκάλου στο περιθώριο της πολιτικής και αυτό ερμηνεύεται ως
συνειδητή ταξικού χαρακτήρα επιλογή της “Πολιτείας. Είναι, δηλαδή, η μοναδική στιγμή που
διαρρηγνύεται η αυτοεικόνα των δασκάλων ως ενδιάμεσων μεταξύ λαού και εξουσίας, ως προσώπων που
εξέφραζαν τους πόνους και αγωνίες του πρώτου στη δεύτερη. Το άλμα όμως στην περιγραφή της
αυτοεικόνας του δασκάλου που επιχειρεί η ηγεσίας της (κυρίως ο Πρόεδρός της) δεν παρακολουθείται
από το «κλάδο».
Έτσι, με τη νέα ηγεσία επανέρχονται ταχύτατα αναφορές στην άρνηση της πολιτείας να
αναγνωρίσει το ρόλο του δασκάλου ως “πρωταρχικού και αναντικατάσταστου παράγοντα” της
εκπαίδευσης αλλά και στη “σοβαρή ως επικίνδυνη στάση της Πολιτείας, όσον αφορά στα μέτρα στήριξης
του εκπ/κού λειτουργού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”, δηλαδή η διεκδίκηση της «ίσης
μεταχείρισης» με τους καθηγητές (1989). Παράλληλα, και ως αντίπαλο δέος στην
πιθανότητα «διαφορετικής» αντιμετώπισής τους από την Πολιτεία επανέρχεται στο προσκήνιο η
διεκδίκηση του αιτήματος της «ενιαίας εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης» που είχε περιπέσει σε
μερική αχρηστία μετά το 1977.

Έτσι, κλείνει η εξεταζόμενη περίοδος με τη διαπίστωση της αγωνίας των δασκάλων να αναδείξουν
τον κοινωνικό τους ρόλο, δηλαδή με την υποχώρηση στο παλαιότερο μοντέλο, γεγονός που μαρτυρά και
την αντοχή στο χρόνο.
Η προβαλλόμενη αυτοεικόνα και αιτήματα των καθηγητών Η πρώτη εικόνα που κατατίθεται στα έντυπα
της ΟΛΜΕ είναι αυτή του “οργανωμένου κλάδου” ο οποίος «καθ’ όλον το επταετές διάστημα της
δικτατορίας ετήρησεν υψηλόφρονα και υπέροχον στάσιν». Η συμπεριφορά αυτή θεωρείται ότι πηγάζει
από τη “φύση” των καθηγητών, που προσδιορίζεται από την «παιδεία και [την] αποστολή» τους. Αυτή
με τη σειρά της διαμορφώνει την προσωπικότητά τους, έτσι ώστε να καθίστανται «εντολοδόχοι και
ερμηνευταί των δημοκρατικών ιδεωδών», επειδή αυτό προσιδιάζει “εις επιστήμονας”. Η εικόνα αυτή
προβάλλεται για να υποστηριχτεί η ανάγκη λήψης μέτρων ώστε “να ενισχυθή η κλονισθείσα εμπιστοσύνη
των καθηγητών απέναντι στο κράτος», με την αποκατάσταση της «ιεραρχίας εις τους κόλπους του
σώματος των ελλήνων εκπαιδευτικών» και γενικότερα την αποκατάσταση της παλιάς θέσης τους «εις την
κορυφήν της δημοσιοϋπαλληλικής πυραμίδος».
Ως πειστήρια για την “απώλεια” της “θέσης” των καθηγητών κατατίθεται η “πλήρης εξίσωσις
των… προς τους συναδέλφους της Στοιχειώδους”, η μετατροπή τους σε “πτωχό συγγενή των καλουμένων
κλάδων ίσης αφετηρίας” και η συνεπαγόμενη «θηλυκοποίησις της Μ.Ε». Μόνος τρόπος να ανατραπεί η
κακή ψυχολογική θέση στην οποία έχουν οδηγηθεί είναι η ικανοποίηση του αιτήματος της “ίσης
μεταχειρίσεως”. Για την επίρρωση αυτών δημοσιεύονται συγκριτικοί πίνακες αποδοχών τόσο με άλλους
δ.υ. αντίστοιχων σπουδών όσο και τους δασκάλους.
Σύμφωνα με την προβαλλόμενη εικόνα αυτής της περιόδου (ΔΣ δικτατορίας) οι καθηγητές
είναι επιστήμονες των οποίων η κοινωνική θέση έχει υποβαθμιστεί, ως αποτέλεσμα της οικονομικής,
βαθμολογικής και ηθικής καθίζησής τους,, μετά από ενέργειες του κράτους με αποτέλεσμα αυτό να έχει
αρνητικές επιπτώσεις στη Μ.Ε., αφού η τύχη της συνδέεται με αυτή του ανθρώπινου παράγοντα που την
λειτουργεί. Η σκιαγράφηση της αυτοεικόνας τους, δηλαδή, καθορίζεται από: α)το Κράτος, β)την
επιστημοσύνη (αυταπόδεικτο αποτέλεσμα των πανεπιστημιακών σπουδών) και γ) την εξ αυτής
αναμενόμενη διακριτή θέση στη δ.υ. ιεραρχία και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αντίθεση με τους
δασκάλους κατανοούν την εκπαίδευση ως δέντρο και την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία εργάζονται
ως “κορμό” του, που βαστάζει και τροφοδοτεί τα κλαδιά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα βασικά στοιχεία της εικόνας αυτής επιβεβαιώνονται και στα κείμενα του δημοκρατικά
εκλεγμένου ΔΣ., όπου προστίθεται η αναγκαιότητα να «διαλυθεί ο μύθος του καθηγητή ραγιά». Γι’ αυτό
σημειώνεται στροφή της συζήτησης προς τις “Αντικειμενικές συνθήκες εργασίας” τις “Ώρες” και την
“Ποιότητα της εργασίας”, ώστε να δειχτεί ότι «το έργο των καθηγητών είναι πολύ βαρύ». Έτσι, ενώ και
μετά τη μεταρρύθμιση του ’76 η εικόνα για την “ιεραποστολική δράση” των επιστημόνων- καθηγητών
παραμένει αλώβητη, εκτιμάται ότι “το εκπαιδευτικό έργο γίνεται… βαρύτερο για τον καθηγητή”, χωρίς
να έχει επιτευχθεί η οικονομική του αποκατάσταση και να αρθούν οι σε βάρος του βαθμολογικές αδικίες,
ενώ έχουν διαψευστεί οι όποιες «προσδοκίες τους για μια ριζική αλλαγή, στην αναδόμηση της πυραμίδας
των
εκπαιδευτικών». Αφού,
λοιπόν,
η “ψυχή” του καθηγητή
δεν
ικανοποιήθηκε “η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα παραμείνει άκαρπη”. Τώρα η επιστημονική διάσταση του έργου του
καθηγητή θα συνδεθεί με τη διεκδίκηση της ένταξης του συνόλου των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων
στο ωράριο εργασίας και η ίδια η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως διαδικασία που ενώ φορτώνει επιπλέον
τον καθηγητή με βάρη, τα οποία ευχαρίστως θέλει να σηκώσει, παράλληλα χειροτερεύει το σύνολο των
εργασιακών συνθηκών, χωρίς να βελτιώνει στο ελάχιστο τη θέση του.
Οι αντιλήψεις αυτές για τη θέση και προσφορά του καθηγητή θα κυριαρχήσουν και τα επόμενα
χρόνια, ενώ παραμένει σταθερή η πίστη ότι “η πολιτεία εξακολουθεί να δείχνει παραδειγματική, αλλά και
εκλεκτική για τους Καθηγητές αδιαφορία”. Έτσι, ως διακύβευμα αναδεικνύεται η ριζοσπαστικοποίησή
του,
ώστε
να
αποτινάξει
το
“δημοσιοϋπαλληλίκι”,
δηλαδή
την
υποταγή
που «μεθοδευμένα» καλλιεργείται «από την ίδια την Πολιτεία…πάνω στη θέληση και την προσωπικότητα
του καθηγητή».
Η διάκριση των καθηγητών σε “βάση” και “σύστημα ελέγχου” συνδέεται με την ανάπτυξη και
προώθηση αιτημάτων που προσβλέπουν στην αποδέσμευση της υπηρεσιακής εξέλιξης και σταδιοδρομίας
του καθηγητή “απ’ τις διαθέσεις του Διευθυντή, του Επιθεωρητή, του Υπουργείου” (ακώλυτη προαγωγή)
και εισάγει ένα νέο στοιχείο στην αυτοεικόνα του. Αυτό, χωρίς να αντιστρατεύεται ούτε στιγμή την
εικονογράφηση των καθηγητών ως «είλωτες και δέσμιοι του υπαλληλικού κώδικα» διευκολύνει τη
διεκδίκηση γενικότερων αιτημάτων, λίγο πριν το ΠΑΣΟΚ έρθει στην εξουσία. Τα αιτήματα αυτά

σχετίζονται με τον αποκλεισμό του «καθηγητή» από την πολιτική ζωή της χώρας και τη
διεκδίκηση “πολιτικών δικαιωμάτων”. Σε αυτή τη φάση στο χώρο της ΟΛΜΕ θα πραγματοποιηθεί η
επεξεργασία μιας συγκεκριμένης πρότασης για την «οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης», η οποία
διαφέρει ελάχιστα από το σύστημα που υλοποιήθηκε από το ΠΑΣΟΚ μετά την άνοδό του στην εξουσία.
Και είναι, βέβαια, η στιγμή που θα επιστρατευθεί η “Ιστορία” και μι συγκεκριμένη ερμηνεία της
για
να
δικαιολογηθεί
η
εικόνα
του “καθηγητή” ως «υπαλλήλουραγιά» που “οικονομικά
εξαθλιωμένος και κοινωνικά υποβαθμισμένος μπορεί να υπηρετήσει εκείνες τις πολιτικές που θέλουν τον
πολίτη απλό θεατή των κοινωνικών μας πραγμάτων”, επιτρέποντας τη «μονοπώληση της δημόσιας ζωής
από ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων που ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα». Είναι λοιπόν, καιρός
ο «ραγιάς» να αντικατασταθεί από τον χειραφετημένο πολιτικά υπάλληλο “που θα μπορεί να παίξει έναν
πιο δημιουργικό ρόλο μέσα στον κρατικό μηχανισμό” κάτι που θεωρείται άμεσο καθήκον της νέας
κυβέρνησης.
Σ’ αυτή τη μορφή του λόγου των καθηγητών υφέρπει και η έκφραση μιας δεύτερης δυσαρέσκειας
για την επαγγελματική τους επιλογή. Ο πτυχιούχος ΑΕΙ, που επέλεξε να γίνει καθηγητής, όχι μόνο
εντάχθηκε σε μια προβληματική επαγγελματική κατηγορία, αλλά στερήθηκε και τη δυνατότητα να
διεκδικήσει την ανάδειξη του σε πολιτικά αξιώματα. Έτσι, στη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία
(κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ) εκτιμάται ότι κάθε λόγος για “εθνική αναγέννηση” κινδυνεύει να ματαιωθεί, αν δεν
συνοδευτεί από μέτρα που θα οδηγήσουν τόσο σε έναν εκπαιδευτικό οικονομικά “απερίσπαστο από το
έργο του” αλλά και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, προϋποθέσεις οι οποίες θα του επιτρέψουν να δράσει
ως “η δυναμική της αλλαγής”. Εξ ου και το ενδιαφέρον και επιμονή για την επεξεργασία μιας λεπτομερούς
πρότασης για την οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, που θα επιτρέπει την κοινωνική
κινητικότητα των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη «συμμετοχή» τους στη συνδιοίκηση του εργασιακού τους χώρου.
Όμως η παροδική και συγκυριακή εφορία γρήγορα εξασθενεί, αφού η θεσμοθέτηση πολιτικών
δικαιωμάτων των δ.υ. καθυστερεί, η συζήτηση για το σ.ν. για τη “δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”, μπορεί να αφομοιώνει τις προτάσεις που είχε επεξεργαστεί η ΟΛΜΕ
αλλά δεν αποκαθιστά «αδικίες» και επιπλέον αποκτά ανεπιθύμητες για την αυτοεικόνα των καθηγητών
διαστάσεις, όταν ο Υπ. Παιδείας, θέτει ζήτημα “ιδιαίτερων’’ μαθημάτων. Ο δημοσιογραφικός θόρυβος
που ξεσπά συμβάλει στο να απεκδυθεί ο λόγος της ΟΛΜΕ πολύ γρήγορα ηρωικές εικονογραφήσεις και
να περιοριστεί (1986- 89) στη διεκδίκηση αντιστοιχιών “ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους άλλους
δημόσιους υπαλλήλους”, πολιτικής τους χειραφέτησης, αλλά και της προάσπισής τους από τις επιθέσεις
όσων «σκόπιμα μεθοδεύουν τη μείωση του κύρους».
Η φάση αυτή, που χαρακτηρίστηκε επίσημα από το ΔΣ της ΟΛΜΕ, ως «επιχείρηση σοβαρής
αμφισβήτησης του συνολικού έργου των καθηγητών», θα κορυφωθεί με τη μετωπική σύγκρουση ΟΛΜΕΥΠΕΠΘ και την απεργία μέσα στις εξετάσεις (1988). Η ηγεσία της ΟΛΜΕ έχοντας συνείδηση ότι η
προβαλλόμενη εικόνα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στήριξης της συνδικαλιστικής της πρακτικής κι ενώ
η μεγάλη απεργία - που αποτελεί και τομή στην εικόνα του εκπαιδευτικού- παιδαγωγού είναι προ των
πυλών-, οργανώνει ημερίδα με θέμα “Ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εποχή” (5-288), όπου ο Πρόεδρος σημειώνει: “Δεν πρόκειται για μια συζήτηση ακαδημαϊκού μόνο
περιεχομένου…αντίθετα είναι οργανικό στοιχείο των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων... με στόχο να
προβάλουμε και να ενισχύσουμε τις θέσεις μας”.
Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει σημειώνεται ότι “η κρίση στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε
μεγάλο βαθμό κρίση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος» με αποτέλεσμα να “αλλάζει ραγδαία ο ρόλος του
εκπαιδευτικού”, ενώ οι νέες απαιτήσεις “δημιουργούν νέες αυξημένες υποχρεώσεις και… περισσότερες
ευθύνες, μεγαλύτερη ένταση και ρυθμό δουλειάς”. Και είναι η διπλή αυτή κρίση που νομιμοποιεί το
γεγονός ότι «για πρώτη φορά… η ΟΛΜΕ εξαναγκάζεται να προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατά
τη διάρκεια των εξετάσεων. Η ενέργεια... αναγκαία σαν έσχατη επιλογή για να τεθεί τέρμα στην
υποβάθμιση της εκπαίδευσης και του καθηγητή».
Πρόκειται για ανάγλυφο παράδειγμα της δύναμης που διαθέτει η αυτοεικόνα των εκπαιδευτικών,
όχι μόνο στη συγκρότηση των αιτημάτων αλλά και στη νομιμοποίηση των μεθόδων διεκδίκησης της
υλοποίησής τους. Αυτοεικόνα που συγκρατεί τα βασικά στοιχεία παλαιότερων εικονογραφήσεων και
νομιμοποιείται, τώρα και για πρώτη φορά, διαμέσου της «παιδαγωγικής» δράσης των
καθηγητών: “Χάθηκαν βέβαια τα μαθήματα, μα δόθηκαν στη θέση τους μαθήματα αγώνα και συλλογικής
δράσης... “εξετάσαμε” την αντιεκπαιδευτική και αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης και την

απορρίψαμε... [Στο μέλλον] θα συνεχίσουμε τη διεκδίκηση της οικονομικής και επιστημονικής θέσης που
μας ανήκει».
Η άποψη συνυπάρχει με αυτή για τη δικαιωματική κατοχή μιας διακριτής οικονομικής και
επιστημονικής θέσης στο σύνολο του κρατικού οικοδομήματος, πυρηνικό στοιχείο της αυτοεικόνας τους.
Καινούριο είναι το στοιχείο της διεκδίκησής της με όλα τα δυνατά μέσα. Μέσα που δικαιούται να
χρησιμοποιήσει ο καθηγητής, όταν η αυτοεικόνα του οποίου βρίσκεται στη δύνη της κρίσης.
Η προβαλλόμενη αυτοεικόνα και αιτήματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Στους Ι.Ε., αυτοεικόνα και
επαγγελματική κατάσταση τείνουν να είναι έννοιες ταυτόσημες κι ως εκ τούτου η διεκδίκηση της ιδιότητας
του “λειτουργού” εντάσσεται με πολύ αυστηρό περιεχόμενο στον καθημερινό λόγο της ΟΙΕΛΕ. Τούτο έχει
σαν αποτέλεσμα οι Ι.Ε. να αυτοκαθορίζονται σε σχέση με το χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματοςπου θεωρούν αποκλειστικά δημόσια λειτουργία- και να απουσιάζουν εικόνες που διεκδικούν την
τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένη θέση εντός μιας πυραμιδικά οργανωμένης υπαλληλίας.
Τα παραπάνω δρουν καθοριστικά ώστε και ο συνολικός προσανατολισμός του λόγου για το ποιοι
πρέπει να είναι οι Ι.Ε. να στρέφεται προς το Κράτος, ενώ στην περίπτωσή τους το τρίπολο που καθορίζει
την αυτοεικόνα τους είναι: α) ο εργοδότης και η συνολική εξάρτησή τους απ’ αυτόν, β) το Κράτος ως
προνομιακός συνομιλητής, αποδέκτης αιτημάτων και διαμορφωτής του εκπαιδευτικού συστήματος και γ)
η ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία διαμέσου της οποίας νομιμοποιούνται ως «εκπαιδευτικοί
λειτουργοί» από μαθητές και γονείς.
Τη θέση που βρισκόταν οι Ι.Ε., αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας περιγράφει ανάγλυφα ο
Γ. Φυσάκις: «Οι Ι.Ε.… στην καλύτερη περίπτωση υπογράφανε για κάποιο μισθό αλλά παίρνανε ένα
κλάσμα. Στη χειρότερη περίπτωση δεν παίρνανε δραχμή όλο το χρόνο, οπότε στο τέλος ερχόταν μια
σύμβαση, συμφωνία, πάρε τώρα αυτά, δεν πάει καλά η επιχείρηση, και τελείωνε το όλο πρόβλημα». Αυτή
η κατάσταση αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί αρχικά με το παλιό αίτημα της “διασφάλισης”,
που γρήγορα η νέα γενιά των συνδικαλιστών εξέλιξε στο αίτημα της “μονιμότητας- μετάταξης στο
δημόσιο”, αφού μέσω αυτής θεωρήθηκε πρακτικά δυνατό να αποκτήσει ο Ι.Ε. το κύρος
του “λειτουργού” που θα του επιτρέψει να θεωρεί τον εαυτό του εκπαιδευτικό και όχι ιδιωτικό
υπάλληλο.
Παράλληλα, η ανάδειξη του εκπαιδευτικού σε αυτόνομο παράγοντα διαμόρφωσης του
περιεχομένου της αγωγής θα αποτελέσει αντικείμενο ενασχόλησης της ΟΙΕΛΕ και ειδοποιό διαφορά της
εικόνας του εκπαιδευτικού που θα επιχειρηθεί στις γραμμές της. Η τάση αυτή δεν είναι βέβαια άσχετη
από την προσπάθεια των Ι.Ε. να τονίσουν ότι η επιστημονική – παιδαγωγική τους διάσταση αποτελεί
και την ειδοποιό διαφορά τους με τον ιδιοκτήτη- εργοδότη, ο οποίος είτε δεν τη διαθέτει είτε την έχει
απεμπολήσει σε σχέση με αυτή του επιχειρηματία.
Επειδή, όμως, προϋπόθεση για την ανάπτυξη της παιδαγωγικής - επιστημονικής τους διάστασης
είναι η απόρριψη της δυνατότητας απόλυσής τους από τον εργοδότη, οι Ι.Ε. στρέφονται προς την
έννοια της κρατικής- δημόσιας διάστασης του “λειτουργήματός” τους υποστηρίζοντας τις παραμονές της
πρώτης τους μεγάλης απεργίας (1-12/3/76) ότι: «Ο Ι.Ε. είναι υπεύθυνος απέναντι στο κράτος, για την
παιδεία που παρέχεται στα ιδιωτικά σχολεία… [και] η πραγματική του ιδιότητα είναι: άμισθος δημόσιος
υπάλληλος». Για να ενισχυθούν το επιχείρημά τους προστίθεται και το γεγονός του διορισμού και
εποπτείας του από τα “όργανα της Πολιτείας”. Αυτό που προβάλλεται, λοιπόν, και ταυτόχρονα
αναζητείται είναι η σύλληψη του Ι.Ε. ως “δημόσιου εκπαιδευτικού λειτουργού” σε αντιδιαστολή του με
το πρόσωπο του ιδιοκτήτη, του “εμπόρου της παιδείας”, όπως τον αποκαλούν.
Το σχήμα που παράγουν νομιμοποιεί παράλληλα τις συνδικαλιστικές τους διεκδικήσεις και
απέναντι στο κράτος, αφού θεωρούνται «λειτουργοί», και απέναντι στους ιδιοκτήτες, των οποίων τα
συμφέροντα θεωρούνται ξένα προς τον ιερό χώρο της Παιδείας, το συμφέρον της οποίας
αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά αυτοί. Έτσι, όταν το κράτος επιλέγει ένα συγκεκριμένο τρόπο
αντιμετώπισής τους (εμπλοκή Ειδικού Δικαστηρίου στο θέμα του χαρακτηρισμού της επαγγελματικής
κατάστασης των Ι.Ε.) θα καταγγελθεί με τη σειρά του ως αρνητής της θεώρησης των Ι.Ε.
ως “λειτουργών”. Η σύγκρουση με διακύβευμα το χαρακτηρισμό τους θα οδηγήσει στη μεγάλη
απεργία του 1977, την επιστράτευση των Ι.Ε. και το νόμο 682/77, που- παρά το εμφανώς επωφελές
περιεχόμενό του- η ΟΙΕΛΕ απέρριψε, γιατί εκτίμησε ότι “με το νόμο 682/77 η κυβέρνηση υλοποιεί την
πάγια θέση της ότι είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι”.
Μετά απ’ την απεργία αυτή η Ομοσπονδία θα μπει σε μια φάση συστηματικής ενασχόλησης με
την παιδαγωγική και επιστημονική διάσταση του Ι.Ε, που θα κορυφωθεί με το 1ο Εκπαιδευτικό της

Συνέδριο και θα επιτρέψει μια πλατύτερη εικονογράφηση των οι Ι.Ε.. Είναι φανερό ότι οι όροι
συγκρότησης της ΟΙΕΛΕ επιδρούν αποφασιστικά σε αυτή, αφού αφορά γενικότερα το “δάσκαλο σε όποια
βαθμίδα της εκπαίδευσης κι αν εργάζεται”. Πρόκειται, δηλαδή, για την κατασκευή μιας εικόνας που
αντιλαμβάνεται τους εκπαιδευτικούς ως ενιαίο σώμα κι έτσι ανοίγεται ο δρόμος για να αναλυθεί από την
Ομοσπονδία η επίδραση που ασκεί το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα με τη συγκεκριμένη ιστορική του
εξέλιξη, τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και τους μαθητές.
Η διαπίστωση αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας, γιατί ο Ι.Ε. αυτοεικονογραφείται και μέσω του
κατόπτρου που ονομάζεται μαθητής. Έτσι, αγανακτεί γιατί αισθάνεται ότι επιτελεί έργο “άγονο και
άσχετο”, αλλά και εκτιμά ότι όποιος αποτολμήσει “μια ουσιαστική και δημιουργική διδακτική παρέμβαση
δεν είναι δυνατό να βρει ανταπόκριση από τα παιδιά” που δεν μπορούν να τον δουν “ως συνεργάτη στην
έρευνα και στη μελέτη”, αλλά αναμένουν απ’ αυτόν να παίξει το ρόλο του ενδιάμεσου, που θα τους δώσει
έτοιμη και συγκεκριμένη γνώση, ώστε “να πετύχουν στις εξετάσεις”. Αυτό το γεγονός εκμηδενίζει την
πιθανότητα αποτελεσματικής άσκησης της κοινωνικής τους αποστολής κι ο κύκλος κλείνει.
Η αρνητική αυτοεικόνα που παράγεται, θεωρείται πως μπορεί να εκλείψει μόνο αν οι
εκπαιδευτικοί απορρίψουν το μοντέλο του “δασκάλου- μηχανής” και νικήσουν «τους φόβους και την
ενδιάθετη κλίση…να ηγεμονεύουν», αντικαταστήσουν το κύρος και την επιβολή με “την πειθαρχία της
εργασίας” και προσπαθήσουν να καταλάβουν «τη γλώσσα» και να εμβαθύνουν «στην ιδιαίτερη λογική του
μαθητή”.
Αυτή η ιδανική εικόνα, σαφώς επηρεασμένη από το σύγχρονο θεωρητικό παιδαγωγικό λόγο,
αποτελεί την αλτερνατίβα της πραγματικότητας και την τονίζει αντιστικτικά. Επεκτείνεται μάλιστα και
στο πεδίο της κοινωνικής παρέμβασης των εκπαιδευτικών που παρουσιάζονται ως μαχητές τόσο σε εθνικό
όσο και διεθνές επίπεδο και χρησιμοποιείται ακριβώς για να ασκηθεί κριτική των ασκούμενων
εκπαιδευτικών πολιτικών. Έτσι, όχι μόνο απορρίπτεται το πακέτο μέτρων που επιβάλλει το ΥΠΕΠΘ (Μάιος
1981), αλλά αναδεικνύεται εξ αυτών το “εξεταστικό” ζήτημα των Ιδ. Σχολείων ως σημείο ιδιαίτερης
αντίθεσης, γιατί θεωρείται ότι διαμέσου του “υποβιβάζουν τους εκπαιδευτικούς της Ιδ.
Εκπαίδευσης”. Έτσι δίνεται η ευκαιρία να προβάλουν ότι προσδιορίζονται ως “τα μεγάλα άτακτα παιδιά
της Εκπαίδευσης”, που διεκδικούν μια “εκ των βάθρων αλλαγή” ικανή να καταστήσει πραγματική την
διεκδικούμενη αυτοεικόνα τους, μέσα από ένα διαρκή και πραγματικό μετασχηματισμό του συστήματος,
στον οποίο θα συμμετάσχουν ενεργητικά. Έτσι, στην περίοδο 1982- 86 θα επιμείνουν αγωνιστικά στις
διεκδικήσεις και θα πετύχουν την ψήφιση του 1600/86, που εκτιμούν ότι ήταν ο πρώτος νόμος που τόνιζε
πως “η υπηρεσία μας στην ιδιωτική εκπαίδευση λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία
για κάθε περίπτωση”.
Αυτή όμως η επιμέρους βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάστασης δεν είναι ικανή από μόνη
της να ανατρέψει και τις εκτιμήσεις τους για τη γενικότερη κατάσταση που διαμορφώνεται στο χώρο του
σχολείου. Έτσι και μετά την ψήφιση του 1566/85 εκτιμούν ότι “Μέσα στα αμετακίνητα πλαίσια λειτουργίας
του σχολείου σήμερα, είναι ασήμαντα έως ανύπαρκτα τα περιθώρια των εκπαιδευτικών στην προσπάθειά
τους να αποφασίζουν για την κατεύθυνση και το περιεχόμενο της σχολικής μάθησης ”.
Στην τελευταία φάση, της εξεταζόμενης περιόδου, οι Ι.Ε. εξακολουθούν να διεκδικούν το νομικό
εκείνο πλαίσιο που θα επιτρέψει να λειτουργήσουν στο χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ως
πραγματικοί “λειτουργοί”, και αυτό συνδέεται με τον αγώνα για την ψήφιση του σ.ν. για την Ιδιωτική
Εκπαίδευση. Το σχέδιο προέβλεπε, κατ’ εκτίμησή τους, σειρά θετικών ρυθμίσεων (εκλογή του Δ/ντή από
υπηρεσιακό συμβούλιο, ανάθεση εξουσιών στο Σύλλογο Διδασκόντων, κατάργηση των μεικτών
επιτροπών, συμμετοχή γονιών στα Σχολικά Συμβούλια) και αναγνώριζε “για πρώτη φορά ότι η εν γένει
δραστηριότητα των ιδιωτικών σχολείων θα αποτελεί δημόσια λειτουργία”. Αλλά ο αγώνας αυτός δεν
ευοδώθηκε επειδή η πολιτική συγκυρία του 1989 επέδρασε αρνητικά.
Έτσι και στο τέλος της περιόδου οι Ι.Ε. διεκδικούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής
τους σε “λειτουργούς”, την ισότιμη δηλαδή ένταξή τους στο σώμα των ελλήνων δημόσιων
εκπαιδευτικών.

ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ:
Διαφορετικές «ταυτότητες» άρα και ερμηνείες του ενιαίου εξισωτικού αιτήματος της «ίσης
μεταχείρισης».
Όπως ήδη δείχθηκε τα θεμελιακά στοιχεία της προβαλλόμενης αυτοεικόνας των εκπαιδευτικών
βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα βασικά τους αιτήματα κατά την περίοδο 1974-89[6]. Ανάμεσά τους,
όμως, το «κοινό» αίτημα της «ίσης μεταχείρισης», που έλαβε εξίσου οικονομικά και θεσμικά περιεχόμενα

και στους τρεις χώρους, αποτυπώνει παραδειγματικά την παραπάνω σχέση και ταυτόχρονα οργανώνειδιαμέσου των επιμέρους «ερμηνειών» που έλαβε στους τρεις χώρους- το σύνολο των αιτημάτων τους.
Αρχικά είναι σαφές ότι:Α) για τους δασκάλους η «ίση μεταχείριση» παράγεται ως το αποτέλεσμα
της σύγκρισης τους με τους καθηγητές και σημαίνει «εξίσωσή» μορφωτική, υπαλληλική και κοινωνική με
αυτούς. Β) Για τους καθηγητές η «ίση μεταχείριση» ως σύγκριση (οικονομική και κυρίως «κοινωνική») με
άλλους επιστήμονες ή και δ.υ. υπαλλήλους αντίστοιχής πανεπιστημιακής μόρφωσης και σημαίνει εξίσωση
με αυτούς. Γ) Για τους Ι.Ε. λαμβάνει την έννοια της «διασφάλισης» του ρόλου τους ως εκπαιδευτικοί
λειτουργοί, εν πολλοίς την απαίτηση για «ταύτισή» τους με τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου.
Οι διαφορές αυτές προδίδουν τρεις αφετηριακά διαφορετικές «οπτικές» προσεγγίσεις του
εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και του ρόλου τους ως εκπαιδευτικών και δρόντων κοινωνικών
υποκειμένων, που παράγονται ως απάντηση στο ερώτημα ποιοι είναι και υποστηρίζουν το πλέγμα των
κεντρικών παιδαγωγικών και οικονομικών θεσμικών αιτημάτων. Για τους δασκάλους (ΔΟΕ) ο
προσανατολισμός της οπτικής τους προσέγγισης οδηγεί σε συγκρίσεις αλλά και αύξηση της προσοχής
τους για το τι συμβαίνει στο «εσωτερικό» του εκπαιδευτικού συστήματος («εσωτερική σχέση»), για τους
καθηγητές (ΟΛΜΕ) στη σχέση του συστήματος αυτού με άλλους θεσμούς του έθνους κράτους («εξωτερική
σχέση») και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς (ΟΙΕΛΕ) με τα περιεχόμενα που λαμβάνει η εκπαιδευτική
εργασία, αφού αυτοί προσδιορίζονται κυρίως από τη διάσταση του επαγγέλματός τους
ως «λειτουργοί» («αναστοχαστική προσέγγιση»).
Έτσι, στη ΔΟΕ η έννοια που έλαβε η «ίση μεταχείριση», δεν παρήγαγε μόνο αιτήματα ταύτισης
των οικονομικών τους απολαβών και του ωραρίου εργασίας με αυτές των καθηγητών, αλλά κυρίως το
αίτημα της «ανωτατοποίησης» των σπουδών τους (τυπικά πανεπιστημιακές σπουδές), ως αίτημα βάσης
για τη διεκδίκηση των προηγουμένων. Σημαίνει, παράλληλα, τη διεκδίκηση της «ενιαίας» (κατά καιρούς
οκτάχρονης ή εννιάχρονης) «υποχρεωτικής εκπαίδευσης», όπου δάσκαλοι και καθηγητές θα συναντώνται
(εξισωμένοι) ως εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου. Τέλος, επιβάλει τη θεσμοθέτηση του Σχολικού
Συμβούλου, δηλαδή την κατάργηση του θεσμού του Επιθεωρητή, ο οποίος ενδιαφερόταν κυρίως για την
εκτέλεση των εξωδιδακτικών τους καθηκόντων, δηλαδή όσων ακύρωναν τον «επιστημονικόπαιδαγωγικό» χαρακτήρα της εργασίας τους.
Για την ΟΛΜΕ η έννοια της «ίσης μεταχείρισης» σημαίνει: σταθερή «σύγκριση» όχι μόνο των
οικονομικών απολαβών με άλλους κλάδους δ.υ. αλλά και της κοινωνικής δυναμικής τους με αυτούς και
άλλους επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες ίσης πανεπιστημιακής αφετηρίας. Δηλαδή, όσο αφορά
το «εσωτερικό» του εκπαιδευτικού συστήματος, επαναφορά τους στην κορυφή της δημοσιοϋπαλληλικής
πυραμίδας και παράλληλα διεκδίκηση πολιτικών δικαιωμάτων, ώστε να διεκδικήσουν πλήρη πολιτική
δράση αλλά και παράλληλα εκτέλεση ενός έργου «καθαρά» επιστημονικού (καμιά γραφειοκρατική
εργασία, εξασφάλιση όρων εκτέλεσης έργου). Δηλαδή σημαίνει, εν τέλει, αναγνώριση πρωταρχικά της
επιστημονικής και δευτερευόντως εκπαιδευτικής διάστασης του έργου τους ως επαγγελματίες. Αυτή η
στροφή προς το «έξω» προσανατολίζει την προσοχή του χώρου προς την οργάνωση – δομή του
εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να καταστεί διαμέσου και αυτής δυνατή η κατοχύρωση του διακριτού
ρόλου των καθηγητών ως σημαντικών παραγόντων για την επίτευξη του εκσυγχρονισμού της
εκπαίδευσης αλλά και της ελληνικής κοινωνίας.
Τέλος, για την ΟΙΕΛΕ η έννοια της «ίσης μεταχείρισης» σημαίνει: εγγύηση («διασφάλιση») των
όρων πρόσληψης, εργασίας, στελεχικής ανάδειξης αλλά και απόλυσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
(«δημοσιοποίηση»: πρόσληψη απολυμένων στο δημόσιο), ώστε τελικώς να εργάζονται με όρους
ανάλογους των συναδέλφων τους του δημοσίου. Αυτός ο προσανατολισμός προς το έργο – λειτούργημα
υπαγορεύει ανάλογα την επεξεργασία μιας συνολικής, συνεκτικής αλλά και ουτοπικής εν πολλοίς
πρότασης για την «ριζική αναθεώρηση της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης και, φυσικά, των δομών μέσα
από τις οποίες η φιλοσοφία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί». Ο προσανατολισμός τους προς την
εκπαιδευτική διάσταση της εργασίας τους, ώστε αυτή να επιβάλει το χαρακτηρισμό τους
ως «λειτουργών», κατευθύνει το ενδιαφέρον του χώρου στην ανάλυση της εκπαιδευτικής εργασίας και
του ρόλου του εκπαιδευτικού, ως λόγου νομιμοποιητικού της προσπάθειάς τους να θεωρηθούν
οι «φορείς» του δημοσίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης εντός ιδιωτικών επιχειρήσεων που είναι τα
ιδιωτικά σχολεία (κυκλικό σχήμα).
Παράλληλα και εξίσου, τα συγκεκριμένα και διαφορετικά περιεχόμενα που λαμβάνει η έννοια
της «ίσης μεταχείρισης» στους τρεις χώρους, δεν επιτρέπει σε αυτούς- παρά τις κατά καιρούς διακηρύξεις
και συνεργασίες που προέκυψαν, μετά από συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες ή πολιτικούς και κομματικούς
εξαναγκασμούς-, να αναπτύξουν μια κοινή, ενιαία και σταθερή αντίληψη και κατ’ επέκταση πλέγμα

αιτημάτων για το δέον γενέσθαι στο χώρο της εκπαίδευσης. Αντίθετα, ως αποτέλεσμα της αυτοεικόνας
τους, σταθερά και εν μέρει ανομολόγητα υποφώσκει ένας πόλεμος «συνόρων» και «χώρων» μεταξύ τους.
Ο «πόλεμος» αυτός καταγράφεται μερικώς στο αίτημα για την «ενιαία υποχρεωτική εκπαίδευση» που
αναπτύχθηκε στο χώρο της ΔΟΕ. Παράλληλα, αποτυπώνεται στο πρόβλημα της «δημοσιοποίησης»- ως
«φυσικής» συνέχειας της «διασφάλισης»- των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που αποσάθρωσε τις σχέσεις των
ΟΛΜΕ- ΟΙΕΛΕ και δεν επέτρεψε τη μακρόχρονη και σταθερή τους συνεργασία. Πόσο μάλλον τη
συγκρότηση κοινής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών.
Οι τελευταίες παρατηρήσεις επιτρέπουν και την διατύπωση μιας υπόθεσης εργασίας για την
μελλοντική μελέτη της δράσης, οργάνωσης αιτημάτων αλλά και γενικότερα ιδεολογικού λόγου των
συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με αυτή η αποσάθρωση των ταυτοτήτων
των εκπαιδευτικών που παράγεται στις μέρες μας ως μέρος της ανακλιμάκωσης (Αθανασιάδης Χ.,
Πατραμανής Δ., 2003) δεν επιτρέπει τη συγκρότηση συνεκτικών ολιστικών ταυτοτήτων και κατ’ επέκταση
δυναμικών αιτημάτων για το μέλλον των εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά και μιας νέας ουτοπίας σχετικά
και το περιεχόμενο και τις διαστάσεις της εκπαιδευτικής εργασίας τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η διαδικασία αυτή θα καταστεί δυνατή όταν και εφόσον νέες δυναμικές και σταθερές ταυτότητας
αναδειχθούν κατά ή με το τέλος της διαδικασίας ανακλιμάκωσης, ως αποτέλεσμα νέων μορφών
οργάνωσης και δράσης των σ.ο. των εκπαιδευτικών, οι οποίες με τη σειρά τους θα επιτρέψουν την
διατύπωση νέων ιδεολογικών αξιωμάτων περί του ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί και ποιο πρέπει να είναι
το (ευρωπαϊκό;) εκπαιδευτικό σύστημα.
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[1]

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οριοθετείται από το γεγονός της αποκατάστασης της δημοκρατίας
στη χώρα (1974) και αυτό της κατάρρευσης των χωρών του «υπαρκτού» σοσιαλισμού 1989), με ότι αυτό
συνεπάγεται για τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά και τη δράση των συνδικάτων σε όλο τον κόσμο.
[2]
Το σύνολο των εντός παρενθέσεων παραπομπών στα κείμενα των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών στο:
Σαλτερής Ν. Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και εκπαιδευτική ιδεολογία, Ελλάδα 1974-89, Πάντειο
Πανεπιστήμιο,
διατριβή
για
διδακτορία
(διατίθεται
στην
ιστοσελίδα: http://dipepeiraia.att.sch.gr/grss4peir).
[3]
Ένταση, στη φάση αυτή, είχαν πυροδότησαν δηλώσεις του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μουτσόπουλου, κατά τη διάρκεια σύσκεψης για το μέλλον των Π.Α. στις οποίες
χαρακτήρισε τους δασκάλους “μάστιξ του Ελληνικού πνεύματος” που προσπαθεί να “αλώσει” τα
Πανεπιστήμια.
[4]
ΔΟΕ, 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο. Δημοκρατική Παιδεία, 43. Από τον χαιρετισμό του
Προέδρου της ΔΟΕ Μ. Παπαχρίστου. Είναι ενδιαφέρον ότι τώρα η πανεπιστημιακή μόρφωση του δασκάλου
δεν είναι πια “για το καλό της Πολιτείας”, αλλά “εναντία” στα συμφέροντα της Πλουτοκρατίας”. Δηλαδή,
η αυτοεικόνα νομιμοποιείται πλέον, όχι με επιχειρήματα “εθνικής” χρησιμότητας, αλλά κοινωνικής θέσης
και κατ’ επέκταση κοινωνικού ρόλου, που αυτή υπαγορεύει. Ζητούμενο πλέον δεν είναι η βελτίωση του
εθνικού παρόντος, αλλά ο μετασχηματισμός της κοινωνικής πραγματικότητας.

[5]

Στη φάση αυτή βρισκόμαστε μπροστά στο ενδιαφέρον φαινόμενο κατά το οποίο η συνδικαλιστική
ηγεσία βρισκόμενη σε κρίση, που έχει προκύψει και ως αποτέλεσμα αντίθεσής της με την πολιτική,
επιχειρεί να αναδείξει διαφορετικές όψεις της “αυτοεικόνας”, η αποδοχή των οποίων από το σώμα των
δασκάλων θα διευκόλυνε συγκεκριμένου τύπου πολιτική δράση. Η αυτοεικόνα αυτή δεν κατέστη
κυρίαρχη, επειδή απομακρύνεται αισθητά από την περιγραφή της σχέσης Δασκάλου- “Πολιτείας”, ως
σχέση “αλληλεξάρτησης” (ο δάσκαλος επιζητά μια “Πολιτεία”- κόμμα που τελικά θα αντιληφθεί την αξίαπροσφορά του), στην οποία στηριζόταν οι προηγούμενες εικονογραφήσεις και επιχειρεί την κατανόηση
της κοινωνικής θέσης του δασκάλου στα πλαίσια μιας “ταξικής” κοινωνίας, ανεξάρτητα με τον τρόπο που
το κάνει. Έτσι, η πρόταση αυτή δεν ερείδεται σε παλαιότερα δομικά στοιχεία της αυτοεικόνας τους, που
θα ήταν εύκολα αναγνωρίσιμα από τα υποκείμενα και ως εκ τούτου κατανοητά και αποδεκτά.
[6]
Σε μια άλλη προσέγγιση, με ψυχαναλυτικές επιρροές, τα αιτήματα θα μπορούσαν να εκληφθούν ως
ομιλιακά ενεργήματα (speech acts) ή αλλιώς επιτελέσεις (performatives), δηλαδή δεσμευτικές
υποσχέσεις τις οποίες «καταθέτουν» τα υποκείμενα μέσα από γλωσσικές πράξεις που ως τέτοιες
εμπεριέχουν τη δέσμευσή τους στο να καταστήσουν το περιεχόμενο τους πραγματικότητα. Στην
διαδικασία όμως αυτή είναι αδύνατο να διαχωρίσουμε το υποκείμενο από αυτά που λέει το υποκείμενο,
αφού δια του ομιλείν συνυπολογίζει τον εαυτό του είτε του αρέσει είτε όχι. Με άλλα λόγια η επιτελεστική
λειτουργία του λόγου εμπεριέχει την «ταυτότητα» ή αυτοεικόνα του ομιλούντος. Για την
επιτέλεση: Leader D.,Υποσχέσεις που δίνουν οι εραστές όταν είναι πια αργά, Πόλις, 2002, 101.
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Αγγέλικα ΣΑΠΟΥΝΑ
Εκπαιδευτικός – Υπ. Δρ. ΤΕΑΠΗ Παν/μίου Αθηνών

1. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: ΕΝΝΟΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ,
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Η έννοια του «σύγχρονου εκπαιδευτικού σχήματος» προέρχεται από την ανάλυση
του Bernard Charlot, στο έργο του “L’ ecole en mutation”(Charlot, 1992). Ο Charlot χρησιμοποιεί το
ζεύγος
εννοιών
«εκπαιδευτικό
σχήμα
–
εκπαιδευτικό
σύστημα»,
μια
«διπλή
εννοιολογική διαμεσολάβηση μεταξύ κοινωνικού συστήματος και εκπαίδευσης», όπως ο ίδιος το ορίζει,
για να περιγράψει τη συνάρθρωση μεταξύ κοινωνικών σχέσεων, κοινωνικών αιτημάτων για εκπαίδευση
και εκπαιδευτικών λειτουργιών στις καπιταλιστικές κοινωνίες της δυτικής Ευρώπης της μεταπολεμικής
περιόδου (1950 – 1980 περίπου), έχοντας ως πεδίο εφαρμογής τη σύγχρονη Γαλλία.
Με τον όρο «εκπαιδευτικό σχήμα» ο Charlot αναφέρεται στο «σύστημα των εκπαιδευτικών
λειτουργιών που χαρακτηρίζει μια κοινωνία, σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή» σε συνάρτηση με τις
ανάγκες / αιτήματα για εκπαίδευση που αναδύονται μέσα απ’ αυτή την κοινωνία σ’ αυτή τη δεδομένη
φάση, καθώς και τις κοινωνικές σχέσεις εξουσίας εντός των οποίων ανάγκες / αιτήματα και λειτουργίες
μορφοποιούνται. Το «εκπαιδευτικό σύστημα» είναι το «το σύστημα των θεσμών που ασκούν, αμέσως ή
εμμέσως, εκπαιδευτικές λειτουργίες» στο ίδιο πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, όπως
ο Charlot διευκρινίζει, "το εκπαιδευτικό σχήμα δεν είναι παρά μια νοητική κατασκευή, που αποκτά
υπόσταση μόνο στα πλαίσια ενός υπαρκτού εκπαιδευτικού συστήματος" (Charlot, 1992, σ. 81). Εντούτοις,
η νοητική αυτή κατασκευή είναι χρήσιμη για την ανάλυση της λειτουργίας των πραγματικών - ιστορικών
- εκπαιδευτικών θεσμών γιατί συμπυκνώνει και αναδεικνύει τα συνεκτικά και, θα λέγαμε, δομικά στοιχεία
των εκπαιδευτικών λειτουργιών, που στο εμπειρικό επίπεδο εκδηλώνονται μέσα από μια μεγάλη
πολυμορφία ή και αντιφατικότητα: Ενδεικτικά, τόσο το είδος των θεσμών που ασκούν εκπαιδευτικές
λειτουργίες όσο και ο βαθμός κατακερματισμού / συγκέντρωσης της εκπαίδευσης σε περισσότερους ή σ'
έναν κεντρικό εκπαιδευτικό θεσμό (όπως η αγροτική οικογένεια στις παραδοσιακές κοινωνίες ή το
σχολείο στις ανεπτυγμένες βιομηχανικές κοινωνίες), εξαρτάται από τον τρόπο παραγωγής, τις κοινωνικές
σχέσεις εξουσίας και το κοινωνικό κύρος των διαφόρων μορφών γνώσης. Σε εμπειρικό επίπεδο, οι
εκπαιδευτικές λειτουργίες μια προς μια εξεταζόμενες παρουσιάζουν αντιφατικά στοιχεία, καθώς
αντικατοπτρίζουν αντιφατικές ή αντιπαρατιθέμενες κοινωνικές προσδοκίες (κοινωνικά αιτήματα, Charlot,
1992, σ. 75, 76).
Κατά την άποψη μας, η εννοιολογική αυτή διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει ακόμη διεισδυτικότερη
εφόσον συσχετιστεί με επεξεργασίες από το χώρο των μαρξιστικών και ριζοσπαστικών προσεγγίσεων,
όπως η συνάφεια με το εννοιολογικό ζεύγος «τρόπος παραγωγής» - «κοινωνικός σχηματισμός»
(Πουλαντζάς, 1984). Στην περίπτωση αυτή, από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής απορρέουν
ορισμένες προκείμενες, ορισμένες βασικές αρχές που επικαθορίζουν το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών
λειτουργιών και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών θεσμών, σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή, και από
αυτές τις αρχές προκύπτουν τα γενικά χαρακτηριστικά του "εκπαιδευτικού σχήματος" της περιόδου.
Αντίστοιχα, επίσης, όπως οι τρόποι παραγωγής «δεν υπάρχουν και δεν αναπαράγονται παρά σαν
κοινωνικοί σχηματισμοί, ιστορικά καθορισμένοι ... (οι κοινωνικοί σχηματισμοί είναι) πάντα πρωτότυποι
γιατί είναι πάντα αντικείμενα πραγματικά, συγκεκριμένα και μοναδικά" (Πουλαντζάς, 1984, σ. 27), έτσι
και "Κάθε σχολικό σύστημα είναι ένα μοναδικό αντικείμενο έρευνας, το οποίο λειτουργεί σε συγκεκριμένο

χώρο και χρόνο. .... μια ανάλυση του σχολείου δεν μπορεί να αναφέρεται στο 'Σχολείο' ως οικουμενικό
αντικείμενο έρευνας και μια ανάλυση ενός συγκεκριμένου σχολικού συστήματος δεν μπορεί να εφαρμοστεί
αυτόματα σε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, αν το αντικείμενο της ανάλυσης δεν μπορεί παρά
να είναι μοναδικό, οι διαδικασίες τις οποίες φωτίζει και οι έννοιες τις οποίες κατασκευάζει μπορούν να
παρουσιάζουν έναν ορισμένο βαθμό γενικότητας, δηλαδή καθολικότητας"(Charlot, 1992, σ. 34).
Πως προσδιορίζεται το σύγχρονο εκπαιδευτικό σχήμα;
Στην εποχή όπου αναφερόμαστε, γενικεύεται και εξελίσσεται ραγδαία μια διαδικασία που έχει τις
ρίζες της στην περίοδο του μεσοπολέμου, ταυτοχρόνως, ηλικιακής και πληθυσμιακής επέκτασης των
εκπαιδευτικών συστημάτων καθώς και διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών κατευθύνσεων (Charlot,
1992, Neave, 1987, Bowles & Gintis, 1976). Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σχήμα, την πολιτική της πρώιμης
και εκτεταμένης επιλογής στο στάδιο της ολοκλήρωσης της στοιχειώδους βαθμίδας, αντικατέστησε μια
πολιτική καταμερισμού και ρύθμισης των εκπαιδευτικών ροών, στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού
συστήματος με μαζική απεύθυνση και εξειδικευμένες κατευθύνσεις. Η υποχρεωτική εκπαίδευση
επιμηκύνθηκε υπερβαίνοντας τη στοιχειώδη και, μετά την ολοκλήρωση της, οι περισσότεροι νέοι μπορούν
να εισαχθούν σε μια από τις ιεραρχημένες κατευθύνσεις της μεταϋποχρεωτικής, μέσης και τριτοβάθμιας,
στην οποία έχουν ενσωματωθεί πλέον, πέρα από τις παραδοσιακές "ακαδημαϊκές" κατευθύνσεις, και
κατευθύνσεις τεχνικής - επαγγελματικής κατάρτισης μακράς ή βραχείας διάρκειας. Η ιεράρχηση αυτή
λειτουργεί μέσω διαφορετικών θεσμικών μηχανισμών στις διάφορες χώρες (ιεράρχηση των ιδρυμάτων,
ιεράρχηση των κατευθύνσεων ή συνδυασμός και των δυο, Charlot, 1992, Neave, 1987), όμως, το κοινό
αποτέλεσμα είναι η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών ροών, οργανωμένη σε συνάρτηση με τον κοινωνικό
καταμερισμό της εργασίας (Charlot, 1992, σ. 16 - 19).
Η παραπάνω διαδικασία μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων αποκλήθηκε
"εκσυγχρονισμός" (προσαρμογή της εκπαίδευσης στις σύγχρονες ανάγκες) και εντάσσεται, σύμφωνα με
αρκετούς σύγχρονους μελετητές, στο πλαίσιο της συνολικότερης αναδιοργάνωσης των κρατικών
λειτουργιών (μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση), σε αντιστοιχία με τα κυρίαρχα πρότυπα οργάνωσης
της παραγωγής (φορντισμός) και της κοινωνίας (Κράτος Πρόνοιας), που χαρακτηρίζουν τις δυτικές
κοινωνίες της περιόδου (Καζαμίας, 1995, Charlot, 1992, Μηλιός, 1985, Carnoy, 1985, Offe,
1984, Πουλαντζάς, 1984).
Στο πλαίσιο αυτό, το σύγχρονο εκπαιδευτικό σχήμα θεμελίωσε την κοινωνική του νομιμοποίηση
(για την έννοια της νομιμοποίησης, Ζαμπέτα, 1993, Charlot, 1992) σε δυο άξονες - όρους προς
εκπλήρωση:
Α)Την τεχνικοοικονομική αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, δηλαδή τη δυνατότητα
αποτελεσματικής προσαρμογής της εκπαίδευσης στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της
παραγωγής, τόσο στο επίπεδο της κατάρτισης του ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που ζητά η αγορά
εργασίας, όσο και στο επίπεδο της συσσώρευσης επιστημονικής γνώσης και της παραγωγής υψηλής
τεχνολογίας, στοιχείων που θεωρήθηκαν προωθητικά για την οικονομική ανάπτυξη (Φραγκουδάκη,
1985). Παράλληλα, ο τεχνικοοικονομικός εκσυγχρονισμός αναμενόταν ότι θα εξασφάλιζε και αντίστοιχες
θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους (Μηλιός, 1985).
Β)Την κοινωνική και πολιτικοϊδεολογική αποτελεσματικότητα του νέου σχήματος, μέσα από
την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης - αξιοκρατικής προώθησης στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης για τους νέους όλων των κοινωνικών στρωμάτων.
Μάλιστα, το εξισωτικό αίτημα, μια ανανεωμένη εκδοχή, στην ουσία, των παλιών αστικών αρχών
της ισότητας απέναντι στη μόρφωση και της αξιοκρατίας (Φραγκουδάκη, 1985), και βασικό στοιχείο
των προνοιακών πολιτικών ως προϋπόθεση για την ευρεία κοινωνική συναίνεση στην οποία οι πολιτικές
αυτές αποσκοπούσαν (Ζαμπέτα, 1993), θεωρήθηκε πως συνδυάζει και τα δυο παραπάνω ζητούμενα αφού:
Εναρμονιζόταν με τα πιεστικά αιτήματα ικανοποίησης της κοινωνικής και οικονομικής ζήτησης για
εκπαίδευση, λειτουργούσε προωθητικά ως προς την αναπτυξιακή διαδικασία, και μέσω αυτής ως προς
τη μείωση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, και αναμενόταν να διευκολύνει διαδικασίες
κοινωνικής κινητικότητας για τα κατώτερα στρώματα, εξασφαλίζοντας έτσι ένα επίπεδο "κοινωνικής
δικαιοσύνης" (Καζαμίας, 1983, Πουλαντζάς, 1984)
Τα εκπαιδευτικά συστήματα που εγκαθιδρύθηκαν με τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές αυτής της
περιόδου βρέθηκαν γρήγορα αντιμέτωπα με έντονα κρισεογόνους παράγοντες. Tο σύγχρονο
εκπαιδευτικό σχήμα αμφισβητήθηκε και στα δυο σκέλη της αρχής νομιμοποίησης του: Αφενός η απαίτηση
για μόνιμη ανταπόκριση της εκπαίδευσης στις ανάγκες της παραγωγής και τις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας, στο σύγχρονο καπιταλιστικό περιβάλλον, θέτει το εκπαιδευτικό σύστημα διαρκώς αντιμέτωπο

με πολλούς παράγοντες αστάθειας, καθιστώντας μεταξύ άλλων ιδιαίτερα αβέβαιη την επαγγελία κατά
την οποία η πρόσβαση των πολλών στην εκσυγχρονισμένη και εκδημοκρατισμένη εκπαίδευση
συνεπάγεται και αντίστοιχη κοινωνικοεπαγγελματική εξασφάλιση. Αφετέρου, η βελτίωση των
εκπαιδευτικών προοπτικών των λαϊκών στρωμάτων, των γυναικών και των άλλων αδικημένων
κοινωνικών
κατηγοριών,
μέσα
από
γενίκευση
των μεσαίων
εκπαιδευτικών βαθμίδων,
τη μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας καθώς και τις αντισταθμιστικές πολιτικές, όπου και όπως
εφαρμόστηκαν, δεν αναίρεσαν ούτε την ταξικότητα της εκπαιδευτικής επιλογής, ούτε και την
αριστοκρατική υπεροχή στις περισσότερο υποσχόμενες βαθμίδες και κατευθύνσεις. Τέλος, αποδείχτηκε
ότι ακόμη και στο επίπεδο της, μετά το πτυχίο, κοινωνικοεπαγγελματικής ανέλιξης, η κοινωνική / ταξική
προέλευση εξακολουθεί να ασκεί καταλυτική επίδραση, διαβρώνοντας το μύθο της διευρυμένης
κοινωνικής κινητικότητας.
Κατά την ανάλυση μας, που συνδυάζει, όπως προαναφέραμε, το εννοιολογικό σχήμα
του Charlot με στοιχεία από την μαρξιστική / ριζοσπαστική παράδοση, η κρισεογόνος αυτή δυναμική
προκύπτει από εγγενή, «δομικά» χαρακτηριστικά του σ. ε. σ. Ιδιαίτερα, η εναρμόνιση των δυο κεντρικών
στόχων, της τεχνικοοικονομικής και της κοινωνικοϊδεολογικής αποτελεσματικότητας, ή αλλιώς του
εκσυγχρονισμού και του εκδημοκρατισμού, αποδείχθηκε ιδιαίτερα προβληματική παράγοντας αντιφατικά
αποτελέσματα.
Πρόκειται, για μια κλασική στο είδος της, αντίφαση. Από τη μια πλευρά, έχουμε
την εκκαθολίκευση της απεύθυνσης των εκπαιδευτικών θεσμών που, σε ιδεολογικό επίπεδο, επενδύθηκε
με την επαγγελία της υπέρβασης των ταξικών στεγανών στην εκπαιδευτική και συνεπαγόμενη κοινωνική
προαγωγή των ατόμων, λειτουργώντας έτσι ως ισχυρότατη νομιμοποιητική αρχή. Από την άλλη, χάρη
ακριβώς σ’ αυτή τη μαζικοποιημένη δυνατότητα παρέμβασης και στην εκ προοιμίου επιδιωκόμενη
σύνδεση της εκπαίδευσης με το χώρο της παραγωγής και της εργασίας, διαπιστώνεται η ισχυροποίηση
του αναπαραγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών μηχανισμών (Althusser, 1976), που στην πράξη
συνεπάγεται ενίσχυση των κοινωνικών / ταξικών διαχωρισμών, υπονομεύοντας την προηγούμενη
νομιμοποιητική δυναμική.
Βεβαίως, η κρισεογόνος δυναμική εξαιτίας της "σκανδαλώδους διάψευσης του μύθου της
αξιοκρατικής δημοκρατίας" ήταν, κατά μια έννοια προαναγγελθείσα, εφόσον, το αίτημα για εξίσωση των
εκπαιδευτικών ευκαιριών δεν αναιρεί - ούτε και το επιδιώκει - τη θεμελιώδη λογική των σύγχρονων
εκπαιδευτικών συστημάτων, την αντιστοιχία δηλαδή των εκπαιδευτικών διακρίσεων με την ταξική δομή
του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας και τις σχέσεις εξουσίας που πηγάζουν εξ' αυτού. Σε
θεωρητικό επίπεδο, οι διεισδυτικότερες ερμηνείες πηγάζουν, κατά τη γνώμη μας: α)Από την
προβληματική της μελέτης των λειτουργιών του εκπαιδευτικού θεσμού ως ουσιώδους αναπαραγωγικού
μηχανισμού του σύγχρονου κράτους, σε όλο το εύρος των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας, τόσο σε ότι
αφορά τις σχέσεις με την οικονομία και την παραγωγή, όσο και στο ιδεολογικό επίπεδο, και β)από την
προβληματική των τρόπων παραγωγής και αναπαραγωγής του πολιτιστικού και ευρύτερα κοινωνικού
κεφαλαίου που, σε τελευταία ανάλυση, βρίσκεται σε αιτιώδη σχέση (και όχι απλή συνάφεια) με τις
εξουσιαστικές δομές που χαρακτηρίζουν τους σύγχρονους καπιταλιστικούς σχηματισμούς .
Στη συνέχεια της εισήγησης μας, προχωρούμε σε μια αδρή σκιαγράφηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του σύγχρονου εκπαιδευτικού σχήματος, όπως αυτό εγκαθιδρύθηκε στην Ελλάδα της
μεταπολίτευσης. Με τη βοήθεια της παράθεσης στατιστικών δεδομένων πάνω στις ροές και την κοινωνική
σύνθεση του ελληνικού μαθητικού και σπουδαστικού πληθυσμού της περιόδου 1975 - 1991, διερευνούμε
της "επιπτώσεις" της εφαρμογής του σ. ε. σ. σε ότι αφορά την κοινωνική / ταξική επιλογή.
2. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το σ. ε. σ. παγιώθηκε στην Ελλάδα με τις μεταρρυθμίσεις της περιόδου 1975 – 1989. Σ' αυτό
συνέβαλαν οι μεταρρυθμιστικές πολιτικές και των δυο σχηματισμών που κυβέρνησαν στην περίοδο αυτή,
πολιτικές που είχαν, επί της ουσίας, κοινούς άξονες στη στοχοθεσία τους, παρά τις αδιαμφισβήτητες
διαφορές, όχι μόνον ύφους, αλλά και περιεχομένου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος του σ. ε.
σ, τον εκδημοκρατισμό. Πράγματι, οι κοινοί άξονες / διακηρυγμένοι στόχοι των παραπάνω
μεταρρυθμιστικών πολιτικών ήταν:
Η υπηρέτηση της τεχνικοοικονομικής αποτελεσματικότητας, μέσα από την επιδίωξη σύνδεσης
της εκπαίδευσης με τις αναπτυξιακές ανάγκες, και

-

Η επίτευξη της κοινωνικής και πολιτικοϊδεολογικής αποτελεσματικότητας στη βάση του
ιδεολογικού διπόλου "ισότητα ευκαιριών πρόσβασης / αξιοκρατική προώθηση στις ανώτερες
βαθμίδες", στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού συστήματος με μαζική συμμετοχή και ιεραρχημένες
κατευθύνσεις στο μεταϋποχρεωτικό επίπεδο.
Με μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα στο επίπεδο της δομής, κυρίως, του ε. σ., όπως η επιμήκυνση
της ενιαίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 6 σε 9 χρόνια, η διαφοροποίηση της
μέσης μεταϋποχρεωτικής βαθμίδας με ένταξη σε αυτήν και της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης,
η αναβάθμιση των τριτοβάθμιων τεχνολογικών ιδρυμάτων και η γενικότερη αναδιάρθρωση /
εκσυγχρονισμός της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, επιδίωξαν οι μεταρρυθμιστές την υλοποίηση των
παραπάνω στόχων.
Από την άποψη της "τεχνικοοικονομικής" αποτελεσματικότητας, οι μεταρρυθμιστικές πολιτικές,
συμφωνώντας ως προς την αναγκαιότητα παροχής ενός -υψηλότερου σε σχέση με το παρελθόν - επιπέδου
γενικής μόρφωσης σε όλο το νεανικό πληθυσμό, αποσκοπούσαν κατεξοχήν στον αποτελεσματικότερο
έλεγχο των ροών εισόδου προς μέσες και ανώτερες βαθμίδες, με δυο επιμέρους στόχους: α)την
κατάργηση του μονοδρόμου της γενικής παιδείας που χαρακτήριζε τη μέση βαθμίδα στο παλαιότερο ε. σ.
και την ανάσχεση της μαζικής ροής νέων προς την πανεπιστημιακή βαθμίδα - και μάλιστα προς τις
"θεωρητικές" κατευθύνσεις - που θεωρούνταν ως υπερβολικά πολυπληθής για τα αναπτυξιακά δεδομένα
της χώρας, και β)τη διοχέτευση μεγάλου μέρους της ροής αυτής προς τις πιο «παραγωγικές»
κατευθύνσεις της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσης και ανώτερης βαθμίδας, με στόχο τη
δημιουργία ειδικευμένου εργατικού και στελεχικού δυναμικού, η έλλειψη του οποίου είχε θεωρηθεί ως
ανασχετικός
παράγων
στην
αναπτυξιακή
διαδικασία
(Τσουκαλάς,
1975, Φραγκουδάκη,
Κονδύλη,1982, Μπουζάκης, 1995).
Σε ότι αφορά το δεύτερο άξονα, ιδιαίτερη βαρύτητα είχε στην Ελλάδα, στη φάση αυτή, το
δημοκρατικό / εξισωτικό πρόσημο, όχι μόνον στα γενικότερα πλαίσια του σ. ε. σ. αλλά και εξαιτίας α)της
ιδιαίτερης ιστορικής συγκυρίας (αποκατάσταση της δημοκρατίας ύστερα από 7 χρόνια μιας φασιστικής
στρατιωτικής δικτατορίας, αλλά και ως τελική απόληξη της σφοδρής κοινωνικής, πολιτικής και
ιδεολογικής σύγκρουσης, που ξεσπά με τον εμφύλιο πόλεμο και η οποία σφράγισε τη σύγχρονη ελληνική
ιστορία) και, β)μιας "ελληνικής" παράδοσης εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων του 20 ου αι. που συνδέουν
τον εκσυγχρονισμό με δημοκρατικά αιτήματα (Φραγκουδάκη, Κονδύλη, 1982). Το ιστορικό αυτό πλαίσιο
ερμηνεύει, και από μια άλλη σκοπιά, τις σχετικές πρωτοβουλίες της συντηρητικής παράταξης
(Βούλγαρης, 2001) που υλοποίησε τη μεταρρύθμιση του 1976 και μάλιστα τη λήψη μέτρων όπως η
καθιέρωση της δημοτικής ως επίσημης γλώσσας της εκπαίδευσης και του κράτους καθώς και ορισμένα
άλλα μέτρα που αναφέρουμε πιο κάτω. Ωστόσο, στη συνολικότερη αντίληψη ως προς τον εκδημοκρατισμό
της παιδείας, οι δυο πολιτικοί σχηματισμοί χαρακτηρίζονται, στην περίοδο αυτή από σαφείς διαφορές.
Ειδικά σε ότι αφορά το ζήτημα που πραγματευόμαστε σ' αυτή την εισήγηση, δηλαδή την εξίσωση της
συμμετοχής στις ιεραρχημένες βαθμίδες και κατευθύνσεις της εκπαίδευσης και την άμβλυνση
της ταξικότητας της επιλογής, και οι δυο πολιτικοί σχηματισμοί θεώρησαν, στην πράξη, ότι υπηρετείται
κατεξοχήν μέσα από μέτρα διεύρυνσης της πρόσβασης και ελέγχου των ροών μετάβασης προς τις
ιεραρχημένες κατευθύνσεις της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μέτρα αυτά μπορούν
να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Α)Μέτρα για την βελτίωση των δυνατοτήτων ολοκλήρωσης της 9ετούς
υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Κατάργηση των προαγωγικών εξετάσεων στις δυο τελευταίες τάξεις του
δημοτικού, της αριθμητικής βαθμολογίας στο δημοτικό, των εισαγωγικών εξετάσεων από τη στοιχειώδη
στο γυμνάσιο (Ν. Δ.) αλλά και από τη μια τάξη του γυμνασίου στην επόμενη (ΠΑΣΟΚ).
Β)Μέτρα για τη διεύρυνση της συμμετοχής στην μεταϋποχρεωτική αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:
Άρση των φραγμών πρόσβασης στο λύκειο, που εγκαθίδρυσε η μεταρρύθμιση του 1976/7 και ακύρωσε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την άνοδο της στην εξουσία το 1981 θεσμοθετώντας παράλληλα και δυνατότητες
περάσματος από την γενική στην τ. ε. ε. και αντιστρόφως. Μεταφορά των διαδικασιών επιλογής για την
ανώτερη και ανώτατη βαθμίδα από τη δικαιοδοσία των ανωτάτων ιδρυμάτων στο πρόγραμμα της μ. ε.,
με το ΠΑΣΟΚ να έχει περιορίσει σημαντικά - σε θεσμικό επίπεδο - την επιλεκτικότητα της διαδικασίας,
αυξάνοντας παράλληλα και τις ευκαιρίες επιτυχίας. Τέλος, στη λογική της άμβλυνσης των εισοδηματικών
ανισοτήτων, θεσμοθέτηση των δημόσιων μεταλυκειακών κέντρων, μια προσπάθεια να πληγεί η
εκτεταμένη ιδιωτική παραπαιδεία προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισόδου στην τριτοβάθμια.
Αντίστοιχα, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι διαφορετικές αντιλήψεις των πολιτικών σχηματισμών,
στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ισότητα των ευκαιριών σε σχέση με την αξιοκρατική επιλογή.

Για τους μεν, τη συντηρητική παράταξη, τα μέτρα για εξίσωση των ευκαιριών εξαντλούνται,
κατ' ουσίαν, στο επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια προκρίνεται μια αυστηρά
επιλεκτική διαδικασία, που ξεκινά από το στάδιο της μετάβασης προς την μεταϋποχρεωτική εκπαίδευση,
χάριν του υπέρτερου στόχου που γι' αυτούς είναι η μαζική "στροφή προς την τ. ε. ε." και η διαφύλαξη της
"ποιότητας" και του αριστοκρατικού χαρακτήρα της ανώτατης βαθμίδας (Μπουζάκης, 1995, Νούτσος,
1986). Η ταξική διάσταση της επιλογής δεν αγνοείται από τους μεταρρυθμιστές, θεωρείται ωστόσο ως
αντικειμενική συνθήκη, ενώ προβάλλεται και η άποψη της βελτίωσης των προοπτικών των χαμηλότερων
στρωμάτων μέσα από τη διαδικασία αυτή (Μπουζάκης, 1995[1]).
Για τους δε, τη σοσιαλδημοκρατική παράταξη, η παρέμβαση για την εξίσωση των ευκαιριών
εντοπίζεται κυρίως στη μεταϋποχρεωτική (λυκειακή) βαθμίδα, όπου και επικεντρώνεται στην άρση των
φραγμών μετάβασης, στην κατοχύρωση των πολλαπλών ευκαιριών επιλογής καθώς και της θεσμικής
ισοτιμίας των κατευθύνσεων γενικής και τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Στην πράξη, και οι δυο πολιτικοί σχηματισμοί αναγνωρίζουν και νομιμοποιούν, από θέσεις αρχής, την
αντικειμενικότητα της σχολικής "αξιοκρατικής" επιλογής, αγνοώντας παράλληλα ουσιώδεις διαστάσεις
της αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας από τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς. Πρόκειται για τις
διαστάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του κοινωνικού / πολιτισμικού κεφαλαίου, διαστάσεις
καθοριστικής σημασίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση, με μη αναστρέψιμες συνέπειες σε ότι αφορά
την εξέλιξη της σχολικής πορείας και στην μεταϋποχρεωτική βαθμίδα. Στο επίπεδο των σχολικών
επιδόσεων, κρίσιμα πεδία παρέμβασης όπως, για παράδειγμα, η σχολική διαρροή, ο λειτουργικός
αναλφαβητισμός και γενικότερα η σχολική αποτυχία των παιδιών με λαϊκή κοινωνική προέλευση, καθώς
και η αναπαραγωγή των κοινωνικών στερεοτύπων του φύλου, ελάχιστα θίγονται ή και ολοσχερώς
απουσιάζουν από την προβληματική και την πρακτική των μεταρρυθμιστών, ενώ οι ταξικές ανισότητες
αντιμετωπίζονται αποκλειστικά στην εισοδηματική τους διάσταση. Κατά συνέπεια, η άρση των
εξεταστικών φραγμών, στην προαγωγή από τη μια τάξη στην άλλη και στη μετάβαση από τη μια βαθμίδα
στην επόμενη, ναι μεν ανοίγει δυνατότητες πρόσβασης στα παιδιά των χαμηλότερων κοινωνικών
στρωμάτων, δεν αναιρεί όμως και μάλιστα ενισχύει, όπως θα δείξουμε μέσα από την παρουσίαση των
στατιστικών μας δεδομένων, μια σκληρή ταξική επιλογή στο εσωτερικό του "ανοιχτού" σχολείου,
μεταφέροντας την στις ανώτερες βαθμίδες και συγκαλύπτοντας την μέσα από τη λειτουργία της
"αντικειμενικής" αξιολόγησης των ατομικών επιδόσεων.
Σ' ένα γενικότερο επίπεδο, προκύπτει από την ανάλυση αλλά και από τα στοιχεία που παρουσιάζουμε
στη συνέχεια, εναρμόνιση μεταξύ των δυο αξόνων, της τεχνικοοικονομικής και της ιδεολογικής και
κοινωνικοπολιτικής αποτελεσματικότητας, εφόσον το ζήτημα ιδωθεί από τη σκοπιά της αναπαραγωγής
των κυρίαρχων κοινωνικών / ταξικών σχέσεων εξουσίας, τόσο σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες
εξυπηρέτησης του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας (εκσυγχρονισμός προγραμμάτων /
περιεχομένων, ένταξη της επαγγελματικής κατάρτισης στο σχολείο, σύνδεση με το αναπτυξιακό πρότυπο
και αναπαραγωγή, μέσα από τις διαδικασίες αυτές, των ταξικών δομών), όσο και στο ιδεολογικό επίπεδο
(συγκάλυψη της ταξικότητας της επιλογής μέσα από τα ιδεολογήματα της ισότητας των ευκαιριών, της
αξιοκρατικής επιλογής και της ατομικής ευθύνης των νέων ως προς το αποτέλεσμα, ιδεολογήματα που
αποκτούν την πλέον επίσημη κάλυψη ως κρατικές πολιτικές).

3. ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
(1975 - 1991)
Το ερώτημα μας είναι κατά πόσον η εφαρμογή του σ. ε. σ. στην Ελλάδα βελτίωσε (μείωσε) τις
κοινωνικές ανισότητες πρόσβασης και την ταξικότητα της επιλογής στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα
στατιστικά δεδομένα που παρουσιάζουμε, η απάντηση εμπεριέχει αντιφατικά στοιχεία. Αναλυτικότερα:
Η επιμήκυνση της υποχρεωτικής, παρά τη βελτίωση των σχετικών δεδομένων (πιν.1 & 1 α) δεν
επέφερε και πλήρη εκκαθολίκευση της φοίτησης σε αυτή τη βαθμίδα (περίπου 10% της ηλικιακής
κατηγορίας βρίσκεται εκτός σχολείου το 1991, πιν. 1α). Το γεγονός αποδίδεται σε σημαντικές διαρροές
(εγκατάλειψη κατόπιν επανάληψης τάξεων, Λαρίου-Δρεττάκη, 1993) στο γυμνάσιο (πιν. 7). Πιο σημαντική
υπήρξε η αύξηση της συμμετοχής στη μεταϋποχρεωτική μέση βαθμίδα (πιν. 2). Ωστόσο, πρόκειται
για τάση που είχε ήδη εκδηλωθεί στην προ των μεταρρυθμίσεων περίοδο: Αύξηση του πληθυσμού
της μεταϋποχρεωτικής κατά 52,1% από το 1971 ως το 1975, έναντι μόνον 16,5% το 1991 (σύγκριση πιν. 2
και 5). Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος των νέων εξακολούθησε να επιλέγει τη γενική κατεύθυνση σ'
αυτή τη βαθμίδα (πιν. 5). Οι μεταρρυθμίσεις, εντούτοις, επέφεραν ένα σημαντικό ποιοτικό αποτέλεσμα:

την αναβάθμιση της τ. ε. ε. σε λυκειακή κατεύθυνση, με αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν μια καλύτερη
γενική παιδεία, πέραν της κατάρτισης, και επίσης να παραμένουν και περισσότερα χρόνια στο σχολείο,
όπως πιστεύουμε ότι αποτυπώνεται και στην εντυπωσιακή αύξηση του δείκτη συμμετοχής (πιν. 2).
Σημαίνει αυτό ότι αμβλύνθηκε και η ταξική επιλογή; Παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός της
γενίκευσης της μέσης εκπαίδευσης (το 1991, 66% των μαθητών που είχαν εγγραφεί 12χρόνια πριν στην
1η δημοτικού, ολοκληρώνουν και το λύκειο, πιν. 7), είναι σαφές ότι οι μαθητικές τους διαδρομές δεν είναι
ταυτόσημες: Τα ΤΕΛ απορροφούν κατά προτεραιότητα νέους εργατικής προέλευσης, ενώ οι γόνοι των
αστικών και μικροαστικών στρωμάτων κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στα γενικά Λύκεια (πιν. 8)
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται εντεινόμενο και στην γ'θμια εκπαίδευση. Η σημαντική αύξηση της
συμμετοχής (πιν. 3) εξελίσσεται παράλληλα με δυο άλλες επιμέρους τάσεις: Α)Η αύξηση του φοιτητικού
πληθυσμού οφείλεται, κυρίως, στο άνοιγμα της τεχνολογικής κατεύθυνσης: μικρή εμφανίζεται η αύξηση
του πληθυσμού των ΑΕΙ, παρότι τα τελευταία συγκεντρώνουν σταθερά την πλειονότητα των φοιτητών
(πιν. 9). Β)Η κοινωνική σύνθεση των φοιτητών γίνεται "αριστοκρατικότερη", παρά την άνοδο του δείκτη
συμμετοχής. Πιο συγκεκριμένα, τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ, αυξάνεται η συμμετοχή των νέων με πατέρα
ελεύθερο επαγγελματία, υπάλληλο γραφείου ή έμπορο, ενώ συρρικνώνεται η συμμετοχή των παιδιών των
αγροτών (ιδιαίτερα στα ΑΕΙ) και το ποσοστό των νέων εργατικής προέλευσης παραμένει σταθερό, παρά
το γεγονός ότι οι λαϊκές κατηγορίες (αγρότες, εργάτες) συμμετέχουν περισσότερο στα ΤΕΙ (πιν. 12, 13).
Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί σε κάποιο βαθμό σε γενικότερες κοινωνικές αναδιαρθρώσεις (μείωση αγροτικού
πληθυσμού, αύξηση ελευθέρων επαγγελμάτων, πιν. 14). Ωστόσο, η σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού
είναι σαφώς αναντίστοιχη με την αντίστοιχη δομή του ενεργού πληθυσμού (πιν. 14), γεγονός που
αναδεικνύει εύγλωττα την επιβίωση και μάλιστα την ενδυνάμωση του κοινωνικά επιλεκτικού ρόλου αυτής
της βαθμίδας.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως η αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού στις
ανώτερες βαθμίδες της εκπαιδευτικής πυραμίδας, στοιχείο εκδημοκρατισμού, συνδυάζεται με την
διοχέτευση των νέων στις διαφοροποιημένες και ιεραρχημένες κατευθύνσεις που οδηγούν σε άνισες θέσεις
του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας, και μάλιστα αυτή η διαφοροποιημένη διοχέτευση γίνεται σε
συνάφεια με την κοινωνική προέλευση των νέων. Πρόκειται δηλαδή για το φαινόμενο της "αντιστοιχίας"
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών / ταξικών ιεραρχικών δομών, γνωστό από κλασικές
κοινωνιολογικές μελέτες της εκπαίδευσης (Bowles & Gintis, 1976, Baudelot & Establet, 1971). Αυτή
ακριβώς η λειτουργία ενδυναμώθηκε με την εγκαθίδρυση του σ. ε. σ. και με την έννοια αυτή ενισχύθηκε
ο αναπαραγωγικός ρόλος της εκπαίδευσης προς πλέον "ορθόδοξες" καταυθύνσεις, ανατρέποντας τυχόν
παλαιότερες τάσεις και, οπωσδήποτε, ανατρέποντας τη γνωστή από παλιότερες μελέτες νεοελληνική
ιδιαιτερότητα
της
"δημοκρατικότερης"
σύνθεσης
του
φοιτητικού
πληθυσμού
(Τσουκαλάς,1975,1977,Λαμπίρη-Δημάκη, 1974).
Δυο λόγια ακόμη για τη συμμετοχή των κοριτσιών: Η δυναμική είσοδος των κοριτσιών στις μέσες
και ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, φαινόμενο που είχε αρχίσει από τις αρχές της δεκαετίας του '70,
ολοκληρώνεται την περίοδο αυτή φτάνοντας στο επίπεδο της υπερεκπροσώπησης στα ΑΕΙ και σε κάποιες
συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι καμία συγκεκριμένη μέριμνα ως προς τούτο
δεν ελήφθη από τις κρατικές πολιτικές. Το φαινόμενο είναι απόρροια γενικότερων τάσεων της περιόδου
αναφορικά με τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, οι προσανατολισμοί σπουδών των
κοριτσιών εξακολουθούν να υπακούουν σε σαφή στερεότυπα: Γενική εκπαίδευση αντί τεχνολογικών
κατευθύνσεων, καθηγητικές, παιδαγωγικές αλλά και δημοσιοϋπαλληλικές κατευθύνσεις στα ΑΕΙ, ενώ στις
Πολυτεχνικές σχολές, στις Ιατρικές και οι Φυσικές Επιστήμες, όπως και στα ΤΕΙ εν γένει υπερτερούν
αναλογικά οι άνδρες (πιν. 6, 10, 11). Μια επιπλέον υπόθεση προς διερεύνηση θα μπορούσε να είναι και η
ακόλουθη: το - δημοκρατικό - φαινόμενο της εξίσωσης της συμμετοχής των γυναικών στην
εκπαίδευση, συνδυαζόμενο με την ταξικότητα της επιλογής, οδήγησε σε περαιτέρω όξυνση της
τελευταίας, με την έννοια ότι κορίτσια ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων "κατέλαβαν" θέσεις που
παλαιότερα κατελάμβαναν αγόρια λαϊκής (κυρίως αγροτικής) προέλευσης, όπως Ακαδημίες, Νομική,
Οικονομικές επιστήμες κ. λ. π. (Φραγκουδάκη, 1985)

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από τα μέσα της δεκαετίας του '80 και ιδιαίτερα από τη δεκαετία του '90 και μετά, το εκπαιδευτικό
σχήμα που περιγράψαμε μετασχηματίζεται προς νέες κατευθύνσεις. Τόσο η τεχνικοοικονομική όσο και η
κοινωνική και πολιτικοϊδεολογική αποτελεσματικότητα αποκτούν νέα περιεχόμενα, προσαρμοζόμενα στη

σύγχρονη συγκυρία της κατάλυσης της "σοσιαλδημοκρατικής" συναίνεσης, που προαναφέραμε, υπό το
βάρος της πολυδιάστατης κοινωνικοοικονομικής / ιδεολογικής κρίσης και από την όξυνση των εγγενών
της αντιφάσεων. Η προσαρμογή της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις και στη λογική της αγοράς, στα πλαίσια
της ηγεμονικής σήμερα νεοφιλελεύθερης διαχείρισης, συμβαδίζει με την ουσιαστική εγκατάλειψη του
εξισωτικού αιτήματος, προς όφελος μιας "ποιότητας", τεχνοκρατικά ως επί το πλείστον προσδιοριζόμενης,
και μιας "διαφορετικότητας" που δεν συγκαλύπτει τις ταξικές ανισότητες, οι οποίες άλλωστε οξύνονται
διαρκώς. Το ζήτημα είναι εκτός των πλαισίων της εισήγησης μας. Με κριτήριο, ωστόσο, την επιδίωξη της
ισότητας και της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων προς την προοπτική της κατάργησης τους, ένα
αίτημα αξιακό και γι΄αυτό διαρκώς επίκαιρο, θεωρούμε πως: αν η προηγούμενη περίοδος αναδείκνυε, ως
ζητούμενο για την ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος, τη διερεύνηση εναλλακτικών, ριζοσπαστικών,
πέρα από τη "σοσιαλδημοκρατική" συναίνεση, προσεγγίσεων των κοινωνικών λειτουργιών της
εκπαίδευσης και αντίστοιχων πολιτικών, σήμερα το αίτημα αυτό είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ[2]
1. Δείκτης εγγραφής πληθυσμού και των δυο φύλων, ηλικίας 5 - 14 ετών, στην υποχρεωτική
εκπαίδευση (taux de scolarisation brut):
Έτη
Πληθυσμός 5 - 14
Μαθητές υποχρ.
Δείκτης (Μ / Π)
1971
1412140
1202544
85,2%
1991
1417880
1228970
86,7%
1α. Δείκτης εγγραφής πληθυσμού και των δυο φύλων, ηλικίας 5 - 14 ετών, στην υποχρεωτική
εκπαίδευση (taux de scolarisation net):
Έτη
Πληθυσμός 5 - 14
Μαθητές 5 - 14
Δείκτης (Μ / Π)
1971
1412140
1196360
84,7%
1991
1417880
1301320
91,8%
2. Δείκτης εγγραφής πληθυσμού και των δυο φύλων, ηλικίας 15 - 19 ετών,
στην μεταϋποχρεωτική εκπαίδευση
όλων
των
τύπων,
λύκεια
και
τεχνικές
σχολές
(taux de scolarisation brut):
Έτη
Πληθυσμός 15 - 19
Μαθητές μεταϋπ.
Δείκτης (Μ / Π)
1971
658480
240378
36,5%
1991
766605
425972
55,6%
3. Δείκτης εγγραφής πληθυσμού και των δυο φύλων, ηλικίας 20 - 24 ετών, στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση όλων των τύπων, ΑΕΙ και ΤΕΙ (taux de scolarisation brut):
Έτη
Πληθυσμός 20 - 24
Φοιτητές ΑΕΙ - ΤΕΙ
Δείκτης (Φ / Π)
1971
636176
85001
13,4%
1991
791412
171023
21,6%
4. Εξέλιξη μαθητικού πληθυσμού υποχρεωτικής
1975
Σύνολο
1251131
100
Δημοτικό
937123
100
Γυμνάσιο
314008
100

1991
1228970
784707
444263

5. Εξέλιξη μαθητικού πληθυσμού μεταϋποχρεωτικής κατά τύπους σχολείων
1975
εξέλιξη
Τύποι/Συν 1991
εξέλιξη
Σύνολο
365599
100
100
425972
116,5
Γεν. Λυκ.
233008
100
63,7
255352
109,6
ΤΕΛ[3]
14380
100
0
100608
699,6
ΕΠΛ[4]
4507
100
0
20896
463,6
ΤΕΣ
132591
100
36,3
49116
37

98,2%
83,6%
141,5%

Τύποι/Συν
100
59,9
23,6
4,9
11,5

6. Αναλογία κοριτσιών επί του συνόλου του πληθυσμού της ηλικιακής κατηγορίας και των
εγγεγραμμένων στις διάφορες βαθμίδες και τύπους της 12ετούς εκπαίδευσης
Έτη
5 - 14
Υποχρ. 15 - 19 Μεταϋπ. Γεν.Λ
ΤΕΛ
ΕΠΛ
ΤΕΣ
1971
48,5
47,8
49
36,3
50,6
34,5[5]
49,7[6]
13,4
1991
48,6
48,3
48,5
48,3
55,8
42,8
53
18,8
7. Κοόρτες 12ετούς εκπαίδευσης, και των δυο φύλων, από την 1η δημοτικού ως την αποφοίτηση από
το λύκειο
Τάξη
Έτος
Μαθητές
%
Έτος
Μαθητές
%
1η Δημ
1974/5
170036
100
1980/1
157543
100
6η Δημ
1979/80
155483
91,4
1985/6
155444
98,7
η
1 Γυμ
1980/1
169294
99,6
1986/7
174621
110,8
3η Γυμ
1982/3
129408
76,1
1988/9
135096
85,8
Αποφ. Γυμ 1982/3
114657
67,4
1988/9
125590
79,7
1η Λυκ
1983/4
124451
73,2
1989/90
3η Λυκ
1985/6
99677
58,5
1991/2
112701
71,5
Απόφ. Λυκ 1985/6
90225
53,1
1991/2
103963
66
8. Μαθητικός πληθυσμός 1ης Λυκείου της πρωτεύουσας κατά επάγγελμα πατέρα.
Πηγή: Έρευνα του 1988 της ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι., (1993), σ. 165.
Επάγγελμα
Παγκράτι
Περιστέρι
πατέρα
Γενικά Λύκεια
ΤΕΛ
Γενικά Λύκεια
ΤΕΛ
Άνεργος
3,2
0
4,9
3,6
Εργάτης/τεχνίτης 10,7
28,6
37,5
43,3
Αγρότης
1,1
0
1,3
0
Προσφ. Υπηρεσ. 35,8
17
32,3
36
Έμπορος
11,2
7
10,8
14,4
Δ. Υπάλληλος
18,7
9
11,4
2,7
Διευθυντ. Θέση
8,6
0
1,4
0
Ελεύθ. Επ.
10,7
0
1,4
0
Σύνολο
100
100
100
100
Αρ. Μαθητών
235
49
288
111
9. Εξέλιξη φοιτητικού και σπουδαστικού πληθυσμού κατά τύπους γ'θμιας.
Έτη
Σύνολο εξέλιξη ΑΕΙ
Εξέλιξη ΚΑΤΕΕ/ΤΕΙ εξέλιξη
1975/6 117246
100
95385
100
21861
100
1991/2 171023
145,9
115464
121,1
55559
254,1

ΑΕΙ/συν
81,4%
70,1%

10. Αναλογία κοριτσιών επί του συνόλου των εγγεγραμμένων κατά τύπους γ'θμιας (%)
Έτη
Σύνολο γ'θμιας
ΑΕΙ
ΚΑΤΕΕ / ΤΕΙ
1975/6
37
37,4
35
1991/2
51,7
53,7
47,5
11. Αναλογία κοριτσιών σε ΑΕΙ κατά κλάδους
ΣΧΟΛΕΣ
1975
1Φιλος., Θεολ., Παιδαγωγ.
71,9
2Καλές Τέχνες, Αρχιτεκτ.
48,1

1991
80,3
59,5

ΤΕΙ/συν
18,6%
29,9%

3Νομικές
4Κοινων.Οικον.Πολιτ.Επιστ.
5Μαθημ.Βιολ.Φυσικ.Επιστ.
6Πολυτεχνικές
7Ιατρικές, Φαρμακευτικές
8Γεωπον. Δασολ. Κτηνιατ.
9ΤΕΦΑΑ (μετά το 1986)
Σύνολο

41,8
33,7
26,9
8,4
32
24
37,4

12. Σύνθεση φοιτητικού πληθυσμού ΑΕΙ και των δυο φύλων, κατά
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1975
1. Ελευθ. Επαγγ. τεχν. κ. α. 10,9
2. Διοίκηση - Διεύθυνση
1
3. Υπάλληλοι γραφείων
15,3
4. Έμποροι, πωλητές κ.α.
12,9
5. Γεωργ, δασ. Αλιευ. Επαγ. 23,7
6. Τεχνίτες, εργάτες
21,9
7. Προσωπικές υπηρεσίες
4,7
8. Αταξινόμητα[7]
0,3
9. Ένοπλες δυνάμεις
1,8
10. Συνταξιούχοι
6,5
11. Δεν δήλωσαν
1
Σύνολο
100

64,7
54,2
40,8
22,2
42
33,9
41,7
53,7
επάγγελμα πατέρα
1991
19,8
0,9
21
14,4
9
21,6
4,4
0,3
1,9
6,3
0,6
100

13. Σύνθεση φοιτητικού πληθυσμού ΚΑΤΕΕ / ΤΕΙ και των δυο φύλων, κατά επάγγελμα πατέρα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1975
1991
1. Ελευθ. Επαγγ. τεχν. κ. α. 6,3
10,9
2. Διοίκηση - Διεύθυνση
0,6
0,5
3. Υπάλληλοι γραφείων
14,3
18,2
4. Έμποροι, πωλητές κ.α.
12,4
13,6
5. Γεωργ, δασ. Αλιευ. Επαγ. 28,4
13,6
6. Τεχνίτες, εργάτες
26,4
31,3
7. Προσωπικές υπηρεσίες
5,1
4,1
8. Αταξινόμητα
0,1
0,3
9. Ένοπλες δυνάμεις
1,1
1,3
10. Συνταξιούχοι
2,9
5,4
11. Δεν δήλωσαν
2,3
0,6
Σύνολο
100
100
14. Κατανομή ενεργού πληθυσμού
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1. Ελευθ. Επαγγ. τεχν. κ. α.
2. Διοίκηση - Διεύθυνση
3. Υπάλληλοι γραφείων
4. Έμποροι, πωλητές κ.α.
5. Γεωργ, δασ. Αλιευ. Επαγ.
6. Τεχνίτες, εργάτες
7. Προσωπικές υπηρεσίες
8. Αταξινόμητα
9. Ένοπλες δυνάμεις
10. Συνταξιούχοι

(άνδρες) κατά επαγγελματική κατηγορία
1971
1991
5,1
10,5
0,8
2,4
7
8
8,1
11,1
35,9
18,6
35,4
35
6,6
8,1
0,1
0
1,1
0,8
0
0

11. Δεν δήλωσαν
Σύνολο

0
100

5,4
100

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Γιάννης, Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης: 1974 - 1990, Θεμέλιο, Αθήνα, 2001.
ΚΑΖΑΜΙΑΣ Ανδρέας, Η εκπαιδευτική κρίση στην Ελλάδα και τα παράδοξα της: μια
ιστορική συγκριτική θεώρηση, Ακαδημία Αθηνών, 1983.
"Νεο-ευρωπαϊκός εκσυγχρονισμός και ελληνική εκπαίδευση" στο Α. ΚΑΖΑΜΙΑΣ,
Μ. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ (επιμ), Ελληνική
Εκπαίδευση:
Προοπτικές
Ανασυγκρότησης
και
Εκσυγχρονισμού , Σείριος, Αθήνα, 1995
CARNOY Martin, "Εκπαίδευση, Οικονομία και το Κράτος" στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 40, σ. 8 - 42).
ΛΑΜΠΙΡΗ - ΔΗΜΑΚΗ Ιωάννα, Προς μιαν ελληνική κοινωνιολογίαν της παιδείας, ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1974.
ΛΑΡΙΟΥ-ΔΡΕΤΤΑΚΗ Μαρία, Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παράγοντες που
σχετίζονται μ' αυτήν, Γρηγόρης, Αθήνα, 1993.
ΜΗΛΙΟΣ Γιάννης, "Τα όρια του τεχνοκρατισμού στην εκπαίδευση", περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 20, Ιαν.
Φεβ. 1985.
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ Σήφης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα , Gutenberg, Αθήνα, 1995.
ΝΟΥΤΣΟΣ Μπάμπης, Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική, Θεμέλιο, 1986, Αθήνα.
Εύη ΖΑΜΠΕΤΑ, "Η εκπαίδευση ως κοινωνική πολιτική του κράτους", στο Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική
Πολιτική, επιμ. Π. ΓΕΤΙΜΗΣ, Δ. ΓΡΑΒΑΡΗΣ, Θεμέλιο, Αθήνα, 1993, σ. 223 - 253.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ίρις, Η γεωγραφία των εκπαιδευτικών διαφοροποιήσεων: η μέση επαγγελματική
εκπαίδευση στη μεταπολεμική Ελλάδα, Οδυσσέας, Αθήνα, 1993.
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ Νίκος, Οι κοινωνικές τάξεις στο σύγχρονο καπιταλισμό, Θεμέλιο, Αθήνα, 1984.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, "Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα ως μηχανισμός κοινωνικής
αναπαραγωγής", περ. Δευκαλίων, τ. 13, Μάρτιος 1975, σ. 18 - 33.
Εξάρτηση και αναπαραγωγή: Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην
Ελλάδα (1830 - 1922), Θεμέλιο, Αθήνα, 1992 (α' έκδοση: 1977).
ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Άννα, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Παπαζήσης, Αθήνα, 1985.
ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Α., ΚΟΝΔΥΛΗ Μαριάννα, Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως πολιτική ιδεολογία: Η θέση των
πολιτικών κομμάτων για την εκπαίδευση, στο Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 3. Απρ. Ιουν. 1982
B. CHARLOT, L' ecole en mutation, Paris, Payot, 1987, ελληνική μετάφραση: «Το σχολείο αλλάζει»,
Αθήνα, Προτάσεις, 1992.
NEAVE Guy, "Interfaces between secondary and tertiary education", in Higher Education in Europe , Vol.
XII, No. 2, 1987,
ALTHUSSER Louis, Positions, Paris,Ed. Sociales, 1976.
BAUDELOT Christian, ESTABLET Roger, L' ecole capitaliste en France, Paris, Maspero, 1971.
BOWLES Samuel, GINTIS Herbert, Schooling in Capitalist America, 1976, op. cit.
FORQUIN Jean - Claude, L' approche sociologique de la reussite et de
l' echec scolaire: Inegalites de reussite scolaire et appartenance
sociale, Revue Francaise de Pedagogie, n. 59 et n.60, Paris, 1982.
Claus OFFE, Contradictions of the Welfare State, Hutchinson, London, 1984,

[1]

Μέσα από κείμενα των μεταρρυθμιστών (εισηγητικές εκθέσεις νόμων, αγορεύσεις στη Βουλή κ.α.)
που παραθέτει ο Μπουζάκης.
[2]
Όλα τα στοιχεία των πινάκων προέρχονται από επεξεργασίες δικές μας πάνω σε δεδομένα της ΕΣΥΕ,
από τις Στατιστικές της εκπαίδευσης και τις αντίστοιχες Στατιστικές επετηρίδες.

[3]

Για τα ΤΕΛ το πρώτο έτος αναφοράς είναι το 1977.
Για τα ΕΠΛ το πρώτο έτος αναφοράς είναι το 1984.
[5]
Για τα ΤΕΛ, το έτος πρώτης αναφοράς είναι το 1981.
[6]
Για τα ΕΠΛ το έτος πρώτης αναφοράς είναι το 1988.
[7]
Το 1991 στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι άνεργοι
[4]

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ 1907
Περσεφόνη Α. ΣΙΜΕΝΗ
Υπ. Δρ Παν/μίου Πατρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη σύντομη αυτή εργασία επιχειρείται μία θεώρηση των γεγονότων, που έμειναν γνωστά ως
«γυμναστικά». Πρόκειται για τις φοιτητικές ταραχές που σημειώθηκαν το Νοέμβριο του 1907, εξαιτίας της
υποχρεωτικής παρακολούθησης και εξέτασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο μάθημα της
γυμναστικής, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις πτυχιακές και διδακτορικές
εξετάσεις. Αφορμή των γεγονότων αποτέλεσε η άσχημη συμπεριφορά του διευθυντού του Ακαδημαϊκού
Γυμναστηρίου, απέναντι στους φοιτητές. Οι τελευταίοι, με μαζικά συλλαλητήρια, βίαιες συμπεριφορές,
απεργίες και καταλήψεις πανεπιστημιακών χώρων, ζήτησαν την απομάκρυνση του διευθυντού του
Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου, την αντικατάσταση της σουηδικής γυμναστικής με στρατιωτικές ασκήσεις και
το προαιρετικό του μαθήματος της γυμναστικής. Ως ένα ακόμη επεισόδιο σε μια μακρά σειρά φοιτητικών
κινητοποιήσεων και ταραχών, που εκδηλώνονται σε όλη τη διάρκεια του 19 ου αιώνα και ξεκινούν από
διάφορα πανεπιστημιακά αιτήματα, διαμαρτυρίες προς το Υπουργείο Παιδείας και την Πρυτανεία για τη
συμπεριφορά ή τον τρόπο διδασκαλίας συγκεκριμένων καθηγητών, τα «γυμναστικά» συνδέθηκαν με τη
συγκυρία αλλά κυρίως, με τις γενικότερες στάσεις και νοοτροπίες του φοιτητικού σώματος, έτσι όπως
είχαν διαμορφωθεί στο 19ο αιώνα.

ABSTRACT
In this paper the historical events that occurred at the Athens University on 1907 are presented.
Students, no matter what subject they were following, were forced to attend gymnastics, and this was
a prerequisite in order to obtain their degree. The behavior of the university sport hall director towards
the students, triggered a series of violent events such as, mass demonstrations, students abstaining
from their lessons, students overtaking of the university campus, demanding the dismissal of the
director, the change of the lessons “curriculum” from Swedish exercises to military type exercises and
the change of the obligatory gymnastics lesson to optional. This event is one of a series of student mass
demonstrations that took place during the whole 19th century, that characterize the attitudes and
behaviors of the students of the era.
«Ευθύς εν αρχή της εμής πρυτανείας εγένοντο ταραχαί φοιτητών εξ αφορμής του Ακαδειμικού
Γυμναστηρίου. Ομάς φοιτητών, επί τω λόγω ότι ο διευθυντής του Ακαδημεικού Γυμναστηρίου εφέρετο
ανοικείως προς αυτούς διενήργησε ταραχάς εν τω Γυμναστηρίω, κατέστρεψε τα βιβλία αυτού, διέκοψε τα
μαθήματα εν αυτώ, είτα δε δι’ επιτροπών και μετά επανειλημμένα συλλαλητήρια προ του Πανεπιστημίου
και υπαιθρίας αγορεύσεις ηξίωσε να απολυθή ο διευθυντής του ειρημένου γυμναστηρίου, να
αντικατασταθή δε η Σουηδική γυμναστική διά των στρατιωτικών ασκήσεων [...]» (Κατσαράς, 1909, σ.2122). Με αυτό το συνοπτικό τρόπο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 19071908, Μιχαήλ Κατσαράς, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, περιγράφει στον πρυτανικό του λόγο τα
γεγονότα που συνέβησαν το Νοέμβριο του 1907, γνωστά ως «γυμναστικά» και στα οποία είναι αφιερωμένη
η σημερινή ανακοίνωση(1). Πριν φτάσουμε στα γεγονότα, να δούμε την ιστορία της γυμναστικής στο
Πανεπιστήμιο.
Η γυμναστική εισήχθη, με πρωτοβουλία του υπουργού Παιδείας, Αθανάσιου Ευταξία, στα δημόσια
και ιδωτικά σχολεία, στη Σχολή των Βιομηχάνων Τεχνών (Πολυτεχνείο) και στο Πανεπιστήμιο το 1899, με

την ψήφιση του νόμου ΒΧΚΑ΄ «περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών συλλόγων»(2).
Νωρίτερα, με το νομοσχέδιο «περί Οργανισμού του Πανεπιστημίου» (1899), το οποίο παρέμεινε στα
χαρτιά, ο Αθ. Ευταξίας είχε εντάξει στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου τους «διδασκάλους»
των «τεχνικών μαθημάτων» της γυμναστικής και οπλασκίας (Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, 1899,
σ.992). Η καθιέρωση της γυμναστικής σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης έγινε στον απόηχο αφενός
της διοργάνωσης των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896 και αφετέρου του
ελληνοτουρκικού πολέμου το 1897, όπου στο στόχαστρο της μεταπολεμικής κριτικής μπήκε και η
εκπαίδευση, η μεταρρύθμιση της οποίας προβλήθηκε ως «η βάσις και η κρηπίς» οποιασδήποτε αλλαγής
στη χώρα (Εφημερίδα των συζητήσεων της Βουλής, 1899, σ.322). Η συμβολή της γυμναστικής στη
στρατιωτική προετοιμασία αναγράφεται ρητώς στη στοχοθεσία του μαθήματος: «Σκοπός της γυμναστικής
είνε η ανάπτυξις των σωματικών και η εν ακμή διατήρησις των ψυχικών δυνάμεων, η εν τη καρτερία έξις
και η διά τον στρατιωτικόν βίον προπαρασκευή των νέων» (Νόμος ΒΧΚΑ΄/1899, άρθρο 1).
Ωστόσο, αυτή τη φορά, παρά τη στοχοθεσία, η νομοθεσία του 1899 δεν περιελάμβανε
στρατιωτικές ασκήσεις στο πρόγραμμα των σχολείων, οι οποίες είχαν καταργηθεί από το 1893 (Κουλούρη,
1997, σ.60, 66). Μόνο για τους φοιτητές προέβλεπε την άσκηση «εν τε τη Γυμναστική και τη
οπλομαχητική» (Νόμος ΒΧΚΑ΄/1899, άρθρο 15), συνεχίζοντας θα λέγαμε, μία στρατιωτική «παράδοση»
που είχε δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο μετά το 1862, με την εισαγωγή της «οπλασκίας» στο
Πανεπιστήμιο και τη σύσταση της φοιτητικής φάλαγγας, ενός ένοπλου φοιτητικού σώματος διοικούμενου
από αξιωματικό του τακτικού στρατού(3). Ειδικότερα, «προς τελειοποίησιν των φοιτητών» στη
γυμναστική, ιδρύθηκε το Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο (Νόμος ΒΧΚΑ΄/1899, άρθρο 11). Το διάταγμα της
8ης Αυγούστου 1899 «περί οργανισμού του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου», που καθόριζε το προσωπικό και
τον τρόπο λειτουργίας του τελευταίου, όριζε σε πέντε τα «διδασκόμενα μαθήματα»: «1) Ανόργανος και
διά κινητών οργάνων γυμναστική. 2) Επί των παντοδαπών ακινήτων οργάνων του Γυμναστηρίου. 3)
Αθλητικαί ασκήσεις. 4) Επιχώριοι και ξέναι παιδιαί, και 5) Οπλομαχητική.» (άρθρο 5).
Η γυμναστική εντάχθηκε με το νόμο ΒΧΚΑ΄/1899 στα «γενικά» μαθήματα (άρθρο 53), που
παρακολουθούσαν υποχρεωτικά και εξετάζονταν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου(4). Το τελευταίο,
κατέτασσε τη γυμναστική στα πρωτεύοντα μαθήματα και επέτρεψε στο νομοθέτη να καθορίσει την τρίωρη
(«τουλάχιστον») εβδομαδιαία υποχρεωτική άσκηση των πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών στο
Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο (Διάταγμα της 8ης Αυγούστου 1899, άρθρο 2). Με το διάταγμα της
31ης Ιανουαρίου 1900 που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Α. Ευταξίας, στο τέλος του δευτέρου έτους των
σπουδών τους οι φοιτητές όλων των Σχολών «υποχρεούνται να υποστώσιν εξέτασιν επί πάντων των εν
τω Ακαδημαϊκώ Γυμναστηρίω διδασκομένων γυμναστικών μαθημάτων.» (άρθρο 1). Απαλλαγή των
φοιτητών από την υποχρέωση άσκησης και εξέτασης στη γυμναστική, μόνο λόγω σωματικής αναπηρίας
ή «εξ οργανικών νοσημάτων επιτεινομένων διά της γυμναστικής» (Διάταγμα της 8ης Αυγούστου 1899,
άρθρο 10), πιστοποιείται από τον ιατρό του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου και δίνεται από τον πρύτανη. Η
κρατική μέριμνα για την επιβολή της σωματικής άσκησης των φοιτητών επικυρώνεται τόσο με το μέτρο
της υποχρεωτικής, διά ειδικού καταλόγου, παρουσίας των φοιτητών στο Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο υπό
την ευθύνη του διευθυντού του τελευταίου (Διάταγμα της 8ης Αυγούστου 1899, άρθρο 9), όσο και με την
πιστοποίηση της εξέτασης των φοιτητών στη γυμναστική, με τη χορήγηση της σχετικής απόδειξης, ως
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις πτυχιακές εξετάσεις (Διάταγμα της 31ης Ιανουαρίου 1900, άρθρο 5).
Τίθεται ακόμη, το όριο των ογδόντα απουσιών και για τα δύο έτη φοίτησης στο Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο,
για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της γυμναστικής. Η υπέρβαση του ορίου αυτού υποχρεώνει τους φοιτητές
να φοιτήσουν «ανελλιπώς» για ένα ακόμη έτος στο Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο (ό.π., άρθρο 6).
Φαίνεται, ωστόσο, ότι υπήρχαν αντιδράσεις αλλά και πρακτικές δυσκολίες στην παρακολούθηση
της γυμναστικής από την πλευρά των φοιτητών, λόγω της αδυναμίας των τελευταίων «ως εκ της
αποστάσεως, να μεταβαίνωσι προς άσκησιν εις το παριλίσσιον Γυμναστήριον, κατά τας τεταγμένας ώρας
και καθ’ α ο νόμος απαιτεί» (Ι. Ευταξίας, Συνεδρία 8η, 10/1/1904. Πρακτικά Συγκλήτου 1902-1905, σ.273).
Το τελευταίο αποτέλεσε το βασικό επιχείρημα του πρύτανη του ακαδημαϊκού έτους 1903-1904, Ιωάννη
Ευταξία, καθηγητή της Νομικής Σχολής, ο οποίος πρότεινε στον υπουργό Παιδείας, Σπυρίδωνα Στάη, να
ιδρυθεί «κατάλληλον, άνευ πολυτελείας» (ό.π., σ.273) ειδικό γυμναστήριο για τους φοιτητές σε οικόπεδο
του Πανεπιστημίου(5). Με βάση την εισήγηση του Ι. Ευταξία (Συνεδρία 10 η 21/2/1904, Συνεδρία
13η 4/6/1904. Πρακτικά Συγκλήτου 1902-1905, σ. 289, 310), ο Σπυρίδων Στάης υπέγραψε το διάταγμα
της 13ης Μαΐου 1904, με το οποίο ενέκρινε την ανέγερση του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου, καλύπτοντας
τη σχετική δαπάνη από το κληροδότημα Δημητρίου Δωρίδου (Διάταγμα της 13ης Μαΐου 1904).

Έτσι, το Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1905-1906.
Παράλληλα, από το 1906 ξεκίνησε τη λειτουργία του «το διαμέρισμα των υπέρ των φοιτητών ιδρυθέντων
λουτρώνων», ενώ η Σύγκλητος εξέφρασε την επιθυμία να παράσχει τα «χρηματικά μέσα», προκειμένου
να ιδρυθεί στο Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο και σκοπευτήριο, «ανδρικής και κατ’ εξοχήν πατροπαραδότου
και χρησιμωτάτης ασκήσεως» (Χατζιδάκις, 1907, σ.40), κατά το χαρακτηρισμό του Γ. Χατζιδάκη, το οποίο
όμως δε λειτούργησε αμέσως. Την ίδια περίοδο (1907) και παράλληλα με αντίστοιχες εξελίξεις στο
γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα(6), εισήχθη η σκοποβολή στα γυμνάσια και στις δύο ανώτερες τάξεις των
ελληνικών σχολείων (Κουλούρη, 1997, σ.69).
Η φοιτητική αντίδραση στην υποχρεωτική παρακολούθηση και την εξέταση στο μάθημα της
γυμναστικής, ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις πτυχιακές και διδακτορικές εξετάσεις,
κορυφώθηκε το Νοέμβριο του 1907 με μαζικά συλλαλητήρια, βίαιες συμπεριφορές, απεργίες και
καταλήψεις. Αφορμή αποτέλεσε η άσχημη συμπεριφορά του διευθυντού του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου,
Αρβανίτη, απέναντι στους φοιτητές. Στις 20 Νοεμβρίου 1907, έπειτα από γενική πρόσκληση «περί του
ζητήματος της γυμναστικής», πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση φοιτητών από όλες τις Σχολές
στα προπύλαια της Ακαδημίας. Στη συγκέντρωση αυτή ο φοιτητής της Νομικής, Θεαγένης Θεοδωρίδης,
κατέκρινε τον Αρβανίτη αλλά και τη σουηδική γυμναστική, υποστηρίζοντας ότι οι φοιτητές πρέπει να
γυμνάζονται στρατιωτικώς, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένοι (Ακρόπολις, 21/11/1907). Οι
συγκεντρωμένοι φοιτητές εξέλεξαν μία επταμελή, προσωρινή επιτροπή, προκειμένου να συντάξει
υπόμνημα προς την Πρυτανεία με τα φοιτητικά αιτήματα: την απομάκρυνση του διευθυντού του
Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου, την αντικατάσταση της σουηδικής γυμναστικής με στρατιωτικές ασκήσεις,
το προαιρετικό του μαθήματος της γυμναστικής και την μέχρι της διευθετήσεως του ζητήματος παύση
κάθε γυμναστικής άσκησης (Συνεδρία Ζ΄, 22/11/1907. Πρακτικά Συγκλήτου 1907-1909, σ.27-28).
«Δυστυχώς [οι φοιτητές] δεν περιορίσθησαν μόνον εις ταύτα» (Συνεδρία Ζ΄, 22/11/1907. Πρακτικά
Συγκλήτου 1907-1909, τ.23, σ.27-28), θα πει ο πρύτανης, Μιχαήλ Κατσαράς στη Σύγκλητο. Οι φοιτητές
κατευθύνθηκαν στο Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο, όπου προκάλεσαν υλικές ζημιές.
Την επόμενη ημέρα η συγκέντρωση των φοιτητών επαναλήφθηκε στα προπύλαια του
Πανεπιστημίου (Ακρόπολις, 22/11/1907α), ενώ στη νέα φοιτητική «πολυπληθή και θορυβώδη
διαδήλωσιν» στις 22 Νοεμβρίου 1907 στα προπύλαια της Ακαδημίας, ο Μ. Κατσαράς εκφώνησε λόγο προς
τους συγκεντρωμένους φοιτητές, εκφράζοντας την άποψη «ότι δεν έπραξαν τούτο φοιτηταί αλλά ξένα
στοιχεία εισδύσαντα εντός των φοιτητών» και την ελπίδα «ότι το ζήτημα θα το μελετήση η Σύγκλητος και
ελπίζω ν’ αποφασίση συμφώνως με την επιθυμίαν σας»(7). Στην έκτακτη δίωρη συνεδρίαση της
Συγκλήτου το απόγευμα της ίδιας ημέρας, με πρόταση του Μ. Κατσαρά να εξετασθεί πρώτο «ο τρόπος δι’
ου οι φοιτηταί επραγματοποίησαν τα αιτήματα αυτών· δεύτερον δε τα ψυχολογικά τυχόν αίτια, άτινα
ηνάγκασαν αυτούς να προσενεχθώσιν ούτως» (Συνεδρία Ζ΄, 22/11/1907. Πρακτικά Συγκλήτου 1907-1909,
σ.28), συγκροτήθηκε «ανακριτική επιτροπή» αποτελούμενη από τον πρύτανη, Μ. Κατσαρά και τους
κοσμήτορες, Γεώργιο Αγγελόπουλο της Νομικής και Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο της Θεολογικής Σχολής,
προκειμένου να διερευνήσει εάν ήταν φοιτητές οι επιτιθέμενοι κατά του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου και
ποιοι ήταν και κατά πόσον ο διευθυντής του Γυμναστηρίου, Αρβανίτης, «εφέρετο ή ου, σκαιώς προς τους
φοιτητάς» (ό.π., σ.29-30).
Μπροστά στις εξελίξεις αυτές, ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Στεφανόπουλος φάνηκε θετικός
στις αιτιάσεις των φοιτητών για την προαιρετική άσκησή τους στο Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο και στις 23
Νοεμβρίου 1907 κάλεσε σε σύσκεψη τους κοσμήτορες των Σχολών «εν σχέσει προς τον ειρημένον νόμον.»
(Συνεδρία Ζ΄, 22/11/1907. Πρακτικά Συγκλήτου 1907-1909, σ.30). Στο νέο φοιτητικό συλλαλητήριο που
διοργανώθηκε στα προπύλαια της Ακαδημίας στις 24 Νοεμβρίου, με προτροπή του τελειόφοιτου της
Νομικής Σχολής, Γ. Παπανδρέου, «ένας με όλα τα στοιχεία τα δεικνύοντα ότι θα διαπρέψη και εις το
πρακτικόν του στάδιον», κατά το σχόλιο της εφημερίδας Ακρόπολις (25/11/1907α), οι φοιτητές «εν
σώματι» μετέβησαν στον υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Στεφανόπουλο και στον πρύτανη, Μ. Κατσαρά, για
να τους επιδώσουν τα υπομνήματα, με τα οποία ζητούσαν εκ νέου την αντικατάσταση του Αρβανίτη και
τη μετατροπή της αναγκαστικής Σουηδικής γυμναστικής σε προαιρετική στρατιωτική, λαμβάνοντας τη
διαβεβαίωση των τελευταίων, ότι η γυμναστική θα είναι προαιρετική και ότι θα γίνονται εξετάσεις υπό
την εποπτεία των κοσμητόρων (Ακρόπολις, 25/11/1907α).
Ενώ οι ανακρίσεις για τα γεγονότα στο Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο, με εισαγγελική εντολή είχαν
ξεκινήσει(8), το έργο της «ανακριτικής επιτροπής» των συγκλητικών καθηγητών που ξεκίνησε στις 30
Νοεμβρίου(9), οδήγησε σε δύο νέες συγκεντρώσεις των φοιτητών στα προπύλαια της Ακαδημίας τις δύο
αμέσως επόμενες ημέρες. Στη δεύτερη πολυπληθέστερη συγκέντρωση, στις 2 Δεκεμβρίου 1907, με τη

συμμετοχή τριακοσίων περίπου φοιτητών των διαφόρων Σχολών και μαθητών των Βιομηχάνων Τεχνών
του Πολυτεχνείου, οι οποίοι, έχοντας τις ίδιες υποχρεώσεις στο μάθημα της γυμναστικής σύμφωνα με το
νόμο ΒΧΚΑ΄/1899, είχαν δηλώσει τη συμπαράστασή τους στις φοιτητικές κινητοποιήσεις και την εκ των
προτέρων αποδοχή όλων των αποφάσεων των φοιτητών (Ακρόπολις, 23/11/1907), αποφασίστηκε «διά
βοής», με βάση την πρόταση του φοιτητή του Φαρμακευτικού Σχολείου, Δ. Λαμπρινόπουλου, ο οποίος
είχε ανακριθεί από την επιτροπή των συγκλητικών, «όπως κηρυχθεί από της αύριον γενική απεργία καθ’
όλον το Πανεπιστήμιον»(10).
Η απόφαση των φοιτητών για απεργία, υλοποιήθηκε την επόμενη ημέρα, 3 Δεκεμβρίου, με τη
«διά της βίας διακοπή των μαθημάτων» (Ακρόπολις, 4/12/1907) του καθηγητή του Εκκλησιαστικού
Δικαίου στη Νομική Σχολή, Ιωάννη Ευταξία και του καθηγητή της Ιστορίας στη Φιλοσοφική, Παύλου
Καρολίδη. Στην τελευταία μάλιστα περίπτωση, ένας από τους ελάχιστους φοιτητές του Π. Καρολίδη
δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε στο κεφάλι(11).
Η δεκαμελής επιτροπή των φοιτητών με αρχηγούς το Γεώργιο Παπανδρέου και το Θεαγένη
Θεοδωρίδη, που εκλέχτηκε από το συγκεντρωμένο πλήθος των φοιτητών στα προπύλαια της Ακαδημίας
αμέσως μετά τη βίαιη διακοπή των μαθημάτων, επιχείρησε να υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας και τον
πρύτανη ένα ψήφισμα. Σε αυτό οι φοιτητές αρχικά εξέφραζαν την ικανοποίησή τους για το απαλλακτικό
πόρισμα της «ανακριτικής επιτροπής» των συγκλητικών καθηγητών, που βεβαίωνε ότι «ουδείς φοιτητής
μέχρι της ώρας αποδεικνύεται πρωταίτιος των εκτρόπων σκηνών» (Συνεδρία Η΄, 3/12/1907. Πρακτικά
Συγκλήτου 1907-1909, σ.35), ενώ ζητούσαν την «άρσιν του επικειμένου Διατάγματος επαφιεμένης της
γυμναστικής εις την εκτίμησιν των φοιτητών» και την ταχεία απομάκρυνση «του τόσας δυσαρέστους
σκηνάς προκαλέσαντος» διευθυντού του Γυμναστηρίου(12).
Ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Στεφανόπουλος αρνήθηκε να δεχτεί το ψήφισμα των φοιτητών,
χαρακτηρίζοντας το διάβημά τους ως «έκνομον» και τους κάλεσε να σταματήσουν την απεργία, ώστε να
μην αναγκασθεί να λάβει μέτρα, «τα οποία αρμόζουν εις εξεγέρσεις αμορφώτων λαϊκών
λαϊκών [sic] τάξεων καί όχι Ακαδημαϊκών πολιτών, εχόντων αξιώσεις πεπαιδευμένων.» (Ακρόπολις,
4/12/1907). Ανάλογη ήταν και η θέση της Συγκλήτου, η οποία αποφάνθηκε ότι είναι αναγκαία η «αυστηρά
και αδυσώπητος» (Συνεδρία Η΄, 3/12/1907. Πρακτικά Συγκλήτου 1907-1909, σ.36) τιμωρία των ενόχων
της απεργιακής κινητοποίησης, η διενέργεια ανακρίσεων που ανατέθηκαν στον κοσμήτορα της Νομικής,
Γεώργιο Αγγελόπουλο και τέλος, να κληθεί η «δημοσία αρχή όπως συνδράμη το Πανεπιστήμιον κατά των
ταραξιών» (ό.π., σ.36-37), ενώ υπήρξαν και σκέψεις για το κλείσιμο του Πανεπιστημίου για ένα εξάμηνο,
εάν οι φοιτητές συνέχιζαν την απεργία (Πρόταση του κοσμήτορα της Ιατρικής, Θεόδωρου Ζαΐμη, ό.π.,
σ.36).
Μπροστά στην αρνητική τροπή των πραγμάτων και στην πιθανότητα κλεισίματος του
Πανεπιστημίου, οι φοιτητές αποφάσισαν να προβούν το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου στην κατάληψη του
Πανεπιστημίου (Ακρόπολις, 4/12/1907). Η Κυβέρνηση Γεωργίου Θεοτόκη, έχοντας κάποιες πληροφορίες
για τις προθέσεις αυτές των φοιτητών και με τη συναίνεση της Συγκλήτου, η οποία και αποφάσισε να
διακόψει τα μαθήματα για δεκαπενθήμερο λόγω της υφιστάμενης «ανωμάλου καταστάσεως»(13),
κατέλαβε το Πανεπιστήμιο στρατιωτικώς. Το γεγονός περιγράφει η εφημερίδα Ακρόπολις: «Πράγματι διά
της νοτίας πύλης ανήλθαν εντός του προαυλίου του Πανεπιστημίου, [...] 36 χωροφύλακες, δύο
ενωμοτάρχαι υπό τον αστυνόμον κ. Πολυχρονάκην. Επίσης διά της αντιθέτου ισάριθμοι υπό τον αστυνόμον
Χασεκήν. Περιήρχοντο δε το Πανεπιστήμιον περί τους 30 έφιπποι χωροφύλακες υπό τον μοίραρχον κ.
Ζυμβρακάκην.» (Ακρόπολις, 5/12/1907α). Η κατάληξη των παραπάνω επεισοδίων ήταν μάλλον
απροσδόκητη(14). Το απόγευμα της 4ης Δεκεμβρίου, ομάδες φοιτητών κατέλαβαν το Ανατομείο και τη
Νομική Σχολή. Η πρώτη ενέργεια των έγκλειστων φοιτητών, -που, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα,
ανέρχονταν στους 300-400 φοιτητές (Ακρόπολις, 5/12/1907α)- ήταν να οργανωθούν στρατιωτικά.
«Αμέσως ετάχθησαν φρουροί εις τας τρεις εισόδους από τας οποίας υπήρχε φόβος να εισέλθουν
στρατιώται, δηλαδή από την επί της οδού Σίνα της Νομ. Σχολής, Ακαδημίας και Μασσαλίας του
Ανατομείου» (ό.π.), γράφει η εφημερίδα Ακρόπολις, ενώ στο αμφιθέατρο του Ανατομείου, προσκλήθηκαν
οι φοιτητές που είχαν περίστροφα, «διά να μετρηθούν τα όπλα και κανονισθή η άμυνα» (ό.π.), ενώ
εκλέχθηκε και ένας φρούραρχος (ο φοιτητής της Ιατρικής, Π. Καζάκος).
Η κατάληψη του Ανατομείου και της Νομικής Σχολής αποδοκιμάστηκε έντονα από τη Σύγκλητο.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, σε έκτακτη συνεδρίαση που έγινε με πρόσκληση του πρύτανη στον οίκο του,
η Σύγκλητος προέβη στη λήψη πειθαρχικών μέτρων εναντίον των φοιτητών που, κατά την εισήγηση του
Γ. Αγγελόπουλου, ο οποίος είχε διεξάγει τις σχετικές ανακρίσεις για τις ταραχές, είχαν λάβει μέρος και
πρωτοστάτησαν σε αυτές. Η απόφαση της πανεπιστημιακής αρχής για την αυστηρότητα και την άμεση

δημοσίευση των ποινών στόχευε «εις την συνέτισιν των ταραχοποιών» (Συνεδρία Ι΄, 4/12/1907. Πρακτικά
Συγκλήτου 1907-1909, σ.38-39), ώστε να λήξει η φοιτητική κατάληψη. Η Σύγκλητος επέβαλε ποινή
«παντελούς αποβολής» από το Πανεπιστήμιο στο φοιτητή της Νομικής, Θεαγένη Θεοδωρίδη, ενώ ποινή
διετούς αποβολής όρισε για τον Γ. Παπανδρέου και το φοιτητή του Φαρμακευτικού Σχολείου Δ.
Λαμπρινόπουλο. Αποβολή ενός έτους επέβαλε στο φοιτητή της Νομικής Μιλτιάδη Μποσίνη, «ως ενεργώς
και τούτον μετάσχοντα των ταραχών.» (ό.π.). Χαρακτηριστική της αποφασιστικότητας των
πανεπιστημιακών αρχών να επαναφέρουν και να διαφυλάξουν την τάξη ήταν η τελευταία φράση στο
κείμενο της ανακοίνωσης των πειθαρχικών ποινών στον ημερήσιο τύπο: «Η Σύγκλητος θέλει
εξακολουθήση το έργον της και επιφυλάσσεται να τιμωρήση και πάντας όσοι αποδειχθώσιν ότι μετήλθαν
βίαν.» (Ακρόπολις, 5/12/1907α).
Έντονη ήταν και η αντίδραση της Κυβέρνησης Γ. Θεοτόκη. Η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων,
που πολιόρκησαν τις τρεις εισόδους του Ανατομείου και της Νομικής Σχολής(15), οδήγησε σε συμπλοκές,
με ανταλλαγή πυροβολισμών, μεταξύ των έγκλειστων φοιτητών και των χωροφυλάκων, αλλά και σε
επεισόδια έξω από το Ανατομείο, όπου υπήρχαν φοιτητές που αποδοκίμαζαν τους χωροφύλακες. Οι
τελευταίοι έτρεξαν να διαλύσουν το πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνόμος. Η
παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε την αποχώρηση των φοιτητών, δεν έφερε αποτέλεσμα. Το
πλήθος των συγκεντρωμένων φοιτητών αποδοκιμάζοντας την αστυνομία, επιδίωξε να συναντηθεί με τον
πρόεδρο της Βουλής, Νικόλαο Λεβίδη (βουλευτής Αττικής) για να διαμαρτυρηθεί «κατά της αστυνομικής
αρχής, ήτις προέβη εις την πολιορκίαν του Ανατομείου και η οποία επυροβόλησε κατ’ αυτών.» (Ακρόπολις,
5/12/1907α). Η διαμαρτυρία των φοιτητών μετατράπηκε σε συλλαλητήριο στον περίβολο της Βουλής και
στους δρόμους, ενώ το πλήθος όρμησε και στα γραφεία των εφημερίδων, για να παρακαλέσει τους
διευθυντές των εφημερίδων να προβούν στην έκδοση παραρτήματος «εις το οποίον να αναγράφεται η
προς αυτούς στάσις των οργάνων της αστυνομίας.» (Ακρόπολις, 5/12/1907α).
Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν διασπαστικές κινήσεις στο φοιτητικό κόσμο. Φοιτητές που είχαν
λάβει τις αποδείξεις εξέτασης στη γυμναστική, εκδήλωσαν την αντίθεσή τους στην απεργιακή
κινητοποίηση, ενώ υποστήριξαν τη στάση του διευθυντού του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου, Αρβανίτη
(ό.π.). Στην ίδια πλευρά τάχθηκαν οι εκ του υπόδουλου ελληνισμού φοιτητές, οι οποίοι, μετά τη φοιτητική
κατάληψη του Ανατομείου και της Νομικής Σχολής, συνέταξαν υπόμνημα προς τον υπουργό Παιδείας και
τον πρύτανη. Σε αυτό το υπόμνημα, απειλώντας ότι «εάν εξακολουθήση η αυτή κατάστασις θα
αναγκασθούν να υπάγουν εις ξένα Πανεπιστήμια», ζητούσαν «την τιμωρίαν των πρωταιτίων και την
αποκατάστασιν της ησυχίας, διά να δυνηθώσι να εξακολουθήσωσι τα μαθήματά των.» (ό.π.).
Η κατάληψη διήρκεσε μία ημέρα. Η υπόθεση όμως δεν τελείωσε εδώ. Τις αμέσως επόμενες ημέρες
πραγματοποιήθηκαν ανακρίσεις για τις ταραχές από τις πανεπιστημιακές αρχές και την εισαγγελία, ενώ
συγχρόνως εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης κατά των πρωταίτιων της απεργίας και της κατάληψης(16),
συνελήφθησαν ορισμένοι και προφυλακίστηκαν(17), μεταξύ των οποίων ήταν και ο Γ. Παπανδρέου(18).
Η Σύγκλητος στη συνεδρία της στις 8 Δεκεμβρίου 1907 επέβελε πειθαρχικές ποινές σε τέσσερις ακόμη
φοιτητές. Από αυτούς, ποινή οριστικής αποβολής επέβαλε στο «φρούραρχο» του Ανατομείου, Π.
Καζάκο(19).
Η φοιτητική κινητοποίηση δεν έφερε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η γυμναστική παρέμεινε
υποχρεωτικό μάθημα, η σουηδική γυμναστική διατήρησε αλώβητη τη θέση της, όπως και ο διευθυντής
του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου. Οι φοιτητές που είχαν υποστεί την τιμωρία της Συγκλήτου με αποβολή
από το Πανεπιστήμιο ενός ή δύο ετών, «αναλογιζόμενοι ότι η δικαία αύτη τιμωρία επιφέρει θλιβερώτατα
διά την τύχην ημών αποτελέσματα», ζήτησαν με αναφορά τους προς την Πρυτανεία την «επιείκειαν και
συγγνώμην» της Συγκλήτου(20). Η Σύγκλητος αποδέχτηκε την αίτηση των φοιτητών και προέβη στη
μείωση κατά το ήμυσι της αρχικής ποινής κάθε φοιτητή (Συνεδρία ΙΘ΄, 3/4/1908. Πρακτικά Συγκλήτου
1907-1909, σ.108-109), παρά την ύπαρξη αντίθετων φωνών, που υποστήριξαν την εμμονή της Συγκλήτου
στις αρχικές της αποφάσεις, «εάν θέλη να ώσιν αύται σεβασταί και αποτελεσματικαί∙ άλλως», όπως
σημειώνει ο Δημήτριος Πατσόπουλος, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής, «διατρέχομεν τον κίνδυνον να
καταστήσωμεν το Πανεπιστήμιον εστίαν συνεχών ταραχών» (Συνεδρία ΙΔ΄, 9/2/1908. Πρακτικά
Συγκλήτου 1907-1909, σ.72).
Ως προς τις αιτίες των φοιτητικών ταραχών, η εφημερίδα Ακρόπολις, η οποία είχε τηρήσει αρχικά
ευνοϊκή στάση απέναντι στους φοιτητές, επιχείρησε να δώσει μία απάντηση. Η αιτία της φοιτητικής
απειθαρχίας βρισκόταν έξω από τους φοιτητές, στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος που τους
παρήγαγε και στις αξίες που τους μετέδιδε. «Αλλά πταίουν οι φοιτηταί διότι γίνονται όργανα αντιδράσεως
των ιδίων εαυτών των; [...] Όταν αναλογισθή τις οπόθεν προέρχονται. Από Γυμνάσια νεκρά, χωλά,

αμαρτωλά, παπαγαλλικά, άστοχα και άσκοπα [...] Όταν αναλογισθή ότι από τοιούτου είδους φυτώρια
εξερχόμενοι εισέρχονται εις Πανεπιστήμιον μη διατελούν εις ακμήν, μη έχον την ζωήν των γερμανικών
Πανεπιστημίων, με πολλάς ατελείας, με ανεπάρκειαν εδρών, ανεπάρκειαν επίσης πολλών καθηγητών κατά
το ποιόν αυτών. Τότε οποία ιδανικά, οποίας παραδόσεις, οποίαν πειθαρχίαν θέλετε να είνε γεμάτα τα
στήθη και τα πνεύματα των φοιτητών;» (Ακρόπολις, 22/11/1907β). Αναφερόμενος ειδικότερα, στα
«γυμναστικά», ο αρθρογράφος αποδίδει την αντίδραση των φοιτητών κατά της γυμναστικής, στο γεγονός
πως το Πανεπιστήμιο αδράνησε, ώστε οι φοιτητές να αγαπήσουν «την Γυμναστικήν, την εκδρομήν, τον
υπαίθριον βίον, το άσμα, την μουσικήν, το πένταθλον». Αλλά και την αντιπάθεια των φοιτητών προς τη
σουηδική γυμναστική, ο αρθρογράφος αποδίδει στην ελλειπή κατάρτιση των γυμναστών στο είδος αυτό.
«Εάν έφερναν ένα Σουηδόν γυμναστήν», αναρωτιέται, «δεν θ’ αγαπούσαν οι φοιτηταί περισσότερο την
Σουηδικήν γυμναστικήν;» (ό.π.).
Ωστόσο, μετά την κατάληψη του Ανατομείου και της Νομικής Σχολής, η ίδια εφημερίδα
διατύπωσε την άποψη πως το Πανεπιστήμιο και το Κράτος είναι αρκετά επιεικείς έναντι των φοιτητών,
ενώ τα αίτια των φοιτητικών ταραχών σχετίζονταν με την κατανάλωση του ελεύθερου χρόνου των
φοιτητών στο καφενείο παρά στο γυμναστήριο(21). Για το τελευταίο αναφέρει: «Οι
φοιτηταί [...] εξηγέρθησαν κατά της γυμναστικής! Δηλαδή κατά της υγείας, του αθλητισμού, της προόδου.
Και υπέρ του καφενείου, του μαρασμού, της αποκτηνώσεως, της αυτοκτονίας αυτών των ιδίων και κατά
συνέπειαν της Ελληνικής φυλής. Από της απόψεως της ιδέας περί γυμναστικής, αυτή είνε η λογική της
τελευταίας φοιτητικής εξεγέρσεως.» (Ακρόπολις, 5/12/1907γ). Αυτό αποτελούσε άλλωστε το κεντρικό
επιχείρημα στο λόγο περί γυμναστικής που επικρατούσε στο Πανεπιστήμιο. Ο Γεώργιος Χατζιδάκης,
καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής, σημείωνε στις αρχές του 1907, ότι με τη γυμναστική «και το σώμα
εξυγιαίνεται και καθίσταται άλκιμον, και η ψυχή απαλλάσσεται των τη σχολή και αργία παρομαρτούντων
κακών.» (Χατζιδάκις, 1907, σ.40).
Γενικότερα, τα «γυμναστικά» μπορεί κανείς να τα εντάξει στην κατηγορία εκείνη των φοιτητικών
κινητοποιήσεων, που εκδηλώνονται σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και ξεκινούν από διάφορα
πανεπιστημιακά αιτήματα, διαμαρτυρίες προς το Υπουργείο Παιδείας και την Πρυτανεία για τη
συμπεριφορά ή τον τρόπο διδασκαλίας συγκεκριμένων καθηγητών. Οι κινητοποιήσεις αυτές
προσλαμβάνουν ένα δυναμικό, συλλογικό χαρακτήρα, με ταραχές στις αίθουσες διδασκαλίας, αποχή από
τα μαθήματα, διαδηλώσεις στα προπύλαια και καταλήψεις πανεπιστημιακών χώρων (Λάππας, 1997,
σ.407). Στην περίπτωση των φοιτητικών ταραχών του 1907, πέρα από τη διατύπωση διαμαρτυριών για
τη συμπεριφορά του διευθυντή του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου, το αίτημα των φοιτητών για τη
μετατροπή της αναγκαστικής Σουηδικής γυμναστικής σε προαιρετική στρατιωτική, φανερώνει την
επιθυμία τους, όπως και σε άλλες αντίστοιχες κινητοποιήσεις, να παίξουν ενεργητικό ρόλο στα
πανεπιστημιακά πράγματα, διατυπώνοντας γνώμη σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση των
σπουδών.
Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα της υποχρεωτικής προσαγωγής των αποδείξεων εξέτασης στο
μάθημα αυτό, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις πτυχιακές εξετάσεις, φαίνεται να αποτέλεσε το
πρακτικό κίνητρο των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Για το τελευταίο, ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι
φοιτητές στο Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο, μεταξύ των άλλων, έσκισαν τους καταλόγους, το αποδεικτικό
δηλαδή, των παρουσιών και της συμμετοχής τους στο μάθημα της γυμναστικής. Στο ζήτημα αυτό
διαφωτιστικός είναι ο Μ. Κατσαράς: «το αληθές είναι ότι τελειόφοιτοι έτοιμοι προς εξετάσεις, έχοντες
πλήρη τα δικαιολογητικά, εστερούντο μόνον της αποδείξεως εξετάσεως εις την γυμναστικήν» (Συνεδρία
Ζ΄, 22/11/1907. Πρακτικά Συγκλήτου 1907-1909, σ.29). Εξάλλου, από το πρώτο έτος εφαρμογής του
μέτρου (1899-1900), οι φοιτητές φαίνεται ότι δεν ακολούθησαν κατά γράμμα το νόμο (Κουλούρη, 1997,
σ.75), ενώ κατά καιρούς ζητούσαν να γίνονται δεκτοί στις διδακτορικές και πτυχιακές εξετάσεις, χωρίς
την προσαγωγή αποδείξεων εξέτασης στο μάθημα της γυμναστικής ή ακόμη και την πλήρη απαλλαγή
τους από τη γυμναστική(22). Γενικότερα, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών στάθηκαν αρνητικοί
στην υποχρεωτικότητα των μαθημάτων. Όντας φοιτητές σε ένα Πανεπιστήμιο με ιδιαίτερα φιλελεύθερη
οργάνωση σε όλο το 19ο αιώνα, αντιμετώπισαν, από την αρχή ακόμη της έναρξης λειτουργίας του
Πανεπιστημίου, με δυσπιστία το θεσμό των «γενικών» μαθημάτων, ακυρώνοντάς τον στην πράξη,
συνήθως με την ανοχή των καθηγητών. Το 1907 ο θεσμός βρισκόταν σε μεγάλη κρίση και τέσσερα χρόνια
αργότερα, με τον Οργανισμό του 1911, καταργείται.
Επιπρόσθετα, η αντίδραση των φοιτητών στην υποχρεωτική παρακολούθηση της γυμναστικής
φαίνεται να σχετίζεται με τη γενικότερη άποψη που επικρατούσε για το μάθημα (όπως και για τους
καθηγητές που το δίδασκαν), το οποίο δεν έχαιρε της εκτίμησης γονέων, μαθητών και καθηγητών της

μέσης εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει η Χριστίνα Κουλούρη, για το μειωμένο κύρος του μαθήματος αυτού
στη συνείδηση των νέων, ευθύνη είχαν οι γονείς που δυσπιστούσαν απέναντι στη νέα «μόδα» της
γυμναστικής, ενώ οι μαθητές, λόγω της διαδικασίας βαθμολόγησής τους, υποτιμούσαν το μάθημα και οι
καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης θεωρούσαν υποδεέστερους τους γυμναστές (Κουλούρη, 1997, σ.7475). Παράλληλα, το αίτημα για τη στρατιωτική άσκηση και την κατάργηση της σουηδικής γυμναστικής
«ως αρμοζούσης εις ανήβους»(23), δεν είναι άσχετο από τον τρόπο με τον οποίο είχε διαπαιδαγωγηθεί
επί χρόνια η φοιτητική νεολαία: με στρατιωτικού τύπου πρακτικές μέσα από τη φοιτητική φάλαγγα, αλλά
και με την κρατική μέριμνα για τη σύνδεση της σωματικής αγωγής με τη στρατιωτική άσκηση στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το τελευταίο εμφανίζεται μέσα από μία σειρά πολιτικών πρωτοβουλιών
για την επιβολή της στρατιωτικής προετοιμασίας στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης μετά το 1871(24),
αλλά και από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε την περίοδο αυτή στην Ευρώπη, όπου απώτερος
στόχος της σωματικής άσκησης αποτελούσε η στρατιωτική προετοιμασία (Κουλούρη, 1997, σ. 58).
Από την πλευρά του Πανεπιστημίου, οι διαμαρτυρίες των φοιτητών και το πνεύμα απείθειας και
ανεξαρτησίας που χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά τους προκαλεί φόβους και ανησυχίες στις
πανεπιστημιακές αρχές. Μπορεί τα αιτήματα των φοιτητών να μην είναι τελείως αδικαιολόγητα, ο τρόπος
όμως με τον οποίο τίθενται από τους φοιτητές, διαταράσσει την πανεπιστημιακή τάξη, μειώνει το κύρος
των καθηγητών και μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, τις οποίες το
Πανεπιστήμιο πρέπει οπωσδήποτε να προλάβει. Χαρακτηριστικά ο Γ. Αγγελόπουλος σημειώνει: «οσάκις
εγένοντο ταραχαί εις το Πανεπιστήμιον, πάντοτε επρωτοστάτησεν εις την τιμωρίαν αυτών το
Πανεπιστήμιον.» (Συνεδρία Ζ΄, 22/11/1907. Στα Πρακτικά Συγκλήτου 1907-1909, τ.23, σ.30). Ο ίδιος θα
αρνηθεί τη μεταβολή του ισχύοντος καθεστώτος για το μάθημα της γυμναστικής και επομένως την
ικανοποίηση των φοιτητών, «διότι κίνδυνος είναι να ενθαρρυνθώσιν εκ τούτου παρά να αποτραπώσιν οι
φοιτηταί.» (ό.π.).
Έξι χρόνια μετά τα «Ευαγγελικά», που κόστισαν την πτώση της Κυβέρνησης Γ. Θεοτόκη, τα νέα
επειδόσια περιορίστηκαν τελικώς εντός του Πανεπιστημίου και αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από τις
πρυτανικές και τις κυβερνητικές αρχές. Επεισόδιο σε μια μακρά σειρά κινητοποιήσεων και ταραχών, τα
«γυμναστικά» συνδέθηκαν, όπως επιχειρήσαμε να δείξουμε, με τη συγκυρία αλλά κυρίως, με τις
γενικότερες στάσεις και νοοτροπίες του φοιτητικού σώματος, έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί στο
19ο αιώνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1) Στις εργασίες που αφορούν στο ελληνικό φοιτητικό κίνημα την περίοδο που μας απασχολεί, τα
«γυμναστικά» είτε δεν εξετάζονται καθόλου (όπως στα έργο του Λάζου, 1987), είτε αναφέρονται
τα γεγονότα με συνοπτικό και περιγραφικό τρόπο (βλ. την εργασία του Γιάνναρη, 1993, σ.305306).
(2) Έχει προηγηθεί η εισαγωγή, από την Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη, το 1880, της γυμναστικής στα
γυμνάσια και ένα χρόνο μετά στα ελληνικά σχολεία. (Κουλούρη, 1997, σ.55-56).
(3) Με το ψήφισμα της 21ης Σεπτεμβρίου 1862 εισήχθη η σκοποβολή στο Πανεπιστήμιο και
δημιουργήθηκε η φοιτητική φάλαγγα, η οποία διαλύθηκε δύο χρόνια αργότερα, ενώ προσπάθειες
για την ανασύστασή της έγιναν δέκα χρόνια μετά (Λάζος, 1989). Ειδικότερα, για την ιστορία της
φάλαγγας βλ. Λάζος, 1980.
(4) Πρόκειται για μία σειρά μαθημάτων τα οποία οι φοιτητές όφειλαν να παρακολουθούν και να
εξετάζονται, θεσμός που είχε νομοθετηθεί με το ιδρυτικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου (Διάταγμα
της 14ης Απριλίου 1837, άρθρο 7).
(5) Με πρόταση του Ι. Ευταξία, η Σύγκλητος συγκρότησε τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τον
αρχιτέκτονα του Πανεπιστημίου, το διευθυντή του ακαδημαϊκού γυμναστηρίου, και τον «ειδικώς
εν Ευρώπη περί τα γυμναστικά σπουδάσαντος» Ι. Χρυσάφη, προκειμένου να συντάξει τον
προϋπολογισμό και το σχέδιο για το Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο στο πανεπιστημιακό γήπεδο πίσω
από το Χημείο, τα οποία και κατατέθηκαν στον υπουργό Παιδείας, Σπ. Στάη. (Συνεδρία 8 η,
10/1/1904, Συνεδρία 10η, 21/2/1904. Στα Πρακτικά Συγκλήτου 1902-1905, τ.21, σ.274, 289).
(6) Το 1907 δημοσιεύτηκε στη Γαλλία μία σειρά εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας για τη
δημιουργία σχολικών σκοπευτικών συλλόγων σε όλα τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα
(Κουλούρη, 1997, σ.69-70, υποσημείωση 91).

(7)

Παρά την πρυτανική έκκληση να διαλυθεί «ησύχως» το φοιτητικό πλήθος, οι φοιτητές
«αποτελέσαντες πολυπληθή και θορυβώδη διαδήλωσιν» έφτασαν στο Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο,
αποδοκιμάζοντας τον Αρβανίτη. Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία στρατιωτική ζώνη από 20
χωροφύλακες, που δεν επέτρεψε την είσοδό τους στο Γυμναστήριο (Ακρόπολις, 23/11/1907).
(8) Με εισαγγελική εντολή ανακρίθησαν ο Αρβανίτης, ο γυμναστής Οικονομόπουλος, ο γραμματέας
Αδαμόπουλος και οι φοιτητές που είχαν απαρτίσει την «προσωρινή επιτροπή», διεξάγοντας τις
διαπραγματεύσεις για τη λύση του «Γυμναστικού ζητήματος». Στις 24 Νοεμβρίου, ο ανακριτής,
εξέτασε τους φοιτητές Ιω. Σκληρό, Ιω. Μιχαλόπουλο, Β. Λειβαδά και Α. Τσόλη (Ακρόπολις,
23/11/1907 και Ακρόπολις, 25/11/1907β).
(9) Κλήθηκαν από την επιτροπή των κοσμητόρων οι φοιτητές Θ. Θεοδωρίδης, Γεώργιος και
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Αργυρόπουλος, Π. Στασινόπουλος, Θ. Λαμπρινόπουλος,
Ραζηκότσικας, Συρμακέζης, Απόστολος, Χρ. Γαρδικιώτης, Ιω. Σκληρός, Ιω. Μιχαλόπουλος,
Ιωάννης και Σπυρίδων Φαραντάτος, Β. Λειβαδάς, Α. Μοσχοβίτης και Α. Τσόλης. (Ακρόπολις,
1/12/1907).
(10) Ο φοιτητής της φαρμακευτικής Δ. Λαμπρινόπουλος, συνέστησε στους φοιτητές «ως μόνον μέσον
της επιτυχίας του σκοπού των την γενικήν απεργίαν των Πανεπιστημιακών μαθημάτων»,
καταλογίζοντας την υπαιτιότητα της απεργιακής κινητοποίησης των φοιτητών στον πρύτανη και
στον υπουργό Παιδείας «διά της στάσεώς των». «Μετριοφρονέστερος» ο Γ. Παπανδρέου,
πρότεινε την εκλογή μιας επιτροπής εκ δύο τελειοφοίτων κάθε σχολής, για να συντάξει
υπομνήματα προς τον υπουργό Παιδείας και τον πρύτανη, στα οποία θα ζητούσαν πάλι τη
μεταβολή της γυμναστικής και την απόλυση του Αρβανίτη, σημειώνοντας: «Εάν δε και τότε οι
αρμόδιοι δεν φροντίσωσιν περί τούτων, αλλά τους διαβεβαιώσωσιν εκ νένου περί της αγάπης μεθ’
ης πατρικώς προς αυτούς φέρονται, τότε να καταφύγωσιν εις το έσχτον μέσον της απεργίας.»
(Ακρόπολις, 3/12/1907).
(11) Από την περιγραφή των γεγονότων στην εφημερίδα Ακρόπολις: «Η θύρα υπεχώρησε και η
αίθουσα κατελήφθη ηρωικότατα. Μπαστούνια και ομβρέλλαις απειλούσαι να τους ταις βρέξουν
ηγέρθησαν ζητούντα: -Να διακοπή το μάθημα. Ο κ. Καρολίδης δεν εφαίνετο διατεθειμένος να
υπακούση εις την διαταγήν και οι πέντε ‘πιστοί’ εφαίνοντο συμφωνούντες με τον καθηγητήν των.
-Να διακοπή το μάθημα! Τότε πετιέται ένας από τους πέντε Παλαμνιώτης ονομαζόμενος και τους
φωνάζοι ότι ‘αυτοί δεν φεύγουν και ότι εννούν να μείνουν’. Εκατό μπαστούνια και ομβρέλλες
κατέπεσαν κατά της απειθούς κεφαλής και κατέρριψαν κάτω αιμόφυρτον τον ατυχή φοιτητήν»
(Ακρόπολις, 4/12/1907).
(12) Στο ψήφισμά τους οι φοιτητές ευχαριστούν «διά την επίσημον απόδειξιν της υφ’ απασών των
συνελεύσεων διατυπωθείσης αληθείας, ότι πρωταίτιοι δεν υπάρχουν. […] και παρακαλούμεν
θερμώς, όπως εν τη διακρινούση υμάς φιλοστόργω μερίμνη πάσαν καταβάλητε προσπάθειαν προς
άρσιν του επικειμένου Διατάγματος επαφιεμένης της γυμναστικής εις την εκτίμησιν των φοιτητών.
Εκφράζομεν και πάλιν μυχίας παρακλήσεις, όπως επέλθη η ταχεία απομάκρυνσις του Διευθυντού
του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου του τόσας δυσαρέστους σκηνάς προκαλέσαντος. Παρακαλούμεν
και ελπίζομεν, ότι τάχιστα θα εκπληρωθώσι τα δίκαια ημών αιτήματα, εκλειπούσης πάσης
δυσαρεσκείας» (Ακρόπολις, 4/12/1907).
(13) Η Σύγκλητος, ενημερωμένη για την πρόθεση της κυβέρνησης να καταλάβει στρατιωτικώς το
Πανεπιστήμιο, αποφάσισε εκτός από τη δεκαπενθήμερη διακοπή των μαθημάτων, να
παρακαλέσει την κυβέρνηση «όπως λάβη όσα νομίζει κατάλληλα μέτρα προς ασφάλειαν του
Πανεπιστημίου.» (Συνεδρία Θ΄, 4/12/1907. Στα Πρακτικά Συγκλήτου 1907-1909, τ.23, σ.37-38).
(14) Ο πρωθυπουργός, Γ. Θεοτόκης αναφερόμενος στις κυβερνητικές ενέργειες για την αντιμετώπιση
της επικείμενης κατάληψης του Πανεπιστημίου από τους φοιτητές, σημειώνει: «Έδωκα αμέσως
διαταγάς εις την αστυνομίαν, όπως καταλάβη το Πανεπιστήμιον, ίνα εμποδίση την κατάληψιν
ταύτην∙ και συνεπεία της διαταγής ταύτης της δοθείσης υπό της Κυβερνήσεως η αστυνομία
κατέλαβε το Πανεπιστήμιον, [...] Δεν ελήφθη υπ’ όψει ότι ήτο δυνατόν να καταληφθή το
Ανατομείον [...]» (Ακρόπολις, 5/12/1907β).
(15) Ο αρθρογράφος της εφημ. Ακρόπολις αναφέρει, ότι στην άρνηση των φοιτητών να ανοιχτεί η
πόρτα για να καταλάβει η αστυνομία το Ανατομείο, «οι χωροφύλακες θέσαντες φυσίγγια εις τα
όπλα των, προέτειναν τας λόγχας και ήσαν έτοιμοι να πυροβολήσουν.» (Ακρόπολις, 5/12/1907α).
(16) Με γραφικό τρόπο παρουσιάζει ο ημερήσιος τύπος τον τρόπο που γίνονταν οι συλλήψεις:
«Νοστιμώτατα είνε τα μέσα τα οποία μετέρχεται η αστυνομία προς σύλληψιν των καταδιωκομένων

φοιτητών. Εις όλα τα φοιτητικά κέντρα αστυφύλακες ενδεδυμένοι λιμοκοντορικώτατα
παραμονεύουν, αφελέστατα, περιμένοντες τα θύματά των. Εν τούτοις όμως όλοι οι έχοντες μύιγαν
φοιτηαί έλαβον τα μέτρα των να κρυφθούν ή να φύγουν διά τας πατρίδας των.» (Ακρόπολις,
8/12/1907).
(17) Εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν για τους: Θ. Θεοδωρίδη, Χ. Μαγιάκο, Α. Κουτσοπέταλο, Ιω.
Βουβόπουλο, Ν. Ανδριτσάκη, Σπυρόπουλο, Π. Σπηλιόπουλο, Αλ. Οικονομόπουλο, Ν. Μποσίνη, Κ.
Πιπερίδη, Ευστράτιο, Χρ. Γαρδικιώτη, Α. Μοσχοβίτη, Ιω. Φαραντάτο, Αδημόπουλο,
Αναγνωστόπουλος, Μενάρδος. Εξεδόθησαν εντάλματα προφυλάκισης κατά των φοιτητών: Π.
Καζάκου, Ιω. Αλεξανδρή, Γ. Παπανδρέου, Φιλ. Αλευρόπουλου (ο οποίος απεδείχθη ότι χτύπησε
τον Παλαμνιώτη), Π. Στασινόπουλου, Δ. Λαμπρινόπουλου, Δ. Νισσανίδου, ο οποίος, σύμφωνα με
τη δικαστική αρχή είναι «ο κυριώτατος ένοχος της καταστροφής των καταλόγων του Ακαδ.
Γυμναστηρίου» (Γ. Αγγελόπουλος, Συνεδρία ΙΒ΄, 17/12/1907. Πρακτικά Συγκλήτου 1907-1909,
σ.56). Σύμφωνα με την εφημ. Ακρόπολις, στις 8 Δεκεμβρίου 1907 αποφασίστηκε η προφυλάκιση
των συλληφθέντων φοιτητών Γ. Παπανδρέου και Φιλ. Αλευρόπουλου, Π. Καζάκου, Δ.
Λαμπρινόπουλου και Ιω. Αλεξανδρή. Διατάχθηκε η μεταφορά τους στις φυλακές. Όσοι ήταν
μικρότεροι των 20 ετών θα προφυλακίζονταν στο «Εφηβείον», οι άλλοι στις φυλακές Συγγρού
και
Παλ.
Στρατώνος
(Ακρόπολις,
9/12/1907).
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Συγκλήτου 1907-1909, σ.41).
(20) Η αίτηση γίνεται από τους φοιτητές Γ. Παπανδρέου, Φιλ. Αλευρόπουλο, Δ. Λαμπρινόπουλο, Μ.
Μποσίνη, Χ. Μαγιάκο και Ν. Λαμπρούλια (Συνεδρία ΙΔ΄, 9/2/1908. Στα Πρακτικά Συγκλήτου 19071909, σ.71).
(21) «Στην Ελλάδα, το καφενείο εμφανίζεται ανταγωνιστικό προς το γυμναστήριο ως προς την
κατανάλωση του ελεύθερου χρόνου, συμβολίζοντας εξίσου ανταγωνιστικές αξίες.» (Κουλούρη,
1997, σ.68).
(22) Τον Οκτώβριο του 1903 τελειόφοιτοι όλων των Σχολών, με αίτησή τους προς το Υπουργείο
Παιδείας, ζητούσαν να γίνουν δεκτοί στις διδακτορικές εξετάσεις, χωρίς την προσαγωγή
αποδείξεων ότι εξετάσθηκαν στο μάθημα της γυμναστικής. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, στην
οποία ο υπουργός Παιδείας, Δημήτριος Ράλλης, γνωστοποίησε τη φοιτητική αυτή αναφορά,
αποδέχτηκε για το θέμα αυτό, μία «επιεική οδόν» (Πρακτικά Συγκλήτου 1902-1905, σ.246). Το
ζήτημα της σωματικής άσκησης απασχόλησε ιδιαιτέρως, τους ιερωμένους, φοιτητές της
Θεολογικής Σχολής, οι οποίοι το Φεβρουάριο του 1906 ζήτησαν την απαλλαγή τους από το μάθημα
της γυμναστικής (Συνεδρία Θεολογικής Σχολής, 1/2/1906. Πρακτικά Θεολογικής Σχολής, 19041916, σ.25).
(23) Όπως υποστήριξαν οι φοιτητές στη συγκέντρωσή τους στις 20/11/1907 και αναφέρει ο Μ.
Κατσαράς (Συνεδρία Ζ΄, 22/11/1907. Πρακτικά Συγκλήτου 1907-1909, σ.27).
(24) Το 1871 εισάγονται με βασιλικό διάταγμα, υποχρεωτικά οι στρατιωτικές ασκήσεις στα ελληνικά
σχολεία και στα γυμνάσια για τους άνω των 14 ετών μαθητές, ενώ το 1876 επιβάλλεται ο
«Στρατιωτικός κανονισμός των μαθητών των γυμνασίων του κράτους», ενέργειες όμως, που δε
θα έχουν διάρκεια. Το 1880 το μάθημα της γυμναστικής καθιερώνεται ως υποχρεωτικό στη μέση
εκπαίδευση, ενώ το 1883 με το νόμο ΑΡΙΘ΄ εισάγεται εκ νέου η υποχρεωτική στρατιωτική άσκηση
στις δύο τελευταίες τάξεις του γυμνασίου (πρόγραμμα του 1884), ενώ την ίδια περίοδο
δημοσιεύται πάλι ένας «Στρατιωτικός κανονισμός των μαθητών των γυμνασίων του κράτους» από
την Κυβέρνηση Χ. Τρικούπη. (Βλ. Κουλούρη, 1997 και Καρανταΐδου, 2000).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αν και η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στις μέρες μας εμφανίζει μια διαρκώς αυξανόμενη απήχηση
και αποκτά αξιόλογο εύρος, εντούτοις ως έννοια και ως πρακτική εφαρμογή δεν αποτελεί αποκλειστικά
προϊόν της σύγχρονης εποχής. Ήδη από την προκλασική και κλασική αρχαιότητα παρατηρείται η έφεση του
ανθρώπου προς τη μάθηση και επιδιώκεται η μόρφωση είτε ως ανταπόκριση σε κάποια βαθύτερη ανάγκη
είτε ως αποτέλεσμα εξωτερικών ερεθισμάτων και μεταβολών. Είναι επίσης γεγονός ότι οι σημαντικότερες
απόπειρες για εκπαίδευση αφορούσαν κυρίως τους ενήλικες και παρ' όλο που υπήρξαν μεμονωμένες και
αποσπασματικές, παρείχαν ωστόσο μια μορφή άτυπης εκπαίδευσης.
Εξετάζοντας την εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα κατά την προκλασική και την
κλασική αρχαιότητα, αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στους αοιδούς και τον Όμηρο έως τη Σπαρτιατική αγωγή και
την Αθηναϊκή πολιτεία, με αναφορές σε κοινωνικούς θεσμούς συναφείς με τη Διαβίου παιδεία, όπως την
αρχαία Αγορά, την Εκκλησία του Δήμου, τον Άρειο Πάγο, την Ηλιαία και το Θέατρο. Μελετήσαμε ακόμη
την προσφορά των σημαντικότερων εκπροσώπων των διαφόρων μορφών του γραπτού και του
προφορικού λόγου που σχετίζονταν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως αυτή υπηρετήθηκε την εποχή
εκείνη, στο πρόσωπο των ρητόρων, των σοφιστών και του Σωκράτη και τέλος αναφερθήκαμε στις
παιδαγωγικές απόψεις και πρακτικές των δύο μεγάλων εκπαιδευτών της αρχαιότητας, του Πλάτωνα και
του Αριστοτέλη, με τους οποίους και τελείωσε ουσιαστικά η κλασική εποχή.
Στη συγκεκριμένη αυτή ιστορική περίοδο που εξετάστηκε, διαπιστώθηκε η αδιάκοπη παρουσία της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η οποία τις περισσότερες φορές εμφανίστηκε ως μη θεσμοθετημένη, ασύνειδη,
άτυπη ή μη τυπική, αφορούσε όμως συνήθως αξιόλογο πλήθος ανθρώπων-δεκτών, είχε σημαντικό κύρος,
γνώρισε μεγάλη απήχηση και λειτούργησε πάντοτε ως κινητήρια δύναμη για περαιτέρω πνευματικές
αναζητήσεις και εξελίξεις.

ABSTRACT
Although the Continuing Education in our days represents a continuously growing impact and gains
an important breadth, however as a concept and as a practical implementation it doesn’ t consist
exclusively a product of the current period. By the time of the pro-classic and the classic ancietry, it is
observed the human’ s inclination for the knowledge and it is aimed the education either as a response
to a deeper need or as a result of external influences and changes. It is also a fact that the most
important attempts for education were mostly about the adults and despite the fact that they were
distributive and haphazard, they however offered a type of an informal education.
Examining the progress of Adult Education in Greece during the pro-classic and the
classic ancietry, we made especially reference to the gleemen and tο Omiros until the Spartan culture
and the Αthenian society, with references to social institutions related to Lifelong Learning, like the
ancient Αgora, the Church of the Demos, the Areopagus, the Iliaia and the Theatre. Moreover, we
studied the offer of the most considerable representatives of the different types of the written and the
oral speech which were about the Adult Education, as it was served that period, in the face of the
orators, the sophists and Socrates and finally we made reference to the pedagogical opinions and
practices of the two important educators of ancietry, Platon and Aristotle, with whom it was in fact
ended the classic period.

Through this particular historical period that was examined, it was found out the unceasing
presence of Adult Education, which the most times appeared as non-institutional, unconscience,
informal or non-typical, but it was often about a considerable number of humans-receivers, it had an
important validity, it gained a large impact and it always functioned as a driving power for further
intellectual searches and progresses.

1. Εισαγωγικά
Αν και η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στις μέρες μας εμφανίζει μια διαρκώς αυξανόμενη απήχηση και
αποκτά αξιόλογο εύρος, εντούτοις ως έννοια και ως πρακτική εφαρμογή δεν αποτελεί αποκλειστικά
προϊόν της σύγχρονης εποχής. Σε όλες σχεδόν τις ιστορικές περιόδους παρατηρείται η τάση του
ανθρώπου για διαρκή μάθηση και επιδιώκεται η μόρφωση είτε ως ανταπόκριση σε κάποια βαθύτερη
ανάγκη είτε ως αποτέλεσμα εξωτερικών ερεθισμάτων και μεταβολών (Peers, R., 1958). Τα άτομα,
προκειμένου να ικανοποιήσουν τις μαθησιακές τους ανάγκες, για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις εν
δυνάμει δυνατότητές τους και να αποκτήσουν τη θέση τους στην ευρύτερη και διαρκώς εξελισσόμενη
κοινωνία, αρχίζουν να διεκδικούν τη μόρφωση και ως δικαίωμα (Jarvis, P., 1985). Είναι επίσης γεγονός
ότι οι σημαντικότερες στιγμές στην ιστορική εξέλιξη αυτού που σήμερα αποκαλούμε Δια βίου Μάθηση
συμπίπτουν χρονικά με περιόδους ευρύτερης κοινωνικοπολιτιστικής ανάπτυξης και προόδου. Οι
απόπειρες, λοιπόν, για Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, αν και για πολλούς αιώνες υπήρξαν μεμονωμένες,
αποσπασματικές και άτυπες, εμφανίζουν ωστόσο μια χαρακτηριστική συνέχεια.

2. Προκλασική και κλασική αρχαιότητα
2.1. Από τους αοιδούς στον Όμηρο
Οι ποιητές του 9ου αιώνα π.Χ., γνωστοί και ως αοιδοί, θεωρούνται ως οι πρώτοι παιδαγωγοί του
αρχαιοελληνικού κόσμου. Οι αυτοσχέδιοι αυτοί τραγουδοποιοί, ψάλλοντας τα κατορθώματα ηγεμόνων
και ηρώων σε μουσικοποιητική μορφή, προσέφεραν στους συμπατριώτες τους μια προφορική εκπαίδευση
με στοιχεία ιστορικά, θρησκευτικά, μυθολογικά και ηθικά, εμπλουτίζοντάς τα ανάλογα με τις καινοτομίες
της εποχής. Με αυτόν τον τρόπο οι αοιδοί του μυκηναϊκού κόσμου, επισκεπτόμενοι αρχοντικές κατοικίες
και λαϊκά πανηγύρια, συνετέλεσαν στην αποκρυστάλλωση των μύθων και συνέβαλαν στην καλλιέργεια
των ανθρώπων. Η προσφορά των αοιδών παρέμεινε θεμελιακή σε όλη τη διάρκεια των αρχαϊκών χρόνων
και η εκπληκτική επιτυχία που γνώρισε πολύ αργότερα ο Όμηρος μεταμόρφωσε σύντομα τους ποιητές
αυτούς σε άτομα εμπνευσμένα από τις μούσες, που ο προφητικός τους λόγος συντελούσε στο να
διδαχτούν οι άνθρωποι αρετή, δικαιοσύνη και αλήθεια (Assa, J., 1980).
Έτσι, λοιπόν, ο Όμηρος, ο αρχαιότερος και σημαντικότερος δημιουργός της ελληνικής αρχαιότητας,
υπήρξε το σημείο κατάληξης μιας μακράς ποιητικής παράδοσης, που απαθανατίστηκε μέσα από το
γραπτό λόγο και περιείχε τα αρχαιότερα στοιχεία αγωγής ενηλίκων. Τα Ομηρικά έπη χρησίμευσαν ως
προσφιλές ακρόαμα, ως πρώτο βιβλίο ανάγνωσης, ως ποιητική ανθολογία, ως σύνοψη λογοτεχνίας, ως
βιβλίο ιστορίας και γεωγραφίας, ως πηγή φυσικών, ηθικών και θεολογικών διδαχών. Η αξία λοιπόν
της Ιλιάδας και της Οδύσσειας δεν ήταν μόνο λογοτεχνική αλλά αποτελούσαν και παιδαγωγική απόλαυση
και μάθημα συνάμα για μικρούς και μεγάλους. Δίκαια, λοιπόν, ο Όμηρος θεωρήθηκε ως ο κατ’ εξοχήν
εκπαιδευτής και σύμφωνα με τον Πλάτωνα «ο ποιητής που μόρφωσε την Ελλάδα» (Marrou, Μ., 1961).
Οι προγενέστεροι, λοιπόν, αοιδοί, κυρίως όμως ο Όμηρος και οι μεταγενέστεροι ραψωδοί, που
αποτέλεσαν και τις επόμενες γενιές ποιητών, συνέβαλαν με τον τρόπο τους, μέσα από την ψυχαγωγία,
στην άτυπη μορφή διαπαιδαγώγησης του λαού και σηματοδότησαν έτσι την αφετηρία ενός
είδους Διαβίου παιδείας, η οποία συνεχιζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.
2.2. Η Σπαρτιατική αγωγή
Πρώτη η Σπάρτη από όλες τις αρχαίες πόλεις-κράτη καθιέρωσε, ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια, ένα
σύστημα αγωγής, στο οποίο δινόταν έμφαση στη σωματική, ψυχική και διανοητική συγκρότηση του
ατόμου, από την ηλικία των 7 ετών και μέχρι τα 60. Η λακεδαιμονική πρωτοτυπία προερχόταν από
την αμετανίκητη θέληση να προωθηθεί η συλλογική και κρατική αγωγή με κυρίαρχο στόχο της να διαθέτει

ανά πάσα στιγμή γενναίους πολεμιστές, αήττητους στη μάχη, ικανούς να προασπίσουν την πατρίδα από
κάθε εσωτερική και εξωτερική επιβουλή (Καρζής, Θ., 1997).
Γύρω από αυτόν τον κεντρικό πυρήνα περιστρέφονταν και οι επιμέρους στόχοι του σπαρτιατικού
συστήματος αγωγής, οι οποίοι απέβλεπαν στην τυφλή υπακοή στους νόμους και τους άρχοντες, στη
σκληραγώγηση και επιβίωση σε δύσκολες και επίπονες συνθήκες, στη λιτότητα ως προς την τροφή τους,
την ενδυμασία τους και τον τρόπο έκφρασής τους, τη γνωστή λακωνικότητα, στη γενναιότητα, στο
σεβασμό στους μεγαλύτερους και στις γυναίκες και, τέλος, στη χρηστή συμπεριφορά, την αφιλοχρηματία
και την κοσμιότητα.
Σε όλα αυτά εκπαιδεύονταν οι νέοι ζώντας τον περισσότερο χρόνο μια ομαδική ζωή, που
δεν κατέστρεφε ωστόσο την ατομικότητα και την προσωπικότητά τους, αλλά τους μάθαινε να ζουν
αρμονικά με τους άλλους και να δρουν ως μέρος του κοινωνικού συνόλου, ακολουθώντας πιστά ένα
πρόγραμμα που περιλάμβανε και στοιχεία πνευματικής άσκησης και κοινωνικοποίησης (Μπιργαλιάς, Ν.,
1998 & 1999). Στη συνέχεια, και από τα είκοσί τους χρόνια μπορούσαν να ενταχθούν σε αντρικές λέσχες
χωρίς διακοπή της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης, η οποία τερματιζόταν στα τριάντα τους χρόνια, αλλά
ωστόσο έπρεπε να βρίσκονται σε συνεχή πολεμική ετοιμότητα, μέχρι τα γεράματά τους, εφαρμόζοντας
είκοσι επτά αιώνες πριν από σήμερα αρχές Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
2.3. Η Αθηναϊκή πολιτεία των κλασικών χρόνων
Αν και στη δημοκρατική Αθήνα των κλασικών χρόνων δεν υπήρχε καμία διαβάθμιση στην
εκπαίδευση, ωστόσο η παιδεία διαπότιζε όλους τους θεσμούς της κοινωνίας και απευθυνόταν σε όλους
ανεξαιρέτως τους ελεύθερους πολίτες, υπηρετώντας το ιδεώδες της ισόρροπης και αρμονικής ανάπτυξης
σώματος και ψυχής και στοχεύοντας στη διαμόρφωση του «καλού καγαθού» πολίτη (Βιγγόπουλος, Ηλ.,
1980). Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι επρόκειτο για μια “κοινωνία της μάθησης”, όπου
η Διαβίου εκπαίδευση πραγματοποιούνταν τόσο στην Αγορά, στην Εκκλησία του Δήμου, στην Ηλιαία και
στον Άρειο Πάγο, στο Θέατρο, στις Σχολές που ίδρυσαν και δίδαξαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι της εποχής,
όσο και στις πάνδημες αθηναϊκές και πανελλήνιες γιορτές και σε πλήθος άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές
συγκεντρώσεις.
2.3.1. Η αρχαία Αγορά
Οι αρχαίοι Αθηναίοι θεωρούσαν την Αγορά ως το κυριότερο συστατικό στοιχείο της πόλης-κράτους
της Αθήνας, αφού εκεί συγκεντρώνονταν εύποροι και μορφωμένοι πολίτες που κουβέντιαζαν,
αντάλλασσαν και κριτικάριζαν ιδέες, άκουγαν τους ρήτορες, τους σοφιστές και το Σωκράτη. Εξάλλου,
την εποχή εκείνη πρόσβαση στη γνώση είχαν αυτοί κυρίως που η κοινωνικοοικονομική τους θέση τούς
απάλλασσε από τον αγώνα της επιβίωσης, γι’ αυτό και η γνώση ήταν ένα απόκτημα και μια πολυτέλεια
που δεν είχε καμία εμφανή σχέση με την παραγωγή. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που η γνώση πήρε
μία κατεύθυνση τόσο αφηρημένη και που η φιλοσοφία, από τη φύση της απομακρυσμένη από τα
προβλήματα της άμεσης επιβίωσης, γνώρισε αξιοθαύμαστη ανάπτυξη. Και επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν
αυστηρά ηλικιακά όρια και περιορισμοί τόπου και χρόνου που εμπόδιζαν τους ενήλικες να καρπωθούν τα
οφέλη της γνώσης, ούτε διαχωρισμοί ανάμεσα στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, η εκπαιδευτική
διαδικασία, σε γενικές γραμμές, στην αρχαία αθηναϊκή πολιτεία θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι
υπηρετούσε το ιδεώδες της σύγχρονης Διαβίου Εκπαίδευσης (Σακκάς, Μ., 1989).
2.3.2. Η Εκκλησία του Δήμου
Η Εκκλησία του Δήμου, όταν στην Αθήνα παγιώθηκε και επεκτάθηκε το δημοκρατικό πολίτευμα,
αποτελούσε το ανώτατο όργανο έκφρασης της λαϊκής θέλησης με σημαντικότατες δικαιοδοσίες, στην
οποία έπαιρναν μέρος όλοι οι γνήσιοι Αθηναίοι, που είχαν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας και
είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (Καλογεροπούλου, Α., 1972). Οι αρμοδιότητές της
αφορούσαν όλα τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό
πολέμου (Γρυντάκης, Γ., Δάκλος, Γ. και Α. Χόρτης, 1998).
Όλοι οι πολίτες που συμμετείχαν στην Εκκλησία του Δήμου είχαν δικαίωμα γνώμης, λόγου και
ψήφου. Έτσι, μέσα από τον κυρίαρχο αυτό συλλογικό θεσμό του δημοκρατικού πολιτεύματος ενισχύονταν
ολοένα τόσο η διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης του Αθηναίου πολίτη όσο και η ευρύτερη

διαπαιδαγώγησή του, συμβάλλοντας στη δημιουργία αυτόνομων και σκεπτόμενων πολιτών, καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής τους.
2.3.3. Ο Άρειος Πάγος και η Ηλιαία
Παράλληλα με τη διαρκή ενασχόλησή του με την Εκκλησία του Δήμου, ο Αθηναίος πολίτης
συμμετέχοντας είτε στο αριστοκρατικό δικαστήριο του Αρείου Πάγου, αν ανήκε στις δύο ανώτερες
κοινωνικές τάξεις, είτε στο λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας συμπλήρωνε κατά κάποιο τρόπο ένα είδος
συνεχούς πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης (Καλογεροπούλου, Α., 1972).
Η Ηλιαία, την εποχή του Περικλή ιδιαίτερα, οπότε και ένα σημαντικό μέρος της δικαστικής εξουσίας
μεταβιβάστηκε στο δήμο, έγινε το κύριο δικαστήριο του κράτους. Κάθε πολίτης που είχε συμπληρώσει το
τριακοστό έτος της ηλικίας του μπορούσε να γίνει μέλος της, αρκεί να ήταν γνήσιος πολίτης και να μην
εκκρεμούσε εναντίον του κατηγορία. Από τους καταλόγους των δήμων κληρώνονταν κάθε χρόνο 600
πολίτες από κάθε φυλή και έτσι το σύνολο των Ηλιαστών ανερχόταν σε 6.000.
Οι δικαστικοί αυτοί φορείς, μέσω των διαδικασιών τους, εκπαίδευαν τους ενήλικες Αθηναίους στην
ανιδιοτέλεια, στην υπευθυνότητα και στην ηθική, εφόσον μπορούσαν να επιβάλουν σοβαρές ποινές, να
κρίνουν τη ζωή κάποιου πολίτη ακόμα και της ίδιας της πόλης. Με όλα τα παραπάνω διασφαλίστηκε και
οργανώθηκε η λαϊκή δικαιοσύνη και κατ’ επέκταση η λαϊκή επιμόρφωση (Καλογεροπούλου, Α., 1972).
2.3.4. Η θεατρική παιδεία
Η δραματική τέχνη που πρωτοεμφανίστηκε στην Αττική συνετέλεσε μαζί με τη ρητορική, τη
φιλοσοφία και τις τέχνες στη μεγάλη πολιτιστική ακμή του 5ου αιώνα π.Χ. Περισσότερες από εξήντα μέρες
το χρόνο ήταν αφιερωμένες σε θρησκευτικούς εορτασμούς, προς τιμή του θεού Διόνυσου, που
περιλάμβαναν και δραματικούς αγώνες. Σ’ αυτές τις θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες ξεκινούσαν πριν
από την ανατολή του ήλιου και διαρκούσαν όλη μέρα, η συμμετοχή των πολιτών ήταν καθολική. Η ένταξη
του θεάτρου σε θρησκευτικό πλαίσιο και η συνακόλουθη μοναδικότητα της θεατρικής παράστασης
προϋπέθεταν και ταυτόχρονα εξηγούσαν τη μεγάλη λαϊκή συμμετοχή στις εκδηλώσεις αυτές. Όταν η
είσοδος στο θέατρο έπαψε να είναι ελεύθερη, ο Περικλής θεσμοθέτησε τα “θεωρικά”, μέτρο σύμφωνα με
το οποίο η πολιτεία αναλάμβανε να πληρώνει το αντίτιμο του εισιτηρίου, στην αρχή μόνο για τους
άπορους και αργότερα για όλους τους πολίτες. Έτσι, αναγνωριζόταν το θέατρο ως κέντρο υψηλής
πνευματικής απόλαυσης και σπουδαίο μέσο ηθικής διαπαιδαγώγησης και εξύψωσης του λαού. Ο μεγάλος
κωμικός της αρχαιότητας, ο Αριστοφάνης, υποστήριξε ότι ο τραγικός ποιητής είναι δάσκαλος του λαού,
γιατί διαμόρφωνε το ήθος και όξυνε τη διανοητική και κριτική ικανότητα των πολιτών. Η λειτουργία του
ποιητή συνίστατο επομένως, στην ευρύτερη καλλιέργεια και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε
προβλήματα της εποχής του, με τη βοήθεια του μύθου (Ιακώβ, Δ. Ι.).
Μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις, τις οποίες όχι τυχαία αποκαλούσαν και διδασκαλίες, ο
θεατής, μετέχοντας συναισθηματικά και λογικά στα διαδραματιζόμενα και συμπάσχοντας με τους ήρωες,
εκτονωνόταν, εξαγνιζόταν, λυτρωνόταν και οδηγούνταν στην κάθαρση, φεύγοντας από το θέατρο
αναβαθμισμένος και βελτιωμένος. Το θέατρο, έτσι, αναδείχτηκε ως το μεγάλο, ανοικτό και διαρκές
σχολείο της δημοκρατίας προσφέροντας στη μόρφωση και μια πλατύτερη ιδεαλιστική διάσταση.
2.3.5. Η Ρητορική τέχνη και οι Σοφιστές
Η λειτουργία της Εκκλησίας του Δήμου και των λαϊκών δικαστηρίων έδινε μοναδικές ευκαιρίες
στους Αθηναίους πολίτες να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Πολλοί, αυτοί που όχι μόνο
προετοίμαζαν το λόγο τους πριν εκφωνηθεί ή τον δημοσίευαν, για να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο από
άλλους, αλλά έπαιρναν και χρήματα διδάσκοντας την τέχνη τους ή διαθέτοντας τα προϊόντα της, ήταν οι
πρώτοι επαγγελματίες ρήτορες στην Αθήνα. Από τους κόλπους αυτών, προέκυψαν τόσο αυτοί που
έγραφαν κατά παραγγελία λόγους που σχετίζονταν με δικαστικές υποθέσεις, τους δικανικούς, όσο και
αυτοί που έγραφαν προτρεπτικούς ή συμβουλευτικούς λόγους, με σκοπό να προτείνουν λύσεις και να
πείσουν γι’ αυτές, στη διάρκεια των πολιτικών συζητήσεων και τέλος οι ρήτορες που συνέθεσαν τους
επιδεικτικούς, πανηγυρικούς ή επιτάφιους λόγους που εκφωνούνταν σε ανάλογες περιπτώσεις
(Lesky, A., 1972).

Λίγο πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του πελοποννησιακού πολέμου (431–404 π.Χ.),
πρωτοπαρουσιάστηκαν ειδικοί που είχαν για επάγγελμα τους να διδάσκουν τη ρητορική και τη
φιλοσοφία, με τη στενή έννοια της λέξης. Αυτοί ήταν οι σοφιστές, ένα είδος πρακτικών φιλοσόφων, πολύ
μορφωμένων, που υπόσχονταν στους μαθητές τους, γόνους πλούσιων αθηναϊκών οικογενειών, ότι
μπορούσαν με τη διδασκαλία τους να τους βοηθήσουν να επιβληθούν μέσα σε μια οργανωμένη κοινωνία,
με όπλο το λόγο που έχει τη δύναμη να πείθει (Τσάτσος, Κ., 1972).
Πρέπει να τονιστεί ότι, παρ’ όλο που το σοφιστικό κίνημα δε γεννήθηκε στην Αθήνα, εντούτοις οι
μεγάλοι σοφιστές, όπως ο Πρωταγόρας, ο Γοργίας και ο Ιππίας, έδρασαν στην Αθήνα, όπου και άφησαν
τη σφραγίδα τους για αρκετά χρόνια και αναγνωρίστηκαν ως μεγάλοι εκπαιδευτές, οι οποίοι έκαναν
αντικείμενο της έρευνάς τους τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Κοινός σκοπός τους ήταν να
μορφώσουν ανθρώπους ανώτερους, σοφούς και ικανούς συγχρόνως και κυρίως πολιτικούς ηγέτες, την
αριστοκρατία της πόλης, γιατί ισχυρίζονταν πως η “αρετή” μπορούσε να διδαχτεί (Fracelière, R., 1991).
Καινοτόμοι με βαθιά επαναστατικότητα, οι σοφιστές, φημισμένοι ιδιαίτερα για την πολυμάθεια, την
ευφράδεια, τη δύναμη επιβολής των απόψεών τους στο ακροατήριο και διαθέτοντας γοητεία και πλατιά
ακτινοβολία συνετέλεσαν αναμφισβήτητα στη θεμελίωση των βασικών χαρακτηριστικών μιας νέας
παιδαγωγικής ενηλίκων. Συμβάλλοντας στην καθιέρωση μαθημάτων “ακαδημαϊκής στάθμης”, στην
ανάπτυξη της ομαδικής συζήτησης για την απόκτηση ή την άσκηση νέων γνώσεων και στον προωθημένο
τρόπο διαμόρφωσης του προφορικού λόγου, οι σοφιστές συνετέλεσαν στην αναβάθμιση και στην
εδραίωση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Εξάλλου, με την πρακτική εφαρμογή των μεθόδων τους
σηματοδότησαν τη μετάβαση από την άτυπη, μέχρι τότε μορφή Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στη Μη-τυπική.
2.3.6. Η διδασκαλία του Σωκράτη
Ο Σωκράτης (470-399 π.Χ.), που οι σύγχρονοί του τον θεωρούσαν σοφιστή, πράγμα που εκείνος
απέρριπτε και που δεν αλήθευε άλλωστε στο επαγγελματικό πεδίο, προσέθεσε στα προηγούμενα την
τέχνη του διαλόγου και των ερωτήσεων, τονίζοντας, αντίθετα με τους σοφιστές, τον ηθικό ρόλο του
παιδαγωγού. Χάρη στο διάλογο που διεξήγαγε επιδέξια με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων,
εγκαινιάζοντας τη μαιευτική παιδαγωγική μέθοδο, ο Σωκράτης απέβλεπε στο να συλλάβει ο ενήλικας
συζητητής του ορισμένες έννοιες. Με την παρατήρηση και τη λογική επαγωγή, πίστευε ότι μπορούσε να
κάνει το συνομιλητή του να ανακαλύψει τη γνώση, να προσεγγίσει τα ηθικά προβλήματα, που ήταν
ιδιαίτερα προσφιλή στο Σωκράτη, και να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα (Assa, J., 1980).
Στόχος της φιλοσοφικής έρευνας του Σωκράτη ήταν ο άνθρωπος και τα προβλήματά του, και όχι η
έρευνα των φυσικών φαινομένων, γιατί εκείνο που προείχε ήταν να αποκτήσει ο άνθρωπος αυτογνωσία,
διότι έτσι θα γινόταν ηθικά καλύτερος και ταυτόχρονα θα φιλοσοφούσε για τον προορισμό του ως
ανθρώπου.
Αντίθετα με τους σοφιστές, που και αυτοί ενδιαφέρονταν για τα ανθρώπινα προβλήματα,
υποστηρίζοντας, όμως, τη σχετικότητα της αλήθειας και της αρετής, ο Σωκράτης πήρε θέση αντίπαλη
αναζητώντας μιαν αλήθεια με γενικό κύρος (Fracelière, R., 1991). Σύμφωνα με τις αρχές του, ο άνθρωπος
έφθανε στη γνώση με τη λογική, όταν μάθαινε να τη χρησιμοποιεί σωστά. Η γνώση του αγαθού οδηγούσε
τον άνθρωπο στην αρετή και μέσω αυτής στην ευτυχία και γι’ αυτό κανένας δεν ήταν κακός με τη θέλησή
του, αλλά γινόταν κακός από άγνοια της αρετής. Ο Σωκράτης δίδασκε ακόμα ότι δεν έπρεπε να δίνουμε
σημασία στη γνώμη των πολλών, αλλά στη γνώμη εκείνων που είναι σώφρονες και ειδικοί σ’ ένα ζήτημα,
στους “επαΐοντες”.
Συζητούσε συνήθως στην Αγορά και συναναστρεφόταν με ενήλικες, έδειχνε, όμως, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και για τους νέους ανθρώπους (Gutherie, W. K. C., 1990). Οι γνωστότεροι άλλωστε μαθητές
του Σωκράτη, ο Πλάτων, ο Ξενοφών, ο Αισχίνης, ο Αλκιβιάδης, ο Κριτίας, ο Ευκλείδης ο Μεγαρεύς, ο
Αρίστιππος κι ο Αντισθένης ήταν στο σύνολό τους ενήλικες και οι φιλοσοφικές αρχές του δασκάλου τους
διασώθηκαν και διαδόθηκαν μέσα από το έργο τους, καθώς ο ίδιος δεν άφησε πίσω του κανένα γραπτό
κείμενο (Κορδάτος, Γ., 1972).
Όπως, λοιπόν, προβάλλεται η εικόνα του Σωκράτη μέσα από το έργο των μαθητών του, αυτός
κυρίως εισήγαγε και εδραίωσε την ιδέα και την πρακτική, σύμφωνα με την οποία η αγωγή δεν τελειώνει
σε μια ορισμένη ηλικία και με βάση ένα καθορισμένο πρόγραμμα, αλλά η πνευματική άσκηση αποτελεί το
σκοπό μιας ολόκληρης ζωής (Assa, J., 1980).
2.3.7. Η Πλατωνική παιδεία

Το φιλοσοφικό σύστημα με την έντονα ιδεαλιστική έκφραση που διαμόρφωσε ο Πλάτωνας (427-347
π.Χ.) προεκτάθηκε με την ίδρυση της Ακαδημίας, το 387 π.Χ., και διασώθηκε στα συγγράμματά του.
Μέσα από αυτό το σπουδαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που έμελλε να παίξει μεγάλο ρόλο στην Αθήνα
και να τη βοηθήσει να διατηρήσει την ακτινοβολία της σε μια εποχή γενικότερης πολιτικής παρακμής,
γνωρίζουμε κυρίως την πλευρά του Πλάτωνα ως εκπαιδευτή ενηλίκων, εφόσον συναντούμε εκεί νέους
που έρχονται στα δεκαεπτά τους χρόνια, όπως ο Αριστοτέλης, αλλά και αρκετά πιο ηλικιωμένους, καθώς
και ειδικούς, ενώ ο αριθμός τους δεν ξεπερνούσε τους τέσσερις ανά έτος (Marrou, Μ., 1961). Ο Πλάτων,
εξάλλου, εφάρμοζε προγράμματα και κύκλους σπουδών, σε συνάρτηση με τις ικανότητες του καθενός,
οι οποίοι προέβλεπαν τη συνέχιση της παιδείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.
Τη θεωρητική πλευρά της αγωγής την προσεγγίζουμε κυρίως μέσα από πολλούς από τους
Διαλόγους του, τον “Κρίτωνα”, το “Φαίδωνα”, τον “Πρωταγόρα”, το “Φαίδρο”, τον “Κριτία”, τον
“Τίμαιο”, κ.ά. και ιδιαίτερα μέσα από τα κεφαλαιώδη βιβλία του, όπως είναι η “Πολιτεία” και “Οι Νόμοι”.
Σε αυτά τα έργα κυρίως ο Πλάτων ασχολήθηκε με θέματα της διδακτικής και της παιδευτικής διαδικασίας,
την οποία θεωρούσε κρατική υπόθεση, τονίζοντας ότι η παιδεία δε σήμαινε απλώς μετάδοση γνώσεων
και δεξιοτήτων, αλλά μέσα από την παρατήρηση, το διάλογο, την αυτενέργεια και την έρευνα στόχευε
στη διαρκή αναζήτηση της αλήθειας και στην πνευματική απελευθέρωση του ανθρώπου (Κορδάτος, Γ.,
1972, Assa, J., 1980).
Η έννοια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, λοιπόν, συναντάται ως σύλληψη τόσο στους “Νόμους”
του Πλάτωνα, όπου γίνεται λόγος για τη Δια Βίου παιδεία, όταν αναφέρεται στην υποχρέωση κάθε πολίτη
να δραστηριοποιείται διαρκώς και να συμμετέχει ενεργά στην καλύτερη οργάνωση της πολιτείας και την
οποία θεωρεί προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενάρετων ανθρώπων, όσο και ως κατάσταση στην
"Πολιτεία" του, όπου προσδιορίζει τη μόρφωση των φιλοσόφων-ηγετών (Παπανικολάου, Κ. Ν., 1977).
Η ιδέα της ΔιαΒίου εκπαίδευσης επανέρχεται και στο έβδομο βιβλίο της “Πολιτείας”, όπου
παρατίθεται η περίφημη εικόνα των δεσμωτών του σπηλαίου και αναφέρεται ότι οι άνθρωποι ως
δεσμώτες αλυσοδεμένοι μέσα σε ένα σπήλαιο είναι καταδικασμένοι να βλέπουν μόνο τις σκιές που
απεικονίζονται στον τοίχο του σπηλαίου, προς τον οποίο είναι στραμμένα τα βλέμματά τους. Η παιδεία
συμβάλλει ακριβώς στην απελευθέρωση των δεσμωτών από τα δεσμά τους, είναι η στροφή των ματιών
της ψυχής προς το νοητό ήλιο, προς την ιδέα, δηλαδή, του αγαθού και η άνοδος στον κόσμο της ζωής
και του φωτός (Lesky, A., 1972).
Εκείνο, λοιπόν, που γενικότερα προσδίδει κοσμοϊστορική σημασία στην πλατωνική φιλοσοφία είναι
η ιδέα της παιδείας και ειδικότερα της ΔιαΒίου παιδείας. Ο Πλάτων ήταν εκείνος που πρώτος κατέστησε
την παιδεία αντικείμενο συστηματικής διερεύνησης συνδέοντάς την με τη φιλοσοφία. Σε αντίθεση με τους
σοφιστές, που θεωρούσαν ως παιδεία την ικανότητα να χειρίζεται κανείς σωστά το λόγο και να έχει
πολλές
και
γενικές
γνώσεις,
ο Πλάτων έδωσε
σημαντική
ώθηση
στην
έννοια
της
παιδείας, εμβαθύνοντας στον ουσιαστικό χαρακτήρα της και υποστήριξε ότι σκοπός της παιδευτικής
διαδικασίας είναι η μόρφωση της ανθρώπινης ψυχής σε όλη τη διάρκεια της ζωής του μέσα από την
ενόραση των ιδεών.
2.3.8. Οι παιδαγωγικές απόψεις του Αριστοτέλη
Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) αποτελεί πρότυπο ενήλικα εκπαιδευόμενου, αφού φοίτησε στην
Ακαδημία του Πλάτωνα, από τα δεκαεπτά του και για είκοσι ολόκληρα χρόνια. Από τους ενήλικες μαθητές
του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης, μολονότι διαφορετικός χαρακτήρας, ήταν ο μόνος που κατόρθωσε να
κατανοήσει στον πιο υψηλό βαθμό τη φιλοσοφία του δασκάλου του και να την αναπτύξει, συνδυάζοντας
πρωτοβουλία και δημιουργικότητα.
Ο Αριστοτέλης ήρθε το 343 π.Χ. στη Μακεδονία και ανέλαβε τη μόρφωση του M. Αλεξάνδρου, από
τα δεκαπέντε έως τα δεκαεπτά του χρόνια και δεν απομακρύνθηκε από την Πέλλα εκπαιδεύοντας και
συμβουλεύοντας το νεαρό άρχοντα, ο οποίος αναγνώριζε πάντα αυτήν την πολύτιμη καθοδηγητική
αποστολή του δασκάλου του, που συνεχίστηκε και μετά την άνοδό του στο θρόνο.
Το 335 π.Χ. ο Αριστοτέλης, αφού απέκτησε πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες, επέστρεψε στην
Αθήνα και ίδρυσε δική του Σχολή, το Λύκειο, ή την «Περιπατητική».
Η φοίτηση στο Λύκειο ήταν δωρεάν και η είσοδος σ’ αυτό ελεύθερη όχι μόνο για τους Αθηναίους
πολίτες αλλά και για τους πρώην δούλους. Οι μαθητές, εκτός από εσωτερικούς και εξωτερικούς,
χωρίζονταν σε μεγαλύτερους, οι οποίοι ασχολούνταν με τη διδασκαλία και την έρευνα, και σε νεότερους,

οι οποίοι μαθήτευαν επί τρία έως τέσσερα χρόνια, ώσπου έπαιρναν και αυτοί τον τίτλο του
“πρεσβυτέρου” (Γιαννικόπουλος, Β. Α., 1989). Οι διδακτικές μέθοδοι που εφαρμόζονταν, όπως και στην
Ακαδημία, ήταν η διάλεξη, ο διάλογος και επιπλέον οι εμπειρικές έρευνες και η συλλογή στοιχείων από
τον αισθητό κόσμο.
Το Λύκειο, όπως και η Ακαδημία του Πλάτωνα, εξελίχθηκε σε ανώτερο επιστημονικό ίδρυμα, με
μεγάλη βιβλιοθήκη, εποπτικά όργανα και συλλογές επιστημονικού υλικού και έδωσε στον Αριστοτέλη τη
δυνατότητα να γράψει τα διδακτικά του συγγράμματα (Γιαννικόπουλος, Β. Α., 1989). Για δεκατρία
ολόκληρα χρόνια, τα τελευταία και πιο γόνιμα της ζωής του, ως στοχαστή και ερευνητή, ο Αριστοτέλης
παρέμεινε διευθυντής αυτής της σχολής ενηλίκων, της οποίας η ακτινοβολία ξεπέρασε όλες τις άλλες,
μέχρι το κλείσιμό της.
Το πλήθος των έργων του Αριστοτέλη που διασώθηκαν διακρίνονται σε ομάδες, ανάλογα με την
επιστημονική περιοχή στην οποία αναφέρονται, τη Λογική, τη Μεταφυσική, τη Φυσική, την Ψυχολογία,
την Ηθική, την Πολιτική Φιλοσοφία και την Αισθητική. Αφομοιώνοντας, λοιπόν, μέσα σ’ ένα δημιουργικό
πνεύμα, όλα τα μέχρι τότε επιτεύγματα της ελληνικής φιλοσοφίας, ο Αριστοτέλης κατόρθωσε να αναγάγει
τη φιλοσοφία σε επιστήμη των εννοιών (Κορδάτος, Γ., 1972).
Οι περισσότερες αξεπέραστες παιδαγωγικές αρχές του διατυπώθηκαν στα “Πολιτικά” και στα
“Ηθικά Νικομάχεια”. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Αριστοτέλη, η τάση προς το καλό δεν είναι έμφυτη, αλλά
αποκτάται σταδιακά με συνεχή παραδείγματα και ερεθίσματα, συναναστροφές με ενάρετους ανθρώπους
και έτσι αναγνωρίζει ότι η κατάκτηση της γνώσης απαιτεί κόπο και πολλή προσπάθεια, ενώ η εξέλιξή της
σημειώνεται όταν πάνω στο ήδη γνωστό επικάθεται το καινούριο, το οποίο μετατρέπεται σε νέα γνώση
(Lesky, A., 1972).
Η επίδραση της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη στη μεταγενέστερη σκέψη δεν περιορίστηκε στους
κύκλους των οπαδών της σχολής του, αλλά από πολύ νωρίς πέρασε το κατώφλι και άλλων φιλοσοφικών
σχολών, και στη συνέχεια φιλόσοφοι από άλλα ανατολικά και δυτικά συστήματα μελέτησαν και
ερμήνευσαν το αριστοτελικό φιλοσοφικό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά ποτέ έως σήμερα δεν έχασε το
επιστημονικό κύρος και τη δύναμή του (Θεοδωρακόπουλος, Ι., 1972).
Με το θάνατο του Αριστοτέλη τελείωσε ουσιαστικά η κλασική εποχή και εγκαινιάστηκε η ελληνιστική
περίοδος, με το πέρασμα στα μετακλασικά χρόνια.

3. Η επιβίωση του ιδεώδους της Διαβίου παιδείας στα μετέπειτα χρόνια
Κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής και κοινωνικής
πραγματικότητας, που διαμορφώθηκε τόσο με τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου όσο κι αργότερα με τη
ρωμαϊκή κυριαρχία, η ανώτατη μόρφωση που παρεχόταν στις Σχολές ρητορικής, φιλοσοφίας και
επιστημών για ενήλικες, οι οποίες είχαν ιδρυθεί στα ποικίλα πνευματικά κέντρα, που είχαν αναπτυχθεί
και πέρα απ’ τα όρια της Ελλάδας, διεύρυνε το ιδεώδες της συνεχούς παιδείας και συστηματοποίησε τα
πρότυπα που προσέφερε η κλασική Αθήνα. Με τον τρόπο αυτό διασώθηκε και διαδόθηκε το πνεύμα της
κλασικής αρχαιότητας και υιοθετήθηκαν πολλές αξίες του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και από τη Δύση.
Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, τα διδάγματα της νέας θρησκείας απευθύνονταν σχεδόν
αποκλειστικά σε ενήλικες, ενώ οι πρώτοι μαθητές του Χριστού και μετέπειτα Απόστολοι ήταν όλοι
ενήλικες. Αργότερα στις Ανώτατες Σχολές και στα Πανεπιστήμια των βυζαντινών χρόνων καθώς και στις
πλούσιες βιβλιοθήκες των μοναστηριών, με την αξιόλογη δράση των λογίων, κληρικών και λαϊκών,
καλλιεργήθηκε και μεταλαμπαδεύτηκε η γνώση της ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας και
ενδυναμώθηκε η ιδέα της Διαβίου μάθησης.
Τέλος, κατά τους δύο πρώτους αιώνες μετά την Άλωση παρατηρήθηκε μια σημαντική κάμψη της
γενικότερης παιδευτικής δραστηριότητας, ενώ λίγο αργότερα με το κίνημα του νεοελληνικού
Διαφωτισμού σημειώθηκε μια έντονη διακίνηση ιδεών, η οποία εκφραζόταν μέσα από την εκδοτική
δραστηριότητα και υποστηριζόταν με την ίδρυση αξιόλογων Σχολών και Συλλόγων, σε όλα τα μεγάλα
κέντρα του ελληνικού στοιχείου, και η οποία συνέβαλε στην προαγωγή της παιδείας των ενηλίκων και
οδήγησε στην πνευματική και εθνική αφύπνιση του υπόδουλου Ελληνισμού.

4. Επιλογικά

Έχοντας διατρέξει την εξέλιξη και τις εκφάνσεις της Διαβίου παιδείας στην Ελλάδα, κατά την
αρχαιότητα κυρίως και εν μέρει στα μεταγενέστερα χρόνια έως τις παραμονές της Επανάστασης του 1821,
διαπιστώθηκε η αδιάκοπη παρουσία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Επισημάνθηκε ότι η πολύπλευρη εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, η οποία αναπτύχθηκε ήδη από
την προκλασική και κορυφώθηκε στην κλασική αρχαιότητα, είχε βαθιά απήχηση στα άτομα κάθε ηλικίας.
Οι ενήλικες πολίτες διατηρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ελληνικής αρχαιότητας ένα συνεχές ενδιαφέρον
και μια αγάπη για τη μόρφωση, βελτιώνοντας διαρκώς τους εαυτούς τους και συμβάλλοντας έτσι σε μια
γενικότερη πνευματική, πολιτιστική και κοινωνικοπολιτική αναβάθμιση. Χαρακτηριστικότερο δείγμα
αυτής της συνεχούς πνευματικής ενασχόλησης των ενηλίκων αποτελεί η Αθήνα των κλασικών χρόνων, η
οποία υπήρξε το κέντρο μιας πλατιά διαδεδομένης καλλιέργειας και ένας χώρος ανάπτυξης της τέχνης,
του λόγου, του επιστημονικού στοχασμού και της φιλοσοφικής σκέψης.
Η αναδρομή, λοιπόν, στη μακρά αυτή ιστορική περίοδο ανέδειξε τη διαχρονικότητα της έννοιας της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η οποία τις περισσότερες φορές εμφανίστηκε ως μη θεσμοθετημένη, ασύνειδη,
άτυπη ή μη τυπική, στηριζόμενη είτε σε ατομικές πρωτοβουλίες είτε σε συλλογικά εγχειρήματα, αφορούσε
συνήθως αξιόλογο πλήθος αποδεκτών, γνώρισε μεγάλη απήχηση, απέκτησε σημαντικό κύρος και
αναγνώριση και λειτούργησε πάντοτε ως κινητήρια δύναμη και εφαλτήριο για περαιτέρω πνευματικές,
πολιτικές και κοινωνικές αναζητήσεις, εξελίξεις και κατακτήσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.
Assa, J. (1980). “Η αρχαιότητα”, στο Debesse, M. & G. Mialaret, Οι παιδαγωγικές ΕπιστήμεςΙστορία της Παιδαγωγικής.- Αθήνα: Δίπτυχο, τόμος 2.
2.
Fracelière, R. (1991). Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός βίος των Αρχαίων Ελλήνων.- Αθήνα: Παπαδήμα.
3.
Gutherie, W. K. C.
(1990). Ο
Σωκράτης,
μετ.
Τάσος Νικολαϊδης.Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
4.
Jarvis, P. (1985). The Sociology of Adult and Continuing Education.- London, New York: Routledge.
5.
Lesky, A. (1972). Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας.- Αθήνα: Ελληνικό Ίδρυμα
Εξυπηρέτησης Πανεπιστημίων.
6.
Marrou, Μ. (1961). Ιστορία της Εκπαίδευσης κατά την αρχαιότητα, μετ. Θ. Φωτεινοπούλου.- Αθήνα.
7.
Peers, R. (1958). Adult Education-A comparative study.- London: Routledge and Kegan.
8.
Αγγέλου, Α. (1988). Των Φώτων. Όψεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.- Αθήνα: Ερμής.
9.
Βιγγόπουλος, Ηλ. (1980). “Παιδεία και Εκπαίδευση του Νέου Ελληνισμού”, στο Debesse, M.
& G. Mialaret, Οι παιδαγωγικές Επιστήμες-Ιστορία της Παιδαγωγικής.- Αθήνα: Δίπτυχο, τόμος 2.
10. Βρανούσης, Λ. (1975). “Ιδεολογικές ζυμώσεις και συγκρούσεις”, στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τόμος ΙΑ΄- Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία 1669-1821. ΤουρκοκρατίαΛατινοκρατία.
11. Γέρου, Θ. (1980). Παιδεία και Νεοέλληνες Διανοητές, τόμος Α΄.- Αθήνα.
12. Γέρου, Θ. (1980). Παιδεία και Νεοέλληνες διανοητές, τόμος Γ΄.- Αθήνα.
13. Γιαννικόπουλος, Β. Α. (1988). Άγνωστες πτυχές της αρχαίας ζωής και αγωγής.- Αθήνα: Γρηγόρης.
14. Γιαννικόπουλος, Β. Α. (1989). Η εκπαίδευση στην προκλασική και κλασική Αρχαιότητα.- Αθήνα:
Γρηγόρης.
15. Γιαννικόπουλος, Β. Α. (1990). “Από την ελληνική αρχαία: Εκπαίδευση των δούλων”, στο Τα
εκπαιδευτικά, τεύχος 20.
16. Δημαράς, Κ. Θ. (1993). Νεοελληνικός Διαφωτισμός.- Αθήνα: Ερμής.
17. Θεοδωρακόπουλος, Ι. (1972). “Η ακμή της ελληνικής φιλοσοφίας- Ο Αριστοτέλης”, στο Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους.- Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τόμος Γ2- Κλασσικός Ελληνισμός.
18. Ιακώβ, Δ. Ι. Η πολιτική διάσταση των Ευμενίδων του Αισχύλου.
19. Ισηγόνη, Α. (1964). Ιστορία της παιδείας.- Αθήνα.
20. Καλογεροπούλου, Α. (1972). “Η Αθήνα του Περικλέους: Η εξέλιξη της συμμαχίας”, στο Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους.- Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τόμος Γ1- Κλασσικός Ελληνισμός.
21. Καλογεροπούλου, Α. (1972). “Η Πεντηκονταετία. Σπάρτη και Αθήνα. Η εδραίωση της δημοκρατίας
και η ακμή των Αθηνών. Ο Άρειος Πάγος. Το πνεύμα της μεταρρύθμισης”, στο Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους.- Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, τόμος Γ1- Κλασσικός Ελληνισμός.
22. Καρζής, Θ. (1987). Η γυναίκα στην αρχαιότητα.- Αθήνα: Φιλιππότη.
23. Καρζής, Θ. (1997). Η παιδεία στην αρχαιότητα.- Αθήνα: Φιλιππότη.

24. Καρπόζηλου, Μ., Ματθαίου, Α., Καρυάτογλου, Λ., Τσικνάκης, Κ., Πανοπούλου, Α., Βαρών, Ο.
(1986). “Νεανικός τύπος 1830-1844”, στο Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Πρακτικά
Διεθνούς Συμποσίου.- Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, τόμος Β΄.
25. Κορδάτος, Γ. (1972). Η ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.- Αθήνα: Μπουκουμάνη.
26. Λυπουρλής, Δ. (1972). “Ακμή των επιστημών – Ιατρική”, στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.- Αθήνα:
Εκδοτική Αθηνών, τόμος Ε΄- Ελληνιστικοί χρόνοι.
27. Μιχαηλίδου, Μ. (1997). Η εκπαίδευση ενηλίκων κατά τον 19ο αιώνα στον Ελληνισμό εντός και εκτός
ορίων του ελληνικού κράτους: Οι Σύλλογοι ως φορείς οργάνωσης δραστηριοτήτων μάθησης. Θεσ/νίκη:
Α.Π.Θ. Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Μεταπτυχιακή εργασία.
28. Μπενάκης, Λ. (1972). “Η Στοά”, στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.- Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών,
τόμος Ε΄- Ελληνιστικοί χρόνοι.
29. Μπενάκης, Λ. (1972). “Φιλοσοφία”, στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.- Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών,
τόμος Ε΄- Ελληνιστικοί χρόνοι.
30. Μπιργαλιάς, Ν. (1998). “Ο μύθος του Καιάδα”, στο Αρχαιογνωσία, τεύχος 9.
31. Μπιργαλιάς, Ν. (1999). L’ Odyssée de l’ éducation spartiate.- Αθήνα: Βασιλόπουλος.
32. Παπανικολάου, Κ. Ν. (1977). “Διαβίου παιδεία. Μια πρώτη προσέγγιση του θέματος”, στο Νέα
παιδεία, τεύχος ε.
33. Ρανσιμάν, Σ. (1969). Βυζαντινός Πολιτισμός.- Αθήνα: Γαλαξίας.
34. Ρούσσος, Ε. (1974). “Οι Επικούρειοι”, στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.- Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών,
τόμος Ε΄- Ελληνιστικοί χρόνοι.
35. Σακκάς, Μ. (1989). “Ομιλία του Μιχάλη Σακκά Γ.Γ.Λ.Ε.”, στο Διεθνές Συμπόσιο “Νομοθετικά και
Διοικητικά μέτρα υπέρ της Εκπαίδευσης των Ενηλίκων”, 25 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 1989, Υπουργείο
Πολιτισμού – Γ.Γ.Λ.Ε. - Αθήνα: Unesco.
36. Σιπητάνου, Α. (2003). “Το σύγχρονο παιδαγωγικό μήνυμα του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών”.Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
37. Τσαμπής, Γ. (1963). Η παιδεία στο Χριστιανικό Βυζάντιο-Ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης.- Αθήνα:
Γρηγόρης, τόμος 5.
38. Τσαντσάνογλου, Κ. (1974). “Παιδεία”, στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.- Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών,
τόμος Ε΄- Ελληνιστικοί χρόνοι.
39. Τσάτσος, Κ. (1972). “Ρητορική”, στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.- Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών,
τόμος Γ2- Κλασσικός Ελληνισμός.
40. Τσιρίμπα, Α. (1964). Ιστορία της παιδαγωγικής.- Αθήνα: Νέα.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (19ΟΣ-20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης των δύο φύλων συνδέεται άμεσα με ευρύτερα κοινωνικά,
πολιτιστικά και ηθικά ζητήματα, όπως η γυναικεία εκπαίδευση, η ανισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών και
άλλα. Kατά το 19ο αιώνα ο θεσμός λειτουργεί κατά περιόδους, υπό προϋποθέσεις και μόνον από ανάγκη
στις περιοχές που η Πολιτεία δεν μπορεί να ιδρύσει χωριστό δημοτικό σχολείο για κάθε φύλο. Στις πρώτες
δεκαετίες του 20ου αιώνα αποτελεί κυρίαρχο θέμα της ελληνικής κοινωνίας ενώ το 1929 καθιερώνεται στα
σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Διδασκαλεία. Στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
παρατηρείται πολυπλοκότητα και ποικιλία. Μικτά σχολεία στην επαρχία και αμιγή στις μεγάλες πόλεις. Το
πρότυπο αυτό ακολουθούν για αρκετές δεκαετίες και οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Στο πλαίσιο της
μεταρρύθμισης 1976-79 ανακινείται το θέμα της μικτής φοίτησης ενώ το 1985 κατοχυρώνεται η εφαρμογή
της σε όλα τα σχολεία της χώρας.
Στην εισήγηση αυτή εξετάζονται και σχολιάζονται, μέσα από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, τη
βιβλιογραφία και την αρθρογραφία της εποχής αλλά και ανέκδοτο υλικό, οι λόγοι που επέβαλαν τις
συγκεκριμένες μεταβολές στην εξελικτική πορεία του θεσμού της συνεκπαίδευσης, οι κοινωνικές
αντιδράσεις και οι απόψεις των παιδαγωγών καθώς και οι πρακτικές που συνδέθηκαν και ακολουθήθηκαν
σχετικά με το γενικότερο προβληματισμό που υπήρχε για την εφαρμογή του.

SUMMARY
The mixed schooling institution is an issue directly connected with broader social, cultural and moral
issues like women’s education, inequality of educational opportunities, e.t.c. In the 19th century, mixed
schooling takes place intermittently, under certain circumstances and only out of necessity in places where
separate primary schools for each sex cannot be founded. In the first decades of the 20th century it
comprises a dominant consideration for the Greek society while in 1929 mixed schooling is established by
law for the schools of primary education and the teacher training schools. As for secondary education,
there is complexity and variety; mixed schools in the provinces and separate ones in the big cities. For
some decades this pattern was also followed by Teachers’ Training Academies. In the context of the 197679 reform the issue of mixed education is raised again while in 1985 its general application to every school
of the country is consolidated.
In the present study, the reasons of the particular changes through the evolution of mixed
schooling, the pubblic reaction, the attitude of the pedagogists and the practices followed -connected
with the general speculation on its application- are examined and commented on, in the relevant
legislation framework and through the bibliography and journalism of the time as well as unpublished
material.

Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης των δύο φύλων κατά το 19ο αιώνα
Το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των κοριτσιών εκδηλώνεται πολύ πρώιμα στη χώρα μας από
τα χρόνια ακόμη του Αγώνα, αφού οι πρωτεργάτες του δεν διαχωρίζουν του στόχους της εκπαίδευσης

ανάλογα με το φύλο αλλά μεριμνούν για την παιδεία «αρρένων τε και θηλέων» (Δημαράς, τεύχ. Α΄, σ.
7). Στα χρόνια του Καποδίστρια αρχίζει να αναπτύσσεται και η γυναικεία εκπαίδευση, με την ίδρυση και
λειτουργία[1] χωριστών σχολείων θηλέων στις πόλεις ( Αίγινα, Σύρο, Πάτρα) αλλά και με τη φοίτηση στα
αλληλοδιδακτικά σχολεία των αρρένων και κοριτσιών. Βέβαια τα ποσοστά συμμετοχής των κοριτσιών
είναι μικρά αλλά αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αν αναλογισθεί κανείς τις συνθήκες που επικρατούσαν
στη χώρα αμέσως μετά την απελευθέρωση. Χρειαζόταν μεγάλο θάρρος όχι μόνον από τους γονείς αλλά
και τις ίδιες τις μαθήτριες να μεταβαίνουν στο σχολείο κάτω από δύσκολες συνθήκες και να συμφοιτούν
με ένα μεγάλο αριθμό αρρένων μαθητών. Από στατιστικά στοιχεία της περιόδου εκείνης προκύπτει ότι το
1829 δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που μια ή και δύο μαθήτριες παρακολουθούσαν με ογδόντα και πλέον
μαθητές[2]. Η συνεκπαίδευση καθιερώνεται πρώτα στα σχολεία των νησιών, μετά στις πρωτεύουσες των
επαρχιών και αργότερα στους υπόλοιπους δήμους της χώρας (Βλ. περισσότερα Ζιώγου 1986, σσ.
46,48,49,54. Επίσης Μπαμπούνη σσ. 298,299, 443, 445).
Κατά την Οθωνική περίοδο με το Ν.1834 (άρθρο 58) προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία
χωριστών δημοτικών σχολείων για τα κορίτσια, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η διάταξη όμως αυτή κατέστη
ευθύς εξ αρχής ανενεργή επειδή δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα για τη συντήρηση χωριστών
σχολείων αλλά και εκπαιδευμένες δασκάλες, για να «προϊστανται» στα σχολεία των κοριτσιών, όπως
απαιτούσε ο προαναφερθείς νόμος. Έτσι σε πολλά σχολεία αρρένων φοιτούσαν και κορίτσια[3] αλλά σε
πολύ μικρό ποσοστό. Με την είσοδο της δεκαετίας του 1850 ο θεσμός της συνεκπαίδευσης των δύο
φύλων δεν είναι ούτε κατ΄ εξαίρεση ανεκτός αφού με εγκύκλιο του τότε υπουργού Παιδείας Στ. Βλάχου
απαγορεύεται ακόμη και απλή συστέγαση μαθητών εκατέρου των φύλων σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά
διδακτήρια. Είναι δε απορίας άξιο πως ενώ το 1828 οι «προσωρινοί διοικητές» και αργότερα οι
επιθεωρητές δεν ενοχλούνται από τη συμφοίτηση αγοριών και κοριτσιών, το 1852 φθάνουν στην πλήρη
απαγόρευση της συνεκπαίδευσης[4], χαρακτηριζόντάς την μάλιστα ως «επιμιξία», η οποία «
προκαταβάλλει σπέρματα δυσαρέστων συνεπειών» [5]. Εντύπωση όμως προκαλεί και η θέση του
Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων καθώς και του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου,
το 1875, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της χωριστής εκπαίδευσης αγοριών και κοριτσιών με κύρια
αιτιολογία «την ηθικήν διάπλασιν αμφοτέρων των γενών» (Ζιώγου 1986, σσ. 270, 283, 284, 292. Επίσης
Δελμούζος 1950, σ.12).
Η αυστηρή αυτή απαγόρευση του θεσμού της συνεκπαίδευσης αλλά και η δυσκολία για την
ίδρυση σχολείων κοριτσιών αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εκπαίδευσή τους, με αποτέλεσμα
στην απογραφή του 1879 το ποσοστό των αναλφάβητων κοριτσιών να ανέρχεται στο 93% τοις εκατό.
Αξιοσημείωτο είναι ότι και αυτή η σε μικρό ποσοστό εκπαίδευση των κοριτσιών είναι διαφοροποιημένη
σε σχέση με την εκπαίδευση των αγοριών.[6] Το πρόβλημα αρχίζει να αντιμετωπίζεται από μια
προοδευτική σκοπιά γύρω στο 1880, όταν διανοούμενοι της εποχής προτείνουν τη συνεκπαίδευση,
επικαλούμενοι
την
επιτυχή
εφαρμογή
του
σε
άλλες
χώρες
του
εξωτερικού.
Ο
παιδαγωγός Χαρ. Παπαμάρκου[7] το 1880 εκφράζει την άποψη ότι το ποσοστό των αναλφάβητων θα
περιορισθεί αν καθιερωθεί ο θεσμός της συνεκπαίδευσης. Έτσι η αρνητική στάση απέναντι στο θεσμό
αυτό αρχίζει να μεταβάλλεται σταδιακά. Στα νομοσχέδια Αυγερινού 1880, Θεοτόκη 1889 δέχονται με
ορισμένες προϋποθέσεις και τη λύση της συνεκπαίδευσης σε αντίθεση με τη χωριστή φοίτηση που μέχρι
τότε προτεινόταν (νομοσχέδια Βακαλόπουλου, Δηλιγιάννη) ενώ από το 1886 μπορούν να εργάζονται στα
δημοτικά σχολεία των αρρένων και δασκάλες (Ζιώγου 1986, σ.174) .
Οι προβληματισμοί και οι προσπάθειες για αποδοχή του θεσμού της συνεκπαίδευσης έστω και
από ανάγκη, μπορούμε να πούμε ότι υλοποιήθηκαν επί υπουργού Παιδείας Δημ. Πετρίδη με το
νόμο ΒΤΜΘ/1895, σύμφωνα με τον οποίο η συνεκπαίδευση είναι επιτρεπτή υπό προϋποθέσεις.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η εκπαίδευση των θηλέων γίνεται σε χωριστά σχολεία, στα οποία
διδάσκουν δασκάλες. Επιτρέπεται όμως να φοιτούν στα σχολεία των θηλέων και αγόρια, «εν ελλείψει
σχολείου αρρένων», αλλά μόνον «τα μη υπερβάντα το δέκατον έτος της ηλικίας αυτών»( άρθρα, 20
και 21)[8]. Ως προς το περιεχόμενο των σπουδών ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι στα σχολεία
των θηλέων διδάσκονται «πάντα τα […] εν τοις δημοτικοίς σχολείοις διδασκόμενα μαθήματα και προσέτι
η ραπτική, η ποικιλτική, η πλεκτική, η τέχνη του παρασκευάζειν εδέσματα και της οικιακής οικονομίας και
τάξεως αι στοιχειώδες γνώσεις» (άρθρο 22).
Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ελληνικά, Γυμνάσια) κατά το 19ο αιώνα ο θεσμός
της συνεκπαίδευσης είναι ανύπαρκτος. Ο ιδρυτικός νόμος της Μέσης Εκπαίδευσης ( 1836) δεν κάνει καμία
αναφορά στην εκπαίδευση των κοριτσιών[9] ενώ σε όλα τα νομοσχέδια ως το 1893 το Γυμνάσιο
προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τους μαθητές. Ωστόσο και σε άλλες προηγμένες χώρες η εικόνα

δεν είναι και πολύ διαφορετική. Για παράδειγμα το 1881-82 σε ολόκληρη τη Μ.Ε. της Γαλλίας υπήρχαν
μόνο 342 μαθήτριες ενώ «η παιδεία που δινόταν στις γυναίκες δεν ήταν η ίδια με εκείνη των
ανδρών.[…] Ο Δρ Κλάρκ έγραφε το 1873 στο βιβλίο του με τίτλο «Το σέξ στην εκπαίδευση» ότι «η κοινή
εκπαίδευση των δύο φύλων είναι αμαρτία και έγκλημα έναντι θεού και ανθρώπων» (Κασσωτάκης 1979).

Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης των δύο φύλων κατά τις τρεις πρώτες
δεκαετίες του 20ο αιώνα
Με την είσοδο του 20ου αιώνα το θέμα της εκπαίδευσης των κοριτσιών και κατ΄ επέκταση ο
θεσμός της συνεκπαίδευσης προκαλεί έντονες συζητήσεις και προβληματισμούς όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε πολλές προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες[10]. Στο Α΄ Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο το
1904, το οποίο αποτελεί τομή στην ιστορία της εκπαίδευσης των κοριτσιών, κυριαρχεί το δίλημμα της
επιλογής ανάμεσα στις «γερές μητέρες» ή τις «αδύνατες και ασθενικές διανοούμενες»[11]. Ωστόσο
ο θεσμός της συνεκπαίδευσης κερδίζει συνεχώς έδαφος. Εκτός από τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης αρχίζει να εμφανίζεται, με ανεπίσημο τρόπο, και στα δημόσια σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αφού πολλές μαθήτριες εγγράφονταν σ΄ αυτά με δυναμικό τρόπο και συμφοιτούσαν με
αγόρια. Έτσι κατά τη σχολική χρονιά 1910-11 στα δευτεροβάθμια σχολεία αρρένων συνεκπαιδεύονται
1221 μαθήτριες με 30178 μαθητές (Ζιώγου 1993, σσ. 196, 202). Η πρακτική αυτή της συνεκπαίδευσης
καθώς και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των μαθητριών που εγγράφονταν στα σχολεία
των αρρένων οδήγησε την Πολιτεία στην ίδρυση των πρώτων δημόσιων Ελληνικών Σχολείων και
Γυμνασίων Θηλέων το 1917 (Φ.Ε.Κ. 189/5-9-1917) καθώς και στην απαγόρευση της εγγραφής κοριτσιών
στα σχολεία των αρρένων στις πόλεις όπου λειτουργούσαν «του αυτού βαθμού και του αυτού τύπου
σχολεία θηλέων». Κατ΄ εξαίρεση ήταν δυνατή η παραπάνω εγγραφή, κατόπιν όμως σχετικής άδειας του
αρμόδιου Γεν. Επιθεωρητή (Ν.Δ. 13-10-1923, άρθρο 15 και Ν.4373/1929, άρθρο 27).
Κατά τη δεκαετία 1920-30 οι προβληματισμοί για το θέμα της συνεκπαίδευσης των δύο
φύλων εντείνονται τόσο στον ελλαδικό όσο και τον ευρωπαϊκό χώρο. Ο υποδιευθυντής
του Μαρασλείου Μιχ. Παπαμαύρος μέσα από το περιοδικό «Εργασία» απευθύνει ερώτημα στους
εκπαιδευτικούς και ζητάει τη γνώμη τους για τη συνεκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών. Από τις
απαντήσεις που δημοσιεύτηκαν στο παραπάνω περιοδικό προκύπτει ότι ένα μέρος του εκπαιδευτικού
κόσμου αποδεχόταν την «πρακτική της συνεκπαίδευσης» μόνον όμως για την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση[12] ενώ για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκφραζόταν η άποψη ότι αυτά
έπρεπε να παραμείνουν αμιγή (Ζιώγου 1993, σ. 197. Επίσης Κίτσου σ. 64).
Η παιδαγωγός Elizabeth Hyguenin το 1928 επισημαίνει την ανάγκη προπαρασκευής των νέων
«διά την κοινήν ζωήν», και υποστηρίζει ότι «η συνεκπαίδευσις των φύλων είναι, περισσότερον από κάθε
άλλο παιδαγωγικόν σύστημα, ικανωτέρα να τους διξάξη, πως ο ανήρ και η γυνή δύνανται να
ζήσουν ομού ευγενώς και επωφελώς». Και ακόμη ότι «δύναται να απομακρύνη τους νέους από σφάλματα,
τα οποία βαρύνουν μέχρι τέλους εις την ζωήν των.[13] Την ίδια περίοδο ο Ντε Βασιέρ υποστηρίζει ότι η
συνεκπαίδευση εγκυμονεί σοβαρούς ηθικούς κινδύνους και ότι υποκινεί την αποστροφή από την
οικογενειακή ζωή, το γάμο και τη μητρότητα ενώ ο Πάπας Πίος ο 11ος σε σχετική εγκύκλιό του το 1929
γράφει, ότι η συνεκπαίδευση είναι λάθος και ασέβεια […] και ότι η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα δεν
πρέπει μόνο να διατηρηθεί αλλά να ενισχυθεί με μια διαφορετική εκπαίδευση (Κασσωτάκης 1979).
Τον Ιούλιο του 1929, «το ορθόν ή μη της κοινής αγωγής αρρένων και θηλέων» αποτελεί ένα από
τα κυριότερα θέματα του διεθνούς Συνεδρίου των λειτουργών Μ.Ε. της Χάγης. Για την προετοιμασία του
θέματος είχαν υποβληθεί έγκαιρα, στις οργανώσεις Μ.Ε. των κρατών που επρόκειτο να μετάσχουν,
ερωτήματα για το είδος των σχολείων που λειτουργούσαν σ΄ αυτά (αρρένων, θηλέων ή μεικτά), την
αναλογία μεταξύ τους, τα προγράμματα των σπουδών τους κ.ά.[14] Στο Συνέδριο έγιναν «σφοδρές […]
πεισματώδεις συζητήσεις» και εκφράσθηκαν πολλές απόψεις. Τελικά δεν υπήρξε μια γενική απόφαση
αλλά θεωρήθηκε καλό το κάθε κράτος, να προχωρήσει στην οριστική ρύθμιση του ζητήματος «επί τη
βάσει των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών του, των ιδιαιτέρων ηθών και εθίμων, της οικονομικής
καταστάσεώς του κ.λπ.» (Παλαιολόγος σ. 156).
Οι προαναφερθείσες απόψεις, οι ενδοιασμοί και οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών αλλά και του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για το θεσμό της συνεκπαίδευσης, φαίνεται, ότι επηρέασαν την πολιτική
βούληση, η οποία τον Αύγουστο του 1929 προχώρησε στην καθολική θεσμοθέτηση της μικτής φοίτησης
σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν. 4397/1929) όχι όμως και σ΄αυτά της

Δευτεροβάθμιας. Οι λόγοι που επέβαλαν τη γενίκευση της μικτής φοίτησης στην πρώτη βαθμίδα της
εκπαίδευσης διακρίνονται σε οικονομικούς και εκπαιδευτικούς. Οι πρώτοι εστιάζονται στον περιορισμό
του αριθμού των δασκάλων για την κάλυψη του συνόλου των μαθητών και μαθητριών[15] καθώς και
στην εξοικονόμηση διδακτηρίων, μαθημάτων, οργάνων και σκευών διδασκαλίας. Οι δεύτεροι, μεταξύ
άλλων, εντοπίζονται στην αλληλεπίδραση που ασκεί «η εκ μικράς ηλικίας επικοινωνία των δύο φύλων
επί της ψυχικής εξελίξεως εκατέρου […], επί της αγωγής και διαπλάσεως του ήθους και
του χαρακτήρος μαθητών και μαθητριών[…], της γνωριμίας και προσεγγίσεως αυτών εις ηλικίαν,
καθ’ ήν ουδείς κίνδυνος ηθικής δύναται να προέλθη». Ακόμη επισημαίνεται ότι «το επικρατούν συνήθως
δέος του αγνώστου, του μυστηρίου, το οποίον εις τόσας ψυχικάς διαστροφάς οδηγεί εξαφανίζεται
βαθμιαίως και η εν τη ψυχή σχηματιζομένη υγιής και ορθή αντίληψις εξακολουθεί ενυπάρχουσα και εις
την κατόπιν ζωήν» (Εισηγητική Έκθεση του Ν. 4397/1929).
Για τη συνεκπαίδευση αρρένων και θηλέων στη Μέση Εκπαίδευση η Πολιτεία κρατά επιφυλακτική
στάση επειδή δεν θεωρεί ώριμη την ελληνική κοινωνία για την αποδοχή της. Ωστόσο, αναγκάζεται να
ανεχθεί τη συνεκπαίδευση και να επιτρέψει τη φοίτηση κοριτσιών στα Γυμνάσια Αρρένων, στις πόλεις
που ο αριθμός αυτών ήταν ελάχιστος και δεν επέτρεπε τη σύσταση νέων Γυμνασίων Θηλέων.[16] Η
Πολιτεία φρόντισε τότε για πρώτη φορά και για την κατάρτιση «ειδικού προγράμματος» των
Γυμνασίων Θηλέων, το οποίο χωρίς να μειώνει τη γενική μόρφωση των κοριτσιών, συμπεριλάμβανε και
μαθήματα προσιδιάζοντα στη γυναικεία φύση και τον προορισμό της γυναίκας. Επίσης φρόντισε και για
το χωρισμό των δύο φύλων στην ώρα της Γυμναστικής καθώς και για το διορισμό στα
Γυμνάσια Θηλέων κατά προτεραιότητα καθηγητριών (Ν. 4373/1929. Επίσης Ζιώγου 1993, σ. 198).
Πρέπει να αναφερθεί ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις του 1929, για το θεσμό της συνεκπαίδευσης
των δύο φύλων, χαρακτηρίζονται ως «αρκετά προωθημένες» για την εποχή εκείνη, ιδιαίτερα για τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και προκάλεσαν πολλές συζητήσεις αλλά και έντονες κοινωνικές
αντιδράσεις. Για πρώτη φορά παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, συλλογικοί φορείς κ.λπ. ασχολήθηκαν σε
βάθος με το θεσμό της συνεκπαίδευσης με αποτέλεσμα να προκύψουν και πολλές
γνώμες διϊστάμενες μεταξύ τους. Στο Συνέδριο των επιθεωρητών της δημοτικής εκπαίδευσης, το
οποίο συγκλήθηκε στην Αθήνα το 1930 (Σεπτέμβριο 1-6), μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και το θέμα: «Τα
επιβαλλόμενα εκ της καθιερωθείσης μικτής φοιτήσεως διοικητικά, παιδονομικά και διδακτικά
μέτρα» (Παλαιολόγος σ. 198). Το γεγονός αυτό ασφαλώς υποδηλώνει τον προβληματισμό που υπήρχε
για την ορθή εφαρμογή της συνεκπαίδευσης, αμέσως μετά τη νομοθετική καθιέρωσή της στο δημοτικό
σχολείο.
Ο Σύλλογος Γονέων Αθηνών, ο οποίος αριθμούσε τότε 500 μέλη, αφιέρωσε για τη συζήτηση του
θεσμού της συνεκπαίδευσης μία ολόκληρη συνεδρία (20-12-1930), η οποία κατέληξε στην αποδοχή της
εφαρμογής του υπό προϋποθέσεις.[17] Επίσης και άλλοι Σύλλογοι Γονέων ( Θεσσαλονίκης, Πατρών
κ.λπ.) ασχολήθηκαν με το θέμα της συνεκπαίδευσης, αφού οι γονείς και ιδιαίτερα οι
μητέρες, διακατέχονταν από φόβο μπροστά στο νέο θεσμό, κυρίως ως προς την εφαρμογή του στα
σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Σε έρευνα που διενεργήθηκε,[18] σχετικά με την αποδοχή ή μη της
εφαρμογής του θεσμού της συνεκπαίδευσης στο Γυμνάσιο, από τους ερωτηθέντες (50 γονείς
παν/κής εκπαίδευσης καθώς και 50 καθηγητές γυμνασίων αρρένων) μόνον το 4% απάντησε θετικά, το
υπόλοιπο 96% απέκρουσε τη συνεκπαίδευση, «φοβούμενο ..κυρίως την πρόωρη διέγερσι του ερωτισμού
των νέων» (Kαραχρίστος, σ. 46. Επίσης, Παλαιολόγος σ. 202).
Αλλά και οι παιδαγωγοί, κατά την εποχή εκείνη, είναι χωρισμένοι ως προς το θέμα της
συνεκπαίδευσης. Οι Γ. Παλαιολόγος[19] και Β. Έξαρχος[20] προτείνουν την κατάργηση του θεσμού της
συνεκπαίδευσης ακόμη και στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Αντίθετα η Ρόζα Ιμβριώτη, η οποία
είχε παραμείνει επί τρία χρόνια στη Γερμανία και είχε επισκεφθεί αρκετά σχολεία καθώς και ο
Δ. Μωραϊτης, Υποδιευθυντής τότε στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης, υποστηρίζουν την καθιέρωση
των μικτών σχολείων χωρίς επιφυλάξεις. Οι Δ. Μισυρλής, Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
και πρώην αιρετός εκπαιδευτικός σύμβουλος και Νικ. Καραχρίστος, Διευθυντής Διδασκαλείων επί σειρά
ετών, τάσσονται υπέρ της εφαρμογής του θεσμού με κάποιες όμως προϋποθέσεις (Καραχρίστος σσ. 1525. Επίσης Ζιώγου, σ. 200). Ο τελευταίος μάλιστα σε σχετική έρευνα καταλήγει: « η συνεκπαίδευσις τότε
μόνον ημπορεί να ευδοκιμήση,
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με επιστημονικάς […], πνευματικάς και ηθικάς ασχολίας» (Kαραχρίστος, σ. 92).

Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης των δύο φύλων στα Διδασκαλεία και τις
Παιδαγωγικές Ακαδημίες
Η εφαρμογή του θεσμού της συνεκπαίδευσης στα Διδασκαλεία και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφενός γιατί δεν έτυχε βαθύτερης έρευνας και αφετέρου γιατί τα
σχολεία αυτά δοκίμασαν πλατειά την αλλαγή της μετάβασης από την αμιγή στη μικτή φοίτηση.
Πρέπει να αναφερθεί ότι ο νόμος του 1834 «περί δημοτικών σχολείων» προέβλεπε τη φοίτηση
στο πρώτο Διδασκαλείο της χώρας και διδασκαλισσών. Ο νομοθέτης δηλαδή όριζε πως οι δάσκαλοι και
οι δασκάλες έπρεπε να έχουν την ίδια εκπαίδευση. Ωστόσο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε αφενός λόγω
της επιφυλακτικής στάσης της κοινωνίας για το θεσμό της συνεκπαίδευσης και αφετέρου λόγω
οικονομικής αδυναμίας της Πολιτείας για ίδρυση χωριστού Διδασκαλείου θηλέων. Έτσι τα Διδασκαλεία
Δημοτικής Εκπαίδευσης, εξελίχτηκαν και λειτούργησαν, καθόλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ως
Διδασκαλεία αρρένων ενώ η εκπαίδευση της δασκάλας είχε αφεθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία και
κυρίως στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, η οποία κυριολεκτικά αντικαθιστά την Πολιτεία στον τομέα αυτό.
Στις αρχές του 20ου αιώνα διαφαίνεται η πρόθεση της Πολιτείας για παροχή ομοιόμορφης
εκπαίδευσης στους δασκάλους και τις δασκάλες και κατ΄επέκταση και στους μαθητές
τους, άρρενες και θήλεις. Έτσι το 1914 ιδρύεται το πρώτο δημόσιο Διδασκαλείο θηλέων με έδρα τη
Θεσσαλονίκη ενώ παράλληλα άρχισαν να εγγράφονται μαθήτριες και στα Διδασκαλεία Αρρένων.
Ενδεικτικά αναφέρω το Διδασκαλείο της Σάμου, στο οποίο φοίτησαν μαθήτριες από το 1916 ( Σκούρα
2002, σ.170 ), της Λαμίας από το 1917 ( Χαρίτος σ. 236), του Μαρασλείου Διδασκαλείου, κ.ά.
Το Μαράσλειο είναι και το πρώτο Διδασκαλείο Αρρένων, στο οποίο είχε επιτραπεί από την Πολιτεία η
φοίτηση μαθητριών αλλά «μόνον ως εξωτερικών» (Ν. Δ. 11-10-1923 άρθρο 4, παρ. 2) . Ωστόσο στο
τελευταίο είχαν αρχίσει να εγγράφονται μαθήτριες πολύ νωρίτερα, όπως προκύπτει και από τον
παρακάτω Πίνακα 1.
Πίνακας 1
Αναλογία μαθητών και μαθητριών στο Μαράσλειο Διδασκαλείο
κατά την πενταετία 1920-25 *
Σχολικό
Έτος
1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1924-25

Σύνολο

μαθητές

μαθήτριες

32
28
4
44
37
7
83
63
20
86
45
39
99
52
47
* Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Αρχείο του

Αναλογία μαθητριών επί
του συνόλου
12,5 %
15,9 %
24,09 %
45,34 %
47,47 %
Μαρασλείου Διδασκαλείου

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε μια σταδιακή αύξηση του αριθμού των
εγγραφόμενων μαθητριών, ο οποίος κατά το σχολικό έτος 1924-25 φθάνει σχεδόν το 48% του συνολικού
μαθητικού πληθυσμού του Μαρασλείου[21]. Πρέπει να αναφερθεί ότι το 1923 επιτρέπεται
η συμφοίτηση αρρένων και θηλέων και στα Μονοτάξια[22] Διδασκαλεία ( Ν.Δ. 27-7-1923) ενώ ένα χρόνο
αργότερα γίνονται δεκτές και εγγράφονται μαθήτριες σε όλα τα Διδασκαλεία της χώρας αλλά και
πάλι «μόνον ως εξωτερικές» (Ν. 3182/1924). Στις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις είναι εμφανής η επίδραση
των αρχών του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Επί Δελμούζου μάλιστα στο Μαράσλειο (1923-1925) οι
μαθήτριες συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Σχολικής Κοινότητας (επιτροπές τάξεων κ.λπ.),
ενώ τα μαθήματα γίνονται από κοινού ακόμη και αυτό το μάθημα της γυμναστικής «εκτός από ορισμένα
γυμνάσματα που ήταν μόνο για τα αγόρια»[23]. Ωστόσο η συμφοίτηση αγοριών και κοριτσιών στα
Διδασκαλεία, πρωτοποριακή για την εποχή εκείνη, αν ληφθεί υπόψη ότι μόλις το 1924 είχαν αρχίσει στη
Γερμανία «για
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φορά
να
δέχονται
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ανώτερα
σχολεία
αγοριών
και
κορίτσια» (Κελεσίδου- Παναγιώτου, σ. 210), προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις. Ας σημειωθεί ότι μια από
τις βασικές κατηγορίες στην περίπτωση των Μαρασλειακών, ήταν η καλλιέργεια ηθικής εκλύσεως, η

οποία
δεν
ήταν
άσχετη
και
με
τη συμφοίτηση αγοριών
και
κοριτσιών.
Από
τότε το Μαράσλειο παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυξημένη προσοχή τις σχέσεις των
μαθητών και μαθητριών τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο «προς πρόληψιν παντός εκτρόπου» ενώ
δε δίσταζε να επιβάλλει και τις αυστηρότερες των ποινών σε περίπτωση διατάραξης των «ηθικών
αντιλήψεων» (Πρακτικά Μ.Δ., Πράξη 43/1928).
Το θέμα της «ηθικής επίδρασης» της εφαρμογής της συνεκπαίδευσης επί των μαθητών, το οποίο
απασχολεί γονείς, παιδαγωγούς και γενικότερα την ελληνική κοινωνία, μελετάται την εποχή εκείνη σε
τρία διαφορετικά διδασκαλεία, ένα αρρένων, ένα θηλέων και ένα μικτό. Στα διδασκαλεία αυτά
φοιτούσαν μαθητές ηλικίας 14-19 ετών, δηλαδή σε μια ευαίσθητη ηλικία που συνδέεται με την περίοδο
της ήβης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η κοινή εκπαίδευση των δύο φύλων δεν υπήρξε
επιβλαβής για τους μαθητές του μικτού διδασκαλείου, αφού το ποσοστό (52%) των μαθητών και
μαθητριών που περνούσαν με εγκράτεια και ηρεμία την εφηβεία στο διδασκαλείο αυτό ήταν πολύ
μεγαλύτερο, σε σχέση με τα ποσοστά (28% και 38%, αντίστοιχα) των μαθητών και μαθητριών των δύο
άλλων αμιγών διδασκαλείων (Καραχρίστος, σσ. 57-78).
Μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις του 1929, στο πλαίσιο της δυνατότητας μεταβολής του είδους
των διδασκαλείων (Ν. 4368/1929, άρθρο 1, παρ. 2), το Διδασκαλείο Θηλέων των Σερρών καθώς και το
Διδασκαλείο Αρρένων της Θεσσαλονίκης μετατρέπονται, από το σχολικό έτος 1931-32, σε μικτά (Π.Δ. της
30-7-1931) ενώ το Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε Διδασκαλείο Οικοκυρικής
Εκπαιδεύσεως και συγχωνεύεται με το Χαροκόπειο Διδασκαλείο της Αθήνας ( Π.Δ. της 4-9-1931). Από
τότε όλα τα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργούν πλέον ως μικτά (Λέφας, σ. 263).
Ωστόσο με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, το 1933, το θέμα της μικτής φοίτησης θα
προκαλέσει νέες δριμύτατες αντιδράσεις. Τα Συνεργαζόμενα Σωματεία με υπόμνημά τους προς τα
Νομοθετικά Σώματα θα ζητήσουν να καταργηθούν «τα μικτά δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων,
καθώς και η ανάμιξης διδασκάλων και διδασκαλισσών, ως και τα μικτά Διδασκαλεία»(Δημαράς Β΄.σ.178).
Οι πολιτικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Παναγή Τσαλδάρη
θα επιδιώξουν το
χωρισμό «των πολυταξίων δημοτικών σχολείων» σε σχολεία αρρένων και θηλέων πλην όμως η
προσπάθεια αυτή θα προσκρούσει στην έλλειψη «επαρκών διδακτηρίων» και έτσι δεν θα καταστεί δυνατή
η πραγμάτωση «της προθέσεώς» τους ( Παλαιολόγος σ.169). Με την ψήφιση όμως του ιδρυτικού νόμου
των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, οι οποίες διαδέχτηκαν τα Διδασκαλεία, θα περιοριστεί ο αριθμός των
εισαγομένων γυναικών σ΄αυτές, σε ποσοστό 37,5% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων.[24] Ακόμη θα
προβλεφθεί η δυνατότητα ίδρυσης ιδιαίτερης Π.Α. Θηλέων, το πρόγραμμα της οποίας να μπορεί να
αποκλίνει από το αντίστοιχο των μικτών Π.Α. «προσαρμοζόμενον καλύτερον εις τας ιδιότητας του φύλου
των παιδευομένων»( Ν.5802/1933, άρθρο 4).
Το 1937, δηλαδή τέσσερα χρόνια αργότερα, με βάση τις νέες ιδεολογικές αντιλήψεις της
4ης Αυγούστου
1936
θα
απαγορευθεί «η συμφοίτησις αρρένων και θηλέων εις
τας Παιδαγωγικάς Ακαδημίας» (Ν.953/1937).[25] Για την εκπαίδευση των διδασκαλισσών θα μπορούν να
διατεθούν ένα ή περισσότερα τμήματα Π.Α. που ορίζονται με Β.Δ. Έτσι η Μαράσλειος Π.Α, όπως και άλλες
κεντρικές Π.Α., λειτουργούν με δύο Τμήματα Αρρένων και ένα Θηλέων. Η απαγορευτική διάταξη θα
διατηρηθεί σε ισχύ για περισσότερο από μια δεκαπενταετία (Ν.Δ.2702/1953). Η αδυναμία όμως
συγκρότησης αμιγών Π.Α., λόγω μικρού αριθμού υποψηφίων, θα επιτρέψει την ίδρυση μικτών
Παιδαγωγικών Ακαδημιών στην επαρχία, όπως της Φλώρινας το 1941, της Λαμίας το 1948, της Μυτιλήνης
το 1950.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 1938 ο Γ. Παλαιολόγος, Διευθυντής τότε της Μ.Π.Α, ο οποίος είχε ταχθεί
κατά του θεσμού της συνεκπαίδευσης ακόμη και στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού, εκφράζει την
άποψη ότι θα αποβεί ευεργετική, για τους αποφοίτους των Π.Α., αμφοτέρων των φύλων, «η υπό
την επίβλεψιν και καθοδήγησιν πεπειραμένων και στοργικών πνευματικών ηγετών προηγουμένη
τούτων αλληλογνωριμία και
συνεργασία,
κατά
το
διάστημα
των
εν
ταις Παιδαγωγικαίς Ακαδημίαις σπουδών των» (Παλαιολόγος σ.187). Κι αυτό γιατί πρόκειται, όπως
αναφέρει, να συνυπηρετήσουν και να συνεργασθούν στην επαγγελματική ζωή και δράση τους κάτω από
την κοινή στέγη του δημοτικού σχολείου. Ωστόσο δε φαίνεται να παίρνει σαφή θέση, εάν με τις απόψεις
του αυτές εννοεί τη συνεκπαίδευση στις Π.Α. ή απλώς τη συστέγαση των σπουδαστών στο ίδιο κτήριο,
μια πρακτική που ακολουθήθηκε για αρκετές δεκαετίες στις Κεντρικές Παιδαγωγικές Ακαδημίες (Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων) και μετά την άρση, με το Ν.Δ. 2702/1953, της προαναφερθείσας
απαγορευτικής διάταξης του Μεταξά.

Στη Μαράσλειο Π.Α., για παράδειγμα, το 1958 διατυπώνεται ένας έντονος προβληματισμός,
μεταξύ του διδακτικού προσωπικού, σχετικά με την οργάνωση των Τμημάτων της και συγκεκριμένα με
το διαχωρισμό των σπουδαστών και σπουδαστριών, ώστε να συγκροτήσουν «αμιγή τμήματα κατά τάξεις».
Ο τότε διευθυντής της Ακαδημίας Επαμειν Μπασουκέας ήταν υπέρ της συγκρότησης αμιγών Τμημάτων με
το επιχείρημα ότι αυτό δεν αντιβαίνει στη μικτή φοίτηση, η οποία είχε θεσπισθεί με το προαναφερθέν
διάταγμα του 1953, εφόσον οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες συστεγάζονται και εκπαιδεύονται στο
ίδιο Διδακτήριο και έχουν κοινές σχολικές και άλλες εκδηλώσεις. Την παραπάνω γνώμη
του Μπασουκέα συμμερίστηκαν και οι περισσότεροι καθηγητές της Μ.Π.Α., πλην όμως οι παιδαγωγοί
ήταν αντίθετοι γιατί πίστευαν ότι η συνεκπαίδευση στην Ακαδημία επιβαλλόταν και «από παιδευτικής και
παιδαγωγικής απόψεως», γι αυτό και είχε καθιερωθεί σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Έτσι
επικράτησε τότε η γνώμη των παιδαγωγών και ο Σύλλογος προχώρησε στην κατανομή των μαθημάτων
και των ωρών διδασκαλίας «με την υφισταμένην μεικτήν[26] συγκρότησιν των Τμημάτων και Τάξεων».
Ειδικότερα για τα μαθήματα της Γυμναστικής και των Οικοκυρικών, αποφασίσθηκε α) οι γυμναστές να
διδάσκουν τους σπουδαστές και τις
σπουδάστριες «εκάστης τάξεως, ταυτοχρόνως μεν
αλλά κεχωρισμένως»[27] και β) η μία από τις δύο ώρες διδασκαλίας που είχαν καθιερωθεί για κάθε τάξη
από το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των Οικοκυρικών να γίνεται σε ολόκληρη την
τάξη, «δεδομένου ότι πλείονες του ενός κλάδοι του μαθήματος, ως η τροφογνωσία και διαιτητική,
ενδιαφέρουν τους σπουδαστάς» (Πρακτικά Μ.Π.Α, Πράξη 67/20-10-1958, σ. 153).
Μια άλλη σημαντική διαπίστωση για τις Π.Α. είναι ότι καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους
υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλα σε ό,τι αφορά το ποσοστό εισαγωγής τους, το οποίο
(με ελάχιστες εξαιρέσεις) ήταν μικρότερο για τις γυναίκες (Αντωνίου 1996, σσ. 134-135). Η κατά φύλο
ποσοστιαία αναλογία καταργήθηκε από το ακαδ. έτος 1983-84, αφού ο αριθμός των εισακτέων
σπουδαστών σ’ όλες τις ανώτερες και ανώτατες σχολές και τα τμήματα αυτών -επομένως και στις Π.Α.καθοριζόταν «συνολικά και ανεξάρτητα από το φύλο των υποψηφίων» (Ν. 1286/1982, άρθρο 14, παρ. 1).
Παρατηρείται τότε στις Π.Α. μια κατακόρυφη αύξηση του ποσοστού των εισαγομένων γυναικών επί του
συνολικού αριθμού των εισακτέων σπουδαστών, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω Πίνακα 2. Σε
κάποιες μάλιστα Π.Α. κατά το παν/κό έτος 1984-85 φθάνει και το 75%, (Τριπόλεως, Αθηνών). Από
το ακαδ.
έτος
1983-84
εγγράφονται
για
πρώτη
φορά
και
άνδρες
στις
παραδοσιακές Π.Α. θηλέων Πειραιώς, Πατρών και Ψυχικού σε μικρότερα όμως ποσοστά που κυμαίνονται
από 11,51% έως 28,31%. Ακόμη από το ίδιο έτος καταργούνται και οι διακρίσεις που υπήρχαν σε σχέση
με τους διορισμούς του διδακτικού προσωπικού των δημοσίων σχολείων δημοτικής και Μ.Ε., οι οποίοι
πλέον «γίνονται ανεξάρτητα από το φύλο τους». Έτσι αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε σε βάρος των
Ελληνίδων, οι οποίες μέχρι τότε δεν είχαν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες να σπουδάσουν και να
εργασθούν ως δασκάλες.[28]
Πίνακας 2
Αναλογία ανδρών και γυναικών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών
κατά τα ακαδ. έτη 1982-83 έως 1985-86*
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σ
Αθηνών
Αλεξαν/πόλε
ως

549

Ηρακλείου
Θεσσαλονίκη
ς

298

Ιωαννίνων

347

Λαμίας

288

334

543

1982-83
Γ
%
26.4
145 1
32.6
109 3
31.5
94
4
41.6
226 2
27.0
94
8
28.8
83
1

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ
1984-85
%
Σ
Γ
57.9
525
4
1311 974
34.1
170
3
694
478
70.4
520
6
741
520
71.3
808
1
1002 723
53.8
311
2
830
546
58.7
280
0
672
493

1983-84
Σ
Γ
906
498
738
1133
577
477

%
74.2
9
68.8
7
70.1
7
72.1
5
65.7
8
73.3
6

Σ
1415
396
843
1002
916
677

1885-86
Γ
%
71.5
1013
9
72.9
289
7
68.0
574
9
72.1
723
5
65.7
602
2
70.3
476
1

Λαρίσης

429

141

Μυτιλήνης

231

83

32.8
6
35.9
3

Πατρών

137

137

Πειραιώς

276

276

Ρόδου

215

74

Τριπόλεως

265

85

Φλωρίνης

353

Ψυχικού

265

658

361

373

207

-

72

72

521

461

347

186

500

316

115

34.4
1
32.0
7
32.5
7

577

265

-

130

54.8
6
55.4
2

837

564

563

381

88.4
8
53.6
0

162

119

753

605

567

343

708

534

322

63.2
55.8
0

761

507

130

-

183

156

67.3
8
67.6
7
73.4
5
80.3
4
60.4
9
75.4
2
66.6
2
85.2
4

1004

641

732

427

166

119

897

692

437

268

761

536

1020

641

311

247

63.8
4
58.3
3
71.6
8
77.1
4
61.3
2
70.4
3
62.8
4
79.4
2

Σ= σύνολο, Γ=γυναίκες, %=αναλογία γυναικών επί του συνόλου
*Πηγή: Στατιστική της Εκπαιδεύσεως της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος των ετών 1982-83
έως 1985-86.

Η γενίκευση της εφαρμογής της μικτής φοίτησης στα σχολεία
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Όπως ήδη αναφέρθηκε με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του 1929 γενικεύτηκε η εφαρμογή του
θεσμού της συνεκπαίδευσης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία από τότε λειτουργούν
πλέον ως μικτά. Στα σχολεία όμως της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρατηρείται μια διαφοροποίηση,
ανάλογα με τον τόπο λειτουργίας τους. Μικτά δηλαδή γυμνάσια και λύκεια στην επαρχία και αμιγή στις
πόλεις. Στις δεκαετίες που ακολουθούν, ως το 1979, ο θεσμός της συνεκπαίδευσης λειτουργεί στα πλαίσια
των ρυθμίσεων του 1929. Κατά καιρούς παρατηρούνται στα προγράμματα κάποιες διαφοροποιήσεις,
όπως η κατάργηση της διδασκαλίας του κλάδου της Άλγεβρας από τα γυμνάσια θηλέων, μειωμένες ώρες
των Μαθηματικών καθώς και χωριστή διδασκαλία του μαθήματος της Σωματικής Αγωγής (Ζιώγου1993,
σ. 201). Κατά τη δεκαετία του 1960 ασκείται πίεση για μια πιο ουσιαστική εκπαίδευση των κοριτσιών και
για επίτευξη ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Ωστόσο η συμφοίτηση αρρένων και θηλέων εξακολουθεί να
θεωρείται «ως επιζήμιο μέτρο» ( Κίτσου σσ.93,97).
Μετά τη μεταπολίτευση, και κυρίως στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 1976-79, το θέμα της μικτής
φοίτησης στη Μ. Ε. επανέρχεται στο προσκήνιο. Στην ανακίνησή του σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι
γυναικείοι σύλλογοι και οργανώσεις, οι οποίες τοποθετούσαν το όλο θέμα στα πλαίσια της γενικότερης
επιδίωξή τους για την εξίσωση της γυναίκας με τον άνδρα. Σε σχετικό δημοσίευμα του ημερήσιου τύπου
εκφράζεται η «ομόφωνη καταδίκη του αμιγούς σχολείου» τόσο από τα συλλογικά συνδικαλιστικά όργανα
της εκπαίδευσης Ο.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε. και Ο.Ι.Ε.Λ.Ε[29] όσο και από την πολιτική ηγεσία. Ο τότε υφυπουργός
Παιδείας
Λ. Καραπιπέρης τάσσεται
υπέρ
των
μικτών
σχολείων,
γιατί
πιστεύει
ότι
«η συνεκπαίδευσις αρρένων και θηλέων βοηθά την ομαλή ψυχική εξέλιξίν των, αίρει το άγνωστον και το
μυστηριώδες, που οδηγούν εις ψυχικάς διαστροφάς και συμβάλλει ουσιωδώς εις την ορθήν διάπλασιν του
ήθους και του χαρακτήρος των παιδιών» (Καθημερινή 13-7-1976, σ. 3). Αλλά και ο τότε υπουργός
Προεδρίας Γ. Ράλλης εκφράζει την άποψη το ότι τα «αμιγή σχολεία είναι ξεπερασμένα» (Ζιώγου 1993,
σ. 202). Ωστόσο το Αρσάκειο Αθηνών, ένα παραδοσιακό αμιγές σχολείο, εξακολουθεί να έχει ενδοιασμούς
για τη μικτή φοίτηση και να θεωρεί αναγκαίο το θεσμό της συνεκπαίδευσης μόνο για τις μικρές πόλεις
της επαρχίας, όπου δεν υπάρχει ευχέρεια για χωριστού φύλου σχολεία. Ακόμη το Αρσάκειο θεωρεί ότι με
τον παραπάνω θεσμό « η εξοικείωση με το άλλο φύλο γίνεται πρόωρα […] και δεν αναπτύσσονται κατά
την ήβη οι αρετές που ταιριάζουν σε κάθε φύλο» (Καθημερινή 11-7-1986, σ. 4).
Με το νόμο 309/1976 ανοίγει ο δρόμος για τη μικτοποίηση των ημερήσιων γυμνασίων και λυκείων
αφού προβλέπεται η δυνατότητα μετατροπής και μετονομασίας τους, μετά από εισήγηση των οικείων
Εποπτών Μ.Ε. (άρθρα 27 και 30, παρ. 3). Το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να προχωρήσει στην

υλοποίηση της παραπάνω διάταξης, ζητά από τους γονείς των μαθητών της χώρας να δηλώσουν αν
επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε μικτά σχολεία. Η πλειοψηφία των γονέων τάσσεται
αρνητικά. Συγκεκριμένα οι γονείς που υποστηρίζουν τα μικτά σχολεία έχουν την άποψη ότι τα παιδιά
στα σχολεία αυτά φιλοτιμούνται και αποδίδουν καλύτερα στα μαθήματα και ακόμη ότι γνωρίζονται τα
φύλα και εξοικειώνονται νωρίς το ένα με το άλλο, μια γνωριμία χρήσιμη για το μέλλον, γι’ αυτό «το
σχολείο πρέπει να είναι μικρογραφία μιας κοινωνίας». Αντίθετα, οι γονείς που προτιμούν τα χωριστά
σχολεία, θεωρούν ότι η συνεκπαίδευση δημιουργεί «ηθικούς κινδύνους» καθώς και διάσπαση της
προσοχής των παιδιών, τα οποία είχαν πρόωρη σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη
(Σακελλαρίου 1979).[30] Όμως οι παιδαγωγοί αντικρούουν ένα προς ένα τα επιχειρήματα που
προβάλλονται κατά της δημιουργίας μικτών σχολείων και επισημαίνουν ότι « δεν υπάρχει κανένας
επιστημονικός λόγος ικανός να αποτρέψει [...] από τη δημιουργία παντού μικτών σχολείων. Αντίθετα»,
υποστηρίζουν ότι, «οι ωφέλειες για την αυριανή οικογένεια και ιδιαίτερα για τη βελτίωση της θέσης της
Ελληνίδας θα είναι πάμπολλες» (Κασσωτάκης 1979). Όμως υπάρχει και η μερίδα του θρησκευτικού τύπου
που θεωρεί τη μικτή φοίτηση ως απειλή που επικρέμεται και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, την
ελληνική κοινωνία και κυρίως την «Ποιμένουσα Εκκλησία […] να αντιδράση δια των πολυτίμων και
αποτελεσματικών πνευματικών της όπλων κατά του κακού» (Ελληνοχριστιανική, σ. 164). Αξιοσημείωτο
είναι ότι τους ηθικούς κινδύνους που επικαλούνται οι πολέμιοι του θεσμού της συνεκπαίδευσης το 1929,
τους ίδιους κινδύνους επικαλούνται και οι διαφωνούντες με τη μικτή φοίτηση το 1979, δηλαδή 50 χρόνια
μετά.
Ωστόσο από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 1979-80 η μικτή φοίτηση στα σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούσε πλέον πραγματικότητα Το Υπουργείο Παιδείας με μια σειρά
από Υπουργικές Αποφάσεις (Δ.28515/28-7-1979 κ.ά.) προχώρησε στη «μικτοποίηση»[31] των Γυμνασίων
και των Λυκείων που πρότειναν ότι μπορούν και θέλουν να γίνουν μικτά. Επίσης προχώρησε και στην
ίδρυση επτά νέων μικτών προτύπων κλασσικών Λυκείων και ογδόντα μικτών ημερησίων Γυμνασίων (Π.Δ.
530/1979) «εξουδετερώνοντας επιφυλάξεις, ταμπού και κατεστημένο μιας πολύχρονης νοοτροπίας χωρίς
παιδαγωγικά αποτελέσματα» (Λαμπρόπουλος, σ.3). Όμως καθολική και οριστική εφαρμογή της
συνεκπαίδευσης αγοριών και κοριτσιών έχουμε με το Ν. 1566/1985 (άρθρο 2, εδ. 5), από τον οποίο
προβλέπεται ότι: «Στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν μαζί αγόρια
και κορίτσια».

ΠΗΓΕΣ
I. Πηγές ανέκδοτες
Πρακτικά Μαρασλείου Διδασκαλείου, Βιβλίο Πράξεων 1918-1926 και 1926-1936
Πρακτικά Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Βιβλίο Πράξεων 1956-1963
II. Νόμοι και Διατάγματα
Δ. της 16-2-1834, «Περί των Δημοτικών Σχολείων»
Δ. της 31-12- 1836, «περί του Κανονισμού των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων»
Ν. ΒΤΜΘ΄/1895 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 37), «περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως»
N.Δ. 11-10-1923 (Φ.Ε.Κ. Α΄292), «περί του εν Αθήναις Μαρασλείου Διδασκαλείου»
Ν.Δ. 13-10-1923 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 310) «περί τροποποιήσεως διατάξεων Ν.Δ. «περί μονοταξίου κλπ.».
Ν.Δ. 27-7-1923 (Φ.Ε.Κ. Α΄217/1923) «περί ιδρύσεως Μονοταξίων Διδασκαλείων»,.
Ν. 4373/1929 (Φ.Ε.Κ. Α΄297) «περί διαρρυθμίσεως των σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως».
Ν.4368/1929 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 291) «περί τροποποιήσεως του νόμου 3182…περί διδασκαλείων δημοτικής
εκπαιδεύσεως».
Ν. 4397/1929 (ΦΕΚ Α΄ 309), «περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως».
Π.Δ. της 30-7-1931(Φ.Ε.Κ. Α΄253), «περί μετατροπής διδασκαλείων εις μικτά τοιαύτα».
Π.Δ. της 4-9-1931 (Φ.Ε.Κ. Α΄, 320) «περί μετατροπής του εν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείου εις
Διδασκαλείον Οικοκυρικής Εκπαιδεύσεως»,
Ν. 5802/1933 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 286) «περί ιδρύσεως Παιδαγωγικών Ακαδημιών».
Ν.953/1937 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 469) «περί Παιδαγωγικών Ακαδημιών».

Ν.Δ.2702/31-10-1953 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 320) «περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών αφορώντων εις
τας Παιδαγωγικάς Ακαδημίας […] και Μέσην Εκπαίδευσιν»
Ν. 309/1976 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 100) «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως»
Υ.Α. Δ.28515/28-7-1979 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 734/1979), Δ. 30468/1979, (Φ.Ε.Κ. Α΄ 745), «περί μετονομασίας
σχολείων Μ.Ε.»
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[1] Την ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία σχολείων αναλαμβάνουν Εταιρείες, Δήμοι, ιδιώτες και σε
αρκετές περιπτώσεις ξένοι ιεραπόστολοι (Korck, Hildner, Hill). Μέχρι τότε η γυναικεία εκπαίδευση είχε
άμεση εξάρτηση από μοναστήρια και εκκλησίες (Ζιώγου 1986, σ. 341).
[2] Το 1829 στο Ελληνικό Σχολείο Ναυπλίου φοιτούν 26 μαθητές και μία μαθήτρια, στο Ελληνικό Σχολείο
της Μήλου 29 μαθητές και μία μαθήτρια ενώ στης Ύδρας 6 μαθητές και τέσσερις μαθήτριες (Ζιώγου 1986,
σ. 58-60). Πρωτοστατούν δηλαδή στον τομέα αυτό τα νησιά, στα οποία η θέση της γυναίκας είχε βελτιωθεί
σημαντικά, από πολύ νωρίς, λόγω των επιδράσεων από τους Δυτικούς αλλά και της ανάπτυξης της
ναυτιλίας και του εμπορίου.
[3] Στη συμφοίτηση μαθητών και μαθητριών αναφέρεται και ο Ιω. Κοκκώνης στην έκθεσή του για τη
Δημοτική Εκπαίδευση, προς τον Γραμματέα Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Παιδεύσεως, το 1836, 1837 και
το 1839 (Ζιώγου 1986, σσ.74, 106. Επίσης Φασατάκη, σ.116).
[4] Ο Hildner το 1853, ένα χρόνο δηλαδή μετά την παραπάνω απαγορευτική εγκύκλιο αναγκάζεται να
διαχωρίσει τα αγόρια από τα κορίτσια ακόμη και στο Νηπιαγωγείο (Ζιώγου 1986, σ. 106).
[5] Η 4077/10-9-1852 εγκύκλιος του τότε υπουργού Παιδείας Σπ. Βλάχου στo: Φουρναράκη σ.141. Αλλά
και οι μετέπειτα υπουργοί, Χαρ. Χριστόπουλος το 1856, Αν. Λόντος το 1865, Αθ. Πετμεζάς το 1871,
επιμένουν με εγκυκλίους τους στην απαγόρευση της συμφοίτησης των δύο φύλων, επικαλούμενοι την
εγκύκλιο Βλάχου (Ζιώγου 1986, σ.283).
[6] Με Διάταγμα του 1882 στα σχολεία των θηλέων, η Γυμναστική αντικαθίσταται με τη Ραπτική και τα
Γυναικεία Εργόχειρα. Επίσης στο πρόγραμμα του 1894 εξαλείφεται εκτός από τη Γυμναστική, η Γεωμετρία
και η Φυσική Πειραματική (Ζιώγου 1993, σ.75 ). Αυτό ασφαλώς υποδηλώνει το στόχο της Πολιτείας για
απλούστερη εκπαίδευση των κοριτσιών, αφού προορίζονταν για έναν πιο ειδικό και πιο περιορισμένο
ρόλο από τον αντίστοιχο των αγοριών.
[7] Ο ίδιος το 1883, μετά από επιθεώρηση των σχολείων της Κέρκυρας, αναφέρει: «το
θήλυ φύλον ουδαμώς ουδαμού φοιτά». «Είναι σύμπαν εντελώς απαίδευτον και αγράμματον». Αλλά και ο
Επιθεωρητής Νικ. Πολίτης επισημαίνει τα ίδια για τα σχολεία θηλέων της επαρχίας του Βόλου
(Ζιώγου 1986, σ. 231).
[8] Το αντίστοιχο προβλέπεται και για τη δυνατότητα φοίτησης των κοριτσιών στα κοινά δημοτικά
σχολεία αλλά και στα γραμματοδιδασκαλεία (άρθρα 12,15 του νόμου ΒΤΜΘ/1895).

[9] Ολόκληρο το 19ο αιώνα την ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κοριτσιών έχει αναλάβει
αποκλειστικά η ιδιωτική πρωτοβουλία με κυριότερο φορέα τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τα
Παρθεναγωγεία που ιδρύονται από ιδιώτες, Δήμους, Εταιρείες ή Συλλόγους. Εκπαιδευτικές ανάγκες
καλύπτουν ακόμη οι σχολές ξένων Καλογραιών και η οικοδιδασκαλία (Ζιώγου 1993, σ. 77).
[10] Στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα γίνεται πλέον παραδεκτή σε παγκόσμια κλίμακα η
ανάγκη της μόρφωσης και της επαγγελματικής εξασφάλισης της γυναίκας. Σ΄ αυτό συνέβαλαν και τα
διεθνή συνέδρια γυναικών που άρχισαν να συγκαλούνται εκείνη την εποχή, τα οποία μεταξύ άλλων
απασχολούσε και το θέμα της μικτής φοίτησης (Κίτσου, σ. 42).
[11] Διανοούμενοι και παιδαγωγοί της εποχής υποστήριζαν διαφοροποιημένη και στην ουσία
υποβαθμισμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των κοριτσιών από αυτή των αγοριών προβάλλοντας μεταξύ
άλλων ως επιχειρήματα , τις συνέπειες που είναι δυνατόν να έχει στην υγεία των κοριτσιών της εφηβικής
ηλικίας η διανοητική εργασία και η ανώτερη εκπαίδευση, την ηθική των μαθητριών, τον περιορισμό της
γυναίκας στο ρόλο της μητέρας και της συζύγου αποκλειστικά (Ζιώγου 1993, σσ. 8588. Επίσης Κίτσου, σσ. 45-49).
[12] Την εποχή εκείνη στο δημοτικό σχολείο η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης γινόταν υπό προϋποθέσεις
και πολλές φορές οι επιθεωρητές είχαν την ευχέρεια να παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες και να
εφαρμόζουν τη μεικτή φοίτηση εφόσον το επέτρεπαν οι συνθήκες ή το επέβαλλε η ανάγκη. Ο επιθεωρητής
Κεφαλληνίας Β. Παπαγεωργίου αναφέρει σχετικά: «Έβλεπα σε πολλά χωριά στο σχολείο των αγοριών να
φοιτούν 60-80 παιδιά με ένα δάσκαλο, στο σχολείο δε των κοριτσιών 20-25 με μια δασκάλα που συνήθως
στις ανώτερες τάξεις δεν έβρισκες περισσότερες από 2-3 και καμιά φορά μία και κάποτε καμία. Τα σχολεία
αυτά λειτουργούσαν με μεγάλη ανωμαλία χωριστά, με κούραση αφάνταστη στο διδαχτικό προσωπικό και
με αποτελέσματα τιποτένια. Άμα όμως τα ένωσα και η δασκάλα πήρε Α΄και Β΄τάξη και ο δάσκαλος τις
άλλες τάξεις Γ΄και Δ΄ ή και Ε΄ και ΣΤ΄, ε! τότε τα πράματα άλαξαν ριζικά. Η φοίτηση έγινε τακτική,
η Α΄ τάξη ζωηρεύει, το προσωπικό ανακουφίζεται...» (Περ. Εργασία, τόμ. Α΄, τεύχ. 11-12, 1924, σ. 26).
[13] Ωστόσο η παραπάνω παιδαγωγός, καθηγήτρια τότε στο γαλλικό πρωτοποριακό σχολείο Odenwald,
γνωστό για την εφαρμογή του θεσμού συνεκπαίδευσης, στον πρόλογο του βιβλίου της χαρακτηρίζει ως
θέμα «επικίνδυνον» τη συνεκπαίδευση, διότι επισημαίνει «υπάρχουν διά το ζήτημα τούτο αι
πλέον αντιφατικαί γνώμαι και αι πλέον βαθειά ερριζωμέναι προλήψεις, αι οποίαι δημιουργούν τους πλέον
φανατικούς οπαδούς και τους πλέον σφοδρούς επικριτάς» (Hyguenin, σσ. 7, 9, 45, 100).
[14] Αξιοσημείωτο είναι από τις απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψε ότι: α) σε όλες τις χώρες
λειτουργούσαν σχολεία θηλέων β) σε μερικά κράτη (Γαλλία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Γερμανικά κράτη)
λειτουργούσαν αμιγή σχολεία, δηλαδή τα κορίτσια φοιτούσαν σε σχολεία θηλέων και τα αγόρια
σε αρρένων και γ) σε αρκετά κράτη εκτός από τα ιδιαίτερα κατά φύλο σχολεία επιτρεπόταν στα σχολεία
Μ.Ε. των αρρένων να φοιτούν και κορίτσια, εφόσον για λόγους οικονομικούς ή λόγω μη επαρκούς
αριθμού μαθητριών δεν ήταν « εφικτή η ίδρυση ιδιαιτέρου σχολείου θηλέων» ( Παλαιολόγος σ. 172).
Στην Ελλάδα το 1929 η αναλογία των μαθητριών που συνεκπαιδεύoνταν με τα αγόρια έφτανε στο 20% στα
δευτεροβάθμια σχολεία της επαρχίας (Ζιώγου 1993, σ.199).
[15] Σύμφωνα με τις τότε διατάξεις είχε καθορισθεί ο αριθμός των 80 μαθητών για την τοποθέτηση ενός
δασκάλου. Σε πολλά χωριά στα σχολεία των αρρένων φοιτούσαν 20-50 μαθητές, ενώ σε ιδιαίτερο
σχολείο θηλέων 15-30 μαθήτριες. Με τη μικτή φοίτηση το σύνολο των μαθητών και μαθητριών μπορούσε
να ενταχθεί σε ένα σχολείο, γεγονός το οποίο θα επέφερε «σημαντικήν οικονομίαν οργανικών
θέσεων» και κατ΄επέκταση θα συνέβαλε στη μείωση του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ανά δάσκαλο,
αφού θα υπήρχε δυνατότητα τοποθέτησης περισσότερων δασκάλων στα σχολεία. Αυτό
αποτελούσε πρωταρχικό στόχο της Πολιτείας, δεδομένου ότι ήταν αδύνατο ένας δάσκαλος
να «επαρκέση διδάσκων
80 μαθητάς ανήκοντας
εις
6
διαφόρους
τάξεις
του
δημοτικού
σχολείου» (Εισηγητική Έκθεση Ν.4397/1929).
[16] Επειδή όμως και στις πόλεις που λειτουργούσαν Γυμνάσια Θηλέων αυτά ήταν περιορισμένα και οι
αποστάσεις μεταξύ τους μεγάλες, η Πολιτεία αναγκάστηκε να επιτρέψει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
μετά από άδεια του Γενικού Επιθεωρητή, να δέχονται τα Γυμνάσια Αρρένων και θήλεα , καθαρά για
προληπτικούς σκοπούς, προφυλάσσοντας έτσι τα κορίτσια από μεγαλύτερους κινδύνους στους οποίους
μπορούσαν να εκτεθούν κατά τη μετακίνησή τους από το σχολείο στο σπίτι και το αντίθετο.
[17] Αναλυτικότερα ο Σύλλογος, ο οποίος είχε ως πρόεδρο την τελειόφοιτο της Φιλοσοφικής Σχολής του
Παν/μίου της Ζυρίχης Ζωή Φράγκου, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

«1.Είς το δημοτικό σχολείο να υπάρχει συνεκπαίδευσις αλλά υπό τους εξής όρους α) το κτήριον να έχει
ξεχωριστή αυλή δια τα θήλεα και ιδιαίτερη δια τα άρρενα και β) οι διδάσκαλοι να είναι καταλλήλως
παρασκευασμένοι.
2.Όσον αφορά δε εις την Μέση Εκπαίδευση διακρίνουν την εργασία εις δύο: εις τα μαθήματα και εις την
κυρίως αγωγή. Και ως προς μεν τα μαθήματα δέχονται τη συνδιδασκαλία εις ωρισμένα […] ως προς δε την
κυρίως
αγωγή
(
ήτοι
ως
προς
τας εκδρομάς, εορτάς,
παιχνίδια
κλπ.)
δέχονται περιωρισμένη συνεκπαίδευσι» ( Καραχρίστος σ.13).
[18] Την έρευνα διεξήγαγε ο N. Kαραχρίστος, Διευθυντής του Διδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης
(1926) και μετέπειτα του μεικτού πεντατάξιου Μ.Δ. (1928-1932), στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής στη Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών.
[19] Ο Γ. Παλαιολόγος, ο οποίος από το 1930 είχε τοποθετηθεί κατά του θεσμού της συνεκπαίδευσης
(περ. Ερμής, αρ. φύλλου 403, 404,406 και 411) διατηρεί τις απόψεις του αυτές και στο βιβλίο που εκδίδει
το 1938, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους τάσσεται κατά του θεσμού της «συνεκπαιδεύσεως και
συνδιδασκαλίας αρρένων-θηλέων δια την ανωτέραν τουλάχιστον βαθμίδα της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως
και την Μέσην Εκπαίδευσιν». Δέχεται όμως τη συνεκπαίδευση «κατ΄ανάγκην» μόνον όπου δεν είναι
δυνατή, «εξ οικονομικών λόγων και ως εκ του ελαχίστου αριθμού των προς φοίτησιν θηλέων,
η ίδρυσις ιδιαιτέρου σχολείου θηλέων…». Βλ. περισσότερα Παλαιολόγος, σσ. 154-215.
[20] Β. Έξαρχου, Το πρόβλημα της συνεκπαιδεύσεως εξ επόψεως Ελληνικής χριστιανικής, Αθήναι 1935,
(στο Παλαιολόγος, σ. 190). Παρατίθεται απόσπασμα εκθέσεως Διευθυντού μεικτού δημοτικού σχολείου,
από το οποίο προκύπτει ότι τα διάφορα σχολικά «σκάνδαλα» και «αι αισθησιακαί» μεταξύ μαθητών και
μαθητριών σχέσεις, δεν ήταν σπάνιο ακόμη και στο δημοτικό σχολείο.
[21] Πρακτικά Μ.Δ., Πράξεις 424,/1924, 463/1925, κ.ά. Ο Kαραχρίστος (σ. 73) αναφέρει ότι, κατά τη
σχολική χρονιά που διεξήγαγε την έρευνά του σε πεντατάξιο μικτό διδασκαλείο της πόλης, ο αριθμός των
μαθητών του Διδασκαλείου ήταν 71 αγόρια και 91κορίτσια. Συμπεραίνουμε ότι πρέπει να πρόκειται για
το Μ.Δ. γιατί κατά το περίοδο εκείνη ο Kαραχρίστος υπηρετούσε ως Δ/ντής στο Μαράσλειο. Επίσης και
ο Γ. Παλαιολόγος (σ.202, 203) σχολιάζοντας τα πορίσματα του Καραχρίστου αναφέρει ότι πρόκειται «περί
προσωπικών εντυπώσεων κατά την υπηρεσίαν» του προαναφερθέντος στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης
και Αθηνών, στα οποία είχε υπηρετήσει ο Kαραχρίστος.
[22] Στο Διδασκαλείο της Σπάρτης κατά το σχολικό έτος 1925-26 ήταν εγγεγραμμένες 20 μαθήτριες και
40 μαθητές (Σκούρα 2004, σ. 85).
[23] Επίσης υπήρχαν κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, στο πλαίσιο της
διδασκαλίας των μαθημάτων της Υγιεινής και της Χειροτεχνίας ( Δελμούζος 1929, σσ. 103, 108,113).
[24]Ο Ν. 5802/1933 προέβλεπε ότι ο αριθμός εισακτέων στις Π.Α. « επ΄ουδενί λόγω δύναται
να υπερβή τους 40, εξ ών 15 δύνανται να είναι θήλεις». Από τον Λέφα (σ. 263) αναφέρεται ότι και στα
διδασκαλεία, μετά το 1931 ίσχυε η αναλογία 2/3 αγόρια και 1/3 κορίτσια αλλά αυτό δεν φαίνεται να έχει
κατοχυρωθεί νομοθετικά. Μάλιστα σε κάποια μικτά διδασκαλεία ο αριθμός των κοριτσιών ξεπερνούσε
τον αντίστοιχο αριθμό των αγοριών (Καραχρίστος σ. 73).
[25] Δύο μήνες πριν ψηφισθεί η διάταξη αυτή, ο Δελμούζος σχολιάζοντας το περιεχόμενο του φυλλαδίου
«Η Εκπαίδευσις μετά την 4ην Αυγούστου», θα επισημάνει: «δεν είναι αληθές ότι ο θεσμός της
συνεκπαιδεύσεως […] έγινε διά «να εκριζώσει αποτελεσματικώς τας προλήψεις περί οικογενείας, δια να
«εισαχθή εις την ελληνικήν οικογένειαν η διαφθορά και η ηθική κατάπτωσις»- θεσμός άλλωστε ο οποίος,
ως γνωρίζει κάλλιστα το Υπουργείον, είχεν ήδη από την ανάγκη των πραγμάτων εισαχθή εις τα
περισσότερα σχολεία του κράτους πολύ πριν αρχίσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις, και ο οποίος
εξακολουθεί
και
σήμερον
και
θα
εξακολουθεί
και
εις
το
μέλλον
ακόμη
να υπάρχη παρ΄όλα τα ληφθέντα μέτρα,
[εκτός]
αν καταδικάσωμεν τον μισόν πληθυσμόν της
Ελλάδος να μένη αγράμματος» (Δημαράς Β΄, σ. 188).
[26] Πρέπει να αναφερθεί ότι, κατά την εξαετία 1954-1960 η Μ.Π.Α. λειτούργησε με τρία τμήματα μικτά
και με τη γνωστή αναλογία 2/3 αγόρια και 1/3 κορίτσια. Όμως από το 1960-1961 επανήλθε στη Μ.Π.Α. η
συγκρότηση αμιγών τμημάτων, τα οποία συστεγάζονταν κάτω από το ίδιο κτήριο αλλά η διδασκαλία
γινόταν χωριστά (Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου Μ.Π.Α., των ετών 1952-1953 έως 1966-1967).
[27] Αξίζει να αναφερθεί ότι όπως προκύπτει από τα Πρακτικά της Μ.Π.Α., (Πράξη 67/20-10-1958, σ.
153), ορισμένοι καθηγητές δίδασκαν κάποια μαθήματα χωριστά, κατά Τμήμα, ως εξής:
Μπασουκέας (Γεν. Διευθυντής) :
Ψυχολογία , Β1,Β2,Β3: 3ώρες (κεχωρισμένως).

Σχολική Νομοθεσία, Β1,Β2,Β3: 3ώρες (Συνδιδασκαλία)
Αντώνιος Τσίριμπας (Διευθυντής):
Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Β1,Β2,Β3: 3ώρες (κεχωρισμένως).
Ευριπ. Κωνσταντόπουλος (Υποδιευθυντής):
Ιστορία Παιδαγωγικής, Β1,Β2,Β3: 3ώρες (κεχωρισμένως).
Σοφοντώλης (Υποδιευθυντής):
Ψυχολογία, Α1,Α2,Α3: 7ώρες (αι 2 ώραι κεχωρισμένως, η δε 1συνδιδασκαλία).
Φιλοσοφία , Β1,Β2 : 3ώρες (κεχωρισμένως).
[28] Μετά το Ν. 1286/1982 διορίζονται δασκάλες και στα μονοθέσια σχολεία, στα οποία δεν μπορούσαν
να διορισθούν με βάση τον Α.Ν. 692/24-5-1937 (Φ.Ε.Κ. 197), ο οποίος κατέστησε ανενεργό το Ν.
4397/1929 που τους παρείχε αυτό το δικαίωμα.
[29] Συγκεκριμένα η Ο.Λ.Μ.Ε., υποστηρίζει ότι «το μικτό σχολείο αποτελεί βήμα πολιτιστικής προόδου
και πράξη δημοκρατική. Στη μικτή τάξη τα αγόρια που δεν έχουν αδελφές και τα κορίτσια που δεν έχουν
αδελφούς έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού με το άλλο φύλο» (Καθημερινή,
11-7-1976, σ. 4). Η Δ.Ο.Ε. θεωρεί ως «ορθή και επιβεβλημένη τη μεικτή φοίτηση από παιδαγωγική και
ψυχολογική άποψη» αφού μέσα από αυτή «αναπτύσσεται η οικειότητα, ο κοινωνικός σεβασμός, μεταξύ
των δύο φύλων, προάγεται η εργατικότητα και συνεργατικότητα των μαθητών και επιτυγχάνονται
καλύτερα αποτελέσματα πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής εξελίξεώς των» (Καθημερινή, 13-7-1976,
σ. 3). Η Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. χαρακτηρίζει ως «αναχρονιστικό και αντιδραστικό» το χωρισμό των αγοριών από τα
κορίτσια ενώ αντίθετα πιστεύει ότι στα «μικτά σχολεία […] αν συντρέξουν και άλλοι θετικοί παράγοντες,
προετοιμάζουν τα παιδιά για να λειτουργήσουν αργότερα […] ως μέλη συνεργατικά., χρήσιμα, παραγωγικά
και ευτυχισμένα» (Καθημερινή, 13-7-1976, σ. 3).
[30] Το 1976 (Ιούνιο) και το 1977 (Μάϊο και Ιούνιο) οργανώθηκε και διενεργήθηκε ειδική έρευνα για τα
«νέα εκπαιδευτικά μέτρα», στην οποία συνέβαλαν και τα Υπουργεία Παιδείας, Συντονισμού, Κοινωνικών
Υπηρεσιών και Γεωργίας ενώ συνεργάστηκαν 1933 γονείς της περιφέρειας και 669 γονείς των Αθηνών.
Οι απαντήσεις για τις επιμέρους θεσμικές αλλαγές ήταν αντικρουόμενες και αντιφατικές.
[31] Υπέρ της γενικής εφαρμογής της μικτής φοίτησης στα σχολεία της Μ.Ε., εκτός από τους
παιδαγωγικούς λόγους συνηγόρησαν και λόγοι καθαρά πρακτικοί και χωροταξικοί, όπως συνέβη και το
1929 με τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΧΡΗΣΙΜΟΘΗΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (1830 – 1880):
Η ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
Αντώνης Λ. ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ
Δρ. Φιλοσοφίας - Σχ. Συμβούλου Π. Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Ερμούπολη της Σύρου, κατά την πρώτη πεντηκονταετία μετά την Επανάσταση, αποτελούσε ένα
ιδιότυπο φαινόμενο κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Η πόλη
φιλοξενούσε πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, αλλά η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο δεν
περιλαμβανόταν στις προσδοκίες της πλειοψηφίας των μαθητών, εφόσον θεωρείτο μια ενασχόληση
άχρηστη σε σχέση με τα εμπορικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά επαγγέλματα που κυριαρχούσαν στο νησί.
Η εισήγηση επιχειρεί να ιχνηλατήσει αυτόν τον χρησιμοθηρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης μέσα από τις
Επιστολές του Ν. Δραγούμη, ο οποίος θαύμαζε υπερβολικά τα επιτεύγματα και τον τρόπο ζωής των
Συριανών, ενώ απαξίωνε ιδιαίτερα την πολιτικo-κοινωνική ατμόσφαιρα της Αθήνας. Αλλά ο υπερβολικός
θαυμασμός του για τη Σύρο τον έκανε να παραβλέπει τους εγγενείς περιορισμούς του εκπαιδευτικού της
συστήματος, αλλά και τη διαφοροποίηση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας, την εποχή που έγραφε.
Αισθανόμενος όμως το έλλειμμα παιδείας τους, προσπάθησε να στρέψει τους Συριανούς στην ανάγνωση
βιβλίων και στην ακρόαση διαλέξεων, σύμφωνα με το αγγλικό υπόδειγμα του 19 ου αιώνα. Η εισήγηση
αποκαλύπτει, τέλος, την παράδοξη ακτινοβολία του χρησιμοθηρικού πνεύματος μέσα από το
«Φιλελληνικό Παιδαγωγείο», ένα αγγλικό, ιεραποστολικό ίδρυμα της πόλης, που επιδίωκε
τον εκπροτεσταντισμό των Ελλήνων.

ABSTRACT
Hermoupolis of Syra has been an unusual phenomenon of social-economic development in
the Southern Mediterranean region during the first fifty years after the Greek Revolution.
Numerous public and private schools had established in the town, but the majority of the students
didn’t proceed to the University, for this was not in accordance with the trade, ship and industrial
occupations in the island. This lecture tries to trace the utilitarian character of the education
of Hermoupolis in the Letters of N. Dragoumis. He exceedingly admired the achievements and the way
of inhabitants’ life, but strongly abhorred the political and social surrounding of the capital, Athens.
His utmost admiration had led him to overlook the innate confinements of the town’s educational
system, the differentiation of the same local society at the time he wrote his letters as well.
Nevertheless, acknowledging the deficiency of their culture, Dragoumis tried to direct the inhabitants
to reading books and hearing lectures, according to the English pattern of the 19 th century. At last, this
lecture uncovers the paradox of the utilitarian spirit that came from Phillelenic Paedagogeion, an
English missionary school that used the educational foundation as the means to convert Orthodox youth
to Protestantism.
Η σημασία της Ερμούπολης για την οικοδόμηση της μετεπαναστατικής πραγματικότητας στην
Ελλάδα του 19ου αιώνα αποτελεί πλέον κοινό τόπο στην νεοελληνική ιστοριογραφία. Αυτή η παράδοξη
πόλη, «εκ του μη όντος εις το είναι προαχθείσα» (εφ. Αίολος, 10.2.1845), προϊόν της ανάγκης και
αποθέωση
της
συγκυρίας,
εξακολουθεί
και
σήμερα
να
εκπλήσσει
για
την
συναρπαστική ιδιοπροσωπία της. Κρατώντας ζηλότυπα τον τίτλο της «οικονομικής πρωτεύουσας»

(Καρδάσης, 1987, 23) του νεοσύστατου ελληνικού βασιλείου κατά τις πρώτες δεκαετίες, αποτέλεσε το
σημαντικότερο σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου, μια τεράστια αποθήκη για τα εμπορεύματα που
διακινούνταν ανάμεσα στην Δυτική Ευρώπη και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Ρωσία.
Είναι γνωστά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την εγκατάσταση των προσφύγων του
ελληνοτουρκικού πολέμου στην Ερμούπολη και η σχετική ιστορική βιβλιογραφία, που όσο πάει και
πληθαίνει, έχει αναπαραστήσει αλλά και ερμηνεύσει με πειστικότητα την ανέλιξη και την εδραίωση της
πόλης, πάνω «στα πανέρημα κι θαλασσοδαρμένα παράλια» (Καρασούτσας, 1840, 68) της συριανής ακτής.
Είναι αναγκαίο όμως από την αρχή να επισημάνουμε τους βασικούς άξονες του πολύπλοκου και άτυπου
φαινόμενου αυτής της πόλης.
1. Οι οικονομικές δραστηριότητες στην Ερμούπολη διαφοροποιούσαν σε μεγάλο βαθμό την πόλη
από το υπόλοιπο κράτος. Δεν είναι μόνο η εισροή κεφαλαίων και η συσσώρευση του πλούτου,
την οποία οι δραστηριότητες αυτές ευνοούσαν, αλλά κυρίως η απόσπασή της από τη νεοελληνική
νοοτροπία της εποχής, από τον επαρχιωτισμό, τον προστατευτισμό και την εσωστρέφεια που την
χαρακτήριζαν. Αφού ξεπέρασε τους σκοπέλους της προσωρινότητας των πρώτων ετών,
η Ερμούπολη έγινε γρήγορα μια «πόλη – σταθμός στην εξάπλωση του δυτικού
καπιταλισμού»(Αγριαντώνη 1985, 603), φιλοξενώντας την πρώτη «αστική τάξη» της χώρας. Όσο
και αν αυτή η έννοια πρέπει να χρησιμοποιείται με επιφύλαξη, αυτό που κυρίως υποδηλώνεται
ήταν μια επείγουσα προσπάθεια, αλλά και αγωνία, εκδυτικισμού στη νοοτροπία και στα ήθη,
στην αρχιτεκτονική και στην ενδυμασία, στην αναψυχή και στην εκπαίδευση. Η αναπαραγωγή
ενός αστικού τρόπου ζωής που προσιδίαζε στη Δυτική Ευρώπη έγινε από νωρίς μια αυθόρμητη
προτεραιότητα, η οποία αποκτούσε την ιδιαίτερη σημασία της από το μεγάλο χάσμα που γοργά
αναπτυσσόταν ανάμεσα στην Ερμούπολη και στο ανατολίτικο περιβάλλον της.
2. Η αίσθηση αυτής της διαφοράς ενισχυόταν από την αντίδραση του αθηναϊκού κράτους στην
οικονομική πρωτοκαθεδρία της Ερμούπολης, από την εύλαλη σιωπή του απέναντι στις συνεχείς
νομοθετικές, κυρίως, διεκδικήσεις της, εφόσον η άρχουσα τάξη της πόλης φαινόταν να
αμφισβητεί έμπρακτα το δικαίωμά του να ελέγχει πολιτικά όλη τη χώρα.
Η διελκυνστίδα Ερμούπολης και
Αθήνας
έφερνε
προσκόμματα
στην
κυρίαρχη
τάση ομογενοποίησης που επιδείκνυαν οι αθηναϊκές κυβερνήσεις κατά το 19ο αιώνα, στην
επιθυμία τους να αποσπαστεί τελεσίδικα το νεοσύστατο βασίλειο από τον παλιό, οθωμανικό του
περίγυρο, ο οποίος όμως τροφοδοτούσε την Ερμούπολη. Η γεωγραφική απομόνωση της Σύρου
και η ιδιοποίηση ενός αγροτικού πλεονάσματος «που διαμορφωνόταν κυρίως έξω από τα σύνορα
της ελληνικής επικράτειας» (Καρδάσης, 1987, 34), η εξάρτησή της δηλαδή από εξελίξεις που
σημειώνονταν αποκλειστικά στο εξωτερικό, της προσέδωσε έναν χαρακτήρα ανεξαρτησίας ή και
αλαζονείας απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση.
3. Η εμπορική τάξη της πόλης υιοθέτησε από την αρχή στρατηγικές για την ενίσχυση του δημοτικού
θεσμού, στον οποίο αποδόθηκαν αυξημένες εξουσίες και λειτουργούσε ως τοπική κυβέρνηση. Η
απόσβεση ή τετριμμενοποίηση των αθηναϊκών εντολών αποτελούσε χαρακτηριστική πρακτική
των τοπικών αρχόντων. Με δεδομένη μάλιστα την εφήμερη, δυσχερή και ατελή εφαρμογή των
νόμων σε ολόκληρη την νεοελληνική επικράτεια εκείνη την εποχή, καθώς και την αμφιθυμία του
νομοθέτη
και
των
εκτελεστικών
του
οργάνων,
η
απροθυμία
συμμόρφωσης
των Ερμουπολιτών προς την αθηναϊκή εξουσία φαινόταν να αντλεί μια ιδιαίτερη εθιμική
κατοχύρωση.
4. Τέλος, η Ερμούπολη έχει προσδιοριστεί ως «πόλη – μετέωρο» (Kolodny, 1969 – 1970, 256) μέσα
στην μετεπαναστατική ιστορία και ο εφήμερος χαρακτήρας της πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά
υπόψη σε κάθε αποτίμηση των επιτευγμάτων της: ήδη από τη δεκαετία του 1860 – 1870, με την
κάμψη των εμπορικών δραστηριοτήτων της, οι μελετητές μιλούν για μια «πόλη σε παρακμή».
Αλλά, αν αυτή η πόλη ήταν εξ αρχής αφιερωμένη στον Κερδώο Ερμή και στους ποικίλους
ανασασμούς του παλινωδούσε, φαινόταν πρόθυμη όμως να εκπληρώσει και τις προσδοκίες
του Λογίου Ερμή. Τα πρώτα σχολεία της πόλης ιδρύθηκαν λίγο μετά την αθρόα εγκατάσταση των
προσφύγων στην παραλία της Σύρου. Η πρώιμη και οργισμένη διαπίστωση του πρώτου Εφόρου της
Παιδείας Γρ. Κωνσταντά (Δρακάκης, 1975, 112), ότι η αφοσίωση αυτών των «παροίκων», στην
«κερδομανία» αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στη διάχυση και εδραίωση της εκπαίδευσης στο νησί,
πολύ σύντομα διαψεύστηκε. Από το 1828, δημοσυντήρητα εκπαιδευτικά ιδρύματα άρχισαν να
ανεγείρονται μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης, όπως ήταν τα Αλληλοδιδακτικά και Ελληνικά σχολεία
αγοριών και κοριτσιών, τα Νηπιαγωγεία, το Γυμνάσιο, η «Ανωτέρα Δημοτική Σχολή Κορασίων» από την

οποία αποφοιτούσαν και δασκάλες, η Ιερατική Σχολή, «Σχολεία εργατών», η «Σχολή Απόρων Παίδων»
κ.ά. Παράλληλα, λειτουργούσαν διάσημα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όπως το «Ελληνικόν Λύκειον» του
Χρ. Ευαγγελίδη, το «Ελληνικόν Παιδαγωγείον» του Ι. Βαλέττα και το «Εμπορικόν Εκπαιδευτήριον» του Π.
Αντωνιάδη, αλλά και άσημα μικρά ιδιωτικά σχολεία και γραμματοδιδασκαλεία, τα οποία επιβίωναν με
αξιοσημείωτη αντοχή, συχνά χωρίς άδεια, στις παρυφές του εκπαιδευτικού χάρτη της πόλης. Ιδιαίτερη
μνεία, επίσης, πρέπει να γίνει για τα σχολεία των προτεσταντών ιεραποστόλων, που έφτασαν στο νησί
το 1828 με σαφή στόχο τον προσηλυτισμό της ελληνικής νεολαίας, αλλά η συμβολή τους
στην εγγραμματοσύνη των κατοίκων ήταν αναμφισβήτητη. Το «Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον», ένα ίδρυμα
που λειτούργησε στην πόλη για μισό αιώνα περίπου, αποτελούσε τη χαρακτηριστικότερη περίπτωση
(Σμυρναίος, 2002).
Επιπλέον, σε καμιά άλλη ελληνική πόλη της εποχής δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί δάσκαλοι για
ιδιαίτερα μαθήματα, προγυμναστές των μαθητών του Γυμνασίου αλλά και ξένοι, Ιταλοί, Γάλλοι και
Ελβετοί, που δίδασκαν ξένες γλώσσες, μουσική, χορό και ζωγραφική. Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα
της πόλης, τέλος, συνεισέφερε και η πληθώρα των τοπικών εφημερίδων, τα βιβλιοπωλεία, τα
τυπογραφεία, το θέατρο και κάποιες εφήμερες φιλολογικές λέσχες, όπως το «Ελληνικόν Μουσείον» (1834
– 1840).Έτσι, η πόλη, εκτός από «κοινόν εμπορείον» ήταν και «παιδευτήριον και οφθαλμός του Αιγαίου»
(Εφ. Αίολος, 19.8.1854) και οι Συριανοί καυχιόνταν ότι ο τόπος τους ήταν το «…αληθές κέντρον της
εθνικής ζωής και κοινόν παιδευτήριον του έξω Ελληνισμού» (Αμπελάς, 1874, 668), «ο πρώτος, ο
αναπόφευκτος σταθμός δια τους επιθυμούντας μάθησιν», εφόσον υπήρχε η συνήθεια των Ελλήνων της
Διασποράς να στέλνουν εκεί τα παιδιά τους για να λάβουν την εγκύκλιο κατάρτιση, όπως λ.χ. συνέβη
στις περιπτώσεις του Εμμ. Ροΐδη, του Δημ. Βικέλα και του Ανδρ. Συγγρού. Δικαιολογείται έτσι η
διαπίστωση των περιηγητών, την οποία μας μεταφέρει ο διευθυντής του «Φιλελληνικού Παιδαγωγείου»
Γερμανός ιεραπόστολος Fr. Hildner, ότι «τα αξιοθέατα της Σύρου είναι τα σχολεία της».
Αυτή η συμπύκνωση των ποικίλων εκπαιδευτικών λειτουργιών συγχρονιζόταν ιδιαίτερα με την
εξαιρετική χωροχρονική συμπύκνωση της ίδιας της ιστορίας της πόλης. Πόσο όμως η συνεργασία του
Κερδώου με το Λόγιο Ερμή ήταν αρμονική; Πόσο το πνεύμα της επιχειρηματικότητας, της ευελιξίας και
της διακινδύνευσης, το πνεύμα της χρησιμοθηρίας που κυριαρχούσε στην πόλη, αντιστοιχούσε στην
εκπαιδευτική της νοοτροπία και πόσο η εκπαίδευση το ενίσχυε;
Θεωρούμε, κατ’ αρχήν, ότι ο πολλαπλασιασμός των κατώτερων σχολείων στην πόλη, η
διδασκαλία των εμπορικών μαθημάτων και των ξένων γλωσσών και η συνήθης διακοπή της φοίτησης
μετά το Γυμνάσιο, σε συνδυασμό με την απαξίωση του Πανεπιστημίου, αποτελούν βασικές ενδείξεις για
μια χρησιμοθηρική διάσταση στην εκπαίδευση της πόλης.
Όσον αφορά την πρώτη ένδειξη, πρέπει να σημειώσουμε τη μεγάλη έγνοια της τοπικής κοινωνίας
να αυξηθεί ο αριθμός των δημοσυντήρητων σχολείων, έτσι ώστε να λαμβάνουν την εγκύκλιο κατάρτιση
όσο γίνεται περισσότερα παιδιά. Οι λόγοι ήταν η καλύτερη προετοιμασία για τον επαγγελματικό τους βίο
αλλά και η κοινωνική ευταξία που άμεσα και έμμεσα εξασφαλιζόταν από τη μακρόχρονη φοίτηση. Είναι
γνωστό ότι ο νομός των Κυκλάδων είχε το υψηλότερο ποσοστό μαθητικού πληθυσμού στην ελληνική
επικράτεια σε ολόκληρο το 19ο αιώνα, κι αυτό οφείλετο κυρίως στην Ερμούπολη (Λάππας, 1997, 297).
Όσον αφορά τη δεύτερη ένδειξη, έγκυροι μελετητές της ιστορίας της πόλης συμφωνούν ότι «η
εκπαίδευση ήταν σε αρμονία με τη φύση των συντελουμένων οικονομικών δραστηριοτήτων» (Καρδάσης,
1985, 589), επειδή δινόταν ιδιαίτερο βάρος σε μαθήματα όπως το Εμπορικό και το Ναυτικό Δίκαιο, η
Διπλογραφία, η Εμπορική Γεωγραφία και οι ξένες γλώσσες, τα οποία διδάσκονταν στο Γυμνάσιο και σε
άλλες ιδιωτικές σχολές. Αποφαίνονται μάλιστα ότι «το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης που μαρτυρούν
τα μαθήματα αυτά και οι διδάσκοντες καθηγητές αποτελούσε τη συνθήκη των ιδεολογικών αντιλήψεων
που διακατείχαν τους εμπόρους και τις άλλες ανώτερες κοινωνικές τάξεις».
Τέλος, η απαξίωση του Πανεπιστημίου καθρεπτίζεται στις στατιστικές που επισημαίνουν ότι ο
δείκτης συμμετοχής της Σύρου στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την περίοδο ακριβώς της ακμής της
(1837 – 1851) ήταν μόλις 0,1 (ανά 100.000 κατοίκους). Ο δείκτης αυτός ήταν ο μικρότερος των Κυκλάδων,
αντίθετα λ.χ. με ό,τι συνέβαινε στα κοντινά νησιά της Κέας και της Μήλου, όπου ο δείκτης ανερχόταν στο
29,4 και 15,6 αντίστοιχα (Λάππας, 1997, 298).
Αυτές λοιπόν της ενδείξεις μιας χρησιμοθηρικής διάστασης της εκπαίδευσης στην Ερμούπολη θα
διερευνήσουμε στη συνέχεια μέσα από τις επισημάνσεις ενός από τους ιχνηλάτες της, του γνωστού λόγιου
και πολιτικού της εποχής Ν. Δραγούμη. Θα μελετήσουμε συγκεκριμένα τις ανταποκρίσεις του από την
πόλη αυτή, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Πανδώρα το 1857 (Νέα Πανδώρα, 1857) και το 1865
(Πανδώρα, 1865 – 1866). Ο Δραγούμης, εγκωμιαστής του συριανού θαύματος, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι

«η Σύρα από πολλού κατατάσσεται μετά των φιλτάτων υποκειμένων της καρδίας μου» (Νέα
Πανδώρα, 1857, 305) και η οικειότητα αυτή τον κάνει να αισθάνεται όχι απλός επισκέπτης της αλλά
«οικοδεσπότης». Αφού επαινέσει λοιπόν τους κατοίκους της πόλης για την ευπείθεια στους νόμους, για
την τάξη και για την προθυμία τους να ασχοληθούν με τα ζητήματα της κοινότητας, θα επισημάνει
ιδιαίτερα
«…την
προς
τον πρακτικόν βίον ροπήν, ροπήν αξιάγαστον, πορίζουσαν μεν ύπαρξιν ανεξάρτητον, καθιστάσαν δε
μετριοπαθείς τας περί των κοινών κρίσεις και αποστρεφομένην τας βιαίας μεταβολάς» (Πανδώρα, 1865 –
1866, 53). Θεωρούσε μάλιστα ότι ήταν μια ροπή που άντεχε στο χρόνο, καθώς την αναγνώρισε στη
διάρκεια και των τριών επισκέψεών του στο νησί, το 1837, το 1857 και το 1865.
Το αντίπαλο δέος, βέβαια, δεν μπορούσε να ήταν άλλο από την ίδια την πρωτεύουσα. Ο
Δραγούμης, συνεισφέροντας στην πάγια αντιπαλότητα μεταξύ Σύρου και Αθήνας, μας προκαταλαμβάνει
επισημαίνοντας
ότι
ένιωθε
ιδιαίτερα
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στην
πρωτεύουσα
από
των
«αδιακόπως μεμψιμοιρούντων, κακιζόντων και πολιτείαν και κοινωνίαν, αποδιδώντων εις ταύτας τα
αποτελέσματα της ιδίας ανοίας, και αγωνιζομένων να ανατρέψωσιν αυτάς ίνα τας ανοικοδομήσωσιν μετά
ταύτα προς το ίδιον συμφέρον» (Πανδώρα, 1865 – 1866, 53). Ήταν απογοητευμένος από την πολιτική
φλυαρία των Αθηνών, την αφασία και την παλιμβουλία των οργάνων της, δηλώνοντας μάλιστα πρόθυμος
να προσκυνήσει ακόμη και τον Βελζεβούλ, αν επιτύγχανε στο τέλος να κυβερνήσει την Ελλάδα, μια
δήλωση, την οποία όταν πολλά χρόνια πριν την είχε κάνει στο συνήθως αγέλαστο Ιωάννη Κωλέττη είχε
κατορθώσει να του προκαλέσει ένα αυτάρεσκο μειδίαμα (Πανδώρα, 1865 – 1866, 79). Δηλώνει λοιπόν ότι
«τέρπεται» ανεπιφύλακτα να ζει μες στην πολύβουη, εργατική και δραστήρια κυψέλη της Ερμούπολης,
απαλλάσσοντας την ακοή του «από του βόμβου της καλουμένης ελληνικής πολιτικής», αφού
ο βόμβος αυτός είχε ευτυχώς βυθιστεί «κατά το μεταξύ Αθηνών και Σύρας πέλαγος». Επιχειρώντας,
μάλιστα, να αιτιολογήσει αυτήν την ευχάριστη ιδιαιτερότητα της πόλης, ο Δραγούμης θα σπεύσει να
αποδώσει
εύφημο
μνεία
στους
πατέρες,
οι
οποίοι
«εκπαιδεύοντες τα
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τέκνα, φροντίζουσι ταυτοχρόνως να διευθύνωνται και αι καρδίαι αυτών προς ελλόγους επιθυμίας, και να
μην υπερπηδώσιν ωρισμένον τινα κύκλον, ον χαράττουσι πέριξ αυτών. Διό, σπανίως μαθητής του
εν Σύρα Γυμνασίου προσέρχεται εις το Πανεπιστήμιον. Πάντες, αποφοιτώντες, αποδύονται εις
το στάδιον του πρακτικού βίου, γινόμενοι ούτω χρησιμώτεροι προς τε εαυτούς και την πατρίδα»
(Πανδώρα, 1865 – 1866, 54).
Σύμφωνα με το Δραγούμη, τα δυο «γραώδη αξιώματα, δι ών αφελέστατα παραμυθούμεθα» ως
Έλληνες ήταν το «Έχει ο Θεός» και «Ο Θεός ποτέ δεν κατέλιπεν την Ελλάδα», τα οποία θεωρεί βέβαια,
επικλήσεις όχι κραταιής πίστης αλλά έσχατης ακηδίας, η οποία ενσκήπτει στη χώρα
«οσάκις εμπεσόντες εις βόθρον τον οποίον εσκάψαμεν ιδίαις χερσίν, απορούμεν πως να εξέλθωμεν»
(Πανδώρα, 1865 – 1866, 80). Η ακηδία αυτή, «η νόσος των Ελλήνων», όπως την προσαγορεύουν άλλες
πηγές του 19ου αιώνα (Σκοπετέα, 1988, 237), ο Δραγούμης ήταν βέβαιος ότι είχε θεραπευτεί
στην Ερμούπολη, όπου «η παιδεία διευθύνεται μετά συνέσεως και δεν αναπτύσσει
τας αποτροπαίους ταύτας τάσεις, δεν εξάπτει φλόγας αίτινες αντί φωτός πυρκαϊάν μεταδίδουσιν, αλλά
καταστέλλει αυτάς προς το συμφέρον και των πολιτών και της κοινωνίας και της εξουσίας»
(Πανδώρα, 1865 – 1866, 53). Η χορήγηση παιδείας έπρεπε απαρέγκλιτα να συμβαδίζει με τη
«συνετωτέραν και βιωφελεστέραν χρήσιν αυτής, άλλως επιβλαβές μάλλον αποβαίνει το θείον
τούτο δώρον».
Η απόρριψη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το κλείσιμο του μορφωτικού κύκλου στο
Γυμνάσιο, αποτελούσε λοιπόν απόδειξη της στροφής από τις ματαιόσπουδες και ματαιόδοξες
ενασχολήσεις στο νουνεχή, χρησιμοθηρικό βηματισμό του βίου. Η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την
άλογη επιθυμία κοινωνικής ανέλιξης, την οκνηρία και την ημιμάθεια, ήταν κοινός τόπος
στην εφημεριδογραφία της εποχής. Είναι γνωστό ότι ο Στ. Κουμανούδης είχε καταγράψει μια σειρά από
παραστατικές λέξεις που κυκλοφορούσαν για τον χαρακτηρισμό της τότε τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
όπως «κηφηνοτροφείον», «πανεπιζήμιον», «πανλυμαντήριον» και «πανσκοτιστήριον» (Σκοπετέα, 1988,
149). Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι, με το πρόσχημα της δοκησισοφίας, την οποία επιδείκνυαν οι
επιμένοντες στην πανεπιστημιακή μόρφωση Νεοέλληνες, ο Δραγούμης στηλίτευε την κοινωνική
κινητικότητα και ασπαζόταν την ταξική διαφοροποίηση. Υπέρβαση του κύκλου που οι πρόγονοι
χαράσσουν για τους απογόνους αποτελούσε ακριβώς η αποστροφή προς τον πρακτικό, χρησιμοθηρικό
βίο και στο σημείο αυτό ο Δραγούμης μοιάζει να συντάσσεται με έναν άλλο,
ανώνυμο, αρθρογράφο της Πανδώρας, ο οποίος ζητούσε από τους δασκάλους να μορφώνουν «καλούς

χωρικούς, εις ους ουδεμία να εμπνέεται φιλοδοξία του να εξέλθωσιν της σφαίρας αυτών» (Σκοπετέα,
1988, 147).
Μετριοπάθεια, εργατικότητα, έλλογη επιθυμία, ωφελιμισμός, φιλοπατρία και ένας συνδυασμός
ιδιωφελούς και κοινωφελούς εργατικότητας, μέσα σε προδιαγεγραμμένους κοινωνικούς κύκλους,
συγκροτούσαν λοιπόν το ιδεώδες του Δραγούμη, ιδεώδες που έβλεπε να υλοποιείται στην Ερμούπολη.
Πόσο όμως η ίδια η εκπαίδευση σχετιζόταν με αυτό το ιδανικό;
Θα δείξουμε στη συνέχεια τους περιορισμούς της σκέψης του Αθηναίου λόγιου, εξαιτίας της
πολεμικής της διάστασης. Από τη μελέτη των Επιστολών του γίνεται φανερό ότι ως τους κατ’ εξοχήν
μοχλούς στη χρησιμοθηρική ροπή της εκπαίδευσης στην πόλη θεωρούσε τους γονείς και όχι τους
δασκάλους ή το εκπαιδευτικό σύστημα. Ήταν αυτοί που περιχαράκωναν τις επιθυμίες των παιδιών τους,
που ποδηγετούσαν τη ζωή τους και την έστρεφαν προς ένα «βιωφελέστερον» προσανατολισμό, την
ενασχόληση δηλαδή με το εμπόριο, τη ναυτιλία, βιομηχανία και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες.
Αντίθετα, το εκπαιδευτικό σύστημα ολόκληρου του νεοελληνικού κράτους, άρα και της Ερμούπολης, είναι
γνωστό ότι ακολουθούσε μια αρχαιολατρική και σχολαστική νοοτροπία, μια νοοτροπία που βρισκόταν
στους αντίποδες της νεωτερικής χρησιμοθηρίας, παρά τη διδασκαλία των πρακτικών μαθημάτων που
αναφέραμε, στο βαθμό και στην έκταση που αυτή γινόταν. Έτσι, η αποφασιστική εμπλοκή των γονέων
στην εκπαιδευτική διαδικασία, με την απαξίωση του Πανεπιστημίου, προσπαθούσε να περισώσει τον
πρακτικό προσανατολισμό της τοπικής κοινωνίας και να αναπαράγει την ταξική διαφοροποίηση. Οι γονείς
περιέστελλαν δραστικά την πυρκαγιά των αλόγιστων ρομαντισμών, την πολυτέλεια μιας γνώσης για χάρη
μόνο της γνώσης και ήταν αυτοί που προσγείωναν τις υψιπετείς, αλαφροΐσκιωτες επιθυμίες σε έναν
ακαταμάχητο πραγματισμό.
Η πανελλαδική ομοιομορφία της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν επέτρεπε ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις: η ίδια η συριανή κοινωνία, παρά την υιοθέτηση ποικίλων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, παρείχε η ίδια ένα πλαίσιο ακρωτηριασμού των λογίων ορμών, ταυτίζοντάς τις
αυθόρμητα
με
έναν
προ-νεωτερικό λογιοτατισμό.
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μια πολλαπλώς συκοφαντημένη και γελοιοποιημένη εκδοχή της παιδείας μέσα σε εκείνη τη
ρευστή μετεπαναστατική πραγματικότητα. Αλλά η εκπαίδευση του νησιού εξακολουθούσε όμως να
επιμένει σ’ αυτόν. Έτσι, λ.χ. ο Δ. Μαυροφρύδης, κρίνοντας έναν πανηγυρικό λόγο του Γυμνασιάρχη
Σύρου Γ. Σουρία, στα 1861, θα τον κατηγορήσει ότι ρέπει προς έναν γενικόλογο και
αυτονόητο εγκωμιασμό της παιδείας, αντί να στραφεί προς πρακτικότερους λόγους περί παιδαγωγίας και
διδασκαλίας (Σκοπετέα, 1988, 138). Αλλά και ο διευθυντής του ίδιου του «Εμπορικού Εκπαιδευτηρίου»
της Ερμούπολης Π. Αντωνιάδης, θα εκθειάσει την ενδελεχή διδασκαλία στο σχολείο του «απάντων
τούτων βαρυτιμοτάτων βαρυτιμοτάτης προγονικής κληρονομίας λειψάνων…δια μόνων των οποίων
δυνάμεθα σωθέντες να ευημερήσωμεν» (Νέα Πανδώρα, 1857, 256).
Την εκπαιδευτική αυτή πραγματικότητα δε φαίνεται να έλαβε υπόψη του ο Δραγούμης. Εξάλλου,
η επισκόπηση της συριανής εκπαίδευσης στην οποία προέβη ήταν πρόχειρη και βασιζόταν κυρίως σε
πληροφορίες άλλων. Παρά το γεγονός ότι οι κριτικές των ίδιων των συριανών εφημερίδων για την
κατάσταση της εκπαίδευσης στην πόλη κυμαίνονταν, διόλου περίεργα για την ατμόσφαιρα του
19ου αιώνα, από τους διθυράμβους μέχρι την καταιγιστική απαξίωση, σταθμεύοντας συχνά και μονότονα
στην εθιμοτυπία των Δημοσίων Εξετάσεων, ο Αθηναίος λόγιος δείχνει να τις αντιπαρέρχεται. Μεταφέρει
συνοπτικά στους αναγνώστες της Πανδώρας την άποψη ότι είναι «γνωστόν πόσον καλώς διευθύνονται
και καρποφορούσιν» τα σχολεία της πόλης και πόσο «η διδασκαλία γίνεται και μετά πολλού ζήλου, και
μετά πολλής επιδόσεως»(Νέα Πανδώρα, 1857, 255), υποβάλλοντας την ιδέα της απρόσκοπτης
εκπαιδευτικής λειτουργίας ως θεμελίου μιας τέτοιας προοδευτικής πόλης.
Επιπλέον, δείχνει να αποσιωπά τη διαφοροποίηση της συριανής κοινωνίας, η οποία ήταν ήδη
εμφανής στα 1865: η κάμψη του εμπορίου και της ναυτιλίας, η πρόσκαιρη στροφή στις βιομηχανικές
δραστηριότητες, οι πτωχεύσεις εμπορικών οίκων, η ανεργία και η δημογραφική υστέρηση, καθιστούσαν
ήδη την Ερμούπολη «μια πόλη σε παρακμή» (Λούκος, 1985). Στη δεκαετία του 1861 – 1870, που γράφει ο
Δραγούμης, ο δείκτης συμμετοχής της Σύρου στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα ανέλθει από 0,1 σε 7,8,
ενώ τις δυο επόμενες δεκαετίες θα εκτιναχθεί στο 24,8 και 53,6 αντίστοιχα, αποκτώντας μάλιστα την
πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων (Λάππας, 1997, 297). Είναι φανερό ότι η
κατάρρευση των οικονομικών δεικτών, εξαιτίας της αλλαγής των διεθνών συνθηκών από τις οποίες
εξαρτιόταν αποκλειστικά η Ερμούπολη, συμπαρέσυρε και τη νοοτροπία των κατοίκων, τις ίδιες τις
χρησιμοθηρικές αξίες που τόσο εγκωμίαζε ο Δραγούμης, επιτρέποντας την ευρεία μόλυνση της συριανή
κοινωνίας από τον ιό της σταδιοδρομίας. Η αντιστροφή των όρων είχε αρχίσει να γίνεται γεγονός: ο

επαρχιωτισμός άλλαξε τόπο και χέρια και την εσωστρέφεια της Αθήνας αντικαθιστούσε πλέον η
εσωστρέφεια της Ερμούπολης.
Ο Δραγούμης δεν επιθυμεί να ομολογήσει ευθέως τις δραματικές αλλαγές, ασκώντας την
πολεμική διάσταση της σκέψης και σκοπεύοντας κυρίως να κατακεραυνώσει την αθηναϊκή ατμόσφαιρα.
Δυο όμως καινοφανή, παθολογικά συμπτώματα της συριανής κοινωνίας κάνουν ήδη φανερή την παρουσία
τους μέσα στις τελευταίες ανταποκρίσεις του. Πρώτον, ήταν η (αθηναϊκή) μάστιγα της ακόρεστης
ενασχόλησης με τις εφημερίδες και δεύτερο, η σταδιακή κατάρρευση του οικιακού βίου των ανδρών και
η απειθαρχία των νέων. Και τα δυο απέρρεαν από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και την ανεργία:
οι πατέρες σύχναζαν όλο και περισσότερο στις λέσχες και τα καφενεία, ασχολούμενοι με τις εφημερίδες
και την πολιτικολογία, ενώ η ανατροφή των νέων είχε αποκλειστικά ανατεθεί στις μητέρες. Την
παθογένεια αυτή δεν επιθυμεί να την ερμηνεύσει, αλλά σπεύδει αμέσως να συζητήσει τη θεραπεία της.
Την ευθύνη φαίνεται να φέρει το έλλειμμα παιδείας που ανεπαίσθητα είχε εμφανίσει μια χρησιμοθηρική
κοινωνία και ο Δραγούμης σπεύδει να βεβαιώσει ότι η εκπαίδευση πλέον «δεν αρκεί
προς μόρφωσιν ανδρός πεπολιτισμένου», επειδή παρέχει μόνο τις «κλείδες δι’ ων ανοίγονται τα ταμεία
των γνώσεων», δηλαδή τα βιβλία (Πανδώρα, 1865 – 1866, 101). Προτείνει λοιπόν τη σύσταση βιβλιοθηκών
ακόμη και στα καράβια της Εταιρείας της Ελληνικής Ατμοπλοΐας, προσδοκώντας να αναγκάσει τους
Συριανούς «να προτιμώσι της αργολογίας την ανάγνωσιν».
Το υπόδειγμα μιας τέτοιας στάσης ήταν βέβαια πρόσφορο. Γιατί πίσω από τη ιδιότυπη αυτή πόλη
του Αρχιπελάγους αχνόφεγγε ο μέντοράς της, ο πνευματικός καθοδηγητής της, η κοσμοκράτειρα χώρα
του 19ου αιώνα, η Αγγλία. Η «φίλη των αγγλικών θεσμών Ερμούπολις», κατά την έκφραση του επίσης
αγγλόφιλου αυτού διανοητή, όφειλε να αφομοιώσει στην εντέλεια τον αγγλικό τρόπο σκέψης, να
ενστερνισθεί πλήρως «τους νόμους, την ελευθερίαν και τον πολιτισμόν των Άγγλων» (Πανδώρα, 1865 –
1866, 101) στον οποίο, βέβαια, ακατάπαυτα αναφερόταν «δια στόματος». Έτσι, προσφέροντας ένα
ηθικολογικό ισοδύναμο στον πρακτικισμό, ο Δραγούμης πρότεινε, κατά το αγγλικό παράδειγμα των
εθελοντικών εταιρειών αλλά και του Φιλολογικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, να λειτουργήσει ο
θεσμός των δημοτικών βιβλιοθηκών, των μουσείων, των αναγνωστηρίων και των φιλολογικών
συλλόγων. Αλλά επειδή δεν είχε πολλή εμπιστοσύνη στη φιλαναγνωσία των Συριανών, συγκαταβαίνει
ακόμη περισσότερο και υποβάλλει, ως έσχατο μέτρο, την πρόταση της διεξαγωγής κυριακάτικων
διαλέξεων. Με τον τρόπο αυτό, τις ώρες της «λεσχηνείας» θα προσφερόταν στους εμπόρους, τους
βιομήχανους και τους τεχνίτες, οι οποίοι δεν είχαν ούτε χρόνο αλλά ούτε και ιδιαίτερη μορφωτική
κατάρτιση, κάποιο καταστάλαγμα γνώσης, αποδεικνύοντας, έτσι, στους ξένους επισκέπτες
«το φιλόμουσον και μεγαλοπρεπές των κατοίκων». Η γνώση αυτή θα ήταν όμως «η
λελογισμένη διάκρισις του καλού και του κακού, το παρ’ αυτού του Θεού φυτευθέν εν
τω Παραδείσω ξύλον του γινώσκειν καλόν και πονηρόν», μια ηθική δηλαδή φιλοσοφία που θα ενίσχυε
ουσιαστικά στο νου των ακροατών την ωφελιμιστική προπαγάνδα της στροφής προς τον πρακτικό βίο,
τον οποίον οι Συριανοί είχαν ήδη «ευτυχώς», αλλά όχι πλέον και επιτυχώς, επιλέξει.
Η σύζευξη πρακτικής απασχόλησης και ακροαματικής, ηθικής διδασκαλίας συγκροτούσε, για το
Δραγούμη, μια ολοκληρωμένη παιδευτική πρόταση, απέναντι στην, πολιτικά επικίνδυνη, εισβολή της
αργόσχολης πολιτικολογίας. Δυο μόλις χρόνια μετά την αιματηρή Οκτωβριανή εξέγερση του 1863 και την
εκδίωξη του Όθωνα, ο Δραγούμης θα αναγνωρίσει ως το πλέον χρήσιμο αποτέλεσμα αυτής της σύζευξης
την κατασίγαση των πολιτικών παθών και τη συμμόρφωση προς την εξουσία. Φαίνεται ότι ο φόβος της
κοινωνικής διασάλευσης αποτελούσε το ισχυρότερο κίνητρο των προτάσεών του, εφόσον και οι Συριανοί
συμμετείχαν ενεργά σε εκείνη την εξέγερση.
Οι επισημάνσεις του Ν. Δραγούμη και τα υπόρρητα των λόγων του έχουν τη βέβαια την σημασία
τους όχι τόσο ως αναμφισβήτητα ιστορικά τεκμήρια μιας εκπαιδευτικής χρησιμοθηρίας, όσο ως ίχνη της
απολαυστικά αμφίθυμης νεοελληνικής νοοτροπίας της εποχής. Αλλά, είναι, νομίζω, ενδιαφέρον να
επισημανθεί ότι αυτή η επίζηλη, χρησιμοθηρική εκδοχή της εκπαίδευσης φαίνεται ότι εκπορευόταν,
παράδοξα, από ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της πόλης με μεγάλη ακτινοβολία όχι μόνο στη
Σύρο, αλλά και σε ολόκληρο το Αρχιπέλαγος. Πρόκειται για το προτεσταντικό σχολείο που ίδρυσε το 1830
στο νησί η αγγλική ιεραποστολική εταιρεία Church Missionary Society και διηύθυνε για 47 χρόνια ο
Γερμανός ιεραπόστολος Fr. Hildner, το «Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον» (Φ.Π). Μελετώντας τα αρχεία της
εταιρείας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ιεραποστολική δραστηριότητα του ιδρύματος
ακτινοβολούσε μια ιδιαίτερα χρησιμοθηρική εκδοχή της εκπαίδευσης. Σαφής στόχος του ήταν
ο εκπροτεσταντισμός των Ελλήνων και η εκπαιδευτική του μεταμφίεση λειτουργούσε ως πρόσχημα
επηρεασμού της κοινής γνώμης για την ευχερέστερη διολίσθηση του Προτεσταντισμού στις ψυχές των

μαθητών του. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι η πυραμιδική δομή του συριανού εκπαιδευτικού
συστήματος, η οποία κορυφωνόταν, όπως είπαμε, στο Γυμνάσιο, έβρισκε μια αξιοπρόσεκτη αντιστοιχία
στη εσωτερική πυραμιδική δομή του ιδρύματος. Η εκπαίδευση στο Φ.Π. ολοκληρωνόταν στο Ελληνικό
σχολείο, από το οποίο αποφοιτούσαν και όσοι ήθελαν να εργαστούν ως δάσκαλοι ή δασκάλες, έχοντας
πάρει μια βασική κατάρτιση πάνω στην Αλληλοδιδακτική μέθοδο. Η πρόθεση του διευθυντή του ήταν να
διακοπούν στο σημείο αυτό οι εγκύκλιες σπουδές και οι απόφοιτοι να στραφούν κατόπιν είτε προς το
διδασκαλικό επάγγελμα, συνεχίζοντας έτσι την ιεραποστολική δραστηριότητα, είτε προς τα πρακτικά και
τα κατώτερης υπαλληλίας επαγγέλματα. Θεωρούσε ότι οι εγκύκλιες σπουδές και το απόθεμα
αγιογραφικής γνώσης που είχε προλάβει να εντυπώσει στο νου και τις καρδιές των μαθητών του ήταν
υπεραρκετό για την πορεία του βίου. Ο φόβος του Hildner ήταν μήπως η είσοδός τους στο Γυμνάσιο, και
ακόμη περισσότερο στο Πανεπιστήμιο, τους οδηγούσε στον καταποντισμό μέσα στην αλμυρή θάλασσα
της θρησκευτικής αδιαφορίας ή του αθεϊσμού που, κατά την προτεσταντική άποψη, κατείχαν δέσμια την
ανώτερη εκπαίδευση αλλά και, γενικότερα, τη νεοελληνική κοινωνία. Τα βιβλία του Βολταίρου, που
έκαναν εμφανή την παρουσία τους στα συριανά βιβλιοπωλεία, αποτελούσαν «κόκκινο πανί» για το
Γερμανό ιεραπόστολο. Ο Hildner είχε συνειδητοποιήσει ότι η θρησκευτική δεισιδαιμονία, την οποία από
την αρχή είχε επιφορτιστεί να πολεμήσει, ήταν ίσως ευκολότερος αντίπαλος από την απειλητικά και
γοργά αναδυόμενη εκκοσμίκευση της συριανής κοινωνίας.
Έτσι, ανάμεσα στις επισημάνσεις του Δραγούμη και στους φόβους του Hildner φαίνεται να
συντηρείται μια ενδιαφέρουσα αντιστοιχία: από τη μια μεριά η αχρεία συμπαράταξη ακηδίας και
θρησκευτικής αδιαφορίας και από την άλλη η ευτυχής συμπόρευση ηθικο-θρησκευτικών εφοδίων με
πρακτικές, χρησιμοθηρικές ενασχολήσεις. Η στροφή στον πραγματισμό και μια έντονη γνωσιομαχία, η
οποία θεωρούσε τη γνώση απλώς ως ένα ορθολογικό καταστάλαγμα ηθικών εμπειριών, αποτελούσαν
εκφράσεις του αγγλοσαξονικού πουριτανικού πνεύματος και βρίσκονταν στο υπόβαθρο και των δύο
αυτών θεωρήσεων. Η αγγλοφιλία του Δραγούμη ανέπνεε μέσα στην ατμόσφαιρα των Άγγλων
ωφελιμιστών φιλοσόφων της εποχής του, του J. Bentham και του J.S.Mill, και η φίλη των αγγλικών
θεσμών Ερμούπολη, μέσα από τις συνεχείς εμπορικές συναλλαγές της με τη Γηραιά Αλβιόνα, είχε
απορροφήσει ισχυρές δόσεις του ωφελιμιστικού αυτού πνεύματος: λογάριαζε τη θεωρία ως ταπεινή
θεραπαινίδα της πράξης και τον εμπειρισμό μια ολοκληρωμένη, αυτάρκη φιλοσοφία.
Μέσα από τις πρόσκαιρες αυτές επισημάνσεις για τη χρησιμοθηρική διάσταση της εκπαίδευσης
στην Ερμούπολη καταβλήθηκε προσπάθεια να αρθρωθούν, για άλλη μια φορά, όψεις
της ιδιοπροσωπίας αυτής της πόλης, στη σαγήνη της οποίας θα επιστρέφουμε ολοένα, γιατί με
αξιοθαύμαστο, αν και τραγικό τρόπο συμπύκνωνε άτυπα και πρωτότυπα ενεργήματα ανθρώπων και
θεσμών και στην διαφορά του δυναμικού τους οικοδομούσε την εφήμερη ύπαρξή της.
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Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ
ΑΠΟ ΤΟ 1923 ΩΣ ΤΟ 1964
Πεφκούλα ΣΤΑΓΙΑ

Δασκάλα – Μεταπτ. Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στις 4 Οκτωβρίου του 1923 ο διοικητής της Ίμβρου, Ιωάννης Παπουτσιδάκης παραδίδει τη νήσο
στις τουρκικές αρχές, μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάννης. Σύμφωνα με τη Συνθήκη η
τουρκική κυβέρνηση υποχρεούνταν να παράσχει όλες τις διευκολύνσεις ώστε ο πληθυσμός να συντηρεί
ελληνικά σχολεία. Η Τουρκία διατηρούσε το δικαίωμα της διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας στα
μειονοτικά σχολεία.
Ωστόσο, το 1927 η τουρκική κυβέρνηση ψηφίζει τον «Περί Νήσων» νόμο σύμφωνα με τον οποίο η
εκπαίδευση καθίσταται υποχρεωτικά τουρκική. Παραμένουν ανοιχτά τέσσερα από τα επτά σχολεία που
ακολουθούν ένα ιδιάζον ημιμειονοτικό πρόγραμμα.
Το 1950 η άνοδος του Δημοκρατικού Κόμματος στην εξουσία θα δώσει νέα πνοή στη μειονοτική
εκπαίδευση με τη βοήθεια και του νέου μητροπολίτη της νήσου, Μελίτωνα Χατζή (ελλείψει επίσημων
εκπαιδευτικών αρχών η εκκλησία ήταν αυτή που φρόντιζε για τη μειονοτική εκπαίδευση στην Ίμβρο). Τα
παλιά μειονοτικά σχολεία ανακαινίζονται και χτίζονται νέα, προσλαμβάνονται δάσκαλοι,
αναδιαμορφώνονται τα αναλυτικά προγράμματα και ο μαθητικός πληθυσμός είναι μεγαλύτερος από ποτέ.
Στις 23 Ιουλίου του 1964 ψηφίστηκε νόμος που επανέφερε το καθεστώς του 1927, τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα όλοι οι ελληνικής καταγωγής διδάσκοντες και απαγορεύτηκε η διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας. Το καθεστώς αυτό διατηρείται μέχρι σήμερα.

ABSTRACT
On October 4th, 1923, the governor of Imvros, Ioannis Papoutsidakis, gives the island up to the
Turkish authorities after the signing of the Lozaine Treaty. According to the Treaty the Turkish
government was obliged to grant every convenience so that the population could support Greek
schools. Turkey had the privilege to teach the Turkish language in the minority schools.
But, in 1927 the Turkish government enacts the “Islands Law” according to which the education
becomes obligatory Turkish. Four of the seven minority schools remain open and follow a peculiar semiminority program.
In 1950, the governing of the Democratic Party will give new initiative to the education of the
minority with the help of the new Bishop of the island, Melitonas Chatzis (since there weren’t any
official minority educational authorities, the church was in charge of the education of the minority
in Imvros). The old minority schools are renovated and new ones are built, teachers are hired, the school
teaching programs are rescheduled and the number of students is larger than ever.
On July 23, 1964, a law was enacted which brought back the status of 1927, all the teachers
of greek origin were suspended and the teaching of the greek language was forbidden.
This status remains until today.

Η ιστορική διερεύνηση του παρελθόντος έχει νόημα τότε μόνο όταν φωτίζει με νέους τρόπους το
παρόν και δίνει τη δυνατότητα για ένα εντελώς νέο κοίταγμα όχι μόνο του παρόντος αλλά και του

μέλλοντος. Δεδομένης της έμφασης που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στα μειονοτικά ζητήματα, η
ψηλάφηση και η ανάδειξη μιας ιδιαίτερης «στιγμής» στην ιστορία της μειονοτικής εκπαίδευσης μπορεί
να συμβάλλει στην προβληματοποίηση του παρόντος, προσδίδοντάς του την ιστορικότητα εκείνη που θα
μας επιτρέψει να κάνουμε ένα γύρο σε γνωστά μας πράγματα, αλλά με ένα παρθένο μάτι.[1]
Μιλώντας, το1997, για το παρόν και το μέλλον της μειονοτικής εκπαίδευσης, ο Yaacov Iram,
πρόεδρος του διεθνούς κέντρου εκπαιδευτικής έρευνας, αναφέρθηκε στην εξής ιστορία: Όταν έγινε
γνωστό το έργο του David Livingston στην Αφρική, κάποιοι ιεραπόστολοι επικοινώνησαν μαζί του
ρωτώντας τον αν έχει βρει έναν «ασφαλή δρόμο» για να πάνε να τον συναντήσουν και να του
προσφέρουν τη βοήθειά τους. Ο Livingston απάντησε πως του είναι άχρηστοι αυτοί που θέλουν έναν
ασφαλή δρόμο για να πάνε. Του χρειάζονται άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να πάνε εκεί που δεν υπάρχει
δρόμος. Αυτό ακριβώς καλούνται να κάνουν και όσοι έχουν την πρόθεση ν’ ασχοληθούν με τη μειονοτική
εκπαίδευση. Ωστόσο, αν υπάρχουν κάποιοι ανοιχτοί δρόμοι, αυτοί είναι βέβαια ευπρόσδεκτοι, αν και
είναι ανάγκη να βελτιωθούν και να γίνουν περισσότερο προσβάσιμοι.
Η μειονοτική εκπαίδευση στην Ίμβρο μπορεί να θεωρηθεί ένας τέτοιος δρόμος, ανοιχτός αλλά
ξεχασμένος.
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας παρατηρούνταν το εξής παράδοξο όσο πιο φτωχός ήταν
ένας τόπος τόσο περισσότερο εγκαταλειμμένος ήταν και τόσο περισσότερες ελευθερίες απολάμβαναν οι
υπόδουλοι κάτοικοί του. Το ίδιο συνέβη και με την Ίμβρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Οθωμανικό κράτος
ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για την ίδρυση σχολείων στο νησί. Αυτό επέτρεψε στην Ορθόδοξη Εκκλησία να
συστήνει ελληνικά σχολεία τα οποία λειτουργούσαν ως το 1923 χωρίς ιδιαίτερα προσκόμματα.[2] Άλλωστε
ποτέ δεν είχαν εγκατασταθεί Τούρκοι στο νησί εκτός από τις ελάχιστες οικογένειες των διοικητικών
αρχών, οι οποίες δεν είχαν δικό τους σχολείο και τα παιδιά τους φοιτούσαν στο ελληνικό»
(Παπαγεωργίου, 1994: 157). Ωστόσο, το κεμαλικό κράτος με το γνωστό του δόγμα «η Τουρκία στους
Τούρκους» δεν ήταν διατεθειμένο να επιτρέψει παρόμοιες ελευθερίες. Είχε μεσολαβήσει η απελευθέρωση
του νησιού από τον ελληνικό στόλο το 1912 και η παράδοσή του στο νέο τουρκικό κράτος το 1923 με τη
Συνθήκη της Λοζάννης.
Οι ειδήσεις για την τύχη του νησιού είχαν καταφτάσει πολύ πριν την οριστική υπογραφή της
Συνθήκης της Λοζάννης προκαλώντας στους κατοίκους έντονη ανησυχία και τρόμο τέτοιο ώστε, παρ’
όλες τις διαβεβαιώσεις του νέου διοικητή Παπουτσιδάκη, που μετατέθηκε από την Τένεδο στην Ίμβρο στις
18 Απριλίου 1923, να παρατηρούνται μαζικές αποχωρήσεις κυρίως διανοούμενων και
προεστών.[3] Πρώτος και καλύτερος εγκατέλειψε το νησί ο μητροπολίτης Ίμβρου Ιωακείμ
ο Δ΄ ο Καβύρης (24 Φεβρουαρίου 1922 – 9 Οκτωβρίου 1924), ο οποίος αν και είχε υποσχεθεί
ότι «ήθελεν αφοσιώσει εαυτόν όλον τω ποιμνίω αυτού», το’σκασε κρυφά τον Αύγουστο του 1923, από
κάποιο σημείο της ακτής Κόκκινα, νότια της Ίμβρου, «από το φόβο μην τον σφάξουν οι Τούρκοι.» (Μ.
Χρυσόστομος, 1998: 98). Την ίδια χρονική περίοδο ο Παπουτσιδάκης τηλεγραφεί στην ελληνική
εκπαιδευτική ηγεσία:
«Λειτουργοί δημοτικών σχολείων νήσου εγκαταλίποντες άνευ άδειας θέσεις
των ανεχώρησαν εντεύθεν
και ενεργώσι παρ’
Επιθεωρητή
Λήμνου μετατεθώσι αλλαχού
περιφερείας.
Σχολεία
κοινοτήτων Σχοινουδίου,
Ευλαμπίου,
Παναγίας, Αγριδίων και
Γλυκέος λειτουργούσιν ελλιπώς.
Διδάσκαλοι ώφειλαν παραμείνωσιν αναχωρήσωσι μετά
λοιπών
αρχών ενθαρρύνοντες διά
παραδείγματος
κατοίκους.
Παρακαλώ ουδεμία μετάθεσις πραγματοποιηθή προ αποχωρήσεως Ελληνικών αρχών
νήσου διά λόγους εθνικούς» (Σηφουνάκης, 1996: 55).
Οι εναπομείναντες κάτοικοι του νησιού ωστόσο θέτουν ως πρώτη προτεραιότητά τους τα σχολεία.
Θεωρούν ότι είναι καθοριστικής σημασίας γι’ αυτούς να βρουν οι Τούρκοι τα σχολεία ανοιχτά. Ο
Κωστής Τερζής , δάσκαλος που είχε σπουδάσει στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και είχε παραμείνει
στο νησί, διασώζει την απεγνωσμένη προσπάθεια τής όπως όπως στελέχωσης των σχολείων:
«Άλλωστε επικρατούσε και η απορία – πολύ εύλογη βέβαια – που αόριστη πλανιόταν
στον ορίζοντα: Πώς θα συμπεριφερθούν οι Τούρκοι στο ζήτημα των Σχολείων; Και τότε
ρίζωσε μια ιδέα, που εκ των υστέρων αποδείχθηκε σωστή – οι Τούρκοι έπρεπε να βρουν
τα σχολεία ανοιχτά και με κανονική λειτουργία. Και μ’ αυτήν την ιδέα – και την
πραγματική ανάγκη βέβαια – έκαναν τ’ αδύνατα δυνατά να επανδρώσουν με πλήρες
προσωπικό όλα τα σχολεία. Στα πεταχτά διόρισαν όσους μπόρεσαν.

Στο Σχοινούδι έβαλαν τρία – τέσσερα κορίτσια, έξυπνα κι εγγράμματα βέβαια, αλλά
βγαλμένα μόνο από το Δημοτικό…»
Σύμφωνα με τα άρθρα 37 – 40 της Συνθήκης, οι Έλληνες κάτοικοι του νησιού διατηρούσαν το
δικαίωμα της λειτουργίας μειονοτικών σχολείων, όπου όλα τα μαθήματα θα διδάσκονταν αποκλειστικά
στην ελληνική με μόνη υποχρέωση τη διδασκαλία και της τουρκικής γλώσσας.
Κατά την περίοδο της υπογραφής της Συνθήκης λειτουργούσαν στην Ίμβρο πέντε δημοτικά
σχολεία - στο Σχοινούδι, το Γλυκύ, τα Αγρίδια, την Παναγία και το Ευλάμπιο, καθώς και η Κεντρική Σχολή
στην Παναγία, ημιγυμνάσιο στο οποίο φοιτούσαν μαθητές απ’ όλα τα χωριά του νησιού και όπου
διδάσκονταν αρχαία και νέα ελληνικά, θρησκευτικά, μαθηματικά, ελληνική ιστορία, φυσική ιστορία,
φυσική πειραματική, χημεία, γεωγραφία, γαλλικά και λατινικά.
Αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάννης, η τουρκική αρχή απαίτησε την άμεση
επισκευή των σχολικών κτιρίων σε όλα τα χωριά του νησιού μέσα σε ορισθέν χρονικό διάστημα και εάν
αυτό δε συνέβαινε, τα κτίρια θα κρατικοποιούνταν. Τα σχολεία της Παναγίας, που είναι η πρωτεύουσα
του νησιού, και του Ευλαμπίου δεν επισκευάστηκαν έγκαιρα με αποτέλεσμα το μεν πρώτο να
κρατικοποιηθεί και το δεύτερο να κλείσει εντελώς (Καράς, 1987: 265). Η μη εμπρόθεσμη επισκευή ήταν
πρόφαση της νέας αρχής για να οικειοποιηθεί, παρά τις αντίθετες ρητές διατάξεις της Συνθήκης, το
σχολικό κτίριο της Παναγίας προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει εκεί άμεσα η κρατική σχολή για τα
παιδιά των Τούρκων υπαλλήλων που εστάλησαν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Στο σημείο αυτό πρέπει να
σημειωθεί πως όλα τα σχολικά κτήρια του νησιού είχαν χτιστεί στις αρχές του 20 ου αι. με χρήματα που
συγκεντρώθηκαν από δωρεές ομογενών και παροχή ξυλείας από το Άγιο Όρος, ενώ τα έξοδα της
λειτουργίας τους καλύπτονταν από τη φορολόγηση της εντόπιας παραγωγής κυρίως του λαδιού.
Μετά τη νέα κατάσταση επετράπη να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα μόνο τα εξής μαθήματα:
Ανάγνωση μία ώρα την ημέρα
Αριθμητική δύο ώρες την εβδομάδα, και
Θρησκευτικά μία ώρα την εβδομάδα.[4]
Επιπλέον, στο δημοτικό σχολείο της Παναγίας, επετράπη κατ’ εξαίρεση η διδασκαλία της ελληνικής στα
ελληνόπουλα μία ώρα την εβδομάδα εντός του σχολικού χώρου, αλλά εκτός του σχολικού προγράμματος.
Τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης, στις 20 Νοεμβρίου 1927, η τουρκική
κυβέρνηση κλείνει αιφνιδιαστικά και καταχρηστικά την Κεντρική Σχολή της Ίμβρου. Ταυτόχρονα θεσπίζει
τον «περι Νήσων» νόμο (Adalar Kanunu – 1151/ 25.6.1927) σύμφωνα με το άρθρο 14 του οποίου η
εκπαίδευση καθίσταται υποχρεωτικά και εξ ολοκλήρου τουρκική.
Ωστόσο, το άρθρο αυτό τέθηκε σε ισχύ τελικά μόνο για το σχολείο της Παναγίας, ενώ για τα
υπόλοιπα σχολεία, διαμορφώθηκε άτυπα ένα ιδιόμορφο εκπαιδευτικό καθεστώς με τα εξής
χαρακτηριστικά: κάποια μαθήματα διδάσκονταν στην ελληνική, ενώ διδάσκονταν οπωσδήποτε στην
τουρκική η γεωγραφία, η ιστορία και η πατριδογνωσία με περιεχόμενο φυσικά ανάλογο. Επιβλήθηκε
επίσης η τουρκική στην έκδοση των μαθητολογίων, των ενδεικτικών και των απολυτηρίων. Η λειτουργία
των σχολείων διέπονταν από εσωτερικό κανονισμό παρόμοιο, αλλά όχι ίδιο, με εκείνον που ρύθμιζε τη
λειτουργία των μειονοτικών σχολών στην Κωνσταντινούπολη. Στα σχολεία δηλαδή αυτά λειτούργησε ένα
ενδιάμεσο σχήμα μεταξύ εκείνου της Πόλης και του νόμου 1151/1927. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχολεία
αυτά περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των μειονοτικών σχολών, των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο
Παιδείας, αλλά λειτουργούσαν χωρίς ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα και εσωτερικό κανονισμό ανάλογο.
Αποφασίστηκε επίσης η απομάκρυνση των ελληνικής καταγωγής διευθυντών των σχολείων οι οποίοι
περιορίστηκαν στα διδακτικά τους καθήκοντα, ενώ τόσο οι δάσκαλοι της ελληνικής όσο και οι δάσκαλοι
της τουρκικής, εκτός από τους διευθυντές, μισθοδοτούνταν αποκλειστικά από τα κοινοτικά ταμεία.
Στην Παναγία και στο Ευλάμπιο όσοι επιθυμούσαν να διδαχθούν τα παιδιά τους τη μητρική τους
γλώσσα κατέφυγαν είτε στη λύση των ιδιαίτερων μαθημάτων είτε στη μετεγκατάσταση σε ένα από τα 4
χωριά που λειτουργούσε μειονοτικό σχολείο. Ταυτόχρονα και μετά το οριστικό κλείσιμο
του ημιγυμνασίου, όσοι επιθυμούσαν να ακολουθήσουν γυμνασιακές σπουδές στην ελληνική γλώσσα
πήγαιναν κυρίως στη Λήμνο, αφού εφοδιάζονταν με αναλυτική βεβαίωση σπουδών. Εκεί είχαν καταφύγει
και πολλοί διδάσκοντες της Κεντρικής Σχολής.
Από την πλευρά τους, οι ντόπιοι δάσκαλοι που είχαν απομείνει υιοθετούσαν διάφορες
στρατηγικές προκειμένου να καλύψουν στις λίγες ώρες διδασκαλίας που τους είχαν παραχωρηθεί, όσα
είχαν να διδάξουν. «Το άγνωστο όμως είναι η πρωτότυπη μέθοδος διδασκαλίας που εφάρμοζε
ο ηρωϊκός δάσκαλος, ο αείμνηστος Χριστόδουλος Μπακάλης στο σχολείο αυτό με τις έξι τάξεις, αλλά
μονάχα τέσσερες αίθουσες παραδόσεως. Όπως μου διηγείται μαθήτρια της εποχής εκείνης, ο

Χριστόδουλος έφερνε τους μαθητές και τις μαθήτριες της έκτης τάξης στην αίθουσα της τρίτης, όταν είχε
«κενή» ώρα (χωρίς μάθημα) και έχοντάς τους τριγύρω στην έδρα όρθιους τους εδίδασκε αρχαία Ελληνικά.
Η μαθήτρια, από την τρίτη κιόλας τάξη, είχε μάθει ακούγοντας την αρχή της «Κύρου αναβάσεως»:
«Δαρείου και Παρυσάτιδος… κ.λ.π. …. κ.λ.π.»[5] Άλλοι πάλι, όπως ο Ευάγγελος Θωμάς, που είχε έρθει
από την Πόλη, κρατούσαν τους μαθητές δυο και τρεις χρονιές στην Στ΄ τάξη προκειμένου να διδαχθούν
όσα δεν προλάβαιναν να διδαχθούν σε μια χρονιά (Φράγκος, 1996: 94).
Η κατάσταση αυτή στα εκπαιδευτικά πράγματα της Ίμβρου παρέμεινε αναλλοίωτη μέχρι το 1945
οπότε και κλείνει μια περίοδος κατά την οποία η μειονότητα δεν είχε φωνή, αλλά ούτε και την
απαιτούμενη πολιτική βούληση για δράση που θα την καθιστούσε ορατή.
Το 1945 ο Νομάρχης Τσανάκαλε, έστειλε έγγραφη διαταγή, με την οποία απαγόρευε εντελώς τη
διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και επέβαλε την αποκλειστική διδασκαλία της επίσημης τουρκικής.
Μετά από απανωτά διαβήματα των κοινοταρχών δεν εφαρμόστηκε τελικά αυτή η απόφαση, αλλά πέτυχε
να αφυπνίσει τους νησιώτες στο θέμα της παιδείας, οι οποίοι επίμονα από αυτό το σημείο και μετά
συστηματοποιούν και εντατικοποιούν τις ενέργειές τους προκειμένου να επιλύσουν το τόσο φλέγον γι’
αυτούς εκπαιδευτικό ζήτημα. Καταφέρνουν να δράσουν πολιτικά χάρη στην ευτυχή συγκυρία της
ταυτόχρονης παρουσίας πολύ συγκεκριμένων παραγόντων:
1.
Επιστρέφουν στο νησί με την πρόθεση να εργαστούν ως δάσκαλοι (και όχι μόνο) πολλά
παιδιά – αγόρια και κορίτσια – που είχαν σπουδάσει στην Ελλάδα. Διεκδικούν δυναμικά
τα πλήρη μειονοτικά δικαιώματα που προβλέπονται από τη Συνθήκη, εκδίδουν έντυπα,
αρθρογραφούν, στέλνουν επιστολές, έρχονται σε επαφή με πολιτικά πρόσωπα τόσο στην
Ελλάδα όσο και –κυρίως – στην Τουρκία και προβάλλουν με κάθε τρόπο την πολιτική
δύναμη της μειονότητας.
2.
Το Δημοκρατικό Κόμμα της Τουρκίας καταλαμβάνει την εξουσία στις 14-5-1950 έχοντας
και τη σθεναρή υποστήριξη της μειονότητας.[6] Θα παραμείνει στην πολιτική σκηνή της
Τουρκίας όλη τη δεκαετία εξασφαλίζοντας με την πολιτική του τις προϋποθέσεις εκείνες
που θα οδηγήσουν το νησί και τη μειονοτική εκπαίδευση σε μια περίοδο ακμής.
3.
Το Νοέμβριο του 1950 τοποθετείται στο μητροπολιτικό θρόνο ο Μελίτων Χατζής, ο
οποίος εργάστηκε με πάθος και αποτελεσματικά για τη μειονοτική εκπαίδευση στην
Ίμβρο, αλλά και στην Τένεδο. Χρησιμοποίησε την ισχύ του Φαναρίου, τους νομικούς του
συμβούλους, τις πολιτικές του γνωριμίες, πυροδότησε τη δύναμη της κοινωνικής
αλληλεγγύης και συντόνισε τις προσπάθειες όλων για την επίτευξη του κοινού σκοπού.
Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα. Ένα χρόνο αργότερα, την 5η Φεβρουαρίου 1951, ψηφίστηκε από
τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκικής Δημοκρατίας ο ειδικός νόμος (υπ’ αριθμόν 5713/1951) που
έφερνε την κατάργηση του 14ου άρθρου του νόμου 1151/1927. Ως συνέπεια του νόμου αυτού ιδρύθηκε
εξατάξιο μειονοτικό σχολείο στην Παναγία, όπως επίσης και στην Τένεδο, και εκδόθηκαν νέες άδειες
λειτουργίας των υφιστάμενων τεσσάρων σχολείων της Ίμβρου, τα οποία και αναβαθμίστηκαν σε εξατάξια.
Από τη στιγμή αυτή αρχίζει και η πιο ανθηρή περίοδος των μειονοτικών σχολείων στην Ίμβρο.
Την περίοδο αυτή κατασκευάστηκαν με έξοδα της μειονότητας καινούργια διδακτήρια,
ενώ επανιδρύθυηκε και η Κεντρική Σχολή στην Παναγία, η οποία στεγάστηκε σε καινούριο διώροφο
κτήριο. Οι διεργασίες για τη λειτουργία της Κεντρικής Σχολής ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 1952, όταν ο
Μητροπολίτης Μελίτων συμφώνησε με τον Ισαάκ Αναστασιάδη, απόφοιτο της Ανωτάτης Σχολής Εμπορίου
και Οικονομικών Επιστημών της Πόλης, που εργαζόταν ως καθηγητής στο Ζωγράφειο, να ενεργήσει για
την επαναλειτουργία της σχολής και να αναλάβει τη διεύθυνσή της.
Μια δεκαετία περίπου αργότερα, στις 7 Απριλίου του 1961, και ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα είχε
χάσει τις εκλογές, κοινοποιήθηκε στον Ισαάκ Αναστασιάδη η παύση του από Διευθυντή και καθηγητή του
Γυμνασίου και η παραπομπή του, στο Κακουργιοδικείο του Canakkale, με την κατηγορία ότι
διαπαιδαγωγούσε τα παιδιά με μια εχθρική προς την τουρκική μόρφωση νοοτροπία.
Οκτώ μήνες πριν από την παύση του είχε πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα Γενική Συνέλευση των
εκπαιδευτικών της Στοιχειώδους Εκπαίδευσης κατά την οποία ο επιθεωρητής που συνέταξε την εις βάρος
του έκθεση είχε, μεταξύ άλλων, πει:
«Το θέμα των νησιών Ίμβρου και Τενέδου, πρέπει να αντιμετωπισθεί και ως θέμα
σχετικό με την εθνική ενότητα. Κάποτε είχαμε στείλει δυο ρωμιόπαιδα να σπουδάσουν στην
Παιδαγωγική Ακαδημία της Τουρκίας, για να υπηρετήσουν εν συνεχεία ως δάσκαλοι σε
Τουρκικά σχολεία. Διαπιστώσαμε όμως ότι αυτοί, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

ενεργούσαν με βάση τα δικά τους εθνικά ιδεώδη και αισθήματα. Δε μιλούσαν π.χ. για
τον Ατατούρκ, για τις στρατιωτικές μας νίκες, ούτε για τον προφήτη μας. Μετά από
παράπονα τον ένα τον αποσπάσαμε σε Γραφείο Διεύθυνσης της Παιδείας, ενώ τον άλλο,
κατ’ ευτυχή σύμπτωση, τον πάτησε και τον σκότωσε το τραμ.» (Μπουτάρας, υπό έκδοση)
Τρία χρόνια αργότερα, το 1964, με αφορμή τα γεγονότα της Κύπρου, η τουρκική κυβέρνηση θέτει
σε εφαρμογή το περίφημο «eritme programi» που έχει ως κύριο σκοπό τον άμεσο αφελληνισμό των δύο
νησιών. Το έτος 1964 38 βουλευτές καταθέτουν πρόταση στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας για
την κατάργηση της υπάρχουσας εκπαιδευτικής κατάστασης στην Ίμβρο και την Τένεδο και την επαναφορά
του νόμου 1151/1927, «δια να αποκτήσουν οι κάτοικοι των δύο αυτών νήσων σχολάς υψηλού επιπέδου
υπό τον έλεγχον του Υπουργείου Παιδείας». Η πρόταση, που προέβλεπε ότι «η εκπαίδευσις εις τας
σχολάς Ίμβρου και Τενέδου γίνεται τουρκιστί και είναι γενική, δωρεάν και λαϊκή», έγινε αποδεκτή από
την
ολομέλεια
της
Μεγάλης
Εθνοσυνέλευσης
την
30η Ιουνίου
1964
«διά
βοής,
άνευ ουδεμιάς αντιδράσεως». Ο σχετικός νόμος που ψηφίστηκε την 23ην Ιουλίου 1964 και ισχύει μέχρι
σήμερα, επανέφερε σε ισχύ το άρθρο 14 του νόμου 1151/ 1927 και έθεσε σε διαθεσιμότητα τους
(ελληνικής καταγωγής) διδάσκοντες των σχολείων των δύο νησιών.
Παίρνοντας θέση πάνω στο ζήτημα του κατά πόσον η μεγάλη ανάπτυξη που έδωσε στην
εκπαίδευση η κινητικότητα των δασκάλων, του μητροπολίτη Μελίτωνα και όλων των κατοίκων του
νησιού ήταν η ουσιαστική αιτία για την εφαρμογή αυτών των μέτρων από την πλευρά των Τούρκων, ο
Ισαάκ Αναστασιάδης θα πει:
«Μια προσεκτική μελέτη του όλου εκπαιδευτικού ζητήματος δείχνει ότι η ίδρυση και
λειτουργία της Κεντρικής Σχολής και των άλλων Δημοτικών Σχολείων δεν ήταν η αιτία της
εκπόνησης του Προγράμματος Διάλυσης των νησιών, αλλ’ απεναντίας η επαναλειτουργία
των ελληνικών σχολείων ήταν ένα τείχος, που ήθελε να σπάσει τα κύματα τα οποία
χτυπούσαν τα νησιά από τις πρώτες μέρες της λανθασμένης εφαρμογής της Συνθήκης
της Λωζάννης. Δυστυχώς όμως το τείχος αυτό της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που
κτίστηκε με αρκετούς κόπους, θυσίες και ελπίδες, με πρωτεργάτη τον τότε
μητροπολίτη Μελίτωνα και συνεργάτες όλους τους εκπαιδευτικούς και κατοίκους του
νησιού, δε στηρίχθηκε και δεν προστατεύτηκε από τους έχοντας την ευθύνη και όλα τα
νομικά και ένδικα μέσα[7], με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να οδηγήσει στα σημερινά
ανεπανόρθωτα αδιέξοδα».[8]
Η μειονοτική εκπαίδευση στην Ίμβρο μπορεί να ήταν πράγματι ένα τείχος που κατέρρευσε.
Παραμένει όμως ο δρόμος που άνοιξε στην ιστορία της εκπαίδευσης, ένας δρόμος που μπορεί να φωτίσει
το παρόν και το μέλλον κάθε μειονοτικής εκπαίδευσης. Είναι μια ιστορία που επιβεβαιώνει με εξαιρετική
καθαρότητα ότι η εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα είναι θεμελιώδες και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε
μειονότητας και ότι τα δίκαια εκπαιδευτικά αιτήματα κατακτώνται μόνο μέσα από την αλληλεγγύη και τη
συνεργασία όλων των τοπικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικο-πολιτισμικών οργάνων, την πολιτική
συνειδητοποίηση και δράση και τη μελέτη και ενεργοποίηση κάθε ευνοϊκού νομικού και θεσμικού
πλαισίου.
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Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ.
Παναγιώτης Ι. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Δρ. Παιδαγωγικής Παν/μίου Αιγαίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο χώρο της εκπαίδευσης διαμορφώνονται ποικίλες παιδαγωγικές ή ευρύτερα διαπροσωπικές
σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών με τα παιδιά, μεταξύ εκπαιδευτικών με γονείς, με κοινωνικούς φορείς
ή φυσικά πρόσωπα. Η ποιότητα των σχέσεων αυτών είναι απόρροια της επικοινωνιακής ικανότητας που ο
καθένας διαθέτει και γενικότερα, της επικοινωνιακής συμπεριφοράς που εκδηλώνει. Η μελέτη της
συμπεριφοράς αυτής μέσα από την νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή αποτελεί παιδαγωγικά χρήσιμο
και παράλληλα ψυχαγωγικό εγχείρημα καθώς πλαισιώνεται από λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία, τα οποία
ζωντανεύουν την αφήγηση.
Το εγχείρημά μας υλοποιείται στη μελέτη του μυθιστορήματος του Ιωάννη Κονδυλάκη με τίτλο
«όταν ήμουν δάσκαλος». Το έργο αυτό, εκλαμβάνεται ως παράδειγμα εξέτασης των διαπροσωπικών
σχέσεων στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης στα τέλη του ΙΘ’ αιώνα. Επίσης, αξιοποιείται στη
συνεξέταση του εκπαιδευτικού ιστορικού συγκείμενου της εποχής στην οποία αναφέρεται,
αντιπαραθέτοντας την εφαρμογή στη σχολική πράξη δυο παιδαγωγικών μεθοδολογικών επιλογών
αντιπροσωπευτικών του παραδοσιακού και του νέου σχολείου αντίστοιχα, με τις οποίες σχετιζόταν, τελικά,
η διαμόρφωση των παιδαγωγικών και διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύχθηκαν τότε στο σχολικό και
κοινωνικό χώρο. Το γεγονός αυτό φαίνεται να έχει διαχρονική ισχύ.

ABSTRACT
Interpersonal relationships are developed in school environment between teachers and children or
between teachers and parents etc. The quality of such relationship depends on individual communication
ability that anybody has achieved and also, his or her communication behavior. The study of this behavior
through modern Greek literature consist a useful and entertained effort because the text is accompanied
with local verbal and non verbal elements which vivify the narration.
Our effort materializes into study of Ioannis Kondilakis novel titled “when I was a teacher”. This
novel consist a sample for interpersonal relationship examination in Greek school environment on the
end of 19th century. Also, in this study is examined historically the ‘power’ transition from teacher to
pupil into a preservative and progressive school environment and the way that affects on interpersonal
relationship in school area.
Η μοναδικότητα κάθε ανθρώπου αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο. Η πραγματικότητα αυτή
παραπέμπει ευθέως και στη μοναδικότητα της επικοινωνιακής συμπεριφοράς του καθενός, η οποία
αποτελεί τη συνισταμένη επιμέρους ικανοτήτων, όπως π.χ. της εκφραστικότητας, της αντιληπτικής
ικανότητας κ.λπ. (πρβλ. Κοντάκος & Πολεμικός, 2000/Βρεττός, 2003, κ.ά.). Η επικοινωνιακή
συμπεριφορά διαφοροποιείται επηρεαζόμενη από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, όπως οι
πεποιθήσεις, η κρατούσα ηθική, το φύλο, η ηλικία, το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον αντίστοιχα κ.ά.
(Σταμάτης, 2003) που διαμορφώνουν, ανάλογα, ποικίλους αλληλεπιδραστικούς όρους μεταξύ των
επικοινωνούντων. Επίσης, επηρεάζεται από τις εργασιακές συνθήκες και τις επικοινωνιακές
αναγκαιότητες που απορρέουν από αυτές (Wainwright, 2000). Π.χ. η φρασεολογία στους
εκκλησιαστικούς κύκλους και τα μη λεκτικά στοιχεία που επιλέγεται να την πλαισιώνουν
διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα των πολιτικών, των εμπορικών, των νομικών, των ιατρικών, των
εκπαιδευτικών κ.ό.κ. Στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου εστιάζεται το ενδιαφέρον μας, παρατηρούνται
ποικίλες επικοινωνιακές συμπεριφορές ανάλογες προς το διδακτικό στυλ κάθε εκπαιδευτικού, το οποίο
επίσης αποτελεί τη συνισταμένη ενός εκτεταμένου φάσματος παραγόντων (Frymier & Mongeau,

1997/ Hartley, 1999/Burgoon et al., 2002) που συνδιαμορφώνουν, τελικά, το επικοινωνιακό προφίλ του
εκπαιδευτικού και συνεπώς την ποιότητα της αλληλεπιδραστικής σχέσης.
Θεωρώντας την επικοινωνιακή συμπεριφορά του εκπαιδευτικού αφενός ως την πεμπτουσία
διαμόρφωσης υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, άμεσα με τα παιδιά και έμμεσα με τους συναδέλφους,
τους γονείς, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου και
αφετέρου ως τη γονιμοποιό δύναμη της διδακτικής-μαθησιακής τους αποτελεσματικότητας, πιστεύουμε
ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεριμνούν ακατάπαυστα για τη βελτίωση της ποιότητας της παιδαγωγικής
επικοινωνιακής τους ικανότητας. Το θέμα αυτό, που επανέρχεται ολοένα και πιο επιτακτικά στο
παιδαγωγικό προσκήνιο, αποτελεί θεμελιώδες αξίωμα των επιστημών της αγωγής επειδή, ουσιαστικά,
ταυτίζεται με την παιδαγωγική αλληλεπίδραση (πρβλ. Johnson, 1993/Malikiosi-Loizos, 2000/TschannemMoran et al., 1998, κ.ά.).
Η συστηματική μελέτη της επικοινωνιακής συμπεριφοράς στην εκπαίδευση ή της παιδαγωγικής
επικοινωνίας, λεκτικής και μη λεκτικής, προσελκύει το ενδιαφέρον σύγχρονων παιδαγωγών, οι οποίοι
επισημαίνουν εμφατικά την πολλαπλότητα της σπουδαιότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη επιχειρηθεί
η μελέτη της παιδαγωγικής επικοινωνίας στην αρχαιοελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα
(Κοντάκος & Σταμάτης, 2002). Στο παρόν κείμενο, επιχειρείται ανάλογο εγχείρημα μελέτης της
παιδαγωγικής επικοινωνίας μέσα από την πλούσια σε παραδείγματα νεοελληνική λογοτεχνία. Εδώ, το
επίκεντρο του ενδιαφέροντος εστιάζεται στην Κρήτη κατά την εκπνοή του ΙΘ’ αιώνα, το παιδαγωγικό
μεταίχμιο της προσπάθειας μετάβασης από τον δασκαλοκεντρισμό στο μαθητοκεντρισμό (Μπουζάκης,
1999) όπως εμφανίζεται παραδειγματικά στο μυθιστόρημα του Ιωάννη Κονδυλάκη με τίτλο «όταν ήμουν
δάσκαλος», το οποίο επιλέχθηκε για τη γλαφυρότητα και τη διαχρονικότητα των καταστάσεων που
περιγράφει. Οι καταστάσεις αυτές, αναδεικνύουν το μείζον θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων των
εκπαιδευτικών και τις επιπτώσεις στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού κλίματος.
Στο μυθιστόρημα εμφανίζονται-αντιπαραβάλλονται δυο «χαρακτήρες» δασκάλων με
διαφορετικές επικοινωνιακές συμπεριφορές στις επαγγελματικές και στις κοινωνικές τους
δραστηριότητες, οι οποίες εμφανίζονται ως απόρροια των διαφορετικών παιδαγωγικών αντιλήψεων, των
διαφορετικών εργασιακών τους στόχων και προσδοκιών. Ο πρώτος, αναπαριστά τον τύπο του ήρεμου,
δημοκρατικού ή προοδευτικού παιδαγωγού, ο οποίος, όμως, παρωδείται ως αδιάφορος, ανεύθυνος και
αδαής λόγω επιστημονικής ανεπάρκειας, υποκρινόμενος πως η διδακτική μεθοδολογία που αναπτύσσει
εμφορείται από τις σύγχρονές του αρχές του παιδοκεντρισμού, στο πνεύμα των παιδαγωγικών
αντιλήψεων του Rousseau, του Comenius, του Pestalozzi και των ομοϊδεατών τους, ως φιλοσοφικών
θεμελιωτών του μεταγενέστερου σχολείου εργασίας (πρβλ. Χατζηστεφανίδης, 1990). Όμως, σύμφωνα με
τον Κονδυλάκη, η εφαρμογή των αρχών αυτών οδηγεί σε αναρχία και διάλυση της τάξης εξαιτίας της
ατιμωρησίας που επιδεικνύει ο δάσκαλος επαφιέμενος μόνο στο φιλότιμο και την καλή θέληση των
μαθητών. Ωστόσο, παράλληλα φαίνεται να καλλιεργεί επιτυχώς την ενσυνείδητη πειθαρχία, επιλογή η
οποία, τελικά, τον «δικαιώνει». Ο δεύτερος, αναπαριστά τον τύπο του αγχωτικού-αυστηρού, αυταρχικού
ή συντηρητικού δασκάλου, του γνήσιου εκφραστή των ερβαρτιανών ‘παιδαγωγικών’ αντιλήψεων (πρβλ.
Δημαράς, 1987) ο οποίος, μολονότι εμφανίζεται να διαθέτει άριστη κατάρτιση, καταχράται την ‘εξουσία’
του και μετέρχεται σαδιστικές μεθόδους διδασκαλίας που περιλαμβάνουν ύβρεις και βάναυσες σωματικές
τιμωρίες μετατρέποντας την τάξη του σε κολαστήριο παιδιών. Η επισταμένη μελέτη των περιγραφών της
παιδαγωγικής-επικοινωνιακής παρουσίας του καθενός αναδεικνύει τις παρακάτω επισημάνσεις
αναφορικά με τη διδακτική τους αποτελεσματικότητα, τη διαπαιδαγώγηση, τις παιδαγωγικές σχέσεις
μεταξύ δασκάλων και μαθητών, τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, των δασκάλων με τους
γονείς, τον ιερέα κ.ά., σχέσεις οι οποίες κινούνται οριακά στο πλαίσιο μιας συναδελφικής και κοινωνικής
ανοχής που παραπαίει ενώ κατευθύνεται σταθερά στη μισαλλοδοξία, στην αντιπαλότητα και τελικά στη
ρήξη. Ας δούμε σχηματικά τα στοιχεία που δομούν τη ρήξη στις επικοινωνιακές σχέσεις των δυο
δασκάλων, αρχικά με την παρουσίαση του ακόλουθου σχεδιαγράμματος (1) και στη συνέχεια με τη μορφή
μιας περιληπτικής αποδελτίωσης και παράθεσης των καίριων σημείων αναφοράς-αποσπασμάτων του
έργου.

Στο έργο, όλα αρχίζουν όταν στο χωριό Κάστελος του νομού Χανίων Κρήτης διορίζεται ως νέος
δάσκαλος και μάλιστα ως προϊστάμενος, ο Γιώργης, απόφοιτος γυμνασίου, όχι επειδή το ήθελε
πραγματικά, αλλά επειδή δελεάστηκε καθώς, ως μανιώδης κυνηγός, του άρεσε το πλούσιο σε θηράματα
κυνήγι της περιοχής. Ήδη από τη στιγμή της άφιξής του στο χωριό δημιουργήθηκε μια προϋπόθεση
επικοινωνιακής σύγκρουσης με τον παλαιό δάσκαλο, που του είχε δοθεί το υποτιμητικό παρατσούκλι
«μπάρκας (=αιθίοπας)» εξαιτίας του παρουσιαστικού του. Ο νεοδιορισμένος δάσκαλος, εμφανίστηκε
στους χωρικούς και στον ιερέα ως κατώτερος των κοινωνικών απαιτήσεων, προς τέρψιν του συναδέλφου
του, ο οποίος χαιρέκακα έσπευσε να τις υποδαυλίσει κομπάζοντας για τις πλεονάζουσες συγκριτικά
«κοινωνικές αρετές» του. Επιπλέον, υποκριτικά διαβεβαίωσε κατ’ ιδίαν τον νέο συνάδελφο για την χαρά
του να τον έχει και προϊστάμενο για τον οποίο μάλιστα δεν αισθανόταν την παραμικρή μνησικακία, παρότι
θεωρούσε πως είχε δικαίωμα να καταλάβει τη θέση του προϊσταμένου επειδή είχε εργασθεί επιτυχώς στο
σχολείο αυτό κατά το παρελθόν. Αναπόφευκτα η προσβλητική του συμπεριφορά δημιούργησε εκνευρισμό
που κατέληξε αυθημερόν σε εκατέρωθεν προσβλητικές λογομαχίες, ως οιονεί υποθήκη για μια μελλοντική
επικοινωνιακή σύγκρουση καθώς πίκραναν και τους δυο δασκάλους και ιδιαίτερα τον παλαιό λόγω του
υπέρμετρα εσωστρεφούς χαρακτήρα του. Παρόλα αυτά, ο Γιώργης που αντιλήφθηκε την πικρία του, τον
καθησύχασε λέγοντάς του, μεταξύ άλλων, σε μια προσπάθεια σκόπιμης συγκαταβατικής
συμπεριφοράς: «Τι έχομε να μοιράσομε; Εγώ φέτος είμαι δάσκαλος και του χρόνου δεν είμαι. Θα πάω για
τα μαθήματά μου, για την επιστήμη μου, και θα σας αφήσω τη θέσι μου να τη
χαίρεστε. Φιλοδοξίαν διδασκαλικήν δεν έχω καμμίαν. Και ήλθα με την ειλικρινή διάθεσιν να είμαι
σχολάρχης μόνον για τον τύπον. Αν θέλετε, σας αφήνω και τον τίτλον αυτόν. … Άλλως τε να σας
πω όλην την αλήθεια; Εγώ ήλθα εδώ δια να κυνηγώ και η διδασκαλική είναι μάλλον πρόφασις. …».

Στη συνέχεια του κειμένου σκιαγραφείται έντονα, ώστε να διακωμωδείται τελικά, η ανεπάρκεια
του νεοδιόριστου «δασκάλου», ο οποίος είχε ως μέλημά του την απαλλαγή του από τη διδασκαλία
δύσκολων μαθημάτων, όπως των ελληνικών και της αριθμητικής τα οποία τεχνηέντως προσπαθούσε να
«φορτώσει» στον συνάδελφό του διαθέτοντας τουλάχιστον αυτογνωσία, όπως μαρτυρεί η σκέψη
του: «πώς να διδάξω, προς Θεού, πράγματα που δεν εγνώριζα;». Όμως, ο παλαιός δάσκαλος, ο οποίος
διέθετε άριστες γνώσεις, σε ένδειξη «καλής θέλησης», δεν αναλάμβανε τα μαθηματικά παρά μόνο τα
ελληνικά και …την μαγειρικήν… με την βοήθεια των μαθητών. Η ανεπάρκεια του Γιώργη καταδεικνύεται
μεταξύ άλλων και από τις ακόλουθες «αυτοβιογραφικές» φράσεις: «Μετενόουν πικρώς, βλέπων ότι δια
να διδάξω έπρεπε να μελετώ περισσότερον από τους μαθητάς μου τους μάλλον ακαταρτίστους.
… Ήρχισα να μελετώ κύπτων επί ώρας κατά την νύκτα επί των βιβλίων, … προσπαθών να εύρω τους
σχετικούς
κανόνας.».
Και
σε
άλλο
σημείο: «Αλλά
τότε παρετήρησα ότι
οι μαθηταί μου εγνώριζαν περισσότερα από εμέ. Διό ηναγκάσθην να εντείνω τας μελέτας μου και μάλιστα
να σημειώνω τους κανόνας τους εφαρμοζόμενους εις εκάστην λέξιν κειμένου. Διδάσκων δε είχα
τον τυφλοσούρτην των σημειώσεων εις το ημιάνοικτον συρτάρι μου και με τρόπον παρηκολούθουν. …Και
ενώ δια του ενός βλέμματος ηρώτων, δια του άλλου ανεζήτουν εις το συρτάρι μου τον κανόνα,
και ησθανόμην αληθή ευτυχίαν θριάμβου όταν επί τέλους κατώρθωνα να καταπλήξω το ακροατήριόν μου
με τας γνώσεις μου’ και ο θρίαμβος αντήχει εις την φωνήν μου, ήτις βαθμιδόν, και ασυνειδήτως ήρχιζε να
προσλαμβάνει τον διδασκαλικόν στόμφον.». Και αλλού: «Είχα παρατηρήσει όμως ότι δυο των μαθητών
μου,
ιδίως
δε
εις
εκ
των μεγαλυτέρων, ονόματι Μανούσος,
είχαν εξαιρετικήν νοημοσύνην και επιμέλιαν και ήσαν δυνατοί εις όλα τα μαθήματα. Και είχα αρχίσει να
επωφελούμαι τας γνώσεις και την αντίληψίν των εις την τεχνολογίαν. Ερωτών αυτούς, διά να ίδω τάχα
εάν γνωρίζουν τον γραμματικόν κανόνα, υπεβοήθουν την μνήμην μου διά των απαντήσεών των
και ούτω διδάσκων εδιδασκόμην. Εσκέφθην δε να εφαρμόσω και εις τας δυσκόλους περιστάσεις της
αριθμητικής
την μέθοδον ταύτην.» και
βέβαια
την
εφάρμοσε: «Οσάκις
τα
προβλήματα
μου εφαίνοντο δύσκολα,
έλεγα
με
την μεγαλυτέραν αφέλειαν:
Μελετήσατε
αυτά
τα
προβλήματα. Περιττόν να σας τα παραδώσω. Είναι ευκολότατα, παιγνιδάκια.» ή τέλος, «Και ούτω ο
Κώστας εδίδασκε τους συμμαθητάς…και τον διδάσκαλόν του.».
Προκειμένου ο αδαής δάσκαλος να δικαιολογήσει την ανεπαρκή παρουσία του στο σχολείο
μηχανεύτηκε βασισμένος στις ακόλουθες σκέψεις: «Σήμερον η εκπαίδευσις τείνει να γίνη πρακτική. …
απεφάσισα να είμαι επιεικέστερος των διδασκάλων. Είχα αναγνώσει το παιδαγωγικόν σύστημα το οποίον
αναπτύσσει ο Τολστόη εις την «Γιασνάγιαν Πολιάναν» και το οποίον αφήνει τους μαθητάς ελευθέρους να
μελετούν και να παίζουν οπόταν θέλουν και όπως θέλουν’ και τώρα εσκεπτόμην ότι ήμουν παρά
Θεού προωρισμένος να εισαγάγω και εφαρμόσω το σύστημα τούτο εις την Κρήτην.». Στο πλαίσιο
εφαρμογής αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος: «τα μαθήματα άρχισαν με μιαν προσλαλιάν προς
τους μαθητάς, εις την οποίαν ειπώθηκαν τα εξής περίπου: Δεν είμαι από τους δασκάλους τους
οποίους εγνωρίσατε μέχρι τούδε. Θέλω να γίνω φίλος σας και όχι τύραννος, να σας φανώ ωφέλιμος και
όχι να σας κάμω δειλούς και ταπεινούς’ να με σέβεσθε και να με αγαπάτε και όχι να με τρέμετε. Μερικοί
από σας άλλως τε κοντεύει να έχετε την ηλικίαν μου. Έως χθες ήμουν και εγώ μαθητής και δεν επιθυμώ
να με μισήσετε, όπως εμίσησα εγώ μερικούς από τους δασκάλους μου. Δεν θ’ απαιτώ να μαθαίνετε μεγάλα
πράγματα, τα οποία να μη σας αφήνουν καιρόν να παίζετε, ως απαιτεί η ηλικία σας. Αλλά τα ολίγα αυτά
εννοώ να τα μαθαίνετε καλά. Φρονώ ότι με το γλυκύ θα κάμωμεν καλύτερα την εργασίαν μας, ενώ οι
άλλοι δασκάλοι νομίζουν απαραίτητον το ξύλον και τας ύβρεις. Σας παρακαλώ, μη με αναγκάσετε να
πιστεύω ότι έχω άδικον και ότι έχουν δίκαιον οι άλλοι δασκάλοι. Οι μαθηταί μου ήκουσαν τους λόγους
μου με έκπληξιν, ήτις επί τέλους μετεβλήθη εις ακτινοβόλημα χαράς. – Λοιπόν είσθε σύμφωνοι;
Τους ηρώτησα. – Σύμφωνοι, απήντησαν. Και ετήρησαν την υπόσχεσίν των, όπως ετήρησα και εγώ
την ιδικήν μου.».
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο εμφανώς
εδράζεται στην επιτυχή επικοινωνία και αλληλοκατανόηση δασκάλου και μαθητών, σημείωσε σταδιακά
τα ακόλουθα αποτελέσματα στη συμπεριφορά των παιδιών που, όπως προκύπτει από τις αναφορές του
κειμένου, ποικίλουν κυμαινόμενα από την ενσυνείδητη πειθαρχία έως την αναρχία των μαθητών και τη
διάλυση της τάξης, ενώ παράλληλα ώθησε τις σχέσεις των δασκάλων σε νέα δοκιμασία και ρήξη: «… Αλλά
προπάντων μ’ έτερπε και μου ενέπνεεν υπερηφάνειαν η επιτυχία του ημέρου και συγκαταβατικού
συστήματός μου. Οι μαθηταί μου με εσέβοντο και με ηγάπων, χωρίς να μεταχειρισθώ ποτέ βίαια μέσα,
χωρίς να υψώσω καν τον τόνον της φωνής μου, ήσαν επιμελείς και κόσμιοι. Ηύξανε δε η προς εμέ αγάπη
και ευγνωμοσύνη των, όταν από την πρώτην τάξιν, ήτις ήτο εις το ισόγειον, ήρχοντο ενίοτε πλαταγισμοί

ραπισμάτων ομού με τας αγρίας κραυγάς και τας ύβρεις του διδασκάλου, κούτσουρα, παλιόπαιδα,
κτήνη!». Όμως, όπως συνήθως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, «η αντίθεσις αύτη επήλθεν ως
πρώτον ζιζάνιον εις την μεταξύ εμού και του συναδέλφου αρμονίαν. Έκαμα το λάθος μίαν ημέραν να του
παρατηρήσω ότι ήσαν σκληραί και ανωφελείς οι σωματικαί ποιναί, ότι βλάπτουν μάλλον διότι
ταπεινώνουν
το
φρόνημα
και
πληγώνουν
την φιλοτιμίαν,
διό
και
έχουν καταργηθή εις όλον τον πολιτισμένον κόσμον. Αυτός δε, ως εάν ήτο ήδη προ πολλού χολιασμένος,
επειδή εθεώρει το σύστημά μου ως αποδοκιμασίαν της ιδικής του μεθόδου, μου απήντησε με πείσμα: Έτσι ξέρω εγώ να διδάσκω. Τα νέα συστήματα δεν τα ξέρω’ ξέρω μόνον πως πρέπει να μανθάνουν
γράμματα οι μαθηταί.». Και κατόπιν, «ως διά να με προκαλή δε, έγινεν απηνέστερος προς
τους μαθητάς του
και
η παράδοσίς του ήτο σχεδόν
αδιάκοπος
θρήνος
των ραπιζομένων και μαστιγουμένων μαθητών.
Η
εναντίον
μου κρυφία έχθρα του εξέσπα εις
την ράχιν των δυστυχών παιδίων. Τούτο δε δεν ήτο μόνον πλαγία πρόκλησις εναντίον μου, αλλά
και ενόχλησις πολύ δυσάρεστος πάσης στιγμής. Διότι μολονότι ενίσχυον την προς εμέ αγάπην των
μαθητών μου, μου ετάρασσαν τα νεύρα και την διδασκαλίαν αι οιμωγαί και αι κραυγαί αι άγριαι, τας
οποίας ήμουν ηναγκασμένος ν’ ακούω, διότι αι δυο τάξεις συνεκοινώνουν.».
Επίσης, στις μεθοδολογικές αρχές του Γιώργη συγκαταλεγόταν και η ανάπτυξη της «προς το
συμφέρον του άμιλλας» των μαθητών: «Διότι ούτω κατόρθωνα συγχρόνως να αναπτύσσω μεταξύ των
δυο επιλέκτων (μαθητών) άμιλλαν, ήτις υπεδαύλιζε και διετήρει τον ζήλον και την επιμέλειάν των.». Και
σε άλλο σημείο: «Έλα, Αρχιμήδη! του είπα. Εγώ προς τιμωρίαν δεν σ’ εβοήθησα… Έπειτα πρέπει να
μάθετε να σκέπτεσθε μόνοι σας…Η νέα μέθοδος αυτό επιβάλλει. … Και όταν οι αριθμοί έφθασαν εις αίσιον
πέρας: -Ωραία! ανεφώνησα. …Έλα κάνε το άλλη μια φορά να το δούνε και οι άλλοι». Η νέα μέθοδος
αποτέλεσε προσφιλή δικαιολογία ανευθυνότητας, όπως φαίνεται: «…με καταλάμβαναν αιφνίδιοι
κυνηγετικοί παροξυσμοί, όταν ήκουα ψιθύρισμα τσίχλας λ.χ. ή λάλημα μελισσουργών’ και αρπάζων
το δίκανον έτρεχα
έξω, αφήνων τους μαθητάς ν’ αλληλοδιδάσκονται ή
ν’ αλληλοδέρνονται, κατά
την νέαν μέθοδον πάντοτε. Το μάθημα διήρκει όσον το δυνατόν ολιγότερον.». Και στη συνέχεια: «Ενίοτε
δε όταν εμφανίζετο …τσίχλα ή άλλο πτηνόν, δεν ελάμβανα τον κόπον να εξέλθω’ αλλά διακόπτων το
μάθημα, έλεγα ‘μια στιγμή!’ προς τους μαθητάς, ήρπαζα το δίκαννον κ’ επυροβόλουν απ’ αυτής της
έδρας
ή
από
το παράθυρον.
Αι
παρενθέσεις αύται ήσαν
πολύ διασκεδαστικαί διά
τους μαθητάς, οίτινες ημιλλώντο ποίος να πρωτοτρέξει να
φέρει
το
θήραμα,
ούτως
ώστε πολλάκις εξήρχοντο όλοι με αλαλαγμόν, παρακολουθούντων των σκύλλων. Τούτο όμως βαθμηδόν
τους απεθράσυνεν, ώστε ήρχισαν περί τα τέλη του σχολικού έτους να καταχρώνται ολίγον
την αδυναμίαν μου. Διά να μείνουν μόνοι, ανεφώνουν αίφνης: - Δάσκαλε, δάσκαλε, ένα πουλί, ένα μεγάλο
πουλί! – Πού; - Επέρασε, πάει προς τα κάτω. Ο διδάσκαλος δεν ήθελε περισσότερον διά να ορμήσει έξω.
Και έστιν ότε, αντί να λήψη επί μίαν στιγμήν, ως έλεγεν, απουσίαζεν επί ώραν πολλήν ή και ώρας. Την
δε φροντίδαν των μαθημάτων άφηνα εις την ‘νέαν μέθοδον’, ήτις ηδύνατο να ονομασθεί και ελευθέρα
αλληλοδιδακτική ή αυτοδιδακτική μέθοδος.». Εκτός από τον μόνιμο έρωτά του, το κυνήγι, όταν μάλιστα
ερωτεύθηκε και τη Φωτεινή, τότε όπως αναφέρει ο ίδιος: «Ήμουν εις τους ουρανούς. Και επειδή φυσικά
δεν ηδυνάμην από τόσον μακρινήν απόστασιν να συνεννοηθώ με τους μαθητάς μου, τους αφήκα εντελώς
εις την τύχην των να κάμουν ό,τι ήθελαν. Η νέα μέθοδος της ‘Γιασνάγιας Πολιάνας’ ηφηρμόσθη τότε
καθ’ όλην αυτής την έκτασιν. Εγώ άλλως και όταν ευρισκόμην εντός του σχολείου, ήμουν απών. …».
Η στάση αυτή του δασκάλου και η αιτιολόγησή της δεν κατάφερναν να ξεγελάσουν τους μαθητές
περί της ασχετοσύνης του, ειδικά στα μαθηματικά. Όπως μαρτυρεί ο ίδιος: «Φαίνεται όμως ότι η ηθοποιία
μου δεν κατώρθωνε να κρύπτει τελείως την αδυναμίαν μου εις την οξυδέρκειαν του Μανούσου. Εις τούτο
άλλως τε συνετέλουν και
οι σπερμολογίαι του
καλού
μου
συναδέλφου, αίτινες,
αν
δεν επιστεύθησαν, αφήκαν όμως υπονοίας.
Και
μου εφάνη ότι
ο Μανούσος δεν
μου εδείκνυεν υπό τινος όλον τον σεβασμόν, ότι ήρχισε να γίνεται αλαζών, μαντεύσας ίσως ότι είχε
την ανάγκην του ο διδάσκαλος. Ο κίνδυνος δεν ήτο μικρός’ και έπρεπε να παταχθεί ταχέως το κακόν πριν
ή γενικευθεί και μετατραπεί εις ανταρσίαν. Έπρεπε να του πάρω τον αέρα, διά να μη μου τον πάρη αυτός.
Και μίαν ημέραν, ενώ διήρχετο πλησίον μου και μου εφάνη ότι δεν μ’ εχαιρέτησεν ή ότι
μ’ εχαιρέτησεν αμελώς, τον εσταμάτησα και με οργήν του είπα: -Γιατί δε χαιρετάς, αι; γιατί δε χαιρετάς;
- Εχαιρέτησα, δάσκαλε, απήντησεν ωχριάσας. – Τόσον καλά εχαιρέτησες ώστε δεν σε είδα. Αλλ’ εγώ δεν
ανέχομαι αυθαδείας. Τας κόβω μία και καλή. Και συγχρόνως με την τελευταίαν λέξιν επλατάγισαν δυο
ραπίσματα εις τα μάγουλά του. – Τι νόμισες; Είσαι ο πρώτος εις τα μαθήματα, αλλ’ οφείλεις να είσαι και ο
πρώτος εις την συμπεριφοράν… Πήγαινε και άλλη φορά να είσαι προσεκτικότερος!

Και απομακρυνόμενος είπα μονολογών: - Και να μου μαθαίνης καλά το μάθημα.». Σ’ ολόκληρο το έργο,
αυτή αναφέρεται ως η μόνη περίπτωση χειροδικίας του Γιώργη.
Αποτιμώντας τα αποτελέσματα της μεθόδου και της συνολικής στάσης του, ο ίδιος
αναφέρει: «Δυστυχώς οι μαθηταί μου δεν εξετίμησαν, ως έπρεπε, την ελευθερίαν την οποίαν
τόσον αφθόνως παρεχώρησα εις αυτούς. Ουδέποτε όσον τότε ενόησα το λεγόμενον περί των παιδίων’
‘αχάριστος
ηλικία’.
Καταχρώμενα
την ελευθερίαν, ήρχισαν να
περιπίπτουν
εις αναρχίαν και ασέβειαν προς
τον διδάσκαλον.
… Μίαν δε ημέραν καθ’ ήν στιγμήν ενεφανίζετο η
Φωτεινή, ήκουσα παιδικήν φωνήν ψιθυρίζουσαν: - Δάσκαλε, δάσκαλε, μια τρυγόνα! Προσεποιήθην ότι
δεν ήκουσα και
το
ψιθύρισμα
και
τους
γέλωτας οίτινες επηκολούθησαν.
Βραδύτερον
δε ευρήκα ευκαιρίαν να τους νουθετήσω, συγκρατών την αγανάκτησίν μου διά λόγους ευνοήτους: - Βρε
παιδιά, μην είσθε αχάριστοι προς ένα δάσκαλον, ο οποίος σας αγαπά και ο οποίος εισήγαγε
την νέαν μέθοδον, ήτις μόνον εις την Ρωσίαν έχει εφαρμοσθεί. Αλλά προ πάντων μην είσθε ανόητοι.
Θέλετε να σας δέρνω και να σας βασανίζω όπως δέρνει ο κύριος αυτός κάτω; Αλλά αν σας δέρνω σαν
γαϊδούρια, πως θα γίνετε υπερήφανοι πολεμισταί, για να ελευθερώσετε τη δυστυχισμένη την πατρίδα μας;
Εγώ δεν θα το κάμω αυτό το κακό, παιδιά μου, και αν ακόμη εξακολουθήσετε να μου δίδετε αφορμάς και
ν’ ανακατεύεσθε σε πράγματα που δεν σας ενδιαφέρουν. Φαίνεται δε ότι οι λόγοι μου έπιαναν τόπον, διότι
αι αταξίαι και η ασέβεια δεν επαναλήφθησαν.».
Όπως ήταν φυσικό, αφενός οι έντονες μεθοδολογικές διαφωνίες στη διδακτική, με την ανάλογη
δυσφήμηση από την πλευρά του «μπάρκα» στους γονείς και στους χωρικούς και αφετέρου η ερωτική
αντιζηλία που προέκυψε για τη Φωτεινή, οδήγησαν σύντομα στην κορύφωση της διαπροσωπικής
επικοινωνιακής σύγκρουσης μεταξύ των δασκάλων με αρνητικές παιδαγωγικές συνέπειες, επιφέροντας
μόνιμη διάλυση του ήπιου παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο. Η αρχική αντιπαλότητα των δασκάλων
μετατράπηκε σε εχθρότητα που οδηγούσε ουσιαστικά στη διάλυση του σχολείου και συνεπώς σε
αναποτελεσματικότητα
και
διασυρμό.
Όπως αφηγείται ο
Γιώργης: «Τότε
πλέον
έχασα
την μετριοπάθειαν και την υπομονήν μου. Η υπερηφάνειά μου και η αγανάκτησις εξηγέρθηκαν κατά
του υπούλου συκοφάντου. Και αφορμήν της οριστικής και αγρίας ρήξεως, ην επεζήτουν,
μου έδωκεν αυτήν εκείνην την ημέραν ο μαύρος άνθρωπος. Όταν επέστρεφα, ήκουσα τον ένα εκ
των σκύλλων μου ουρλιάζοντα και είδα τον διδάσκαλον να τον καταδιώκη με χονδρόν ξύλον. – Να τα
δέσης αυτά τα σκυλλιά ή θα τα σκοτώσω! Μου εφώναξε με τρέμοντα εξ οργής χείλη. Δεν
είναι κατάστασις αυτή! Εδώ κατήντησε στάνη! – Βέβαια στάνη είναι, αφού είσαι συ δω, κτήνος! Απήντησα
έξαλλος και ώρμησα εναντίον του, με απόφασιν…ν’ αναλάβω και της αριθμητικής τα βάρη. Αλλ’
άνθρωπος ραδιούργος δεν δύναται να έχει θάρρος. Και υπό τα μειδιάματα των
μαθητών, οίτινες προέκυψαν διά να ίδουν και αυτοί άπαξ δασκάλους ξυλοκοπούμενους, υπεχώρησεν,
αφού το ξύλον εξέφυγεν από τα παραλύσαντα χέρια του. Οι μαθηταί ήσαν προφανώς με το μέρος μου,
ιδίως οι μαθηταί του, οίτινες τον εμίσουν και μ’ έβλεπαν την στιγμήν εκείνην ως σύμμαχον και εκδικητήν.
… - Προς Θεού, σκέψου ότι μας βλέπουν οι μαθηταί! ετραύλισεν ο ελεεινός άνθρωπος, αποσυρόμενος εις
την θύραν του σχολείου. – Αυτό να το σκέπτεσαι συ, ραδιούργε, ο οποίος με συκοφαντείς ατιμώτατα,
σαν γραΐδιον, και προσπαθείς να εξεγείρεις τους απλοϊκούς ανθρώπους εναντίον μου με καταχθόνια
ψεύδη. – Εγώ; …εγώ;… έλεγε προσπαθών να υποκριθεί απορίαν και αγανάκτησιν ανθρώπου αδικουμένου.
…».
Στο κείμενο φωτίζεται, επίσης, η αντίληψη των γονέων για τα αποτελέσματα από την εφαρμογή
της νέας παιδαγωγικής. Βέβαια, στο σχηματισμό της άποψής τους θα είχε συμβάλει υποσυνείδητα και η
‘συναδελφική’ κριτική εναντίον του Γιώργη και βέβαια των παιδιών εξαιτίας της ιδιόρρυθμης
‘κυνηγετικής’ συμπεριφοράς του. Γι’ αυτό ο ίδιος αναφέρει: «Είχα δε και συχνά παράπονα εκ μέρους των
γονέων. Δεν μαθαίνουν, βρε αδερφέ, πράμμα τα κοπέλια. Άδικα χάνουνε τον καιρό τως. Καλύτερά
’τονε να βλέπουνε τα έχνη, να γενούνε βοσκοί. Μα μπορούνε, τζάνε μου, να μαθαίνουνε μοναχά τους τα
κοπέλια; Θέλουνε και δασκάλεμα, και συδαύλισμα. Γιάντα τσ’ έχουνε τσοι δασκάλους παρά για
να τώσε δείχνουνε; Χρειάζεται και λιγάκι ξύλο. Δε λέω να γυρίσωμε στο φάλαγγα, μα μια βιτσιά και
καμιά παλαμιά από καιρό σε καιρό κακό δεν κάνει. Μα σαν τα’ αφήσης ορνικά και αδιαφέντευτα, είντα θες
να κάνουνε; Παιγνίδια και τραβαπάλαιμα. Κοπέλια τα λένε, κοπελίστικα θα κάνουνε.».
Το έργο τελειώνει με τη λύση του δράματος της ερωτικής έριδας των δυο δασκάλων, σε αντίθεση
με την παιδαγωγική, «την άρσιν των παρεξηγήσεων» μεταξύ τους και τις παραδόξως επιτυχείς εξετάσεις
των
μαθητών
του
Γιώργη.
Όπως
αναφέρει
ο
ίδιος
ο
σχολάρχης: «Η
Εφορία
Χανίων απέστειλεν επιτροπήν διά να κάμη τας εξετάσεις. Ο έλεγχος τούτος με ανησύχει πολύ. Αλλά
φαίνεται ότι οι μαθηταί μου είχαν κάμει μεγάλας προόδους εν αγνοία μου. Διότι μετά το πέρας των

εξετάσεων οι αντιπρόσωποι της Εφορείας με εξέπληξαν με συγχαρητήρια: - Ποτέ
δεν επεριμέναμεν τοιαύτας προόδους από νεοσύστατον σχολείον, μου είπεν εις εξ αυτών με τόνον μη
επιτρέποντα αμφιβολίαν περί της ειλικρινείας του. Σας βεβαιώ ότι είναι πολύ καλύτεροι οι μαθηταί σας
από τους μαθητάς του σχολαρχείου Χανίων. Φαντάζομαι πόσον θα εκοπιάσατε. Δεν γνωρίζω
εάν εκοκκίνισα όταν απήντησα: - Εκοπίασα πολύ, είναι αληθές, αλλά σήμερον λησμονώ τους κόπους μου.
Και έρριψα βλέμμα ευγνωμοσύνης προς τον Μανούσον και τον Κώσταν.».
Την τελευταία πράξη του έργου αποτελεί ο αυτοαπαγχονισμός του «μπάρκα», ο οποίος αφενός
είχε βιώσει μια διαταραγμένη επαγγελματική συνεργασία γεμάτη διαφωνίες, παρεξηγήσεις και ρήξεις
καθ’ όλη τη σχολική χρονιά που τον διέσυραν και τραυμάτισαν την αξιοπρέπειά του και αφετέρου μια
απρόσμενα θυελλώδη ερωτική απογοήτευση. Όπως επιβεβαιώνεται από το παράδειγμά μας, η
επικοινωνιακή του αδυναμία και οι λανθασμένες επικοινωνιακές του επιλογές συνέβαλαν σε πολλαπλές
αποτυχίες που του συσσώρευσαν αναπάντεχη ψυχική φόρτιση και τελικά τον οδήγησαν σε αυτοκτονία.
Δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε την εκτίμηση του συναδέλφου, ούτε των μαθητών, ούτε και της κοπέλας
που παράφορα και ανομολόγητα σ’ αυτήν αγαπούσε. Ήταν συμπαθής μόνο στον ιερέα επειδή ουσιαστικά
του προσέφερε καλές υπηρεσίες με την ψαλτική και στους χωρικούς επειδή μάλλον τους διασκέδαζε με
τις ίντριγκες που δημιουργούσε. Ζώντας σ’ ένα τόσο προβληματικό επικοινωνιακό περιβάλλον, η
εκτέλεση του απονενοημένου ήταν μόνο ζήτημα χρόνου. Η επικοινωνιακή συμπεριφορά του Γιώργη, πότε
μεστή υποκρισίας και πότε ειλικρινής και αυθόρμητη, κατάφερε, προσωρινά τουλάχιστον, να κερδίσει τη
συμπάθεια των μαθητών και των προϊσταμένων του, μολονότι τύγχανε σθεναρής κοινωνικής κριτικής και
απαξίωσης και εμφάνιζε όλα τα στοιχεία της εκνευριστικής απάθειας και ανευθυνότητας σε κάποιο βαθμό
ενοχής για ηθική αυτουργία.
Από το λογοτεχνικό παράδειγμα του μυθιστορήματος του Κονδυλάκη, εύλογα υπερθεματίζεται η
αναγκαιότητα τήρησης επικοινωνιακών ισορροπιών κατά την άσκηση της παιδαγωγικής πράξης. Η
διαμόρφωση επιτυχών ή αποτυχημένων διαπροσωπικών σχέσεων με συναδέλφους, μαθητές, γονείς κ.ά.
πρόσωπα εξαρτάται από λεπτούς επικοινωνιακούς χειρισμούς σε λεκτικό και μη λεκτικό επίπεδο. Για
το λόγο αυτό, συνίσταται στους εκπαιδευτικούς, κάθε βαθμίδας, η προσεκτική επιλογή επικοινωνιακών
στοιχείων ώστε να οδηγηθούν σε επιθυμητά επικοινωνιακά-παιδαγωγικά αποτελέσματα, με ό,τι θετικό
αυτό συνεπάγεται για την παρουσία τους στο σχολείο και γενικότερα τη βελτίωση των εργασιακώνσυναδελφικών και κοινωνικών συνθηκών της ζωής τους.
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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ
ΑΙΩΝΑ
Κωσταντίνος ΤΑΜΠΑΚΗΣ
Φυσικός ΕΚΠΑ – Μ.Δ.Ε. στις Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Κωσταντίνος ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ
Αν. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών

Η εργασία αυτή θα έπρεπε να είναι επικεντρωμένη στην ιστορία των επιστημών και πως αυτή
εμφανίζεται μέσα στα εγχειρίδια φυσικής που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των δασκάλων στο
πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Από την αρχή όμως θα πρέπει να ζητήσουμε την κατανόησή σας και να
σας ενημερώσουμε ότι θα μιλήσουμε πιο γενικά για την εκπαίδευση των δασκάλων στις φυσικές
επιστήμες, καθώς και ότι θα παρουσιάσω στοιχεία από μια γενικότερη έρευνα. Η αλλαγή αυτή του
θέματος της ομιλίας έγινε για τον λόγο ότι, λίγο μετά την κατάθεση της περίληψης στους υπεύθυνους του
συνεδρίου, η κύρια βιβλιοθήκη αναφοράς μας, η βιβλιοθήκη της Μαρασλείου έκλεισε για ανακαίνιση. Γι’
αυτό τον λόγο, τα αποτελέσματα όσον αφορά τα εγχειρίδια που θα σας παρουσιάσω βασίζονται ακόμα
στην πρώτη φάση της διερεύνησης.
Η έρευνα που θα σας αναπτύξω εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο μελέτης της διδασκαλίας των
φυσικών επιστημών στους δασκάλους, η οποία χρηματοδοτείται από το κοινό ερευνητικό πρόγραμμα του
Ιστορικού Αρχείου Νέας Γενιάς και του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
και η οποία εκκινεί από τις αρχές του νεοελληνικού κράτους μέχρι και την δεκαετία του 1950. Ανάδοχος
της μελέτης αυτής είναι η ερευνητική ομάδα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης του τομέα Φυσικών
επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
πανεπιστημίου Αθηνών. Η ενασχόλησή μας με την ιστορία της εκπαίδευσης δείχνει την πεποίθηση μας ότι
η διδακτική των φυσικών επιστημών μπορεί να επωφεληθεί πολύ από την ιστορία της επιστήμης την
οποία έχει σαν σκοπό να μετασχηματίσει παιδαγωγικά, ειδικά στην περίπτωση των δασκάλων.
Ταυτόχρονα, η μελέτη της ιστορίας της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στα Διδασκαλεία και στις
Παιδαγωγικές Ακαδημίες και η διατύπωση των αντίστοιχων επιρροών και επιδράσεων της με την
κοινότητα των φυσικών στον ελλαδικό χώρο της εποχής, ίσως να είναι ικανή να μας δώσει απάντηση σε
διδακτικά ερωτήματα που έχουν σχέση με την ωριμότητα της φυσικής σκέψης στην Ελλάδα στην εποχή
μας και την ικανότητα μας να διδάξουμε σύγχρονες θεωρίες των φυσικών επιστημών στην ελληνική
εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική μας ομάδα μελετάει τόσο τα εγχειρίδια που
χρησιμοποιήθηκαν στην διδασκαλία των Φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και την ίδια την υποδοχή νέων θεωριών στον ελλαδικό χώρο.
Επιστρέφοντας στην παρούσα εργασία, θα προχωρήσω στο να αναφέρω τι ακριβώς σημαίνει
ιστορική διάσταση της επιστήμης στην μελέτη μας. Κατά την αποδελτίωση των εγχειριδίων ψάχνουμε τα
παρακάτω στοιχεία:
Ιστορικές βιογραφίες επιστημόνων
Αναφορά των εισηγητών μιας θεωρίας και του έργου τους
Αναφορές σε χρονολογίες εισαγωγής θεωριών

Αναφορά σε ιστορικά πειράματα
Αναφορές σε φυσικές θεωρίες της αρχαιότητας ή και σύγκριση τους με τις επιστημονικές θεωρίες
της εποχής που γράφεται το βιβλίο
Ειδικά η τελευταία συνιστώσα παρουσιάζει κατά την άποψη μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί άπτεται
ενός ιδιαίτερου προβλήματος στην ιστορία της επιστήμης. Ο ελλαδικός χώρος μετά την ίδρυση του
νεοελληνικού κράτους θεωρείται σαν ένας χώρος υποδοχής και όχι παραγωγής της επιστημονικής
γνώσης, σαν ένας κοινωνικός σχηματισμός δηλαδή που έχει μόνο ‘εξωτερική ιστορία ’ όσον αφορά την
επιστήμη και ελάχιστη εσωτερική ιστορία. Έτσι, υπάρχει κυρίως η ιστορία των κοινωνικών σχηματισμών
και των επιρροών που άσκησαν στην επιστημονική εξέλιξης και απουσιάζει η δράση της ίδιας της
επιστημονικής πρακτικής ως κινητήρια δύναμη προόδου. Στην ειδική περίπτωση του ελλαδικού χώρου,
πιστεύουμε ότι οι επιστημολογικές, φιλοσοφικές και φυσικές αναφορές στην αρχαιότητα μπορούν να
δείξουν το αμάλγαμα που δημιουργούν οι παλαιότερες απόψεις με τις νέες, καθώς οι πρώτες δίνουν την
θέση τους στις τελευταίες. Ταυτόχρονα, η αναγκαστική αυτή έμφαση στην εξωτερική ιστορία του
ελλαδικού επιστημονικού χώρου μας κάνει να στρεφόμαστε στα γενικότερα κοινωνικά, ιστορικά και
πολιτικά στοιχεία κάθε εποχής και στα ιδιαίτερα βιογραφικά στοιχεία κάθε επιστήμονα, με παραδείγματα
τέτοιων να είναι ο τόπος σπουδών του και οι καθηγητές του.
Πριν όμως μιλήσουμε για τα αποτελέσματα της μελέτης μας, μια σύντομη περιγραφή της εκπαίδευσης
των δασκάλων την περίοδο που μας ενδιαφέρει είναι χρήσιμη. Πρώτο σχολείο δασκάλων στο ελληνικό
κράτος ήταν το Τυπικό σχολείο στην Αίγινα, που ιδρύθηκε το 1830 και επιβίωσε μέχρι και το
1831. Αντικαταστάθηκε το 1834 από το Βασιλικό Διδασκαλείο, το οποίο λειτούργησε για ένα χρόνο στο
Ναύπλιο και μεταφέρθηκε στην Αθήνα το 1835, μαζί με την αλλαγή της πρωτεύουσας. Κάποια χρόνια
αργότερα, το 1842, λειτούργησε το παρθεναγωγείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, με καταστατικό
στόχο την εκπαίδευση διδασκαλισσών.
Το 1864 η λειτουργία του Βασιλικού Διδασκαλείου έπαψε, μετά από κριτικές που είχαν αρχίσει
τουλάχιστον από το 1850. Παρ’όλη την δέσμευση για σύντομη επανίδρυση του, το διάστημα από το 1865
μέχρι το 1878 οι δάσκαλοι εξεταζόντουσαν από κατά τόπους επιτροπές, των οποίων η ανιδιοτέλεια και η
ικανότητα επιλογής κατάλληλων δασκάλων δέχτηκαν έντονη κριτική. Την εποχή εκείνη έγινε και μια
προσπάθεια από την εκκλησία για το διορισμό ιερέων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που απέτυχε λόγω
πολιτικών συγκυριών αλλά και τις σθεναρής αντίστασης του νεοσύστατου Ελληνικού Διδασκαλικού
Συλλόγου.
Μέσα στο γενικότερο αίτημα μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της δεκαετίας του 1870,
ιδρύεται το 1875 το Παιδαγωγείο στον Πειραιά με διευθυντή τον Σπύρο Μωραΐτη, το οποίο εκπαίδευε και
δασκάλους. Την ίδια χρονία εκκινούν την λειτουργία τους τα Ζαρίφεια Διδασκαλεία στην Φιλιππούπολη
και τα Ζωγράφεια στο Κεστοράτι της Ηπείρου. Ακολούθησε η ίδρυση του Διδασκαλείου της Θεσσαλονίκης
ένα χρόνο αργότερα από τον «Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων» ενώ εν τέλει το 1878
ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Δηλιγιάννη « Περί συστάσεως του Διδασκαλείου εν Αθήναις», το οποίο
προέβλεπε ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών.
Παράλληλα όμως στην διδασκαλεία αυτή, ήδη από το1880 δημιουργήθηκαν τα υποδιδασκαλεία ,
με σκοπό την επιμόρφωση των γραμματοδιδασκάλων. Πιο σημαντική ίσως είναι η δημιουργία τριών νέων
Διδασκαλείων, στην Πελοπόννησο, την Θεσσαλία και τα Επτάνησα. Το 1893, το κράτος εναρμονίζει τα
Παρθεναγωγεία και τα Διδασκαλεία θηλέων με τα υπόλοιπα διδασκαλεία και αναγνωρίζει κάποια από
αυτά, αφήνοντας τα όμως στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Έχουμε φτάσει πια στην περίοδο που μας ενδιαφέρει, τις αρχές του εικοστού αιώνα, οι οποίες από την
άποψη της ιστορίας της εκπαίδευσης των δασκάλων και όχι μόνο είναι ιδιαίτερα ταραχώδεις. Τα χρόνια
από το 1895 μέχρι το 1907 γίνεται μια ριζική μετατροπή της κατάστασης της εκπαίδευσης των δασκάλων.
Το Διδασκαλείο Θεσσαλίας μεταφέρεται, μετά την ήττα του 1897, στην Κόρινθο, παρουσιάζοντας διάφορα
προβλήματα στην λειτουργία του, ενώ μέχρι το 1907 έχει σταδιακά παραμείνει μόνο το Διδασκαλείο
Αθηνών. Με την πλούσια δωρεά των Γρηγορίου Μαρασλή και Δημήτριου Δωρίδη, το διδασκαλείο θα
οργανωθεί καλύτερα ενώ η οριστική του μεταρρύθμιση γίνεται το 1910, οπότε και μετατρέπεται
σε τετρατάξιο. Τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το 1929 θα δημιουργηθεί μια πληθώρα τύπων
διδασκαλείων, που θα φτάσουν μέχρι και τα είκοσι. Το 1913 έχουμε τα μονοτάξια, το 1914 ιδρύονται τα
τριτάξια με την προσαρτημένη σε αυτά τάξη, το 1923 έχουμε την ίδρυση διαφόρων μονοτάξιων
διδασκαλείων στην επαρχία, ενώ το 1920 ιδρύονται τα πεντατάξια και τα εξατάξια διδασκαλεία. Τα
τελευτά, που ονομάζονται συνολικά πολυτάξια είναι και αυτά που θα επιβιώσουν, μετά την κατάργηση

όλων των άλλων, το 1929 και θα λειτουργήσουν μέχρι το 1933, που θα καταργηθούν και αυτά για να
δώσουν την θέση τους στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Το πρώτο Αναλυτικό πρόγραμμα των Παιδαγωγικών
Ακαδημιών, το οποίο ίσχυσε μέχρι και το 1962 δεν πρόβλεπε την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών,
αν και μια παρασπονδία πρέπει να έγινε στην Μαράσλειο το έτος 1939-1940
Ήρθε η ώρα να δούμε ποιοι ήταν οι λεπτομέρειες της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στους
δασκάλους τον εικοστό αιώνα. Τα διδασκαλεία το 1900 λειτουργούν με το αναθεωρημένο πρόγραμμα του
1888, το οποίο προβλέπει τα εξής:
Μαθήματα
Θρησκευτικά
Ελληνικά
Παιδαγωγικά
Εκπαιδευτική
νομοθεσία
Διδακτικές
ασκήσεις
Ιστορία
Μαθηματικά
Φυσική
Κοσμογραφία
Φυσιογραφία
Γεωγραφία
Εκκλησιαστική
Μουσική
Ιχνογραφία και
Καλλιγραφία
Τετράχορδο
προαιρετικό
Ωδική
Γυμναστική και
Υγιεινή
Οπλασκία
Σύνολο

Τάξη Α
2
12
2
-

Τάξη Β
2
9
4
-

Τάξη Γ
2
9
2
2

Σύνολο
6
30
8
2

-

-

9

9

2
3
2
2
2
2

2
3
2
2
2
2

2
2
1
2
2

6
6
6
1
6
4
6

(1)

(1)

2

4

2

2

1

5

2
2

2
2

1
(1)

5
5

37

2
38

2
42

4
117

Παρατηρούμε ότι οι Φυσικές Επιστήμες κατέχουν συνολικά 17 ώρες από τις 117, δηλαδή 14,5%
του προγράμματος, με το ποσοστό να ανεβαίνει λίγο αν πάρει κανείς υπόψη του ότι στην Υγιεινή
αναφέρονταν κάποια στοιχεία βιολογίας. Η ύλη για το κάθε μάθημα υπάρχει και μπορούμε να την δούμε
αργότερα, αν σας ενδιαφέρει
Φυσική:
Α) Γενικές ιδιότητες των σωμάτων, Βαρύτητα, Υδροστατική, Ακουστική και στοιχεία μηχανικής,
Αεροστατική
Β) Θερμότητα, Οπτική, Μετεωρολογία, Ηλεκτρισμός , Μαγνητισμός
Γ) Χημεία
Φυσιογραφία:
Α) Ανθρωπολογία, Ζωολογία
Β) Ορυκτολογία, Φυτολογία, Στοιχειώδης γεωργία και δενδροκομία
Γ) Στοιχειώδης γεωργία και δενδροκομία
Γεωγραφία:

Α) Ευρώπη
Β) Τέσσερις ήπειροι
Το πρόγραμμα αυτό αλλάζει μόνο μετά την δημιουργία της Μαρασλείου το 1910, όπως εμφανίζεται
παρακάτω
Μαθήματα
Θρησκευτικά
Ελληνικά
Ιστορία
Ιστορία του
πολιτισμού
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Φυσική ιστορία
Ανθρωπολογία και
Υγιεινή
Γενική και ειδική
διδακτική
Παιδαγωγική
Διδακτικές ασκήσεις
Γεωγραφία
Πολιτική οικονομία
και Εμπορικό Δίκαιο
Γεωπονική
Ζωολογία
ΜελισσοκομίαΕλαιοκομία
Γαλλικά
Ωδική
Τετράχορδο ή
αρμόνιο
Εκκλησιαστική
μουσική
Ιχνογραφία και
Καλλιγραφία
Χειροτεχνία
Γυμναστική
και σκοποβολία
Σύνολο

Τάξη Α
2
8
2
-

Τάξη Β
2
7
2
-

Τάξη Γ
2
7
2
-

Τάξη Δ
6
2

Σύνολο
6
28
6
2

3
2
3
-

2
2
2
1

3

-

5
4
3
2
4

-

-

6

-

6

-

2

3
-

4
14
3
-

4
14
6
2

1
2
-

2
-

2

2

3
2
4

2
2
2

2
2

2
2
2

2
(1)
(1)

6
7
7

2

2

2

1

7

3

3

2

1

9

3
3

2
3

2
2

2
2

9
10

40

40

39

41

160

Παρατηρούμε ότι η Φυσική, η Φυσική ιστορία, η Χημεία και η Γεωγραφία αποτελούν μαζί τις 15
από τις 160 ώρες, δηλαδή το 9,4% των ωρών. Το ποσοστό ανεβαίνει φυσικά αν συνυπολογιστούν και η
Ζωολογία και Ανθρωπολογία, οπότε έχουμε 21 από τις 160 ώρες και ποσοστό 13%
Η ύλη για κάθε μάθημα επίσης υπάρχει
Φυσική:
Α) Γενικές ιδιότητες των σωμάτων, Βαρύτητα, Υδροστατική, Ακουστική, Ασκήσεις πρακτικές
Β) Θερμότητα, Οπτική, Μετεωρολογία, Ηλεκτρισμός , Μαγνητισμός, Ασκήσεις πρακτικές
Φυσική ιστορία:
Β) Ορυκτολογία, Φυτολογία, Γεωλογία, Βιολογία

Γ) Στοιχειώδης γεωργία και δενδροκομία
Γεωγραφία:
Γ) Ήπειροι πλην της Ευρώπης
Δ) Ευρώπη
Τα εγχειρίδια τώρα, τα οποία μας ενδιαφέρουν και πιο άμεσα καθορίζονταν γενικά από τον
Σύλλογο Διδασκόντων του εκάστοτε διδασκαλείου. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανάγκη να δούμε ποιοι ήταν
οι καθηγητές που δίδασκαν τα Φυσικομαθηματικά σε κάθε σχολή, όχι μόνο γιατί θα ήταν οι κύριοι
υπεύθυνοι για την επιλογή των βιβλίων αλλά και γιατί θα ήταν τα υποκείμενα της εξωτερικής ιστορίας
που ανέφερα σαν βασικό παράγοντα. Ακριβή στοιχεία έχουμε δυστυχώς μόνο για τα Διδασκαλεία Αθηνών
και Πελοποννήσου. Στο Διδασκαλείο Αθηνών δίδαξαν οι
Μιχαλόπουλος Θ. 1879, 1889
Κονδύλης Π. 1892
Κονιδιάρης Π 1899
Αθανασιάδης Γ. 1901
Χάιμαν Ιως. 1934-1950
Γκιζελής Δ 1939-40
Στο Διδασκαλείο Πελοποννήσου δίδαξαν οι
Σαρακωμένος Δ 1881- 1885, 1889
Ζαραχάνης Τρ, 1888, 1889
Αναγνωστόπουλος Απ, 1889, 1891
Καντακίδης 1891-1893
Τριγώνης Κ 1893, 1900- 1907
Κονδύλης Π
Δυστυχώς το κλείσιμο της βιβλιοθήκης της Μαρασλείου λόγω ανακαίνισης του κτιρίου δεν μας
επέτρεψε να βρούμε τα αυθεντικά συγγράμματα. Παρ’ όλ’ αυτά, για δυο από τους καθηγητές μπορέσαμε
με έμμεσο τρόπο να ανιχνεύσουμε τα πιθανά εγχειρίδια που πρέπει να χρησιμοποιούσαν, καθώς και τον
τρόπο που γενικά αντιμετώπιζαν την φυσική. Το πρώτο είναι το βιβλίο « Στοιχεία Φυσικής», με
συγγραφέα τον Π. Κονδύλη, γραμμένο το 1892, του οποίου μάλιστα η ύλη συμπίπτει απόλυτα με τις
απαιτήσεις για την διδασκαλία της Φυσικής. Το δεύτερο είναι η « Επίτομος Φυσική» που συνέγραψε ο Γ.
Αθανασιάδης για την χρήση των φοιτητών του στο πανεπιστήμιο Αθηνών, στην φυσικομαθηματική. Ο Γ.
Αθανασιάδης ήταν μια κεντρική φιγούρα στην κοινότητα των φυσικών της εποχής του, ενώ δίδαξε για
χρόνια στο Πανεπιστήμιο, πρώτα σαν επιμελητής μέχρι το 1903 και αργότερα σαν καθηγητής της μιας
έδρας Φυσικής, το 1910. ταυτόχρονα ήταν και από τους οργανωτές του εργαστηρίου φυσικής του
πανεπιστημίου. Η παρουσία του στην Μαράσλειο είναι ένδειξη δεσμών μεταξύ των διδασκαλείων και των
πανεπιστημίων, εντύπωση που εντείνεται από το γεγονός της πρόσκαιρης μεταφοράς
των εργαστηριών του πανεπιστημίου στην Μαράσλειο μετά την πυρκαγιά του 1910. Άλλωστε, από έρευνα
που έκανε ο συνάδελφος Δημήτρης Δελλαπόρτας, ο Αθανασιάδης φαίνεται να ήταν οργανωτής και του
εργαστηρίου της Μαρασλείου, το οποίο παρουσιάζεται σαν τροφοδότης και επισκευαστής οργάνων και
για τα εργαστήρια των άλλων διδασκαλείων, ενώ από το βιβλίο υλικού έχουμε μια πλήρη εικόνα των
οργάνων που υπήρχαν. Το βιβλίο τώρα που μελετήσαμε κυκλοφόρησε σε πρώτη γραφή το 1916,
σαν Οπτική, ενώ επανεμφανίστηκε το 1924 και 1929. Άλλα βιβλία τα οποία διδάσκονταν και των οποίων
η αποδελτίωση είναι σε εξέλιξη είναι τα παρακάτω
Δαμβέργη Α Κ. Στοιχεία Χημείας, Αθήνα 1891
Κουτσομητσόπουλος Δημ. Φυσιογνωσία, Στοιχεία Φυσικής,χημείας και κοσμογραφίας. Αθήνησι 1888
Παπαγεωργίου Γ. Χ. Στοιχειώδης κοσμογραφία, Αθήναι 1892
Ας προχωρήσουμε τώρα στην ανίχνευση των ιστορικών στοιχείων στα βιβλία που έχουν ήδη
μελετηθεί. Το βιβλίο του Π. Κονδύλη περιέχει ελάχιστα ιστορικά στοιχεία, αναφέροντας απλώς κάποιες
ημερομηνίες εισαγωγής θεωριών και κάποιους πρωταγωνιστές στην δημιουργία τους. Έτσι, για
παράδειγμα συναντάμε κάποιες αναφορές στον Νεύτωνα στο κεφάλαιο της βαρύτητας ή το όνομα
του Marriote στο κεφάλαιο των αεραντλιών. Συνολικά όμως δεν βρίσκουμε οποιαδήποτε βιογραφικά

στοιχεία για τους σημαντικούς επιστημόνων ούτε περιγραφή κρίσιμων πειραμάτων με ιστορική μορφή αν
και αρκετά συχνά εμφανίζονται παρουσιασμένα ουδέτερα. Από αυτήν την άποψη είναι ένα αρκετά
‘μοντέρνο’ βιβλίο, το οποίο απλώς αναφέρει θεωρίες και πειραματικές συσκευές, όπως ήταν άλλωστε
και ο συνηθισμένος τρόπος γραφής την εποχή εκείνη.
Το βιβλίο του Γ. Αθανασιάδη, από την άλλη, παρουσιάζει κάποια περισσότερα ιστορικά στοιχεία. Παρ’
όλο που ούτε και εδώ εμφανίζονται αναφορές στην αρχαιότητα ή μακροσκελείς αναφορές σε επιστήμονες,
σποραδικά αναφέρονται ημερομηνίες εισαγωγής θεωριών ή τα ονόματα των πρωτεργατών κάποιας
ανακάλυψης, όπως για παράδειγμα ο Lavoisier και η αρχή διατήρησης της μάζας. Ταυτόχρονα,
περιγράφονται κάποια κρίσιμα πειράματα σαν ιστορικά γεγονότα, με πιο τρανταχτό παράδειγμα την
περιγραφή του πειράματος του Pascal. Τέλος, δεν λείπουν κάποιες ιστορικές αναδρομές σε έννοιες όπως
η διάδοση της δράσης από απόσταση ή με την βοήθεια μέσου.
Συνοψίζοντας, η ιστορική συνιστώσα στα εγχειρίδια Φυσικών επιστημών που έχουμε μελετήσει
μέχρι τώρα παρουσιάζεται ισχνή, όχι όμως ανύπαρκτη. Συγκριτικά με σήμερα, θυμίζει την γραφή των
δικών μας αντίστοιχων σχολικών βιβλίων μέχρι πριν δέκα χρόνια. Περιμένουμε στην συνέχεια της έρευνας
μας να ανακαλύψουμε περισσότερα τέτοια στοιχεία, μια που από το 1910 και μετά, καθηγητές της
Φυσικομαθηματικής όπως ο Δ. Χόνδρος έδιναν συχνά διαλέξεις ιστορίας και φιλοσοφίας στις παραδόσεις
τους, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο στην διδασκαλία της Φυσικής.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα πρώτα μοντέλα της Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας που αναπτύχθηκαν μετά την ‘ανθρωπολογική
στροφή’ στις ανθρωπιστικές επιστήμες ακολούθησαν μία κανονιστική προσέγγιση της ερμηνείας του
ανθρώπου, η οποία όμως οδήγησε την παιδαγωγική επιστήμη σε αδιέξοδα. Με τη νεωτερική σκέψη
ανοίχθηκαν νέες προοπτικές για την παιδαγωγική σκέψη, όπως εκφράζονται μέσα από την Ιστορική
Παιδαγωγική Ανθρωπολογία. Στόχος της δεν είναι η εξέταση του ανθρώπου γενεαλογικά αλλά μορφές και
εκφράσεις του μέσα από την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική προοπτική. Η γνώση στην Ιστορική
Παιδαγωγική Ανθρωπολογία δημιουργείται μέσα από πολλαπλούς διαλόγους, οι οποίοι συνεισφέρουν στη
δόμηση παιδαγωγικών αντιλήψεων, καταστάσεων, δομών και εννοιών καταδεικνύοντας τις εξουσιαστικές
δομές της κοινωνίας, της επιστήμης και των θεσμών της παιδαγωγικής δράσης. Για να επιτευχθεί ο στόχος
αυτός είναι απαραίτητη η επανεξέταση, ανακατανομή και ενδεχομένως η νέα αξιολόγηση της υπάρχουσας
γνώσης ή και η παραγωγή νέας. Η Ιστορική Παιδαγωγική Ανθρωπολογία εστιάζει την έρευνά της σε τρεις
μεγάλες θεματικές ενότητες μέσα από τις οποίες διαφαίνεται και η μεθοδολογική προσέγγιση που
ακολουθεί: 1) στην ανθρώπινη ικανότητα μεταλλαγής και τη σημασίας του φαντασιακού και της γλώσσας
για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εκπαίδευσης, 2) στη σημασία των μιμητικών και τελετουργικών
διεργασιών και 3) στο ρόλο της βίας, της αντιμετώπισης του Άλλου και της παγκοσμιοποίησης της
εκπαίδευσης.

ABSTRACT

The “antrhopological turn” in the human sciences influenced the first models in
Pedagogical Antrhopology following a normative approach by the hermeneutic of humanity. But the
result was that the pedagogical thought came to a standstill. In modernity pedagogy faces new
perspectives within a new Anthropology of Education. Educational Anthropology aims not on a universal
approach of humanity but moreover to investigate individuals in their particular historic,social and
cultural context. Anthropological knowledge is produced in various discourses, which contribute to the
shaping of pedagogical perceptions, situations, structures and ideas by showing the hierarchical
structures of society, science and education. To this purpose is necessary the evaluation of the existing
knowledge or even the production of a new one. Anthropology of Education focuses its research on three
major topics, which likewise show the methodological approach: 1) the capabillity of transformation of
humanity and the importance of immagination and language for the planning and forming of education,
2) the importance of mimetic and ritual procedures and 3) the role of violence, the “Other” and the
globalisation of education.

Ι
Η ‘ανθρωπολογική στροφή’ (anthropologische Wende) που σημειώθηκε στις ανθρωπιστικές
επιστήμες προς τα τέλη της δεκαετίας του ’20 και εκφράστηκε κυρίως στη Γερμανία από
τον Helmuth Plessner (1928), τον Hermann Nohl (1929), τον Max Scheler (1929), για να αναφέρω τους
πιο σημαντικούς, οδήγησε μέσα από ένα έντονο προβληματισμό για την ανθρώπινη ύπαρξη στην
παραγωγή μίας νέας ανθρωπολογικής γνώσης, η οποία με τη σειρά της επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη
των Επιστημών της Αγωγής.
Η Παιδαγωγική Ανθρωπολογία που διαμορφώθηκε μέσα από αυτή τη νέα προοπτική προσπάθησε,
λαμβάνοντας υπόψη της την εξελικτική πορεία του ανθρώπου, να απαντήσει σε δύο θεμελιώδη
ερωτήματα των Επιστημών της Αγωγής: α) τι μας διδάσκουν οι ενέργειες και οι καταστάσεις της
εκπαίδευσης για τη φύση του ανθρώπου και επακόλουθα πως μπορεί με τη βοήθεια της εκπαίδευσης να
επιτευχθεί η ολοκλήρωσή του και β) πως επηρεάζεται η παιδαγωγική πράξη μέσα από τη φύση και τη
συμπεριφορά του ανθρώπου (Hamann ).
Αφετηρία της Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας αποτελεί η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και η
ικανότητα της μάθησης για τον άνθρωπο. Η παιδαγωγική πράξη καθίσταται μία δεύτερη φύση του
ανθρώπου που προσδιορίζεται από την κοινωνία και την ιστορία, αποτελεί δηλαδή ένα ανθρωπολογικό
φαινόμενο.
Τα πρώτα μοντέλα της Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας, όπως αναπτύχθηκαν στις δεκαετίες μετά το
1950 από τον Heinrich Roth, Josef Derbolav, Otto Friedrich Bollnow, Werner Loch, κ.α. στόχευαν στον
ορισμό και την ερμηνεία του οικουμενικού ανθρώπου. Σύντομα όμως διαφάνηκαν καθαρά οι αδυναμίες
και τα όρια αυτής της κανονιστικής προσέγγισης που δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές
απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούσαν την παιδαγωγική επιστήμη. Οι θέσεις αυτές οδήγησαν
τελικά σε αδιέξοδο αφού δεν μπόρεσαν να αντέξουν σε καμία ιστορική, εθνολογική ή κριτική ανάλυση.
Συγκεκριμένα η κριτική που ασκήθηκε στην κανονιστική Παιδαγωγική Ανθρωπολογία επικεντρώνεται στα
ακόλουθα σημεία (Wulf 1994, σ. 7-9):
- αυτοπροσδιορίστηκε ως θετική ανθρωπολογία θέτοντας το πλαίσιο για την εκπαίδευση και την αγωγή,
- ο στόχος της να ορίσει τον οικουμενικό άνθρωπο δεν μπόρεσε να επιτευχθεί,
- δεν έλαβε υπόψη της σε ικανοποιητικό βαθμό την έννοια της ιστορικότητας (Geschichtlichkeit), την
κοινωνική ιστορία και την ιστορία των νοοτροπιών αλλά κινήθηκε περισσότερο προς την ιστορία των
ιδεών και των θεωρητικών επιστημών,
- αγνόησε διαφορετικές μορφές γνώσης, όπως της φιλολογίας, της εθνολογίας ή της αισθητικής και έμεινε
προσανατολισμένη προς τη φιλοσοφία και την επιστημολογία,
- δεν συμπεριέλαβε την ανθρωπολογική κριτική, τη διαφοροποίηση, τη μη συνέχεια και τον πλουραλισμό
της μεθόδου στην έρευνά της,
- η ενσωμάτωση της ανθρωπολογικής γνώσης δημιούργησε νέα ερωτήματα, όπως η ενσωμάτωση της
διεπιστημονικής γνώσης μέσα από την παιδαγωγική προοπτική.
Στη μετανεωτερικότητα δεν υπάρχουν πια ολοκληρωτικά μοντέλα ή θεωρίες με οικουμενική
εμβέλεια. Κανένα επιστημονικό παράδειγμα δεν μπορεί να αξιώσει ότι παράγει την πλήρη (παιδαγωγική)
γνώση. Η κριτική της νεωτερικότητας αφορά και τη παιδαγωγική σκέψη, όπως έγινε φανερό μέσα από
τον παιδαγωγικό διάλογο της Νεωτερικότητας. Οι προσδοκίες του Διαφωτισμού αναφορικά με την συνεχή
πρόοδο και την τεχνολογική εξέλιξη του ανθρώπου δεν εκπληρώθηκαν, με αποτέλεσμα οι συνέπειες
του ‘ημιτελούς’ αυτού προγράμματος (Habermas) να μας κατατρέχουν ακόμη και σήμερα (Arnold
Gehlen). Ο έντονος προβληματισμός και η αβεβαιότητα που κυριάρχησαν στον χώρο των πολιτισμικών
ερευνών από τότε που τα παραδοσιακά επιστημονικά παραδείγματα έχασαν την εγκυρότητά τους
(Paul Feyerabend, T.S. Kuhn, J-F. Lyotard), αποκάλυψαν και το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθε η
Ανθρωπολογία και η Παιδαγωγική Ανθρωπολογία ως κλειστά κανονιστικά συστήματα γνώσης.
Σήμερα με τη νεωτερική σκέψη ανοίγονται νέες προοπτικές για την παιδαγωγική επιστήμη και
ειδικότερα για την Παιδαγωγική Ανθρωπολογία. Ο πλουραλισμός που χαρακτηρίζει την επιστημονική
σκέψη και τη μεθοδολογία της, η συνύπαρξη πολλών ιδεών και θεωριών που δεν είναι ταυτόσημες και
που αντιδρούν γρήγορα στις κοινωνικές εξελίξεις (Oelkers), οι διαφοροποιήσεις στην παρουσίαση των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και στην παιδαγωγική δράση οδηγούν σε μια νέα θεώρηση της
παιδαγωγικής (Lenzen) μέσα από τη συνεχή αμφισβήτηση της ίδιας της παιδαγωγικής σκέψης. Οι
ανθρωπολογικές μελέτες που είδαν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την
τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώνα και κυρίως στο γερμανόφωνο χώρο[1], οδήγησαν στον

επαναπροσδιορισμό της Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας. Οι αιτίες της εξέλιξης αυτής θα πρέπει να
αναζητηθούν στο γεγονός α) ότι η εκπαίδευση προσανατολίζεται πάντα σε εικόνες του ανθρώπου που
αναπόφευκτα εμπερικλείουν ανθρωπολογικές προσεγγίσεις και β) στην μείωση του ενδιαφέροντος για
την κανονιστική ανθρωπολογία και στην συνειδητοποίηση της ιστορικής και πολιτισμικής εξάρτησής της.
Οι νέες τάσεις στον τομέα της Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας εκφράζονται σήμερα μέσα από
την Ιστορική Παιδαγωγική Ανθρωπολογία. Στόχος της δεν είναι η εξέταση του ανθρώπου γενεαλογικά
αλλά μορφές και εκφράσεις του μέσα από την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική προοπτική. Η Ιστορική
Παιδαγωγική Ανθρωπολογία δέχθηκε πολλά ερεθίσματα από την αντιπαράθεση της Φιλοσοφικής
Ανθρωπολογίας, όπως αναπτύχθηκε στη Γερμανία, της Ιστορίας των Νοοτροπιών, όπως δημιουργήθηκε
στη Γαλλία μέσα από τη ‘Σχολή των Annales’ και τέλος της Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας (Εθνολογίας),
που προέρχεται από τις αγγλοσαξονικές χώρες. Η επιρροή αυτή αποτυπώνεται σε μεθοδολογικό και
σχεδιαστικό επίπεδο, προκύπτοντας έτσι μία ανοικτή, σχεδιαστικά και μεθοδολογικά, ιστορική
ανθρωπολογική έρευνα (Wulf 2003, σ. 1099 κα).
Οι έρευνες στον τομέα της Ιστορικής Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας αποφεύγουν συνειδητά την
ολική ερμηνεία του ανθρώπου, δεν αναφέρονται πια στο ‘παιδί’, τον ‘παιδαγωγό’, την ‘οικογένεια’, κλπ.
Περιεχόμενο των νέων αυτών ερευνών είναι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, οι οικογένειες σε ένα
συγκεκριμένο χρόνο και πολιτισμό, τονίζοντας την αναγκαιότητα αύξησης της πολυπλοκότητας της
αντίληψης και της κατανόησης των προς διερεύνηση φαινομένων συνεκτιμώντας διαφορετικούς και εν
μέρει ετερογενείς παράγοντες. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές γίνεται φανερό ότι με την αλλαγή των
ανθρωπολογικών και επιστημολογικών ερωτημάτων και προοπτικών, κεντρικές έννοιες των Επιστημών
της Αγωγής παίρνουν μία εντελώς διαφορετική σημασία ανοίγοντας έτσι νέες προοπτικές για την
παιδαγωγική σκέψη και δράση. Κύριο χαρακτηριστικό της Ιστορικής Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας
αποτελεί η έννοια της διπλής ιστορικότητας τόσο σε σχέση με το αντικείμενο της έρευνάς της όσο και με
τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί.
Η Παιδαγωγική Ανθρωπολογική γνώση δημιουργείται σε πολλαπλούς διαλόγους (Discourse)
(διαφορετικούς, συνεκτικούς ή και αντίθετους ακόμη), οι οποίοι συσχετίζουν παιδαγωγικά φαινόμενα και
επιτρέπουν να εμφανίζονται ποικιλότροπα οι παιδαγωγικές σχέσεις. Οι διάλογοι αυτοί συνεισφέρουν στη
δόμηση παιδαγωγικών αντιλήψεων, καταστάσεων, δομών και εννοιών καταδεικνύοντας τις εξουσιαστικές
δομές της κοινωνίας, της επιστήμης και των θεσμών της παιδαγωγικής δράσης. Στους ανθρωπολογικούς
αυτούς διάλογους υπερβαίνονται τα όρια ανάμεσα στις επιστημονικές σχολές και τα επιστημονικά
παραδείγματα με τρόπο ώστε να δημιουργούνται νέες μορφές πλουραλιστικής γνώσης μέσα από
την αναστοχαστική και αυτοκριτική ανθρωπολογική σκέψη. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι
απαραίτητη η επανεξέταση, ανακατανομή και ενδεχομένως η νέα αξιολόγηση της υπάρχουσας γνώσης ή
και η παραγωγή νέας.
Η έρευνα της Ιστορικής Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας, η οποία δεν αποδέχεται μία συγκεκριμένη
εικόνα ή έννοια του ανθρώπου, δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και χώρο αλλά
αποτελεί ένα νέο ανοικτό και δυναμικό πεδίο έρευνας χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις.

ΙΙ
Η Ιστορική Παιδαγωγική Ανθρωπολογία εστιάζει την έρευνά της σε τρεις μεγάλες θεματικές
ενότητες (Wulf 2001, σ. 10) μέσα από τις οποίες διαφαίνεται και η μεθοδολογική προσέγγιση που
ακολουθεί:
1) στην ενότητα που αφορά την ανθρώπινη ικανότητα μεταλλαγής και τη σημασίας του φαντασιακού και
της γλώσσας για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εκπαίδευσης,
2) στη σημασία των μιμητικών και τελετουργικών διεργασιών και
3) στο ρόλο της βίας, της αντιμετώπισης του Άλλου και της παγκοσμιοποίησης της εκπαίδευσης.
1) Η φαντασία παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία, τα οποία χρειάζονται
τα οράματα και τις ουτοπίες ως σημείο αναφοράς για την εξέλιξή τους. Η παιδαγωγική επιστήμη
παίζει καταλυτικό κύριο ρόλο στις διαδικασίες αυτές. Η ιδέα της παντοδυναμίας της εκπαίδευσης, με

τη βοήθεια της οποίας οδηγείται ο άνθρωπος στην τελειοποίηση αποτελεί ίσως την πιο δυνατή εικόνα
ή ακόμη τη μεγαλύτερη ουτοπία που κατασκευάστηκε ποτέ και που επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη
των Επιστημών της Αγωγής.
2)

Στο επίκεντρο της ιστορικής Παιδαγωγικής ανθρωπολογικής έρευνας βρίσκεται η σημασία
των μιμητικών διεργασιών. Η ‘Μίμηση’ εδώ δεν γίνεται αντιληπτή μόνο ως αισθητική έννοια αλλά και
ως ανθρωπολογική. Μίμηση σημαίνει την ανθρώπινη ικανότητα εννόησης μέσω γεγονότων και μέσω
συναισθημάτων της συμπεριφοράς, την συμβολική τους επανάληψη και την παρουσίασή τους
σωματικά. Οι μιμητικές διαδικασίες δεν είναι επομένως απλά και μόνο αναπαραγωγικές αλλά και
δημιουργικές, καθώς κάθε άτομο συνδέει προοπτικές του εξωτερικού κόσμου με τις προσωπικές. Με
τον τρόπο αυτό σχηματίζεται ένα ιδιαίτερο δίκτυο από ομοιότητες, με τη βοήθεια του οποίου
αποκτάται μία πρακτική γνώση μέσα από σωματικές εκφράσεις, ιεροτελεστίες και παιχνίδια
(Wulf 2001, σ. 76 κ.α).
Οι σωματικές εκφράσεις (Geste) εκλαμβάνονται ως κινήσεις του σώματος και αποτελούν τη
σημαντικότερη μορφή έκφρασης και αναπαράστασης. Οι σωματικές εκφράσεις παίζουν καταλυτικό
ρόλο σε κάθε επικοινωνία και κοινωνική επαφή και είναι απαραίτητες για την κατανόηση της
ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η σημασία της σωματικής έκφρασης εξαρτάται από το χώρο και το χρόνο,
την κοινωνική τάξη και τις εξουσιαστικές δομές, όπως έδειξαν και οι αναλύσεις του Bourdieu,
του Elias, του Foucault, κ.α. Οι σωματικές εκφράσεις βοηθούν επομένως να σχηματιστούν, να
εκφραστούν αλλά και να διατηρηθούν κοινωνικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις. Οι γνώσεις
αυτές περνούν στην κοινωνική γνώση μέσω της κοινωνικοποίησης του ατόμου. Οι σωματικές
εκφράσεις μας δίνουν πληροφορίες για τις αξίες μίας κοινωνίας και για τη δομή της, μπορούν δε να
διαβαστούν ως ‘κείμενο’ (Geertz). Η συνειδητή χρήση τους όμως είναι πολύ δύσκολη και επομένως
και ο έλεγχός τους (Wulf 2001, σ. 79 κ.α).
Οι τελετουργίες είναι ενέργειες που εκφράζονται χωρίς λέξεις αλλά με σωματικές εκφράσεις,
μπορούμε μάλιστα να αποδεχτούμε ότι είναι μία ‘γλώσσα δίπλα στη γλώσσα’ ή
μία ‘παραγλώσσα’ (Levi-Strauss). Οι τελετουργίες είναι σωματικές κινήσεις με μία αρχή και ένα τέλος,
με συγκεκριμένο στόχο και που ορίζουν στους συμμετέχοντες μία συγκεκριμένη θέση. Οι τελετουργίες
εννοούνται ως συμβολικές, κωδικοποιημένες σωματικές διαδικασίες που δημιουργούν κοινωνικές
πραγματικότητες, τις συντηρούν ή τις τροποποιούν. Μέσα από την τελετουργική δράση και
συμπεριφορά χαράσσονται στο σώμα κοινωνικές νόρμες και ενσωματώνονται εξουσιαστικές σχέσεις.
Οι διαδικασίες αυτές γίνονται ασυνείδητα και γι αυτό έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Στην εκπαίδευση οι
τελετουργικές καταστάσεις παίζουν ιδιαίτερο ρόλο, γιατί επιτρέπουν στους κοινωνικούς θεσμούς να
επιτελούν το έργο τους χωρίς εμπόδια και χωρίς ο ρόλος αυτός να γίνεται εμφανής (Wulf 2001, σ.
90 κ.α).

3) Κεντρική θέση στα θέματα που απασχολούν την Ιστορική Παιδαγωγική Ανθρωπολογία κατέχουν επίσης
η βία, το Άλλο και η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της
παγκοσμιοποίησης τα θέματα αυτά αποκτούν συνεχώς μεγαλύτερη σημασία. Αφετηρία των ερευνών
αυτών αποτελεί η αποδοχή της σημασίας της βίας για την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Η βία, ως
κύριο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης υπόστασης, είναι αναπόφευκτη. Η κοινωνικοποίηση του
ανθρώπου γίνεται με τη χρήση της βίας που μπορεί να εμφανιστεί ως ‘θέληση για
εξουσία’ (Nietzsche), ως ‘καταστροφική δύναμη’ και ‘ορμή του θανάτου’ (Freud), σε κοινωνικές
μορφές που γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία, όπως φιλοδοξία, αντιπαλότητα, ανταγωνισμός.
Μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, είναι απρόβλεπτη, τυχαία, αυθαίρετη αλλά ταυτόχρονα
εντυπωσιάζει με την φρίκη και τον τρόμο που εμπνέει. Η βία δεν έχει όμως μόνο τη μορφή της
σωματικής βίας. Αντίθετα η έννοιά της κερδίζει μία νέα σύνθετη ανθρωπολογική μορφή, όπως
φαίνεται και από τις έννοιες της ‘δομικής βίας’ (Galtung), της ‘συμβολικής’ ή ‘πολιτισμικής
βίας’ (Bourdieu).
Για τη δημιουργία και εξάπλωση της βίας οι μιμητικές διαδικασίες παίζουν ένα αποφασιστικό ρόλο.
Επειδή οι διαδικασίες αυτές γίνονται ασυνείδητα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Όμως κάθε χρήση
βίας προκαλεί τη χρήση νέας βίας, οδηγώντας στο μιμητικό έλικα της βίας. Η δυναμική αυτή μπορεί

να διασπαστεί μόνο αν διασπαστεί η μιμητική δυναμική ανάμεσα στις αντιμαχόμενες ομάδες ή τα
άτομα (Girard).
Σε άμεση συνάρτηση με τη βία βρίσκεται και η συμπεριφορά απέναντι στο Άλλο. Για κάθε κοινωνία
και κάθε άτομο η επαφή και η συναναστροφή με το Άλλο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να
καταλάβουμε τον εαυτό μας. Μας χρησιμεύει ως καθρέφτης για να δούμε και να ανακαλύψουμε τον
εαυτό μας, να δημιουργήσουμε συνείδηση και ταυτότητα. Ούτε το Άλλο μπορεί να κατανοηθεί χωρίς
το άτομο αλλά ούτε και το άτομο χωρίς το Άλλο. Και τα δύο λειτουργούν συμπληρωματικά.
Το αναπόφευκτο του Άλλου είναι επομένως γνώρισμα της ανθρώπινης υπόστασης. Το Άλλο
διαφοροποιείται από την κοινωνική ομάδα με τη δημιουργία ορίων και κανόνων. Το ότι κάποιος
γίνεται αντιληπτός ως ξένος εξαρτάται από το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο και την συμβολική
τάξη (Wulf 2001, σ. 149 κ.α).
Μέχρι τώρα ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αγνοούσε ή αδιαφορούσε για το Ξένο και στόχευε πάντα στην
αφομοίωσή του. Το ίδιο όμως ίσχυε και στο εσωτερικό της Ευρώπης. Το ιδιαίτερο ανακηρύσσονταν
σε γενικό και οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνονταν διατεθειμένες να θυσιάσουν το ιδιαίτερο σε βάρος του
γενικού. Αντίθετα, σήμερα η ιδιαιτερότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στην Ευρώπη. Η
προσπάθεια να εξαφανισθεί το Άλλο με την κατανόησή του οδήγησε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Με
την αύξηση της γνώσης αυξήθηκε και η άγνοια, με την αύξηση του οικείου αυξήθηκε και το άγνωστο.
Εγωκεντρισμός και ατομικότητα (Elias, Foucault, Beck), λογοκεντρισμός (Nietzsche, Freud, Adorno)
και εθνοκεντρισμός (Todorov) καθόρισαν τη σχέση του ατόμου με το Άλλο. Στόχος τους ήταν η
αφομοίωση του Άλλου και επακόλουθα η εξαφάνισή του. Για την εννόηση του Άλλου είναι απαραίτητη
η ανάπτυξη μίας ετερολογικής σκέψης, που θα χαρακτηρίζεται από τη σχέση του οικείου με το
άγνωστο, της γνώσης με την άγνοια, της βεβαιότητας με την αβεβαιότητα. Η συναναστροφή με το
Άλλο είναι μία σχέση συνάφειας (kontigency), όπου δύσκολα μπορούν να προγραμματιστούν και να
σχεδιαστούν τα πάντα και ενέχει πάντα το χαρακτήρα του τυχαίου (Wulf 2001, σ. 164 κ.α).
Ο πολιτισμός δεν πρέπει επομένως να νοείται ως ένα ενιαίο, ομοιογενές σύνολο αλλά ως ένα
αμάλγαμα, ως ένα πλουραλιστικό σύνολο, ως μία βαθιά πολλαπλότητα. Μέσα από την αποδοχή της
διαφορετικότητας δημιουργείται και η συνείδηση της διαπολιτισμικότητας και της αποδοχής του
Άλλου (Wulf 2002, σ. 19-39).

ΙΙΙ
Σήμερα η εκπαίδευση δεν μπορεί να νοηθεί ως μία καθαρά εθνική υπόθεση αλλά τείνει να γίνει ή
ήδη έχει γίνει διεθνής. Στο πλαίσιο αυτό η διαπολιτισμική εκπαίδευση παίζει καθοριστικό ρόλο. Η
αυξανόμενη κινητικότητα των πληθυσμών τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε κοινωνικές συγκρούσεις
ανάμεσα στις μειοψηφίες και στην κυρίαρχη εθνική ομάδα και σε εξάρσεις βίας. Η προοπτική μείωσης ή
ακόμη και εξάλειψης της βίας κάνει όμως επιτακτική την ανάγκη της αντιπαράθεσης με το Άλλο, το Έτερο.
Η αντιπαράθεση αυτή κρύβει συχνά μία μεγάλη πρόκληση για τον άνθρωπο, την οποία δεν μπορούν να
αντιμετωπίσουν όλοι ή ακόμη περισσότερο να την ξεπεράσουν. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να
συνεισφέρει τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή, υπερβαίνοντας τα εθνικά όρια και την αντίδραση
απέναντι στο Ξένο.
Το ερώτημα που τίθεται είναι πως θα αντιμετωπίσει η εκπαίδευση αυτές τις νέες προκλήσεις. Από
τη μια μεριά οι πολιτισμικές διαφοροποιήσεις αποτελούν τον πλούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ από
την άλλη η κοινή πολιτική απαιτεί την προώθηση των κοινών στοιχείων όλων των χωρών. Στο πλαίσιο
αυτό οι Επιστήμες της Αγωγής επηρεάζονται από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και της
διεθνοποίησης της εκπαίδευσης, από χαρακτηριστικά, όπως: η μείωση της εργασίας, της σημασίας του
εθνικού κράτους και του εθνικού πολιτισμού ή η παγκοσμιοποίηση των πολιτισμών κ.α. Οι Επιστήμες της
Αγωγής βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε εντάσεις και
κρίσεις, όπως ένταση ανάμεσα στο παγκόσμιο και το τοπικό, το οικουμενικό και το ιδιαίτερο, την
παράδοση και τη νεωτερικότητα, τη μακρά και τη βραχύβια προοπτική, τον απαραίτητο ανταγωνισμό και
την παροχή ίσων ευκαιριών, την τρομερή εξάπλωση της γνώσης και την ανθρώπινη ικανότητα
αφομοίωσης της γνώσης, τέλος η ένταση ανάμεσα στον πνευματικό και τον υλικό κόσμο.

Μέσα από την προοπτική αυτή γίνεται εμφανές ότι η εκπαίδευση πρέπει να έχει ως στόχο να
μεταδώσει στα παιδιά την ικανότητα να μάθουν να διαχειρίζονται αυτές τις εντάσεις και όχι να
ανταποκρίνεται αποκλειστικά στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτικές ανάγκες. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι αρκετά ελαστική και να λαμβάνει υπόψη της την
ετερότητα του κόσμου. Βασικό στοιχείο μίας τέτοιας εκπαίδευσης θα είναι η μάθηση ως ανθρωπολογικό
χαρακτηριστικό. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι πολύμορφη και να μην εστιάζεται μόνο την απόκτηση
επιστημονικής γνώσης αλλά να προάγει τη μνήμη, τη φαντασία, την κριτική και αναστοχαστική σκέψη,
την υγεία, την αισθητική, την ικανότητα επικοινωνίας και την ανάπτυξη της ατομικότητας, να οδηγεί
δηλαδή στη σωστή διαχείριση της γνώσης και όχι απλά στην απόκτηση αποσπασματικής γνώσης.
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ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1957-1967)
Χρήστος ΤΖΗΚΑΣ
Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. - Α.Π.Θ.

Το σχολικό πρόγραμμα, το περιεχόμενο και η διανομή του χρόνου διδασκαλίας στα διδασκόμενα
μαθήματα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες υλοποίησης των ρητών και άρρητων σκοπών του
σχολείου και εκφράζουν τις ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές της εξουσίας ως αποτέλεσμα των
αντίστοιχων κοινωνικών σχέσεων και συσχετισμών.
Η αρχαία ελληνική γραμματεία κατείχε τη μερίδα του λέοντος στο αναλυτικό πρόγραμμα της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την περίοδο της οργάνωσης των εκπαιδευτικών θεσμών του
νεοελληνικού κράτους, καθώς αποτελούσε ευδιάκριτο γνώρισμα της εθνικής μας κληρονομιάς και
θεωρήθηκε ότι ανταποκρινόταν στη διαμόρφωση της εθνικής φυσιογνωμίας των Νεοελλήνων.
Η αξία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας ως μορφωτικού αγαθού για τους Νεοέλληνες δεν
αμφισβητήθηκε ποτέ. Ο τρόπος προσέγγισης, όμως, των κλασσικών συγγραφέων στο σχολείο αποτέλεσε
σημείο παιδαγωγικής, ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία διήρκεσε το μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα του 20ου αιώνα και ανακινούνταν κάθε φορά που επιχειρούνταν αλλαγές στην
οργάνωση και τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης.
Το βασικό ερώτημα που τέθηκε ήταν αν μπορούσαν οι μαθητές να γίνουν κάτοχοι της γλώσσας των
αρχαίων, ώστε να μελετούν τα κλασσικά κείμενα από το πρωτότυπο ή έπρεπε να χρησιμοποιηθούν
μεταφράσεις για να διδαχθούν τις αξίες που περιέχονται σ’ αυτά.
Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων που εκφράστηκαν υπέρ ή κατά της διδασκαλίας
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου και των
εκπαιδευτικών, ιδεολογικών και κοινωνικών θέσεων που συνεπάγονται οι απόψεις αυτές την περίοδο
1957-1967.
Η ιδέα για μετάφραση των κλασσικών κειμένων με σκοπό τη μόρφωση του γένους στη ζωντανή του
γλώσσα ανήκει στο Ν. Σοφιανό.[1] Το νήμα παίρνει η προοδευτική μερίδα των διανοουμένων του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού,[2] ενώ το 19ο αιώνα η προσέγγιση των αρχαίων από το πρωτότυπο και η
βαρύτητα στη γραμματική και το συντακτικό επικρατούν κατά κράτος, τόσο που «Γραμματική της
Ελληνικής γλώσσης δια τα δημοτικά σχολεία ορίζεται η της αρχαίας και μόνη. . .» (Β. Δ. 23 Ιουλίου 1856).
Το ζήτημα της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών κειμένων από μετάφραση στην εκπαίδευση του
νεοελληνικού κράτους και μαζί η αντιπαράθεση για τη χρήση των μεταφράσεων στο σχολείο ανάμεσα σε
διανοούμενους με διαφορετικές κοινωνικές και παιδαγωγικές αφετηρίες γεννιούνται με την εμφάνιση του
κινήματος του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Η αναγνώριση της αξίας της σύγχρονης γλώσσας και του
νεοελληνικού πολιτισμού και η προσπάθεια εισαγωγής τους στα περιεχόμενα της εκπαίδευσης οδηγεί
στην αναζήτηση πρόσφορων τρόπων για τη μετάδοση των αξιών του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και
την αξιοποίησή τους για σύγχρονους μορφωτικούς σκοπούς.
Ο Φωτιάδης έθεσε τα βασικά επιχειρήματα για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από
μετάφραση το 1902 (Φωτιάδης, 1902, σσ. 213-260), ενώ σχετική πρόβλεψη σε επίσημα κείμενα
περιλήφθηκε για πρώτη φορά στα νομοσχέδια του 1913 (Γληνός, 1926, σσ. 27-28, 138-140). Εναντίον
των νομοσχεδίων επιχειρηματολόγησε με υπόμνημά της η Φιλοσοφική Σχολή (Δημαράς, σ. 99) και
ο Εξαρχόπουλος (‘Νέα Ελλάς’, 18 - 24 και 27 - 30 Δεκεμβρίου, 1913), που απέδωσαν πρόθεση
καταστροφής του κλασσικισμού και του ανθρωπισμού και υπόσκαψης της κριπίδας της εθνικής και
θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης του λαού. Απαντώντας ο Γληνός ανέδειξε το ζήτημα
του ψευτοκλασσικισμού και του αληθινού κλασσικισμού (Γληνός, 1926, σσ. 209-239), που δεν είναι παρά
ο άγονος και ο δημιουργικός ιστορισμός. Ο Δελμούζος ανέλυσε, επίσης, το ζήτημα των μεταφράσεων και

έδωσε ένα πρακτικό παράδειγμα δημιουργικής χρήσης των αρχαίων, διδάσκοντας στο Παρθεναγωγείο
του Βόλου από το 1908 μέχρι το 1911 Οδύσσεια από μετάφραση (Δελμούζος, 1916, σσ. 121-141).
Η γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής θα καρταργηθεί από το Δημοτικό Σχολείο με τη γλωσσική
μεταρρύθμιση του 1917. Η χρήση μεταφράσεων στη Μέση Εκπαίδευση, παράλληλα με τη διδασκαλία από
το πρωτότυπο, θα καθιερωθεί για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του 1931 (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1932)
αντιμετωπίζοντας
πάλι
αντιδράσεις
από
τον Εξαρχόπουλο (ΑΕΣ,
1931,
σ.
358),
το Βουρβέρη (Δελτίον ΟΛΜΕ, 1934), αλλά και τη διαφωνία του Δελμούζου για το εύρος χρησιμοποίησης
των μεταφράσεων.[3] Οι μεταφράσεις, τελικά, θα αποσυρθούν με την αναθεώρηση του προγράμματος το
1935 (Β.Δ. 5 Νοεμβρίου 1935) και θα αποκλειστούν από το σχολείο για τα επόμενα τριάντα χρόνια. Τα
ελληνόπουλα θα διδαχθούν αρχαία ελληνικά κείμενα από μετάφραση μόνο το 1964 με την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση της Ένωσης Κέντρου.
Οι σχεδιασμοί των φιλελεύθερων διανοουμένων την περίοδο 1951-1952 για αναδιοργάνωση του
εκπαιδευτικού συστήματος με διαίρεση της Μέσης Εκπαίδευσης σε δύο κύκλους και εισαγωγή της
διδασκαλίας των αρχαίων κειμένων από μεταφράσεις στο Προγυμάσιο δεν κατορθώνουν να
υλοποιηθούν.[4]
Μετά την ψήφιση του συντάγματος (1952) και την επικράτηση του Παπάγου στην πολιτική σκηνή, ως
στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής αναδεικνύεται η «λειτουργική αρτίωση» της εκπαίδευσης (Ουλής, σ.
136) και η διασφάλιση του εθνικού της χαρακτήρα στη βάση του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, ώστε
να ξαναθεμελιωθεί η ιδεολογία του κοινωνικού συστήματος που είχε αμφισβητηθεί έμπρακτα την
προηγούμενη δεκαετία.
Η αλλαγή φρουράς στη συντηρητική παράταξη σηματοδότησε ορισμένες αλλαγές στην εκπαιδευτική
πολιτική από το 1957 και έπειτα, παρά το ότι δεν αμφισβητήθηκε ο ελληνοχριστιανικός προσανατολισμός
του εκπαιδευτικού συστήματος.
Η περίοδος 1957-1967 μπορεί να θεωρηθεί ως ενότητα, εφόσον από το 1957 ξεκινά η συζήτηση για τη
μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης, η οποία - κατά κοινή ομολογία - δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες του
λαού και στο μοντέλο ανάπτυξης που επιχειρούσε το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο και εφόσον γίνεται ευρέως
αποδεκτή η σχέση εκπαίδευσης και οικονομικής ανάπτυξης (Στράτος, 1958). Το 1957 συγκροτείται η
Επιτροπή Παιδείας από την κυβέρνηση Καραμανλή και το 1958 εκδίδονται τα πορίσματά της, το 1959 η
ίδια κυβέρνηση προχωρά στη μεταρρύθμιση που αφορούσε την τεχνική εκπαίδευση, το 1961 εκδίδονται
τα νέα προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης, ακολουθεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Ένωσης Κέντρου
(1964) και η ακύρωση της μεταρρύθμισης από το δικτατορικό καθεστώς (1967).
Το ζήτημα της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση συζητήθηκε στις
εργασίες της Επιτροπής Παιδείας (1957-58) και, χωρίς να ληφθεί απόφαση που να συμπεριληφθεί στα
πορίσματά της, παραπέμφθηκε στη μέλλουσα να συσταθεί διακομματική Επιτροπή, αλλά η ανακίνησή του
πυροδότησε συζητήσεις και δημοσιεύματα. Το 1959, μολονότι δεν τέθηκε ζήτημα μεταφράσεων, η ελαφρά
τομή της μέσης εκπαίδευσης με διαφοροποίηση των τριών ανώτερων γυμνασιακών τάξων εκλήφθηκαν
από ορισμένους κύκλους ως επίθεση εναντίον του κλασσικισμού και των αρχαίων ελληνικών. Το 1964
γίνεται νόμος του κράτους η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση στον πρώτο
κύκλο της Μέσης Εκπαιδευσης, ενώ το 1967 οι μεταφράσεις καταργήθηκαν μαζί με τη συνολική ανατροπή
της διάρθρωσης της Μέσης Εκπαίδευσης και την επιστροφή στο προηγούμενο σχήμα του εξάχρονου
δημοτικού και εξάχρονου γυμνασίου.

Επιχειρήματα υπέρ της διδασκαλίας των αρχαίων κλασσικών από
μετάφραση.
Η πρόταση και η υλοποίηση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από
μετάφραση συμπορεύται στη μεταπολεμική Ελλάδα με την αναγνώριση της ισοτιμίας δημοτικής
- καθρεύουσας, την ίδρυση δικτύου τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και, αυτό που ενδιαφέρει εδώ,
τη διαίρεση της Μέσης Εκπαίδευσης σε δύο τριετείς κύκλους με επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης
στον κατώτερο κύκλο.
Το γεγονός της γενίκευσης της πρώτης βαθμίδας της Μέσης Εκπαίδευσης και ο προσανατολισμός των
περιεχομένων του σχολείου στις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας οδηγούν στην επιλογή πιο
αποτελεσματικών μέσων για τη μετάδοση σε περισσότερους μέσα από το σχολείο των αξιών του
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και του ανθρωπισμού. Τα συγκεκριμένα επιχειρήματα είναι τα εξής:

Στο διάστημα του τρίχρονου γυμνασίου είναι αδύνατη η προσέγγιση των κειμένων από το πρωτότυπο
και η αισθητική κατανόησή τους από μαθητές 13 – 15 ετών (Μπουζάκης, σσ. 162-163, 180), οπότε η
επιμονή στη διδασκαλία των αρχαίων από το πρωτότυπο στην ηλικία αυτή αποτελεί περιττή ταλαιπωρία
των μαθητών και χάσιμο χρόνου από άλλα χρήσιμα για τη ζωή τους μαθήματα (Δελτίον του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, 1965).
Από το πρωτότυπο μόνο σπαράγματα των αρχαίων μπορούμε να διδάξουμε, τα οποία δημιουργούν
«συμβατικό θαυμασμό» και φόβο στους μαθητές, ενώ τα κείμενα των αρχαίων κλασσικών συγγραφέων
παραμένουν ουσιαστικά άγνωστα, οπότε δεν πετυχαίνουν το σκοπό τους που είναι το ανέβασμα της
πνευματικής στάθμης, ο εκλεπτυσμός της καλαισθησίας και ο πλουτισμός της ψυχικότητας των μαθητών
(Καρούζος, σσ. 61-66).
Είναι υποβάθμιση των αρχαίων κειμένων η μηχανική άσκηση των μαθητών πάνω σε νεκρούς τύπους
για γυμναστική του πνεύματος. Η πραγματική άσκηση του νου είναι η περιδιάβαση μέσα στον κόσμο των
αρχαίων και στις αξίες του και η απόδειξη ότι μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του νεοελληνικού
πολιτισμού (Παπανικολάου, σ. 11).
Αναγνωρίζεται ότι καμιά μετάφραση δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως το πρωτότυπο, αλλά και κανείς
δεν μπορεί - ακόμη και ο καλός γνώστης της αρχαίας- να προσεγγίσει απόλυτα το πνεύμα και τη
δημιουργική στιγμή του συγγραφέα. Μάλιστα ούτε ο ίδιος ο συγγραφέας ξαναζεί τη στιγμή της
δημιουργίας με ίδια ένταση. Ωστόσο, είναι «καθαρή απάτη» ότι τα παιδιά γνωρίζουν τα κλασσικά
δημιουργήματα με τα λίγα λεξίδια, τη γραμματική και το συντακτικό (Μπουζάκης, σ. 221).
Επομένως, πρέπει ή να μη διδάξουμε καθόλου τους αρχαίους συγγραφείς, να αγνοήσoυμε τον ελληνικό
πολιτισμό, να περιοριστούμε σε φρασίδια και σπαράγματα του αρχαίου λόγου, με την κωμική έπαρση ότι
γνωρίζουμε τα αρχαία ελληνικά ή να τους διδάξουμε από μετάφραση, να προσεγγίσουμε σε βάθος το
περιεχόμενό τους και να ανακαλύψουμε τον ίδιο τον εαυτό μας (Μπουζάκης, σ. 221, Καρούζος σσ. 6166).
Οι μεταφράσεις συμβάλλουν στην άρση των εμποδίων κατανόησης και διάδοσης των αξιών του
ελληνικού και χριστιανικού πολιτισμού στο λαό. Με τη νέα μέθοδο, χωρίς να χάνεται η ουσία των
αρχαίων, μετατίθεται ο σκοπός από τη μορφή στο περιεχόμενο και αποκρυπτογραφούνται για χάρη όλου
του ελληνικού λαού τα αρχαία κείμενα. Σκοπός είναι τα κλασσικά γράμματα να γίνουν κτήμα του
συνόλου. Με τη διδασκαλία κειμένων από όλα τα είδη του λόγου, με την ολική παρουσίαση των έργων
και τη σύγχρονη γλωσσική μορφή οι αρχαίοι συγγραφείς θα γίνουν οικειότεροι και θ’ αγαπηθούν από
τους Νεοέλληνες (Μαρωνίτης, σ. 62, Μάνος, σ. 6, Δελτίον του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 1965).
Αποτελεί προκατάληψη ότι μόνο από το πρωτότυπο μπορούν να μελετηθούν οι κλασσικοί. Οι
μεταφράσεις είναι «ουσιαστικοποίηση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών κειμένων. . . με την
εμβάθυνση, πέρα από τους γραμματικούς τύπους και τα συντακτικά σχήματα, στα νοήματα και στο ήθος
των κλασσικών συγγραφέων» (Παπανούτσος, 1982, σ. 104-105). Έτσι οι στόχοι της παιδείας γίνονται
καθαροί, υπηρετούνται με ουσιαστικό τρόπο και η ελληνοχριστιανική αγωγή μπορεί να γίνει
πραγματοποιήσιμη (Μαρωνίτης, σ. 61).
Η μετάφραση, ως μέρος της ερμηνείας του αρχαίου κειμένου, είναι μια τιτάνια αναμέτρηση μαζί του,
ώστε να αναδειχθούν οι αρετές του και να βρεθούν οι ανάλογοι εκφραστικοί τύποι στη σύγχρονη γλώσσα.
Είναι από μόνη της μια δημιουργία την οποία δεν πρέπει να στερήσουμε από τους μαθητές, ανεξάρτητα
από τη διδασκαλία ή όχι του αρχαίου κειμένου (Καρούζος, σσ. 61-66).
Τέλος, οι εμπειρίες από την εφαρμογή της διδασκαλίας των αρχαίων κλασσικών συγγραφέων από
μετάφραση έδειξαν ότι κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών και γίνεται ουσιαστική η εργασία των
εκπαιδευτικών, αφού διδάσκεται η ουσία κι όχι ο τύπος, κι ότι «η μελέτη της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας γίνεται έτσι πραγματικά ανθρωπιστική, όπως και η μελέτη κάθε επιστήμης, όταν κινητοποιεί
και κατευθύνει το σύνολο των δυνάμεων που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο» (Μπίστη, σσ. 67- 71).

Επιχειρήματα κατά της διδασκαλίας των αρχαίων κλασσικών από
μετάφραση.
Από το 1957 ξεκινά εκστρατεία υπεράσπισης της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γραμματείας μόνο
από το πρωτότυπο από συλλογικούς φορείς και θεσμούς, όπως το Χριστιανικό Κοινωνικό Κύκλο, την
Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, την Ιερά Σύνοδο, τη Φιλοσοφική και τη Θεολογική Σχολή του

Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και από διανοούμενους που - κατά κανόνα - κινούνταν σε έναν ή
περισσότερους από τους παραπάνω χώρους.
Στη συγκυρία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964 κινητοποιούνται επιπλέον εκκλησιαστικές
οργανώσεις και έντυπα, ενώ επιχειρηματολογούν εναντίον της και τα κοινοβουλευτικά στελέχη της ΕΡΕ.
Υποστηρίζεται ότι ο νέος τύπος ανθρώπου που επιχειρεί να διαμορφώσει με τη μεταρρύθμιση η κυβέρνηση
δεν θα έχει καμία σχέση με τα ελληνοχριστιανικά ιδανικά, αλλά θα είναι το «ηθικό τέρας» που προβάλλει
ο Γενικός Γραμματέας (Ζωή, 1965). Το επίκεντρο της διαμάχης είναι η αντίθεση στη διδασκαλία της
αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση. Ο Π. Κανελλόπουλος ζητούσε να διδάσκονται και στο
Γυμνάσιο οι αρχαίοι από το πρωτότυπο (Παπανούτσος, 1964β). Στην παρατήρηση ότι οι ώρες διδασκαλίας
των αρχαίων είναι περισσότερες από εκείνες του εξάχρονου Γυμνασίου ο ίδιος απαντούσε: «Σημασίαν έχει
επί πόσα χρόνια θα συνηθίζη το μάτι, το αυτί, η ψυχή του εφήβου εις την επαφήν του με τα αρχαία
κείμενα. Εις 3 χρόνια και εάν εύρητε 1500 ώρας, δεν θα είναι δυνατόν να του δώσητε εκείνο, το οποίον
είναι δυνατόν να του δώσητε με το ήμισυ των ωρών εις 6 χρόνια» (Βουλή των Ελλήνων, 1965, σ. 465).
Τα επιχειρήματα εναντίον της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση, με
έντονα παραδοσιακά και συγκινησιακά στοιχεία, ανάγονται στις κατηγορίες του έθνους, της φυλής, και
του πνευματικού πολιτισμού, που εκλαμβάνονται ως υπεριστορικές αξίες.
Η εκδήλωση προθέσεων, οι εξαγγελίες και οι πραγματοποιήσεις αλλαγών στην εκπαίδευση από το 1957
μέχρι το 1965 θεωρούνται ως νέα προσπάθεια της μεταρρυθμιστικής ψύχωσης, η οποία εμφανίστηκε από
το τέλος του 19ου αιώνα και μεσουράνησε την πρώτη εικοσαετία του 20ου, ως προσπάθεια των επιγόνων
του Γληνού, με κύριο σκοπό την καταπολέμηση της λόγιας παράδοσης, της κλασσικής και ανθρωπιστικής
παιδείας. Ως μέσα χρησιμοποιεί είτε τη διαίρεση της Μέσης Εκπαίδευσης σε δύο κύκλους είτε το σύνθημα
της τεχνικής παιδείας είτε την εισαγωγή των μεταφράσεων (Γεωργούλης, 1958α, σ. 19, Γεωργούλης,
1964α, Σκουτερόπουλος, 1958α, σ. 6, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπ. Αθηνών, 1959, σσ. 574-576). Απώτερος
στόχος της χρήσης μεταφράσεων θεωρείται η εκδίωξη της κλασσικής παιδείας από τη Μέση Εκπαίδευση.
Οι μεταφράσεις είναι χρήσιμες για εγκυκλοπαιδικούς, αλλά όχι για παιδευτικούς σκοπούς, ενώ η
εισαγωγή τους στο σχολείο θα αποτελέσει το χρυσωμένο θάνατο της κλασσικής παιδείας (Γεωργούλης,
1958α, σ. 32, Μαρινάτος, 1958α, σ. 216).
Οι θιασώτες της διδασκαλίας των αρχαίων κειμένων μόνο από το πρωτότυπο στηρίζονται στο γεγονός
ότι καμιά μετάφραση δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως το πρωτότυπο (Σταματάκος, σσ. 16-19) και στην
άποψη ότι δεν μπορεί να χωριστεί το περιεχόμενο από τη μορφή (Δορμπαράκης, σ. 132, Ξιφαράς, σ. 15).
Προκειμένου, μάλιστα, για την αρχαία σκέψη, η επίδραση των υψηλών ιδεών και των μεγάλων αξιών
έγκειται στον τρόπο που διατυπώθηκαν στην αρχική και πρωτότυπη μορφή τους (Βλασσόπουλος, σσ.
234-235, Χωρέμης, σσ. 227-228, Δωρόθεος, σ. 365). Ο αρχαίος λόγος είναι το γλωσσικό ένδυμα της
κλασικής σκέψης και ως τέτοιο είναι η ενσάρκωση όλων των αρετών εκείνης (Σταματάκος, σσ. 19-23).
Η αρχαία γλώσσα, με την ευστοχία των όρων, τη συντομία και την πυκνότητα του λόγου, έχει αρετές
και αισθητική που καμιά νεότερη γλώσσα δεν έχει και εκφράζει λεπτότητες πνευματικών κινήσεων και
βιώσεων που καμιά γλώσσα δεν μπορεί να εκφράσει και αδυνατεί να βιώσει ο νεότερος κόσμος
(Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1965, σ. 1030, Σκουτερόπουλος, 1958β, σσ. 101102, Σκουτερόπουλος, 1958γ, σσ. 158-159).
Αφού η μετάφραση δεν μπορεί να αποδώσει το περιεχόμενο, υπάρχει κίνδυνος διαστρέβλωσης,
αλλοίωσης και παραποίησης των εννοιών, ανθρακοποίησης των πνευματικών διαμαντιών της αρχαίας
κληρονομιάς. Όμως, μόνο το αρχαίο ελληνικό και το χριστιανικό πνεύμα μπορούν να καθοδηγήσουν και
να χαλιναγωγήσουν τον άνθρωπο, ώστε να μη χρησιμοποιήσει τον τεχνικό πολιτισμό για την καταστροφή
του, να τον προφυλλάξουν από τη δουλεία στα επιτεύγματα των θετικών και τεχνικών επιστημών
(Βλασσόπουλος, σσ. 235-236, 253, Δωρόθεος, σσ. 365-366),
Η αντικατάσταση των αρχαίων κειμένων από μεταφράσεις και η αποψίλωσή τους από ένα βασικό
στοιχείο - τη γλώσσα - θα αποβεί καταστροφική για τη μόρφωση και τον ελληνοχριστιανικό φρονηματισμό
των μαθητών και θα δημιουργήσει κινδύνους υπόσκαψης των θεμελίων του ελληνοχριστιανικού
πολιτισμού και καταστροφή των στυλοβατών του δυτικού πολιτισμού (Βλασσόπουλος, σσ. 234235, Γεωργούλης 1964β, Μελέτιος, σ. 354).
Οι μεταφράσεις θα επιφέρουν χαλάρωση της ζώσης επαφής των νέων με την ελληνική παράδοση,
κόψιμο κάθε γέφυρας του κλασσικού με το νεότερο Ελληνισμό, διάσπαση της συνέχειας του έθνους και
εξομοίωση με λαούς χωρίς τη μακραίωνη ιστορία και την κλασική παράδοση των Ελλήνων (Μπρατσιώτης,
σ. 81, Γεωργούλης 1958α, σ. 37, Γεωργούλης, 1964α, Θεοδωρακόπουλος, 1964). Η αντικατάσταση των
αρχαίων κειμένων από μεταφράσεις αποβλέπει σε εξωεκπαιδευτικούς σκοπούς και κρύβει εθνικούς

κινδύνους, εφόσον αποτέλεσμα θα έχει το αδυνάτισμα της ιστορικής μνήμης του έθνους και τη χαλάρωση
της εθνικής συνείδησης των νέων. Με την εισαγωγή των μεταφράσεων οι Έλληνες θα μορφώνονται πολύ
λιγότερο ως Έλληνες. Η προσπάθεια των μεταρρυθμιστών κρίνεται ως επιδίωξη κοσμοπολιτική, επιδίωξη
αφελληνισμού και μόρφωσης πολιτών με υπερεθνική συνείδηση (Γεωργούλης, 1958α, σ. 38, Γεωργούλης,
1958β, σ. 23, Τωμαδάκης, σ. 13, Σκουτερόπουλος 1964). Τελικά οι κινήσεις για την εισαγωγή των
μεταφράσεων
θεωρούνται
ως
εθνικά
ύποπτες.
Σύμφωνα
με
τον Γεωργούλη,
«Εις
την χώραν μας ειδικώτερον υπεστηρίχθη συχνάκις η χρήσις των μεταφράσεων από υπόπτους εθνικώς
κινήσεις, αίτινες ηθέλησαν τεχνηέντως και ανεπαισθήτως να διασπάσουν την εθνικήν ενότητα. Ας
μη λησμονώμεν ότι εις όλας τας περιοχάς, εις ας έπαυσε να ακούεται η παλαιά ελληνική
γλώσσα, εχάθησαν οι
ελληνικοί
πληθυσμοί.
.
.
Ας
μη γίνωμεν και
ημείς
λοιπόν προπαρασκευασταί παρομοίων συμφορών» (Γεωργούλης, 1858α, σ. 32).
Τα κλασσικά κείμενα, όμως, δεν μελετούνται μόνο για το περιεχόμενό τους. Η διδασκαλία από το
πρωτότυπο και η προσπάθεια των μαθητών για κατανόηση και μετάφραση των κειμένων, αποτελούν μέσο
ειδολογικής μόρφωσης, ένα είδος ακόνης της σκέψης και διάπλασης του χαρακτήρα, αφού είναι το
καλύτερο μέσο εκγύμνασης και όξυνσης των νοητικών και πνευματικών δυνάμεων, οικοδόμησης της
σαφήνειας και της ακρίβειας, της πειθαρχίας του πνεύματος και της συγκρότησης της προσωπικότητας.
Τα αρχαία κλασσικά κείμενα αποτελούν αναντικατάστατο μορφωτικό μέσο, εφόσον η αρχιτεκτονική δομή
τους επιδρά άμεσα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του τρόπου σκέψης των νέων
(Σταματάκος, σσ. 16-19, 23-24, Μαρινάτος, 1958α, σ. 217, Μαρινάτος, 1958β, σσ. 18-19, Τζανετάτος, σ.
180, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπ. Αθηνών, 1959, σσ. 568-569, Χωρέμης, σ. 227, Δορμπαράκης, σ. 132,
Θεολογική Σχολή Πανεπ. Αθηνών, 1965, σ. 1028). Αντίθετα, με τη χρήση των μεταφράσεων χάνονται
όλες οι ευκαιρίες για πνευματική ανάπτυξη και καλλιέργεια των μαθητών, αφού οι μεταφράσεις
αποστερούν τα κείμενα από κάθε πνευματική ακτινοβολία και βιωματική επίδραση. Οι μεταφράσεις
θεωρούνται από ακατάλληλες έως καταστροφικές για τη μόρφωση των νέων, εφόσον υποθάλπτουν την
τάση για ήσσονα προσπάθεια, καλλιεργούν την οκνηρία της σκέψης, την ακρισία και τη ραστώνη και
επιφέρουν τη διαστρέβλωση του γλωσσικού αισθήματος και την κατάπτωση της μορφωτικής στάθμης των
μαθητών (Γεωργούλης, 1958α, σσ. 32, 37, Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, 1958, σσ. 31-33, Θεολογική
Σχολή Πανεπ. Αθηνών. 1965, σ. 1031).

Aρχαία ελληνικά, ελληνοχριστιανικός πολιτισμός και ανθρωπισμός.
1- Οι συντηρητικοί διανοούμενοι που υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών πρέπει να
γίνεται μόνο από το πρωτότυπο, ταυτίζουν ρητά (Τσίλαγας, σσ. 57-63) ή άρρητα τα ελληνοχριστιανικά
ιδανικά και τον ανθρωπισμό με τα αρχαία ελληνικά και τα χριστιανικά κείμενα στην πρωτότυπη μορφή
τους. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση αντιμετωπίζεται ως απόρριψη
της
κλασσικής
παιδείας
(Βουρβέρης 1965, σσ.
5-6)[5] ή
ως
«αξιοπερίεργον εφεύρημα»
(Γεωργούλης 1964γ). Θεωρούν αναίρεση ή νόθευση του ανθρωπιστικού σκοπού της Μέσης εκπαίδευσης
τόσο τη χρήση μεταφράσεων, όσο και την εισαγωγή μαθημάτων τεχνικής και επαγγελματικής
κατεύθυνσης στο σχολείο (Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, 1958, σ. 41, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπ. Αθηνών,
1958, σ. 577). Το σχολείο δεν μπορεί να έχει ανθρωπιστικό και παράλληλα επαγγελματικό σκοπό, ενώ
είναι αδύνατο να υπάρξει εγκύκλιος παιδεία που να έχει ως ιδανικό της τον ελληνοχριστινικό πολιτισμό
χωρίς αρχαία ελληνικά και λατινικά (Δορμπαράκης, σ. 131, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπ. Αθηνών 1964, σσ.
596 -598). Ο Χριστιανικός Κοινωνικός Κύκλος, σταθερός στις αρχές που είχε θέσει το 1946, όταν σε
υπόμνημά του θεωρούσε ότι ο χαρακτήρας του σχολείου πρέπει να είναι ηθοπλαστικός
«προς αποτοξίνωσιν του λαού», διαφωνεί τώρα με οποιαδήποτε απόπειρα αναδιατύπωσης ή διεύρυνσης
της έννοιας του ανθρωπισμού και αντίστοιχα του σκοπού του σχολείου, πέρα από τον ορισμό του
συντάγματος, δηλαδή «την ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως
των νέων επί τη βάσει των ιεδεολογικών κατευθύνσεων του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού»
(Χριστιανικός Κοινωνικός Κύκλος, 1958, σσ. 8, 13). Η Ακαδημία Αθηνών, επίσης, υποστηρίζει ότι οι
ιδιαίτεροι στόχοι κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο πρέπει να
συμπορεύονται με το ιδανικό του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού (Ακαδημία Αθηνών, 1958).
Ο όρος ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, ωστόσο, που περιλαμβανόταν στο 16ο άρθρο του συντάγματος
ως ιδεολογικός προσανατολισμός της παιδείας και τον οποίο επικαλούνταν οι συντηρητικοί διανοούμενοι,
ήταν «ένα πρόβλημα και ένα αίτημα κι όχι ένα δεδομένο», γιατί δεν υπήρχε εννοιολογικός καθορισμός

του, ώστε να συνεπάγεται συνέπειες στην πράξη. Σύμφωνα με το περιοδικό Ακτίνες, μόνο μετά από σαφή
εννοιολογικό καθορισμό μπορούσε το ιδεώδες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού να αποτελέσει άρθρο
πίστεως για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και να καθορίσει τη δράση τους για την
πραγμάτωσή του. Γι’ αυτό απηύθυνε, το 1963, πρόσκληση στους διανοούμενους να διατυπώσουν τις
απόψεις τους για το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου (Ακτίνες, 1963, σσ. 161-162).
Στις απαντήσεις των διανοουμένων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση (Ι. Θεοδωρακόπουλος,
Β. Βέλλας, Γ. Μιχαηλίδης – Νουάρος, Γ. Παπαχατζής, Ι. Παπαζαχαρίου, Η. Ξηροτύρης) ο
ελληνοχριστιανικός πολιτισμός και ο ανθρωπισμός προβάλλονται ως σύνθεση της αρχαίας φιλοσοφίας
και του χριστιανισμού, του νου και της καρδιάς, του λόγου και του συναισθήματος, ως σύνδεση του
αισθητού και του υπεραισθητού, της επίγειας και της μετά θάνατο ύπαρξης, ως διάσταση της ιδέας και
της υλικής πραγματικότητας με ανωτερότητα της ιδέας. Στην αγωγή δίνεται βαρύτητα στη διαμόρφωση
της προσωπικότητας στη βάση της πνευματικότητας, πάνω από την ύλη, την τεχνική και
τις βιωτικές ανάγκες. (Ακτίνες, 1963, σσ. 164-187). Το ιδεολογικό πρότυπο που προβάλλεται είναι ένα
ιδεαλιστικό κήρυγμα, ασύνδετο με τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου και τις πνευματικές,
κοινωνικές και οικονομικές του ανάγκες.
Ωστόσο, ο Γ. Θεοτοκάς, στην απάντησή του, θεωρεί ότι στην ιδεολογία πρέπει οι ιδέες να συγκροτούν
ένα σύστημα με συνοχή. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην επαφή του χριστιανισμού με τον ελληνισμό, καθώς
ο χριστιανισμός δεν μπορεί να βρίσκεται σε αρμονική σχέση με όλους τους αρχαίους: με τους τραγικούς,
τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τους στωϊκούς. Η απόφαση των συντακτών του άρθρου του
συντάγματος ήταν καθαρά πολιτική. Ήταν αποτέλεσμα των παθών που δημιούργησε η σύγκρουση της
προηγούμενης δεκαετίας και οι συντάκτες ήθελαν να δηλώσουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις: ότι
«είμαστε και θέλουμε και οι γυιοί μας να είναι αντικομμουνιστές και αντιμαρξιστές». Αν αυτή η θέση είχε
νόημα στην ιστορική συγκυρία, δεν μπορούμε να «στηρίξουμε την ηθική και πνευματική αγωγή των
αυριανών νέων σε ασαφή κηρύγματα που ανταποκρίθηκαν σε πολιτικές ανάγκες ωρισμένης περιόδου»
(Ακτίνες, 1963, σσ. 167-168).
Οι μεταφράσεις θεωρούνται αποτέλεσμα της τεχνικής ανάπτυξης και της ανάγκης εξειδίκευσης, σε
συνδυασμό με την επικράτηση υλιστικών, μαρξιστικών και μηδενιστικών απόψεων με εχθρική στάση
απέναντι στον ανθρωπισμό. (Γεωργούντζος, σσ. 19-22). Ορισμένοι, λοιπόν, φορείς, διανοούμενοι, αλλά
και
μια
μερίδα
εκπαιδευτικών
θεωρούν
«ότι
κάθε
προσπάθεια
νοθεύσεως
του
ανθρωπιστικού χαρακτήρος της μέσης παιδείας υπονομεύει την βάσιν του έθνους» και νιώθουν
υποχρεωμένοι να προασπίσουν τη μέση εκπαίδευση «από την διαίρεσιν εις δύο κύκλους τριετούς
διαρκείας»
(Σύλλογος
Λειτουργών
Μέσης
Εκπαιδεύσεως
Αττικής,
1958)
«και
την εισαγωγήν των ολεθρίων και πνευματοκτόνων μεταφράσεων» (Πλάτων, 1958, σ. 41). Παράλληλα,
για την προάσπιση του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, πρέπει να διδάσκονται όχι μόνο οι αρχαίοι
συγγραφείς από τις αυτούσιες πηγές τους, αλλά και η χριστιανική θρησκεία από την Αγία Γραφή και τα
κείμενα των πατέρων της εκκλησίας (Κορρές, σ. 62, Μωραϊτης, σσ. 77-84).
Η ταύτιση του ανθρωπισμού με τα αρχαία κλασσικά και χριστιανικά κείμενα, και μάλιστα με το
γλωσσικό τύπο του πρωτοτύπου, οδηγεί τους αντιδραστικούς διανοούμενους στην υπεράσπιση ενός
κλασσικού γυμνασίου αριστοκρατικής υφής, με αποστεωμένο πνεύμα, στραμμένο στη γλωσσική
διδασκαλία της Αττικής διαλέκτου, που εξυπηρετούσε σε τελευταία ανάλυση μόνο την επιβίωση της
καθαρεύουσας. Πρόκειται για ένα φορμαλιστικό και αντιδραστικό ανθρωπισμό. Στην πραγματικότητα
αναιρούσε τον ανθρωπισμό, εφόσον έβλεπε τον άνθρωπο ως ιδέα, έξω από τις αντικειμενικές συνθήκες
μέσα στις οποίες ο ανθρωπισμός διαμορφώνεται και, φυσικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Παράλληλα, όμως, προϋπέθετε την πρόσβαση στο σχολείο αυτό των λίγων, των «προικισμένων» [6] ή
τη δημιουργία δικτύου κατώτερων σχολείων, την καλλιέργεια και τη συντήρηση του χάσματος ανάμεσα
στη θεωρία και την πράξη, στη σκέψη και την εκτέλεση, στους ηγήτορες και τη μάζα.
Μια μερίδα συντηρητικών διανοουμένων, η οποία εκφράζει τη διάθεση της εκπαιδευτικής πολιτικής για
εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος από το 1957 και έπειτα, δεν διαφοροποιείται ως προς την
έννοια του ανθρωπισμού, αλλά, αναγνωρίζοντας το πολιτιστικό χάσμα ανάμεσα στο σχολείο και στις
ανάγκες της ζωής, προσπαθεί να το γεφυρώσει εισάγοντας σε διαφοροποιημένους τύπους γυμνασίων
τεχνικά και επαγγελματικά μαθήματα. Πρόκειται για τη λύση της ενότητας, η οποία στηρίζεται όχι στην
πειστική ανάδειξη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, αλλά σε επιχειρήματα που προέρχονται από την
ιστορία, την κλασσική και τη χριστιανική γραμματεία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο αυτής της
τάσης Δενδρινού – Αντωνακάκη, στην αρχαία ελληνική γραμματεία ανήκουν και πρέπει να
συμπεριληφθούν οι φυσικές επιστήμες του Αριστοτέλη, οι αρχαίοι μαθηματικοί, φυσικοί και γεωγράφοι

(Δενδρινού- Αντωνακάκη, 1959α, σ. 42). Η ανάγκη για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με
βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της εργασίας και της ενότητας, στηρίζεται στην ανάδειξη του
ερευνητικού πνεύματος των αρχαίων Ελλήνων, στο παράδειγμα της εργασίας στον ομηρικό κόσμο,
(Δενδρινού- Αντωνακάκη, 1959β, σσ. 2-3), στα βιοποριστικά επαγγέλματα του Ιησού και των Αποστόλων,
(Δενδρινού- Αντωνακάκη, 1959α, σ. 42), στη ρήση του Πλουτάρχου: Τον τέλειον άνδρα δει σοφόν είναι
των όντων και πρακτικόν των δεόντων
και στο θουκυδίδειο: Φιλοκαλούμεν γαρ μετ’ ευτελείας
και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας (Δενδρινού- Αντωνακάκη,
1958, σσ.
4,
14).
Η ηθικοπνευματική ανάπτυξη του ατόμου παραμένει κυρίαρχη, ενώ η οικονομικο – παραγωγική ανάπτυξη
είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της ανθρωπιστικής αγωγής (Δενδρινού- Αντωνακάκη, 1959α, σ. 42). Η
άποψη αυτή δεν προχωρά ούτε στη γενίκευση του δευτεροβάθμιου σχολείου ούτε στην πλούσια
προσφορά της κλασσικής γραμματείας από μετάφραση σε όλους.
2-Οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι και το κόμμα της Ένωσης Κέντρου, που υλοποιεί τις απόψεις τους,
τοποθετούν τον ανθρωπισμό σε ευρύτερη έννοια. Κύριοι στόχοι της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι η
κοινωνική δικαιοσύνη και ο εκδημοκρατισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ η διάδοση της τεχνικής
εκπαίδευσης θεωρείται απαραίτητος όρος για την ανάπτυξη της χώρας. Βάση της μόρφωσης σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι ο ανθρωπισμός. Η έννοια του ανθρωπισμού δεν έρχεται σε αντίθεση με την
τεχνική και τις θετικές επιστήμες, ούτε ταυτίζεται με την παθητική μίμηση και τη λατρεία των νεκρών
τύπων του παρελθόντος, «αλλά πιστός εις το βαθύτερον νόημα της Ελληνικής Παιδείας και της
Χριστιανικής Πίστεως εγκολπώνεται τα μεγάλα πνευματικά ρεύματα της εποχής μας και στόχον του έχει
την βελτίωσιν και τον ευγενισμόν της ατομικής και της συλλογικής ζωής του Ανθρώπου» (ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
1964, σ 11). Χωρίς να θέλει να υποδουλώσει τον άνθρωπο στην τεχνική και την επιστήμη, θέλει να
αποφύγει τη μονομέρεια. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Λ. Ακρίτα, επειχείρεται να πλαστεί ένας νέος τύπος
νεοέλληνα για μια νέα σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, που να είναι ισάξιο μέλος της ευρωπαϊκής
κοινωνίας. (Μπουζάκης, σσ. 211-212).
Η Ένωση Κέντρου, παρά το νέο πνεύμα που εισήγαγε, την προσπάθεια για κράτος δικαίου, για πολιτική
και οικονομική δημοκρατία, την αύξηση των ετών υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τη δωρεάν παιδεία,
διακατεχόταν από συντηρητική ιδεολογία, εφόσον για την εισαγωγή σε όλες τις πανεπιστημιακές σχολές
απαιτούσε αρχαία ελληνικά και θεωρούσε ότι η παιδεία όλων των βαθμών κι όλων των τύπων διέπεται
από το πνεύμα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Οι φιλεύθεροι διανοούμενοι και το κόμμα της Ένωσης
Κέντρου δεν διαφωνούν με τον προσανατολισμό του εκπαιδευτικού συστήματος στα ελληνοχριστιανικά
ιδανικά. Σύμφωνα με τον Αλαβάνο, εισηγητή της πλειοψηφίας κατά τη συζήτηση των εκπαιδευτικών
νομοσχεδίων στη βουλή (1964), ο Γ. Παπανδρέου θεωρούσε ότι η σύγχρονη μεγάλη ιδέα ήταν «ο
Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, τον οποίον επιτάσσει το Σύνταγμα» (Μπουζάκης, σ. 179).
Η άποψη των φιλελευθέρων δεν ξεφεύγει από την αντίληψη του ιδεαλιστικού ανθρωπισμού. Η αρχαία
ελληνική σκέψη, που ανέδειξε τον άνθρωπο ως απόλυτη αξία και τον θεώρησε κέντρο της ζωής,
εμπλουτισμένη με τη χριστιανική φιλανθρωπία αποτελεί τον πυρήνα των απόψεών τους: «να πιστεύουμε
στον άνθρωπο, να τον σεβόμαστε να τον τιμούμε και ταυτόχρονα να αισθανόμαστε υπερηφάνεια που
είμαστε άνθρωποι. Έμβλημα του έχει το στίχο του Μενάνδρου: ‘Ως χαρίεν έστ’ άνθρωπος, όταν άνθρωπος
ή’» (Παπανούτσος, 1964α). «Μορφώνω δεν θα πει μόνο οπλίζω τον νέο άνθρωπο για τον αγώνα της ζωής,
αλλά ακόμη (αλλά προπάντων) ευγενίζω την ψυχή του, βαθαίνω την αντίληψή του για τον κόσμο, τον
καθοδηγώ να ανακαλύψει ένα νόημα στη ζωή. Με μια λέξη: τον κάνω π ι ο ά ν θ ρ ω π ο» (Παπανούτσος,
1964γ). Το ιδανικό του νέου ανθρώπου που επιχειρείται να πλαστεί, είναι ο άνθρωπος της αστικής
κοινωνίας, ο άνθρωπος άτομο.
3- Οι αριστεροί διανοούμενοι διαφωνούν όχι μόνο με τον αντιδραστικό ανθρωπισμό
που προσκολάται στα κείμενα και τη γλωσσική μορφή των αρχαίων κλασσικών συγγραφέων, αλλά και
με τον αστικό ανθρωπισμό που παρουσιάζεται ως διευρυμένος «ευρύχωρος και υψηλόφρων»
ανθρωπισμός (Ιμβριώτη, 1958), γιατί είναι ατομικιστικός και αριστοκρατικός και αντιμετωπίζει τον
άνθρωπο ως ιδεατή κατηγορία. (Κοσπεντάρης, 1958). Αντί να ξεκινά από τον άνθρωπο μέσα στις
κοινωνικές και ηθικές συνθήκες της εποχής του, ξεκινά από τις ιδέες στις οποίες πρέπει να προσαρμόζεται
η πραγματικότητα. Ο ανθρωπισμός αυτός προσωποποιεί, διατηρεί και αναπαράγει όλα τα κοινωνικά
προβλήματα.
Το ανθρωπιστικό ιδανικό, ανεξάρτητα από τις επιρροές που έχει δεχτεί από την κλασσική αρχαιότητα
και το χριστιανισμό, διαμορφώνεται μέσα στις αντικειμενικές κοινωνικές συνθήκες και ορίζεται από την
ιδεολογία της κοινωνικής τάξης που το προβάλει και τον οικονομικό και κοινωνικό ρόλο της τάξης αυτής
σε κάθε εποχή.

Για τους αριστερούς διανοούμενους, ο γνήσιος ανθρωπισμός ξεκινά από το λαό και αναπτύσσεται σε
συνθήκες δημοκρατίας και σοσιαλισμού, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ολοκληρώσουν την
προσωπικότητά τους (Ιμβριώτη, 1962). Ο γνήσιος ανθρωπισμός μπορεί να έχει τυπικά χαρακτηριστικά
ίδια με τον αστικό, αλλά διαφέρει στο περιεχόμενο, στο πλάτος και στις πηγές του. Ζητά την υλική και
πνευματική εξύψωση όλων, αγωνίζεται ώστε η επιστήμη και η τεχνική να μπει στην υπηρεσία του λαού,
η γνώση να καθολικευτεί και να διαλύσει το πνευματικό σκοτάδι. Η ανθρωπιστική παιδεία πρέπει να
καλλιεργήσει την αγάπη στην Ελευθερία και τη γνήσια Δημοκρατία, να αγκαλιάσει όλους τους λαούς και
να υψώσει τη σημαία της παγκόσμιας ειρήνης (Σωτηρίου 1965).
Οι αριστεροί διανοούμενοι δεν απορρίπτουν την αρχαία ελληνική γραμματεία ως πολιτιστική
κληρονομιά και ως μορφωτική αξία. Διαπιστώνουν, όμως, ότι Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα, με το
μονολιθικό ανθρωπισμό που καλλιέργησε, δεν ανταποκρίθηκε ποτέ σαν πνεύμα και σαν πράξη στο
ανθρωπιστικό ιδανικό. Δεν επέτρεψε το αντίκρυσμα του πραγματικού ανθρώπου, ώστε να γίνουν οι
αναγκαίες προσαρμογές στα προγράμματα και καταδίκασε τη χώρα και το λαό στην υπανάπτυξη
(Αποστολόπουλος, 1963). Θεωρούν ότι «η σημερινή παιδεία κατάντησε απλή γυμναστική του πνεύματος
με τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά κι έμεινε καθαρά φορμαλιστική. Αγνοεί ολότελα την
πραγματικότητα και τις ανάγκες της» (Ιμβριώτη 1966, σ. 81). Ενδιαφέρονται για το σωστό αντίκρυσμα,
για το περιεχόμενο της κλασικής παιδείας και τα γόνιμα διδαγματά της, με «μέθοδο που να ζωντανεύει
και ν’ αφομοιώνει δημιουργικά το πνεύμα των αρχαίων και όλες τις αξίες και τα στοιχεία που βοηθάνε
στην ψυχική και πνευματική καλλιέργεια και συγκρότηση του ανθρώπου . . με γνώμονα φυσικά το
συμφέρον ολόκληρου του ελληνικού λαού κι όχι μιας ολιγάριθμης πνευματικής αριστοκρατίας»
(Κοσπεντάρης 1957). Απωθούν το στείρο κλασικισμό, τον παθητικό μιμητισμό και το ρομαντικό θαυμασμό
(Σωτηρίου 1965), διαφωνούν με την διαίρεση της εκπαίδευσης σε Γενική και Τεχνική και την αντιμετώπιση
της Τεχνικής ως κατώτερης. Προτείνουν τη σύνθεση: Η εκπαίδευση πρέπει να περιλάβει τους ως τώρα
θησαυρούς της ανθρώπινης σκέψης και τα επιτεύγματα του πολιτισμού και μαζί να προετοιμάσει για την
εργασία, να προσφέρει δηλαδή μια πολυτεχνική μόρφωση που είναι και η μόνη γνήσια ανθρωπιστική
(Ιμβριώτη, 1966, σ. 80). Οι ανθρωπιστικές σπουδές δε βρίσκονται σε αντίθεση με την τεχνική εκπαίδευση,
αλλά, αντίθετα, η ολόπλευρη μόρφωση «ενώνει αρμονικά φυσική ρώμη, πνευματικό πλούτο,
επιστημονική και τεχνική κατάρτιση» (ΕΔΑ, 1963α, σσ. 12-13).
Η αριστερά απορρίπτει - σε τελευταία ανάλυση - κάθε μοντέλο εκπαιδευτικού συστήματος που
αναπαράγει την κοινωνική διαίρεση της πνευματικής και χειρονακτικής εργασίας και προωθεί απόψεις
που οδηγούν προς τη σύνθεσή τους. Στηρίζει τη μεταρρύθμιση του 1964, τη γενίκευση του πρώτου κύκλου
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση,
διαφωνεί όμως με την τομή ανάμεσα στο δημοτικό και το γυμνάσιο, με τις αυστηρές εξετάσεις για την
εισαγωγή στο Λύκειο (ΕΔΑ, 1963β) με τη διδασκαλία του συντακτικού και της γραμματικής στη Γ΄ τάξη
του Γυμνασίου, με τη συντήρηση της καθαρεύουσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και με την προβλεπόμενη ίδρυση τεχνικών σχολείων κατώτερης βαθμίδας (Μπουζάκης, σσ. 196-201). Για
να μορφωθούν πνευματικά και επαγγελματικά τα παιδιά πρέπει να στηριχτεί οποιοδήποτε είδος
ειδίκευσης επάνω στην εννιάχρονη υποχρεωτική και ενιαία εκπαίδευση.

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ.
Το ζήτημα με τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας ήταν αν θα ψάχνουμε όλοι για το κλειδί
που ανοίγει το φωτεινό κόσμο της αρχαιότητας, το κλειδί που ελάχιστοι μόνο θα βρουν, κι οι άλλοι, οι
πολλοί θα μείνουν για πάντα στο σκοτάδι ή αν θα πάρουμε το αντικλείδι, ένα φακό, ο οποίος, όσο κι
αν παραλάσσει τον αρχαίο κόσμο, μας επιτρέπει να βιώσουμε αυτόν τον ίδιο κόσμο μέσα από τα δικά μας
σύγχρονα μάτια, χωρίς να εμποδίζουμε όσους επιθυμούν και κατορθώνουν να βρουν το κλειδί να τον
πλησιάσουν ακόμη πιο πολύ.
Το διακύβευμα με τη διδασκαλία των κλασσικών συγγραφέων δεν πρέπει να είναι ο τρόπος πρόσβασης
στον αρχαίο κόσμο, αλλά η ωφέλεια της πρόσβασης για τη σύγχρονη ζωή και η ωφέλεια είναι μεγαλύτερη
όταν τα πολιτιστικά αγαθά απλώνονται σε περισσότερους, κι αυτό, για τα κλασσικά κείμενα, μπορεί να
γίνει μόνο από μεταφράσεις.
Ένα σοβαρό εμπόδιο στην εφαρμογή μιας τέτοιας προοπτικής - κι όταν ακόμη υπήρχε η πολιτική
βούληση - ήταν η στάση πολλών καθηγητών, οι οποίοι έπρεπε να εγκαταλείψουν τη βαρύτητα που έδιναν
στη γλωσσική διδασκαλία, στη γραμματική και το συντακτικό, τα οποία θεωρούσαν κύρια γνωστικά
αντικείμενα του φιλολόγου, για να διδάξουν τα κλασικά κείμενα από μετάφραση. Σε συμπόσιο για την

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που πραγματοποιήθηκε στο Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Νοέμβριος
1965), επισημάνθηκε (Κ. Καλοκαιρινός και Α. Δημαράς) το πρόβλημα της ριζωμένης πρόληψης στους
φιλολόγους ότι «μοναδικός παράγοντας ειδολογικής ανθρωπιστικής μόρφωσης είναι όχι αυτές καθαυτές
οι πολιτιστικές αξίες, όσο η γλώσσα που εκφράστηκαν οι αξίες αυτές» (Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο,
1966, σ. 73-76).
Η αντίληψη αυτή καλλιεργούνταν στη Φιλοσοφική και τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της
Αθήνας. Σύμφωνα με τη Φιλοσοφική Σχολή, δεν νοείται γενική παιδεία δίχως αρχαία ελληνικά και
λατινικά κείμενα (Φιλοσοφική Σχολή Πανεπ. Αθηνών 1964, σ. 598). Σύμφωνα με τη Θεολογική Σχολή, «Η
Μέση Παιδεία οφείλει να καταστήση τους Έλληνας ικανούς να κινώνται ελευθέρως, άνευ της βοηθείας
μεταφράσεων, ανά τα πάσης εποχής Ελληνικά κείμενα, κλασσικά και χριστιανικά. . . μία
όντως αναμόρφωσις της παιδείας εις όντως παιδείαν πρέπει να αποδώση εις πάντας τους Έλληνας το
μέσον προσπελάσεως προς τους θησαυρούς των» (Θεολογική Σχολή Πανεπ. Αθηνών, 1965, σσ. 10281029).
Ως απάντηση στο αποτυχημένο και αναποτελεσματικό εκπαιδευτικό όνειρο μπορούμε να θυμηθούμε τον
Αντώνιο Φατσέα, που το 1856 έγραφε ότι μόλις αρχίσει να αναγινώσκει ο μαθητής μέχρι και το
πανεπιστήμιο, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ψιττακίζει τη γραμματική, μένοντας στη σπουδή παντοτινά
νήπιο. (Φατσέας, 1856α, σσ. 7-8). «Ο σκοπός του λογιωτατισμού, όταν λέγη ότι θέλει την ανάστασιν της
αρχαίας ελληνικής δεν είναι ειλικρινής, γνωρίζων καλήτερα παντός άλλου ότι τούτο είναι αδύνατον,
αλλά θέλει την ταπείνωσιν του έθνους του ζώντος δια να το κυβερνά με την γραμματικήν»
(Φατσέας 1856β, σσ. 22-23).
Η πραγματική αντιμέτρηση με το πνεύμα των προγόνων μας δεν πρέπει να είναι η μίμηση και η
αναπαραγωγή της γλώσσας τους, αλλά η γόνιμη χρησιμοποίησή τους για να αναπτύξουμε τη δική μας
δημιουργικότητα. Να αντικρύσουμε τον άνθρωπο μέσα στις πραγματικές του συνθήκες και ν’
ασχοληθούμε με τα προβλήματά του, προάγοντας την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του και,
παράλληλα, το νεοελληνικό πολιτισμό.
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[1]

«Και μη βαρυγκομήση τινάς, αν εκείνα, που εις πολλούς χρόνους και καιρούς με πολύν κόπον και
καλούς δασκάλους μετά βίας μαθαίνονται, τώρη να τα βλέπουν, εις τέτοιαν γλώσσαν κοινήν, όπου και οι
γυναίκες σχεδόν να την γρυκούν. . . διότι οι επιστήμαις μαθαίνονται όχι μόνο με
την ελληνικήν γλώσσαν, αμή και με πάσαν άλλην γλώσσαν όπου νάν’ ανάμεσα’ ς τους ανθρώπους . . .
πολλά
έθνη εμεταγλώττισαν τα
ελληνικά
μαθήματα
εις
την γλώσσαν την εδικήν τους
κι
έχουν όλαις ταις επιστήμαις μ’ αυτήν την φιλοσοφίαν, και προκόφτουν», γράφει στον επίλογο της
Γραμματικής του. (Σοφιανός, σσ. 84-85)
[2]
Κατά τον Κοραή: «οι αλλογενείς τα μετέφρασαν εις τας κοινώς λαλουμένας γλώσσας έκαστος του ιδίου
έθνους, τα εμελέτησαν και με την μελέτην τα αύξησαν και τα επλάτυναν. Εις ημάς εξεναντίας οι μεν
απαίδευτοι δεν τα γνωρίζουν, ως γραμμένα εις γλώσσαν εις αυτούς άγνωστον, οι δε διδάσκοντες ταύτα
και διδασκόμενοι σοφολογιώτατοι διδάσκαλοι και μαθηταί, καρπόν άλλον έως τώρα απ’ αυτά
δεν εκαρπώθηκαν παρά λεξείδια και φρασίδια» (Κοραής, σ. 562), ενώ κατά τον Καταρτζή πρέπει: «ν’
αρχίσουν να γράφουν αποχτώντας ήδη γλώσσα . . . να μεταφράσουμε της επιστήμαις και τέχναις και τα
ελληνικά μας βιβλία σ’ αυτήνα και να γένουμε κ’ εμείς ένα πολιτευμένο έθνος. . . πρέπει να ενώσουμε
τη δύναμί μας πολλοί, ήτ’ οι σοφοί μας να μεταφράζουν εκ συμφώνου απ’ τα ελληνικά και τα φράγκικα
στα ρωμαίκα με την ίδια και φυσική τους γραμματική» (Καταρτζής, σ. 7).
[3]
Ο Δελμούζος θεωρεί ότι σπονδυλική στήλη του προγράμματος του κλασσικού γυμνασίου πρέπει να
είναι «τα κείμενα και η γλώσσα τους». Οι μεταφράσεις δεν πρέπει να αποκλείονται από άλλα είδη
σχολείων, αλλά «και στο κλασικό γυμνάσιο έχει η μετάφραση τη βοηθητική θέση της, όχι βέβαια στο
σημείο που το είχε κάμει το πρόγραμμα του 1931», γράφει, όμως, πολύ αργότερα (1949!) στη Νέα Εστία
(Δελμούζος, 1958 σ. 249)
[4]
Πρόκειται για τον Α Ν. 1823/ 1951 (Ε.τ. Κ. αρ. 150, 28 Μαϊου 1951), την εισηγητική έκθεση και το
σχέδιο νόμου «περί των νέων τύπων σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως», που ετοίμασε ο Παπανούτσος το
1952 με βάση τα πορίσματα συνεδρίου που είχε οργανώσει ο ίδιος (31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 1952) και
του συνεδρίου των επιθεωρητών, στα οποία προβλεπόταν η διαίρεση της Μ. Εκπαίδευσης σε δύο κύκλους
και (στο σχέδιο νόμου) η «εισαγωγή της διδασκαλίας των Αρχ. Ελληνικών από δόκιμες μεταφράσεις
στο Προγυμνάσιο» (Παπανούτσος, 1982, σ. 78 - 79).
[5]
Η Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1959 με πρωταγωνιστή τον Κ. Βουρβέρη και με
στόχο τη διάδοση των κλασσικών γραμμάτων, ώστε ο άνθρωπος να αντιμετωπίζει τα σύγχρονα
προβλήματα «υπό το φως των αρχαίων», αποδέχεται την εξωσχολική χρήση των μεταφράσεων, αλλά
ταυτίζει τον ανθρωπισμό με τα κλασσικά και τα χριστιανικά γράμματα (Βουρβέρης 1961,
1967, Γριτσόπουλος, 1966).
[6]
Ο Σκουτερόπουλος, σχολιάζοντας τα πορίσματα της Επιτροπής Παιδείας (1958), υποστήριζε ότι τα
αποτελέσματα της τριετούς φοίτησης στον κατώτερο κύκλο της μέσης εκπαίδευσης θα είναι δραματικά

«επί της ψυχής των εκλεκτών φύσεων» κατάλληλων για γυμνασιακές σπουδές με τον εξαναγκασμό τους
σε «παρά την φύσιν αυτών» πρακτικότερη συστηματική αγωγή (Σκουτερόπουλος 1958α , σ. 46).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εισήγηση δίνεται μία πρώτη εικόνα των οθωμανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα
οποία υπήρχαν στην Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Η χρονική περίοδος κατά την
οποία εξετάζεται το θέμα, εκτείνεται από τα τέλη του 17ου μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα.. Η έρευνα
βασίστηκε σε δημοσιευμένες οθωμανικές πηγές, καθώς και στις ταξιδιωτικές περιγραφές του Τούρκου
περιηγητή Evliya Çelebi (1611-1681), ο οποίος περιηγήθηκε την Πελοπόννησο το έτος 1667,
περιγράφοντας λεπτομερώς τους τόπους που επισκέφτηκε.

ABSTRACT
The present project gives a first picture of the Ottoman educational institutions, which existed
in Peloponnesus during the Ottoman domination. The period of time when this subject is examined, is
extended from the end of the 17th century up to the beginning of the 19th century. The research was
based on published Ottoman sources, as well as on the travelling descriptions of the Turk
sightseer Evliya Çelebi (1611-1681), who travelled through Peloponnesus in 1667, describing in detail
the places that he had visited.

0. Εισαγωγή
Η γνώση μας για τα οθωμανικά σχολεία της Πελοποννήσου, εκτός από τις αρχειακές πηγές, στηρίζεται
επιπλέον στις μαρτυρίες των χρονικών και στις ταξιδιωτικές περιγραφές. Σ’ αυτές, εκτός από
το Seyahat-nâme (Οδοιπορικό) του Evliya Çelebi (Εβλιγιά Τσελεμπή)[1], δε βρίσκει κανείς και πάρα
πολλές πληροφορίες. Γι’ αυτό το έργο του Evliya Çelebi (Evliya Çelebi, 1928) αποτελεί την βασική πηγή
για την καταγραφή των οθωμανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς μας παρέχει πλήθος πληροφοριών
για την ιστορία των τόπων που περιγράφονται. Ωστόσο, πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός, καθώς έχει
εξακριβωθεί (Δημητριάδης, 1973) ότι πολλές φορές οι πληροφορίες που μας παρέχει είναι ανακριβείς ή
χαρακτηρίζονται από υπερβολή, ιδιαίτερα όταν γίνεται αναφορά σε αριθμητικά δεδομένα. Το Cihannümâ (Παρουσιάζοντας τον κόσμο) του Kâtip Çelebi (Κιατίπ Τσελεμπή)[2] είναι επίσης μια άλλη
σημαντική πηγή για την ιστορία της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, αλλά δεν βρίσκει κανείς τίποτα στο
έργο αυτό για το θέμα που εξετάζουμε. Στις ταξιδιωτικές περιγραφές των Ευρωπαίων υπάρχουν επίσης
κάποιες αναφορές, οι οποίες, ωστόσο, δεν θεωρούνται από μόνες τους αξιόλογες. Για την απόκτηση των
σχετικών πληροφοριών καταλληλότερες πηγές θεωρούνται οι οθωμανικές αρχειακές πηγές, οι οποίες
μερικές φορές αναφέρονται στην ανέγερση ή την ανακαίνιση ενός μουσουλμανικού σχολείου ή στην
τοποθέτηση ενός δασκάλου (müderris) σε έναν μεντρεσέ (medrese: ιεροσπουδαστήριο). Στη
συγκεκριμένη περίπτωση τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας μας δίνουν σε ικανοποιητικό
βαθμό την γενική εικόνα της οθωμανικής εκπαίδευσης στην τουρκοκρατούμενη Πελοπόννησο.
Η επίσκεψη του Evliya Çelebi στην Ελλάδα περιλαμβάνεται στον όγδοο τόμο του «Οδοιπορικού». Ο εν
λόγω τόμος εκδόθηκε το 1928 στην Κωνσταντινούπολη από την «Τουρκική Ιστορική Εταιρεία» με
επιμέλεια του Kisli Risat Bilge. Ο Evliya Çelebi επισκέφτηκε την Πελοπόννησο το 1667. Από τις πόλεις της

Πελοποννήσου πρώτη επισκέφτηκε την Κόρινθο, στη συνέχεια τα Καλάβρυτα, τη Βοστίτσα (Αίγιο), το
Καστέλι, την Πάτρα, τη Γλαρέντζα (Κυλλήνη), το Χλεμούτσι, τη Γαστούνη, το Φανάρι, το Ναβαρίνο, τη
Μεθώνη, την Κορώνη, την Καλαμάτα, την Ανδρίτσαινα, την Καρύταινα, το Λεοντάρι, το Λογκανίκο,
τον Μυστρά, την Τσακωνιά, τη Μονεμβασία, την Τριπολιτσά, το Άργος και ολοκλήρωσε την περιοδεία
του, φτάνοντας στην πόλη του Ναυπλίου (Δημητριάδης, 1973).

1. Το παραδοσιακό οθωμανικό εκπαιδευτικό σύστημα
Μια σύντομη περιγραφή του παραδοσιακού οθωμανικού εκπαιδευτικού συστήματος κρίνεται
απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν κατανοητά όσα θα ακολουθήσουν. Τα πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά
ιδρύματα βρίσκονταν γενικά είτε μέσα είτε κοντά στο μουσουλμανικό τέμενος της κοινότητας. Οι
άνθρωποι τα αποκαλούσαν είτε "mahalle (γειτονιά)" είτε "sıbyan" (μαθητής) mektebi (σχολεία της
γειτονιάς ή Δημοτικά Σχολεία). Ιδρύονταν συχνά από ένα βακούφι (vakıf: ευσεβές ίδρυμα) και από
κληροδοτήματα σημαντικών προσωπικοτήτων του κράτους ή αξιοσέβαστων πολιτών της τοπικής
κοινωνίας. Οι δαπάνες, ειδικά αυτές της μισθοδοσίας των δασκάλων, πληρώνονταν από τις χορηγίες των
βακουφιών. Σύμφωνα με τη μουσουλμανική πρακτική τα σχολεία sıbyan (Δημοτικά Σχολεία) ή της
κοινότητας ακολουθούσαν μια ενιαία μεθοδολογία διδασκαλίας: οι μαθητές διάβαζαν απλά
το Κοράνι στην αυθεντική αραβική γλώσσα, χωρίς μετάφραση και χωρίς κατανόηση ή ερμηνεία του
κειμένου. Μόνον ορισμένα τελετουργικά επίκλησης διδάσκονταν στην τουρκική γλώσσα.
Κάποια βακουφικά σχολεία, ανάλογα με το βαθμό ευημερίας της κοινότητας, παρείχαν τον ιματισμό, τα
τρόφιμα και κάποιο χρηματικό ποσό στους μαθητές. Στα σχολεία οι μαθητές κάθονταν γονατιστοί στο
πάτωμα, που ήταν καλυμμένο με χαλιά ή τάπητες, ή στα μαξιλάρια καθισμάτων που έφερναν από τα
σπίτια τους. Τα βιβλία τοποθετούνταν σε χαμηλά τραπεζάκια, τα αποκαλούμενα "rahlei tedris" (γραφεία μελέτης), για την ανάγνωση. Οι μαθητές επαναλάμβαναν και απομνημόνευαν τα
μαθήματα που ορίζονταν από το δάσκαλο. Η φυσική τιμωρία, το ράπισμα των χεριών των κοριτσιών και
το κτύπημα των ποδιών των αγοριών, ήταν ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Κατά την έναρξη του νέου
σχολικού έτους ήταν μέρος του τελετουργικού η εξής φράση του γονέα προς το δάσκαλο παρουσία του
παιδιού: "η σάρκα δική σου, τα κόκκαλα δικά μου!" Ο δάσκαλος εξουσιοδοτούνταν έτσι να τιμωρεί το
παιδί με κάθε τρόπο, όταν έκρινε ότι άρμοζε[3].
Οι Οθωμανοί ενδιαφέρθηκαν επίσης για τη βαθύτερη γνώση της κλασικής ισλαμικής παιδείας. Για το
σκοπό αυτό ιδρύθηκαν σε πολλές πόλεις μεντρεσέδες (medrese), οι οποίοι αποτελούσαν
τμήματα
των μεγάλων μουσουλμανικών τεμενών και συντηρούνταν από τα Βακούφια.
Οι μεντρεσέδες ήταν ένα είδος «κολεγίου» για τη συστηματική μελέτη των ισλαμικών επιστημών,
ιδιαίτερα της ισλαμικής νομολογίας και του Κορανίου. Ταυτόχρονα, διδάσκονταν και ορισμένα
«βοηθητικά μαθήματα», όπως π.χ. η αραβική γραμματική και φιλολογία, η γνώση των οποίων βοηθούσε
στην κατανόηση των ιερών και νομικών κειμένων, αλλά και οι αποκαλούμενες "ξένες επιστήμες," όπως η
φιλοσοφία και η ιατρική, που αποτέλεσαν επίσης μέρος μιας πολυμαθούς εκπαίδευσης[4]
Στη συνέχεια παρουσιάζονται εν συντομία τα οθωμανικά σχολεία της Πελοποννήσου βάση των
πληροφοριών των οποίων έχουμε στη διάθεσή μας.

2. Τα οθωμανικά σχολεία της Πελοποννήσου κατά οικισμό
α. Άργος (Arhos)
Σχετικά με την πόλη του Άργους ο Evliya Çelebi δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για τον αριθμό των
οθωμανικών σχολείων της πόλης χωρίς, ωστόσο, να δίνει κάποια άλλα στοιχεία. Στο έργο του
καταγράφονται δύο σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης (mektep) και ένας μεντρεσές (medrese).
Το πρώτο σχολείο βρισκόταν κοντά στο τέμενος του Οσμάν Πασά (Osman Paşa Câmii), ενώ το άλλο κοντά
στο τέμενος του Τοπάλ Ιμπραήμ Εφέντη (Topal İbrahim Efendi Câmii). Τέλος, ο μεντρεσές της
πόλης βρισκόταν στη συνοικία Καραμουτζά[5].
β. Αρκαδία / Κυπαρισσία (Arkadya Manya)

Κατά την επίσκεψή του ο Evliya Çelebi στην Αρκαδία / Κυπαρισσία εκτός των άλλων μας πληροφορεί
ότι στην πόλη υπήρχαν δύο σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης και ένας μεντρεσές χωρίς να δίνει
πληροφορίες για το όνομα του ιδρυτή τους. Επίσης, ο Τούρκος καθηγητής Nejad Göyünç (Göyünç, 1972)
αναφέρει σε σχετικό άρθρο του ότι στην Αρκαδία λειτουργούσε και ένα κορανικό σχολείο[6],
αυτό του Σινάν Τσελεμπή (Sinan Çelebi Dârülkurrası).
γ. Γαστούνη (Guston Kasabası)
Τον ίδιο αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (έναν μεντρεσέ και δύο σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης)
αναφέρει ο Evliya Çelebi και για την πόλη της Γαστούνης. Και σ’ αυτήν την περίπτωση δεν δίνονται άλλες
πληροφορίες.
δ. Φανάρι (Fener / Kaza-i Fanus-i Mora)
Η κωμόπολη του Φαναρίου περιλαμβάνεται στον κατάλογο των καζάδων με το όνομα
«Καζάς του Φαναρίου του Μοριά»[7]. Στην εν λόγω κωμόπολη ο Evliya Çelebi αναφέρει ότι υπήρχαν ένα
σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης και ένας μεντρεσές.
ε. Καλάβρυτα (Kalavrata Kalesi)
Στην μικρή πόλη των Καλαβρύτων σύμφωνα με τον Evliya
δύο μεντρεσέδες και δύο σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης.

Çelebi ήταν

σε

λειτουργία

στ. Καρύταινα (Karitene Kalesi)
Ο Evliya Çelebi δεν επισκέφτηκε την Καρύταινα. Η πληροφόρησή μας για τη συγκεκριμένη πόλη
βασίζεται στον Nejad Göyünç (Göyünç, 1972), ο οποίος αναφέρει ένα κορανικό σχολείο, αυτό
του Μπαλή Αγά (Bâlî Ağa Dârülkurrası).
ζ. Κόρινθος (Gördös / Gürdüs Şehri)
Η πόλη της Κορίνθου κατοικούνταν κατά το ήμισυ περίπου από Τούρκους (Σακελλαρίου, 1939). Και
στην περίπτωση της Κορίνθου η μόνη πηγή πληροφόρησης για τα οθωμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι
το έργο του Evliya Çelebi. Σύμφωνα με το «Οδοιπορικό» του Τούρκου περιηγητή, στην Κόρινθο υπήρχαν
τέσσερις μεντρεσέδες και επτά σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης.

η. Κορώνη (Koron Kalesi)
Ο Evliya Çelebi αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην Κορώνη υπήρχαν ένας μεντρεσές και δύο σχολεία
στοιχειώδους
εκπαίδευσης.
Στις
οθωμανικές
πηγές
αναφέρεται
το
σχολείο
του Χαντίμ Εσκή Αλή Πασά (Hâdım Eski Ali Paşa Mektebi) (Gökbilgin, 1952).
θ. Μεθώνη (Modon / Muton / Meton)
Η πόλη της Μεθώνης κατοικούνταν σε μεγάλο βαθμό από Τούρκους. Στο κείμενο του Evliya
Çelebi αναφέρεται η ύπαρξη του μεντρεσέ του σουλτάνου Βαγιαζήτ (Sultan Bâyezid Medresesi), καθώς
και τέσσερα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης.
ι. Μονεμβασία (Benefşe Şehri)
Η Μονεμβασία αποτελούσε αξιόλογο κέντρο της Πελοποννήσου τόσο κατά τη διάρκεια της
Τουρκοκρατίας, όσο και στη διάρκεια της Ενετοκρατίας. Ο Evliya Çelebi δίνει μια εκτενή περιγραφή της
πόλης και μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι υπήρχαν σ’ αυτή δύο σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης και
ένας μεντρεσές. Ο καθηγητής Ekrem Hakkı Ayverdi (Ayverdi, 2000), μελετώντας τα οθωμανικά αρχεία,
κατάφερε να εντοπίσει ένα από τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης. Αυτό είναι το σχολείο
του Αλή Εφέντη (Ali Efendi Mektebi).
ια. Μυστράς (Mizistire / Mezistire Kasabası)

Η επίσκεψη του Evliya Çelebi στο Μυστρά περιγράφεται σε τέσσερις σελίδες στο έργο του. Σύμφωνα
με την περιγραφή του στην πόλη και στους γύρω οικισμούς υπήρχαν δύο μεντρεσέδες και τέσσερα
σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης για τα οποία δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
ιβ. Ναβαρίνο / Πύλος (Navarin / Anavarin Kalesi)
Σύμφωνα με τον Evliya Çelebi στο Ναβαρίνο υπήρχαν ένας μεντρεσές και ένα σχολείο στοιχειώδους
εκπαίδευσης. Η ονομασία του σχολείου αυτού ήταν «σχολείο του σουλτάνου Μουράτ Γ΄» (III. Sultan
Murad
Mektebi). Ωστόσο, ο καθηγητής Nejad
Göyünç αναφέρει επιπλέον το σχολείο του Χαντίμ Αλή Πασά (Hadım
Ali
Paşa
Mektebi) και το σχολείο του σουλτάνου Βαγιαζήτ (Sultan Bâyezid Mektebi) (Göyünç, 1972).
ιγ. Ναύπακτος (İnebahtı Şehri)
Για την Ναύπακτο ο Evliya Çelebi αναφέρει ότι υπήρχαν τρεις μεντρεσέδες και ένα σχολείο
στοιχειώδους εκπαίδευσης. Από τα οθωμανικά αρχεία, ωστόσο, γίνεται γνωστό ότι από ένα σχολείο
στοιχειώδους εκπαίδευσης λειτουργούσε στο τέμενος του Αμτζαζαντέ Χουσεΐν Πασά (Amcâzâde Hüseyin
Paşa Câmii) και στο μετζίτι (μικρό τέμενος) του Εμπουσουούντ Εφέντη (Ebussuud Efendi Mescidi). Αυτό
το τελευταίο σχολείο αναφέρεται από τον Evliya Çelebi.
ιδ. Ναύπλιο (Anabolu)
Ο Evliya Çelebi κλείνει την πρώτη του περιοδεία στην Πελοπόννησο, φτάνοντας στην πόλη του
Ναυπλίου το 1667. Παρά το γεγονός ότι περιγράφει λεπτομερώς την πόλη σε πέντε σελίδες, δεν δίνει
πληροφορίες για τα οθωμανικά μνημεία. Στην περίπτωση αυτή αντλούμε πληροφορίες για τα οθωμανικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ναυπλίου από την εργασία του Τούρκου καθηγητή Ayverdi, ο οποίος
μελέτησε επιπλέον τα οθωμανικά κατάστιχα (Tahrir Defteri), τα οποία συντάχθηκαν κυρίως μετά το 1715
με την επανάκτηση από τους Τούρκους της Πελοποννήσου, η οποία βρισκόταν στα χέρια των Βενετών για
30 χρόνια (1685-1715). Σύμφωνα με τον Ayverdi (Ayverdi, 2000) στην πόλη του Ναυπλίου υπήρχαν τρία
μουσουλμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορετικών βαθμίδων. Αυτά ήταν ο μεντρεσές του σουλτάνου
Αχμέτ (Sultan Ahmed Medresesi), το κορανικό σχολείο του Ιμπραήμ Εφέντη (İbrahim Efendi Dârülkurrası)
και το σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης επίσης του Ιμπραήμ Εφέντη (İbrahim Efendi Mektebi).
ιε. Πάτρα (Balyabadre / Ballı Badra)
Παρά το γεγονός ότι στην πόλη των Πατρών οι Τούρκοι ήταν λίγοι (Σακελλαρίου, 1939), ο Evliya
Çelebi στην περιγραφή του αναφέρει την ύπαρξη τεσσάρων μεντρεσέδων και πέντε σχολείων
στοιχειώδους εκπαίδευσης. Δεν ήταν δυνατή, ωστόσο, η ανεύρεση περισσότερων στοιχείων για τα
οθωμανικά σχολεία της πόλεως των Πατρών.
ιστ. Τρίπολη / Τριπολιτσά (Tirepoliçe Kasabası)
Για την Τρίπολη ο Evliya Çelebi αναφέρει ότι υπήρχαν δύο μεντρεσέδες και τρία σχολεία στοιχειώδους
εκπαίδευσης. Στη μελέτη, ωστόσο, του Ayverdi (Ayverdi, 2000) αναφέρεται η ύπαρξη ενός μεντρεσέ και
τριών
σχολείων
στοιχειώδους
εκπαίδευσης.
Αυτά
είναι
ο μεντρεσές και
το
σχολείο
του Χατζή Εμπουμπεκίρ (Hacı Ebûbekir Paşa Medresesi & Mektebi), το σχολείο του Οσμάν Πασά (Osman
Paşa Mektebi) και το σχολείο του Γιουσούφ Αγκιάχ Εφέντη (Yusuf Agâh Efendi Dershânesi).
ιζ. Ζαρνάτα (Saranta Kalesi) [8]
Τέλος, ο Evliya Çelebi αναφέρει ότι στη Ζαρνάτα υπήρχε ο μεντρεσές και το σχολείο στοιχειώδους
εκπαίδευσης της Βαλιντέ Σουλτάν (Vâlide Sultan Medresesi & Mektebi).

3. Επίλογος
Με βάση όσα προηγήθηκαν, γίνεται φανερό ότι τόσο κατά την επίσκεψη του Evliya Çelebi το 1667 όσο
και κατά τη δεύτερη φάση της τουρκοκρατίας στην Πελοπόννησο (1715-1820) στις περισσότερες πόλεις
και κωμοπόλεις, στις οποίες διαβιούσαν μουσουλμανικοί πληθυσμοί, λειτουργούσαν κατώτερα σχολεία
(μεκτέμπ)
και μεντρεσέδες (ιεροσπουδαστήρια).
Τα
κατώτερα
μουσουλμανικά
σχολεία
δεν πρόσφεραν τίποτε περισσότερο από στοιχειώδη γνώση της γραφής και της ανάγνωσης.

Αντίθετα, το παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης στους μεντρεσέδες ήταν πολύ πιο υψηλό. Συνολικά,
καταγράφονται 73 μουσουλμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα από τα οποία τα 27 ήταν μεντρεσέδες, τα 43
σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης και μόλις 3 κορανικά σχολεία.
Στη συνέχεια παρατίθεται ένας πίνακας με τα είδη και τον αριθμό των σχολείων που λειτουργούσαν
στους διάφορους οικισμούς της τουρκοκρατούμενης Πελοποννήσου (πίνακας 1).
Πίνακας 1
Εκπαιδευτικά ιδρύματα των Οθωμανών στην Πελοπόννησο από τα τέλη του 17 ου αιώνα μέχρι το
τέλος της τουρκοκρατίας
Σχολεία Στοιχειώδους
Μεντρεσέδες
Κορανικά Σχολεία
α/α
Οικισμοί
Εκπαίδευσης
(Medreseler)
(Dârülkurralar)
(Mektepler / Dershâneler)
1
Άργος (Arhos)
1
2
Αρκαδιά / Κυπαρισσία
2
1
2
1
(Arkadya Manya)
3
Γαστούνη (Guston Kasabası)
1
2
Φανάρι (Fener
/
Kaza-i
4
1
1
Fanus-i Mora)
5
Καλάβρυτα (Kalavrata
2
2
Kalesi)
6
Καρύταινα (Karitene Kalesi)
1
Κόρινθος (Gördös / Gürdüs
7
4
7
Şehri)
8
Κορώνη (Koron Kalesi)
1
2
Μεθώνη (Modon / Muton /
9
1
4
Meton)
10 Μονεμβασία (Benefşe Şehri)
1
2
Μυστράς (Mizistire/Mezistire
11
2
4
Kasabası)
Ναβαρίνο (Navarin
/
12
1
3
Anavarin Kalesi)
13 Ναύπακτος (İnebahtı Şehri)
3
2
14 Ναύπλιο (Anabolu)
1
1
1
Πάτρα (Balyabadre / Ballı
15
4
5
Badra)
Τρίπολη
16 / Τριπολιτσά (Tirepoliçe
2
3
Kasabası)
17 Ζαρνάτα (Saranta Kalesi)
1
1
Σύνολο
27
43
3
Μέχρι σήμερα ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στο θέμα της οργάνωσης και της λειτουργίας του
οθωμανικού σχολικού δικτύου στον τουρκοκρατούμενο ελλαδικό χώρο. Βασική αιτία υπήρξε η
εθνοκεντρική θεώρηση της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού. Η συστηματική μελέτη της οθωμανικής
παρουσίας στον τουρκοκρατούμενο ελλαδικό χώρο μέσω και των οθωμανικών πηγών είναι βέβαιο ότι
θα διαφωτίσει πολλές πτυχές της νεότερης ιστορίας μας.
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[1]

O Τούρκος περιηγητής Evliya Çelebi (1611-1681 ή 1682) καταγόταν από οικογένεια η οποία ανήκε στις
τάξεις του ιερατείου και των πολεμιστών. Έχοντας τη βοήθεια του συγγενή του Αχμέτ Πασά, υπασπιστή
του Μουράτ Δ΄, έγινε ακόλουθος του σουλτάνου. Πήρε μέρος στην εκστρατεία της Βαγδάτης (1638).

Περιηγήθηκε την Αζοφική, τη Μικρά Ασία, τη Συρία, τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο και υπηρέτησε στην
πρεσβεία της Βιέννης. Στη συνέχεια περιηγήθηκε στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Σουηδία, στην Πολωνία,
στην Ρωσία και το 1667 στην Ελλάδα (Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Αττική,
Πελοπόννησο, Κρήτη και ορισμένα νησιά των Κυκλάδων). Από τις πληροφορίες τις οποίες μας παρέχει το
έργο του μαθαίνουμε πολλά για τον καθημερινό και οικονομικό βίο της εποχής, τις λαϊκές παραδόσεις
κάθε τόπου κ.ά.
[2]
Ο Τούρκος Kâtip Çelebi Mustafa (Κωνσταντινούπολη 1609-1657) υπήρξε μεγάλος ιστοριοδίφης και
γεωγράφος. Έγραψε πολυάριθμα έργα, τα οποία μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Ένα από τα πολλά
έργα του ήταν το Cihan-nümâ (Παρουσιάζοντας τον κόσμο), το οποίο γράφτηκε 1648.
[3]
Γενικά
για
την
οθωμανική
εκπαίδευση
βλέπε: Andreas Kazamias, Education and the quest for modernity in Turkey, Chicago: The University of
Chicago Press, 1966, Yahya Akyüz, Türk eğitim tarihi, başlangιçtan 1999’a (Ιστορία της τουρκικής
εκπαίδευσης, από τις αρχές ως το 1999), Αlfa, Κωνσταντινούπολη, 1999.
[4]
Για τους μεντρεσέδες (Medrese) στην Οθωμανική Αυτοκρατορία βλέπε: Hasan Akgündüz, Klasik dönem
Osmanlı medrese sistemi: amaç – yapı – işleyiş [Το σύστημα των οθωμανικών μεντρεσέδων της κλασικής
περιόδου: σκοποί – κτίρια - λειτουργία], Κωνσταντινούπολη: Ulusal Yayınları, 1997, Yasar
Sarıkaya, Medreseler ve modernleşme [Μεντρεσέδες και εκσυγχρονισμός], Κωνσταντινούπολη: İz
Yayıncılık,
1997,
Cevat
İzgi, Osmanlı
medreselerinde
ilim [Η
επιστήμη
στους
οθωμανικούς μεντρεσέδες], Cilt 1-2, Κωνσταντινούπολη: İz Yayıncılık, 1997.
[5]
Καραμουτζά μαχαλάς: μία από τις τέσσερις συνοικίες του Άργους κατά την τουρκοκρατία, η οποία
βρισκόταν στο ΝΑ τμήμα της πόλης και η οποία πήρε την ονομασία της από κάποιον Καραμουτζά. Στην εν
λόγω συνοικία υπήρχε μουσουλμανικό τέμενος και νεκροταφείο (σημερινός Άγιος Κωνσταντίνος) και
πέριξ αυτού το διοικητήριο, το σεράι του Αλή Νακή Μπέη, λουτρά και το ιεροσπουδαστήριο (μεντρεσές)
(Ζεγκίνης, 1948).
[6]
Τα κορανικά σχολεία ήταν σχολεία που παρείχαν βασική εκπαίδευση στους μαθητές τους, δίνοντας,
ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα στη μελέτη και στην εκμάθηση του Κορανίου.
[7]
Τα εδάφη του «Καζά του Φαναρίου του Μοριά» αντιστοιχούν περίπου προς τη σημερινή επαρχία
Ολυμπίας (Μιχαήλ Σακελλαρίου,1939).
[8]
Ζαρνάτα: μεσαιωνικό κάστρο της μεσσηνιακής Μάνης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή κριτικά αναλύονται ορισμένες θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν
υιοθετηθεί στις συζητήσεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και επιχειρείται να εξεταστεί αυτή σαν
ένα φαινόμενο που συμβαίνει σε οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, σε μια προσπάθεια να
κατανοηθεί η έννοια και το περιεχόμενό της. Το επιχείρημα που προβάλλεται από την πραγμάτευση του
θέματος είναι ότι, χωρίς να αγνοούνται οι δυναμικές που αναπτύσσονται σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, απαιτείται να παρακολουθούνται προσεκτικά και οι αλλαγές που συντελούνται στο
παγκόσμιο σύστημα και ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όποιο περιεχόμενο κι αν έχει, διαμορφώνεται
μέσα από μια πολύπλοκη διάδραση, η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στους τοπικούς, εθνικούς και
διεθνείς παράγοντες, γεγονός που επηρεάζει τη λειτουργία του σχολείου καθώς και των εκπαιδευτικών
πρακτικών που πραγματώνονται σε αυτό.

ABSTRACT
Ιn this paper, some theoretical approaches are critically analyzed, which have been employed
in the discussion about educational reform. It is also attempted to examine the meaning and the content
of educational reform, which is usually perceived as a phenomenon occurring in economic, political and
cultural contexts. The argument which is underlined in this piece of work is that, without ignoring the
dynamics at national, regional and local level, it is demanded to attend carefully what is happening at
international level as regards educational changes and reforms, and that the educational reform,
regardless its content, is shaped through a complex interaction between local, national and
international factors. This complexity influences the function of the school as well as the educational
practices that being developed in it.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, που σχεδιάζονται και δρομολογούνται με στόχο την
ενδυνάμωση του σχολείου, αποτελούν, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, προσφιλείς πρωτοβουλίες για την
αναδόμηση λειτουργιών στα εκπαιδευτικά συστήματα, καταβάλλονται δε συνεχώς προσπάθειες
προκειμένου να ενισχυθεί το σχολείο.
Στην εργασία αυτή, 1) επιδιώκεται μια εννοιολογική προσέγγιση στο θέμα «εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση» (και «εκπαιδευτικές αλλαγές» παρομοίως), 2) εξετάζονται κάποιες αναφορές στην
οικονομία, στην πολιτική και στη σχολική κουλτούρα, οι οποίες έχουν αξιοποιηθεί στη συζήτηση για τις
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην εκπαίδευση, 3) γίνεται σύντομη αναφορά στις τάσεις αποκέντρωσης
της εξουσίας σχετικά με τον έλεγχο του αναλυτικού προγράμματος.

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Eννοιολογική προσέγγιση
Οι
όροι
αλλαγή,
πρόοδος,
βελτίωση,
εξέλιξη,
ανάπτυξη,
μεταρρύθμιση
είναι πανταχού παρόντες και αποτελούν βασικές έννοιες στις συζητήσεις που γίνονται στις μέρες μας.

Κεντρική θέση φυσικά κατέχουν και στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, αλλαγή σημαίνει τη μετάβαση από μια
κατάσταση στην άλλη, όταν αυτή είναι οριστική και πλήρης, ενώ μεταρρύθμιση είναι η μεταβολή του
ρυθμού, του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης ενός συστήματος για την επίτευξη καλύτερου
αποτελέσματος (Μπαμπινιώτης, 2002, σσ. 121, 1086). Συχνά, σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα,
συναντάμε αναφορές στο νεωτερισμό, στη μεταρρύθμιση, στην αλλαγή, στην ανάπτυξη, στη βελτίωση
κτλ., οι οποίες συνδέονται με τη διοίκηση του σχολείου, την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού, το αναλυτικό
πρόγραμμα, τις διδακτικές μεθόδους, τον έλεγχο του σχολείου, την χρηματοδότησή του, την αξιολόγηση,
κ.ά.
Σε ό,τι αφορά στην αλλαγή, αυτή δεν αποτελεί ένα ενιαίο φαινόμενο, γι’ αυτό το λόγο μια
ποικιλία εννοιών για την εκπαιδευτική αλλαγή χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, η έννοια «αλλαγή»
μπορεί να αξιοποιηθεί στην επίκληση για περισσότερη αυτονομία στο σχολείο και για αυτοδιαχείριση, ή
για πιο αυστηρό κεντρικό έλεγχο και αξιολόγηση, ή και για τα δύο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στις
συζητήσεις
για
περισσότερη
προσήλωση
στις
δυνάμεις
της
αγοράς
και
για
μεγαλύτερο γονεϊκό παρεμβατισμό στη διοίκηση του σχολείου (Fullan, 1991. van Haften et al., 1997).
Από το άλλο μέρος, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, εκλαμβανόμενη σαν ένα φαινόμενο που
συμβαίνει σε οικονομικό, πολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο (βλέπε, π.χ: Simmons, 1983. Ball,
1987. van Haften et al., 1997), θα μπορούσε αυτή να εκτιμηθεί με βάση τους στόχους που τίθενται στα
εκπαιδευτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής συναλλαγής. Έτσι, οι εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις έχουν περιγραφεί ότι επικεντρώνονται συνήθως στις εξής αλλαγές στα εκπαιδευτικά
συστήματα (Sack, 1981. Simmons, 1983. Apple, 1986): 1) Στον αριθμό των μαθητών, των εκπαιδευτικών,
των διοικητικών στελεχών, στα σχολικά κτίρια. 2) Στους στόχους και στους αντικειμενικούς σκοπούς της
εκπαίδευσης. 3) Στη λήψη αποφάσεων, στο σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης και στη δομή της
εξουσίας. 4) Σε διαδικασίες χρηματοδότησης και διαμόρφωσης του προϋπολογισμού. 5) Στους
χρηματοδότες. 6) Στο σύστημα οργάνωσης και μετάβασης των μαθητών στις εκπαιδευτικές βαθμίδες και
στα ιδρύματα. 7) Στο αναλυτικό πρόγραμμα. 8) Στην παιδαγωγική: για παράδειγμα, στην
ανάπτυξη διαντίδρασης μεταξύ διδασκαλίας και μάθησης. 9) Στην επιλογή και την αξιολόγηση με τη
διαμόρφωση κριτηρίων χωριστά για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τα διοικητικά στελέχη, κτλ.
Παρ’ όλα αυτά, όλες οι μεταρρυθμιστικές ενέργειες στην εκπαίδευση δεν αποσκοπούν στο να
αλλάξουν κάποιες θέσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα. Επισημαίνεται σχετικά ότι η εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και σαν μια συμβολική πράξη, σχεδιασμένη να παρουσιάσει
το ενδιαφέρον μιας ισχυρής ομάδας (π.χ. της κυβέρνησης) για την αντιμετώπιση προβλημάτων, χωρίς
στην πραγματικότητα να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για αλλαγές (βλέπε, π.χ.: House,
1974. Carnoy & Levin, 1985. Beck, 1992. Becker, 1993). Aυτό σημαίνει ότι η ρητορική για
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση συνδεόμενη με την πράξη ίσως να νομιμοποιεί μάλλον τις ενέργειες
εκείνων που διαθέτουν πολιτική δύναμη παρά να επιτυγχάνει τη δρομολόγηση ουσιαστικών αλλαγών
στην εκπαίδευση. Το ενδιαφέρον μάλιστα για την εκπαίδευση –πραγματικό ή εικονικό- λειτουργεί με
τρόπο που να εκτρέπει από οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά προβλήματα, τα οποία απαιτούν
προσήλωση και μπορεί να δημιουργήσουν ακόμη και συγκρουσιακές καταστάσεις.
Επιπλέον, υποστηρίζεται συχνά ότι οι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες είναι πιο σπουδαίοι
από ό,τι είναι εκείνοι που εντοπίζονται μέσα στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα (Simmons, ό.π.). Ο
κίνδυνος εδώ βέβαια είναι να υιοθετηθεί μια ντετερμινιστική άποψη, σύμφωνα με την οποία τα
εκπαιδευτικά συστήματα θεωρούνται ότι διαμορφώνονται από εξωτερικούς παράγοντες και συστήματα.
Είναι αλήθεια ότι η εκπαίδευση σχετίζεται με την ευρύτερη κοινωνική δυναμική, όμως διατηρεί μια
σχετική αυτoνομία. Ανεξάρτητα φυσικά από την έκταση της αυτονομίας της εκπαίδευσης, οι οικονομικές,
πολιτικές και πολιτισμικές δυνάμεις αποτελούν παράγοντες που μπορούν να προσφέρουν εξηγήσεις για
μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Οικονομία –πολιτική –σχολική κουλτούρα και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Ζούμε στην εποχή της οικονομικής παραγωγικότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία κυρίαρχο
μέλημα είναι η επέκταση της οικονομίας, η αύξηση του προσωπικού εισοδήματος και η αναβάθμιση του
βιοτικού επιπέδου. Το ενδιαφέρον για την παραγωγικότητα προβάλλεται με βάση την αρχή για
μεγαλύτερη αποδοτικότητα και έχει ξεχωριστές συνέπειες στην εκπαίδευση. Μολονότι βέβαια η
παραγωγικότητα αποτελεί κυρίαρχο στόχο στις αναπτυγμένες χώρες, καταλήγει σε διαφορετικές
εκπαιδευτικές πολιτικές για την καθεμιά.

Θα ακολουθήσω εδώ τους ισχυρισμούς του Εrnest House (2000), ο οποίος διατυπώνει την άποψη
ότι οι κυβερνητικοί ιθύνοντες διαμορφώνουν εκπαιδευτικές πολιτικές που ανταποκρίνονται
κατ’ αρχήν στα εθνικά οικονομικά συμφέροντα, δεν επιδιώκεται όμως μια σαφής κατανόηση του
εκπαιδευτικού θεσμού. Ο ίδιος αποκαλεί την ανάλυσή του «θεωρία του λάθους» (για την πολιτική), μέσα
από την οποία προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις στα ερωτήματα-απορίες: γιατί έχουμε τις πολιτικές που
έχουμε και γιατί αυτές οι πολιτικές αποτυγχάνουν, για να αντικατασταθούν από άλλες πολιτικές που
επίσης αποτυγχάνουν.
Συγκεκριμένα, ο Ηouse (2000) ορίζει τέσσερις τρόπους, με τους οποίους οι οικονομικές σχέσεις
διαμορφώνουν εκπαιδευτικές πολιτικές. 1) Οι οικονομικές συνθήκες μέσα στην κοινωνία επηρεάζουν την
πολιτική με το να συγκρατούν ή να ενθαρρύνουν κυβερνητικές παροχές στην εκπαίδευση, επιφέροντας
έτσι κοινωνικές συνέπειες, όπως είναι η ανισότητα στον πλούτο, οπότε το σχολείο καλείται να χειριστεί
τέτοια προβλήματα. 2) Το αντικείμενο συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών μπορεί να καταστήσει το
σχολείο πιο αποδοτικό οικονομικά και πιο παραγωγικό (μειώνοντας τα έξοδα και αυξάνοντας την
παραγωγικότητα). 3) Η εκπαίδευση και η οικονομική ανάπτυξη εκλαμβάνονται ως στενά συνδεόμενες. 4)
Οι εκπαιδευτικές πολιτικές διαμορφώνονται με βάση την ανάγκη να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
αγοράς.
Ο House (2000) εδώ διακρίνει τέσσερα λάθη: Παρανόηση της λειτουργίας του οικονομικού
συστήματος, παρανόηση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, παρανόηση της σχέσης μεταξύ
των δύο, κακή χρήση των οικονομικών εννοιών. Αυτά τα λάθη θεωρεί ότι αφθονούν στην εκπαίδευση,
ενώ πιστεύει ότι οι οικονομικές ιδέες μπορούν να εφαρμοστούν αποδοτικά σε αυτήν. Διατυπώνει μάλιστα
την άποψη ότι η εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να στηρίζεται στον τρόπο που ο εκπαιδευτικός θεσμός
λειτουργεί και να μην αγνοεί την πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες
διαμορφώνονται και από άλλες πολιτικές, πλην των κυβερνητικών, εάν ελπίζει κάποιος σε καλύτερα και
πιο παραγωγικά σχολεία.
Ο House δεν αρνείται να υπηρετεί η εκπαίδευση τους οικονομικούς στόχους, αλλά θεωρεί ότι,
όταν οι τελευταίοι μονοπωλούν το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τότε ματαιώνεται το
ταίριασμα πολιτικής και πρακτικής, οπότε η πολιτική συνήθως επιφέρει αποτελέσματα αντίθετα από τις
προθέσεις της (π.χ. αν σχεδιαστεί μια πολιτική και δεν ληφθεί υπόψη η συνθετότητα του έργου του
εκπαιδευτικού στο σχολείο).
Πώς λοιπόν τα σχολεία μπορούν να εκπαιδεύσουν τους νέους, ώστε να γίνουν αυτόνομοι και
ελεύθεροι πολίτες στις δημοκρατικές κοινωνίες; H ιδέα της σχολικής κουλτούρας κατέχει κεντρική θέση
στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Η σχολική κουλτούρα
Η «κουλτούρα» γενικά θεωρείται ότι περιλαμβάνει δημιουργήματα του παρελθόντος, που
έχουν ιστορική σημασία, δαδικασίες, βασικές απόψεις και ιδέες. Η κουλτούρα είναι συντηρητική, διότι
μας δίνει παλιές απαντήσεις σε νέες ερωτήσεις, και μεταβαλλόμενη, διότι προσαρμόζεται κάθε φορά σε
νέες επιρροές (βλέπε: Brunner, 1996. Evans, 1996. Finnan, 1996). Υποστηρίζεται μάλιστα (ό.π.) ότι
πραγματικές αλλαγές δεν μπορεί να γίνουν, εάν δεν αλλάξουν οι αντιλήψεις και οι ιδέες. Σε ό,τι αφορά
στη σχολική κουλτούρα, οι Finnan & Levin (2000), περιγράφοντας την κουλτούρα ως μοναδική για
κάθε σχολείο, ξεχωρίζουν πέντε στοιχεία που συνιστούν τις βασικές αρχές για τη σχολική κουλτούρα
και διαμορφώνουν τις διαδικασίες μάθησης μέσα σε αυτό:
1)
Προσδοκίες του σχολείου για τους μαθητές.
2)
Προσδοκίες των μαθητών από τη σχολική τους εμπειρία.
3)
Προσδοκίες από τους ενήλικες της σχολικής κοινότητας.
4)
Αντιλήψεις σχετικά με το ποια εκπαιδευτική πρακτική θεωρείται αποδεκτή.
5)
Βασικές ιδέες και αντιλήψεις σχετικά με το πόσο επιθυμητή είναι μια εκπαιδευτική αλλαγή.
Οι Finnan & Levin (2000) διατυπώνουν την άποψη ότι η σχολική κουλτούρα μπορεί να μεταβάλλεται
με τοπικές πρωτοβουλίες και να αντανακλά μια συναίνεση για το ρόλο του σχολείου στην κοινωνία,
ενώ δεν χρειάζεται να νομιμοποιούνται τα ενδιαφέροντα μιας κυρίαρχης ομάδας σε αυτήν. Παρ’ όλα
αυτά δεν ορίζουν τη σχολική κουλτούρα με βάση κοινωνικά δομημένες ιδέες και αξίες. Υπάρχουν
παράμετροι της σχολικής κουλτούρας που δομούνται τοπικά και διαμορφώνονται από τις μοναδικές
εμπειρίες των συμμετεχόντων σε αυτήν καθώς και από την ιστορία του σχολείου και τη διοίκησή του.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων σε αυτήν συνιστούν τη μοναδικότητα της καθεμιάς
σχολικής κουλτούρας.
Όπως λοιπόν προκύπτει από τη μέχρι τώρα πραγμάτευση του θέματος, απαιτείται να δοθεί μια
ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην επιστημονική ανάλυση των χαρακτηριστικών και των αντικειμενικών στόχων
των εκπαιδευτικών δομών και των διαδικασιών όσο και στα κοινωνικά πλαίσια, τα οποία τις
επηρεάζουν. Μια στροφή, για παράδειγμα, από τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής προς τη
σχολική τάξη κρίνεται απαραίτητη, εάν λάβει κάποιος υπόψη ότι ο εκπαιδευτικός θεσμός που έχει
υπηρετήσει τη βιομηχανική κοινωνία σε ποικίλους τομείς (π.χ. απόκτηση δεξιοτήτων, κοινωνικοποίηση,
επιλογή, κτλ.) φαίνεται να είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένος να συμβάλει στις εξελίξεις της ραγδαία
μεταβαλλόμενης κοινωνίας (Broadfoot, 2001). H παγκοσμιοποίηση, για παράδειγμα, έχει επηρεάσει τις
παραδοσιακές αξίες και τις πρακτικές στις σύγχρονες κοινωνίες και οι αλλαγές που συντελούνται στο
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και στην κουλτούρα υποκινούν πολλές από τις τρέχουσες εντάσεις που
εμφανίζονται και στην εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση μάλιστα υποστηρίζεται συχνά η νεοφιλελεύθερη
εκδοχή της παγκοσμιοποίησης, η οποία επιβάλλει συγκεκριμένες πολιτικές για την αξιολόγηση, τη
χρηματοδότηση, την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, τη διδασκαλία, το αναλυτικό πρόγραμμα, κτλ. (ό.π.).
Εάν λοιπόν τα κράτη επιμένουν να διατηρήσουν τον παραδοσιακό τους ρόλο και επιθυμούν να
αυξήσουν τις γνωστικές δεξιότητες των νέων στο σχολικό σύστημα, θα πρέπει να υποστηρίξουν τη
λειτουργία ενός συστήματος διοίκησης και ελέγχου, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του
εκπαιδευτικού στο έργο του και θα αναγνωρίζει τη συμβολή του στις προσπάθειες βελτίωσης της
ποιότητας της εκπαίδευσης. Κατά πόσον οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για αποκέντρωση του ελέγχου
του αναλυτικού προγράμματος μπορούν να συμβάλουν στην ενδυνάμωση του σχολείου;

Τάσεις ενδυνάμωσης του σχολείου: διαδικασίες αποκέντρωσης στο αναλυτικό
πρόγραμμα
Ο έλεγχος πάνω στο περιεχόμενο του σχολικού αναλυτικού προγράμματος και στους τρόπους
πραγμάτωσής του στις σχολικές τάξεις αποτελεί ένα βασικό σημείο εστίασης των μεταρρυθμίσεων για την
αποκέντρωση της εξουσίας και την ενίσχυση του σχολείου, που δρομολογούνται από αρκετές χώρες.
Αυτό συμβαίνει, διότι το αναλυτικό πρόγραμμα κατέχει κεντρική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία,
μπορεί δε ακόμη να διευκολύνει και προσπάθειες κοινωνικού ελέγχου και κυριαρχίας (Lawton, 1996).
Yπάρχουν χώρες (π.χ. Γαλλία, Ισπανία, κτλ.) που έχουν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο ελέγχου
του αναλυτικού προγράμματος, προκειμένου να γίνει πιο αποκεντρωτική η πολιτική τους
(Spillane and Thompson, 1997. Astiz et al., 2002). Τα νέα κριτήρια και οι στόχοι της αγοράς, που
εκφράζονται με την παραγωγικότητα, τον ανταγωνισμό και την προσαρμοστικότητα στις διεθνείς
αλλαγές, θεωρούνται ως στρατηγικές θέσεις σε μια προοπτική ελέγχου του αναλυτικού προγράμματος,
προκειμένου να προωθηθούν πολιτικές αποκέντρωσης. Δίδεται συνεπώς μεγαλύτερη έμφαση
στα standards, στην αξιολόγηση, στην τακτική του παρεμβατισμού από τις ενδιαφερόμενες ομάδες, στην
αποδοτικότητα (Astiz et al., ό.π.). Τέτοιες πολιτικές και τακτικές συνήθως συνδέονται με την
αναδιοργάνωση κάποιων τομέων της δημόσιας διοίκησης και με την εξασφάλιση συνεργασίας των
αρμόδιων φορέων μεταξύ κεντρικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου για τη λήψη αποφάσεων
σε ό,τι αφορά στο αναλυτικό πρόγραμμα.
H αποκέντρωση βέβαια του ελέγχου του αναλυτικού προγράμματος μπορεί να προκαλέσει
αποκλίσεις και παραλλαγές στην εφαρμογή του στις σχολικές τάξεις, ακόμη και στην ίδια χώρα, εάν
λάβουμε υπόψη ότι αρκετοί είναι οι παράγοντες που πιθανώς επηρεάζουν μια τέτοια διαδικασία, όπως
είναι τα πολιτισμικά δεδομένα μιας περιοχής, οι παραδόσεις, το περιβάλλον, η ιστορική κληρονομιά, η
σχολική κουλτούρα, κτλ. (Davies and Guppy, 1997). Στο σημείο αυτό αξίξει να αναφερθεί ότι αν και
υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία, που σχετίζεται με την πολιτική της αποκέντρωσης, εντούτοις είναι πενιχρά
τα δεδομένα μας σχετικά με τις εμπειρικές συνέπειες μιας τέτοιας πολιτικής στα σχολεία (Heyneman,
2000. Astiz et al., ό.π.).
Ο έλεγχος συνεπώς του αναλυτικού προγράμματος καθώς και η διαδικασία λειτουργίας και
πραγμάτωσής του στο σχολείο δεν παρουσιάζει ομοιομορφία, ούτε επιβάλλεται ένα ενιαίο μοντέλο
διοίκησης. Διαμορφώνονται περισσότερο οι συνθήκες για αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα, οι οποίες
φαίνεται να επηρεάζουν τις καθημερινές εμπειρίες των εκπαιδευτικών και των μαθητών στις τάξεις.

Συμπέρασμα
Καταλήγοντας, η ρητορική για τις εκπαιδευτικές αλλαγές ερμηνεύεται και εφαρμόζεται
με δαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά μέρη. Η πιο πιεστική απαίτηση που προβάλλεται σχετίζεται με
τον πολλαπλασιασμό των δεξιοτήτων και των προσόντων, έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν τα κράτη στον
ανταγωνισμό της παγκόσμιας οικονομίας. Σε αυτήν τη συγκυρία, θεωρείται ότι η αποκέντρωση
αρμοδιοτήτων θα ενισχύσει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και την αποδοτικότητα.
Επιπλέον, χωρίς να αγνοούνται οι δυναμικές που αναπτύσσονται σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, απαιτείται να παρακολουθούνται προσεκτικά και οι αλλαγές που συντελούνται στο
παγκόσμιο σύστημα και να λαμβάνεται υπόψη ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όποιο περιεχόμενο κι αν
έχει, διαμορφώνεται μέσα από μια πολύπλοκη διάδραση, η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στους τοπικούς,
εθνικούς και διεθνείς παράγοντες, γεγονός που επηρεάζει τη λειτουργία του σχολείου καθώς και των
εκπαιδευτικών πρακτικών που πραγματώνονται σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να
ενθαρρύνονται πατερναλιστικές και εξουσιαστικές πολιτικές, προκειμένου να ανταποκρίνονται τα
εκπαιδευτικά συστήματα αποδοτικότερα στις οικονομικές απαιτήσεις. Απεναντίας, αντιμετωπίζοντας τις
προκλήσεις για αλλαγές, παράλληλα με τις τάσεις ενδυνάμωσης του σχολείου (π.χ. στο αναλυτικό
πρόγραμμα, στην παιδαγωγική, στην οργανωτική ανάπτυξη, στη θέση των εκπαιδευτικών κτλ.), θα
πρέπει να αναγνωριστεί στα σχολεία ο ρόλος τους και η συμβολή τους στην ανάπτυξη νέων τύπων
κοινωνικής αλληλεγγύης για οικονομική ανάπτυξη στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Τα σχολεία
θα πρέπει να είναι ανοιχτά σε αλλαγές, προκειμένου να παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να μαθαίνουν
πώς να ελέγχουν ενεργητικά τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες σε μια πολύπλοκη και δυναμική
κοινωνία.
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ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΥ 19ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ
20ΟΥ ΑΙΩΝΑ:
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Βασίλης Α. ΦΟΥΚΑΣ
Μεταπτυχιακός φοιτητής Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εισήγηση εξετάζεται η μορφή και το περιεχόμενο της παιδαγωγικής κατάρτισης των
υποψηφίων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης με φορέα τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών από το 1875 έως το 1910 και η συμβολή των πρώτων καθηγητών Παιδαγωγικής στην εξέλιξή της
ως αυτόνομης επιστήμης στην Ελλάδα.
Η εξέταση του παραπάνω θέματος γίνεται με βάση τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα συγγράμματα των πρώτων καθηγητών που
διδάσκουν Παιδαγωγική στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τον 19 ο και την πρώτη
δεκαετία του 20ου αιώνα· Ιωάννη Πανταζίδη, Χρήστου Παπαδόπουλου, Δημητρίου Ζαγγογιάννη.

ABSTRACT
This paper examines the form and the content of pedagogical training of secondary education
teachers in Faculty of Philosophy of University of Athens from 1875 to 1910 and the contribution of first
professors of Pedagogy in its development as autonomous science in Greece.
This research was based on Courses of study of Faculty of Philosophy of University of Athens, and
the books of professors that teach Pedagogic in the Faculty of Philosophy of University of Athens
at 19th and the first decade of 20th century· Ioannis Pantazidis, Christos Papadopoulos, Dimitrios
Zagoyiannis.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Με την παρούσα ανακοίνωση[1] ανατρέχουμε στις πρώτες προσπάθειες για παιδαγωγική
κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μεταφερόμαστε δηλαδή χρονικά στο
τελευταίο τέταρτο του 19ου και στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Η έμφαση δίνεται στο σημαινόμενο
του υπότιτλου της εισήγησης× στα πρόσωπα, στις προσπάθειές τους, στα προγράμματα σπουδών και
στην εφαρμογή τους στην πράξη, στις προσπάθειες, δηλαδή, που καταβάλλονται προκειμένου να
αναγνωριστεί και να διαχυθεί η αντίληψη της αναγκαιότητας για παιδαγωγική κατάρτιση των υποψηφίων
εκπαιδευτικών με φορέα τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ
Δύο εισαγωγικές επισημάνσεις, οι οποίες δίνουν το ιστορικό πλαίσιο:
Επισήμανση πρώτη: Έως το 1850 το Ελληνικό Σχολείο στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι είναι τελειόφοιτοι Γυμνασίου και διορίζονται στην εκπαίδευση κατόπιν προφορικών και γραπτών
εξετάσεων (ΒΔ 31-12-1836/ 12-1-1837, ΦΕΚ 87/ 31-12-1836, Άρθρα 33-34), ενώ, μετά το 1850 απαιτούνται
διετείς τουλάχιστον σπουδές στο Φιλολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης του μορφωτικού επιπέδου των λειτουργών της βαθμίδας αυτής,
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Παρίσης, 1884, 256-257). Στο Γυμνάσιο διδάσκουν από το 1836,
σύμφωνα με το νόμο – η πράξη δεν είναι αντίστοιχη πάντα – μόνο απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών, οι

οποίοι υποβάλλονται σε θεωρητική και πρακτική εξέταση (ΒΔ 31-12-1836, Άρθρο 98), εκτός από τα
γνωστικά αντικείμενα της μουσικής, των "οικοκυρικών" και της γυμναστικής. Από το 1850 τα προσόντα
τους επαυξάνονται και πλέον καθηγητής Γυμνασίου διορίζεται όποιος καταθέτει δίπλωμα διδάκτορος ή
τουλάχιστον τελειοδιδάκτου της Φιλοσοφικής Σχολής[2] (ΒΔ 18-10-1850, Άρθρο 2).
Επισήμανση δεύτερη: Κατά τον 19ο αιώνα κυριαρχεί σε μία ομάδα λογίων και παιδαγωγών στην
Ελλάδα η αντίληψη του Νεοανθρωπισμού για τη μεγάλη μορφωτική δύναμη των κλασικών κειμένων. Η
αντίληψη αυτή επικρατεί και διαμορφώνει την άποψη ότι η κατανόηση των κλασικών συγγραφέων με τον
παιδαγωγικό προσανατολισμό που εμπεριέχει αναπληρώνει, σε μεγάλο βαθμό, την ανάγκη παιδαγωγικής
κατάρτισης των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα η πρακτική της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών να διαμορφωθεί έτσι, ώστε στο πρόγραμμα σπουδών της να μην συμπεριλαμβάνεται αυτοτελής
διδασκαλία της Παιδαγωγικής. Το κενό, επομένως, σχετικά με το ζήτημα της παιδαγωγικής κατάρτισης
των ελληνοδιδασκάλων και των καθηγητών είναι εμφανές, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της
Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τους οποίους από νωρίς η Παιδαγωγική αποτελεί γνωστικό αντικείμενο του
Προγράμματος Σπουδών των Διδασκαλείων προκειμένου να διδάξουν στα Δημοτικά Σχολεία τόσο του
κράτους όσο και του ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ο Ι. Πανταζίδης και η παιδαγωγική σκέψη στην Ελλάδα (1875-1900): ένας φιλόλογος-παιδαγωγός
Ο πρώτος καθηγητής Πανεπιστημίου που αναφέρεται στην ανάγκη παιδαγωγικής κατάρτισης
των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης είναι ο Ι. Πανταζίδης. Ο Ιωάννης Πανταζίδης διορίζεται τακτικός
καθηγητής της Ελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 4
Σεπτεμβρίου 1875[3] και σχεδόν αμέσως εντάσσει στο πρόγραμμα μαθημάτων του αντικείμενο σχετικό με
την παιδαγωγική κατάρτιση των φοιτητών (Βλ. Πίνακας 1). Είναι ο πρώτος καθηγητής φιλολογίας που
συνδυάζει τις φιλολογικές σπουδές με την παιδαγωγική κατάρτιση και αναλαμβάνει να
διδάξει "Γυμνασιακή Παιδαγωγική" "επί τη ελπίδι ότι θα έλθη καιρός, καθ’ όν και η πολιτεία θ’ απαιτήση
παρά των διδασκάλων της μέσης εκπαιδεύσεως τας αναγκαίας παιδαγωγικάς και διδακτικάς
γνώσεις…" (Πανταζίδης, 1889, κ΄).
Η επιστημονική του κατάρτιση και ειδικότερα οι σπουδές του στη Γερμανία (Πανταζίδης, 1889,
ιζ΄) κατευθύνουν τη σκέψη του στο να κατανοεί τη σημαντικότητα της παιδαγωγικής κατάρτισης των
εκπαιδευτικών και να ανησυχεί καθώς βλέπει να επικρατεί στα Ελληνικά Σχολεία και Γυμνάσια "αμεθοδία
και αναρχία και προς τα παιδαγωγικά αδιαφορία" (Πανταζίδης, 1889, ιδ΄).
Κλασικός φιλόλογος ο ίδιος, δεν περιχαρακώνεται στη μονοδιάστατη υπεράσπιση των κλασικών
σπουδών ούτε θεωρεί την παραδοσιακή αντίληψη ως τη μοναδική πηγή ανθρωπιστικής παιδείας. Ο Ι.
Πανταζίδης, υποστηριχτής της ανθρωπιστικής παιδείας, που θα προκύψει με τη μελέτη των κλασικών
κειμένων, ενδιαφέρεται για την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ήθος/
χαρακτήρα και στο συναίσθημα, ενώ, παράλληλα, επισημαίνει και την αξία της παιδαγωγικής κατάρτισης
λέγοντας: «Άνευ της παιδαγωγικής ταύτης μορφώσεως, οσονδήποτε και αν είνε φιλολογικώς
πεπαιδευμένος ο μέλλων διδάσκαλος, κινδυνεύει διπλούν τινά κίνδυνον…» (Πανταζίδης, 1889, ις΄).
Με σαφήνεια, συνεπώς, υπογραμμίζει την ανάγκη συνύπαρξης της θεωρητικής διδασκαλίας με
τις φροντιστηριακές ασκήσεις, στις οποίες αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση και για τις οποίες ως οδηγό
χρησιμοποιεί το μάθημα της "Γυμνασιακής Παιδαγωγίας" (Πανταζίδης, 1889, κ΄) για τη συστηματική
διδασκαλία του οποίου εκδίδει στα 1889 την "Γυμνασιακή Παιδαγωγική" του, σκοπεύοντας να προσφέρει
ένα χρήσιμο εγχειρίδιο τόσο στους νέους όσο και στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που αποβλέπουν στη
βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου και στην ωφέλεια των διδασκομένων (Πανταζίδης, 1889, κ΄κα΄).
Πίνακας 1:
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Ι. Πανταζίδη (1876-1901)

Καθηγητής
Ι. Πανταζίδης, τακτικός
Καθηγητής

Ακ. Έτος
1876-77 (Χ.Ε.)

Μαθήματα
Περί γυμνασιακής παιδαγωγίας και διδασκαλίας
καθ’ ορισθησομένας ημέρας και ώρας

1877-78 (Χ.Ε.)

1878 (Θ.Ε.)

1879 (Θ.Ε.)
1879-80 (Χ.Ε.)
1880 (Θ.Ε.)
1882-83 (Χ.Ε.)
1883-84 (Χ.Ε.)
1884 (Θ.Ε.)
1884-85 (Χ.Ε.)
1885 (Θ.Ε.)
1885-86 (Χ.Ε.)
1886-87 (Χ.Ε.)
1887-88 (Χ.Ε.)
1888-89 (Χ.Ε.)
1889-90 (Χ.Ε.)
1890-91 (Χ.Ε.)
1891-92 (Χ.Ε.)
1892-93 (Χ.Ε.)
1893-94 (Χ.Ε.)

Πέθανε το 1900[4]

1894 (Θ.Ε.)
1894-95 (Χ.Ε.)
1897-98 (Χ.Ε.)
1898-99 (Θ.Ε.)
1899-1900
(Χ.Ε.)
1899-1900
(Θ.Ε.)
1900-1901
(Χ.Ε.)

Εν τω φροντιστηρίω συνθετικάς ασκήσεις επί
θεμάτων εκ της γυμνασιακής παιδαγωγίας και
διδασκαλίας (1 Ω/Ε)
Εν τω φροντιστηρίω συνθετικάς ασκήσεις επί
θεμάτων εκ της γυμνασιακής παιδαγωγίας και
διδασκαλίας (1Ω/Ε)
Περί γυμνασιακής παιδαγωγίας και διδασκαλίας
(2Ω/Ε)
Περί γυμνασιακής παιδαγωγίας και διδασκαλίας
[συνέχειαν και τέλος] (2Ω/Ε)
Περί γυμνασιακής παιδαγωγίας και διδασκαλίας
[τέλος] (2Ω/Ε)
Γυμνασιακή παιδαγωγία (2Ω/Ε)
Γυμνασιακή παιδαγωγία (2Ω/Ε)
Γυμνασιακή παιδαγωγία (2Ω/Ε)
Γυμνασιακής παιδαγωγίας εξακολούθησις και
τέλος (1Ω/Ε)
Παιδαγωγικό Φροντιστήριο (2Ω/Ε)
Ασκήσεις εν τω παιδαγωγικώ φροντιστηρίω
(4Ω/Ε)
Ασκήσεις εν τω παιδαγωγικώ φροντιστηρίω
(2Ω/Ε)
Ασκήσεις εν τω παιδαγωγικώ φροντιστηρίω
(1Ω/Ε)
Ασκήσεις εν τω παιδαγωγικώ φροντιστηρίω
(1Ω/Ε)
Ασκήσεις εν τω παιδαγωγικώ φροντιστηρίω
(1Ω/Ε)
Ασκήσεις εν τω παιδαγωγικώ φροντιστηρίω
(1Ω/Ε)
Γυμνασιακή παιδαγωγική εν τω φροντιστηρίω
(2Ω/Ε)
Γυμνασιακή παιδαγωγική και ασκήσεις εν τω
Παιδαδαγωγικώ φροντιστηρίω (1Ω/Ε)
Παιδαγωγικαί ασκήσεις [καθ’ ορισθησομένας
ημέρας και ώρας]
Παιδαγωγικαί ασκήσεις (2Ω/Ε)
Παιδαγωγικαί ασκήσεις (2Ω/Ε)
Ασκήσεις εν τω φροντιστηρίω (2Ω/Ε)
Ασκήσεις εν τω φροντιστηρίω (2Ω/Ε)
Ασκήσεις εν τω φροντιστηρίω (1Ω/Ε)
Ασκήσεις εν τω φροντιστηρίω (2Ω/Ε)
Ασκήσεις εν τω φροντιστηρίω (2Ω/Ε)

Πηγή: Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής 1875-1901
Παράλληλα, υποστηρίζει την ιδέα των παιδαγωγικών σεμιναρίων, τα οποία αποτελούν γερμανικό
δάνειο[5]. Η δράση του στο Παιδαγωγικό Φροντιστήριο διαγράφεται μέσα από τους απολογισμούς του

ίδιου ως διευθυντή κατά τα έτη τα οποία διδάσκει σε αυτό. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά που
καταθέτει κατά το ακαδημαϊκό έτος 1892-1893, στην οποία παρουσιάζει το έργο που επιτελείται στο
Παιδαγωγικό Φροντιστήριο (Τα κατά την πρυτανείαν Ιωάννου Πανταζίδου…, 1894, 175-176) και η οποία
αποτυπώνει την κατάσταση που επικρατεί στον φθίνοντα 19ο αιώνα σχετικά με την παιδαγωγική
κατάρτιση των εκπαιδευτικών· λίγες ώρες διδασκαλίας παιδαγωγικών μαθημάτων (1 ή 2 ΩΕ), έμφαση
στις μεταφραστικές και συνθετικές ασκήσεις, στις εξετάσεις και τις θεματογραφικές ασκήσεις, ελλιπής
συμμετοχή των φοιτητών (λίγο περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχουν ουσιαστικά/ ενεργά στα
παιδαγωγικά μαθήματα, ακριβέστερα το 51,7% των εγγεγραμμένων).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι υποδειγματικές ασκήσεις δεν γίνονται την περίοδο αυτή σε
πρότυπο Ελληνικό Σχολείο ή Γυμνάσιο, η σύσταση των οποίων θεωρείται απαραίτητη για την πρακτική
άσκηση των φοιτητών, και δεν έχουν ως αποδέκτη μαθητές, αλλά τους ίδιους τους φοιτητές του
Φροντιστηρίου.
Η συμβολή του Ι. Πανταζίδη στην παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης
είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ξεχωριστή σημασία που αποδίδει στην πρακτική άσκηση των φοιτητών του
συντείνουν στο να υποστηρίξει κανείς ότι πρόκειται για τον πρώτο φιλόλογο που αντιλαμβάνεται την αξία
της Παιδαγωγικής για την προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν απομακρύνεται από μια
"ανθρωπιστική" αντίληψη της Παιδαγωγικής, αλλά αντίθετα, ερειζόμενος σε μία "ανθρωπιστική"
Παιδαγωγική καταλήγει στην ανάγκη επεξεργασίας μιας συγκεκριμένης "παιδαγωγικής τεχνολογίας". Ως
προς το σημείο αυτό οι ξένες επιδράσεις του – κυρίως γερμανικές – διαμορφώνουν μια πρακτικού
χαρακτήρα Παιδαγωγική και την αντίστοιχης κατεύθυνσης Παιδαγωγική τεχνολογία (παιδαγωγικές
εφαρμογές, οδηγητική).
Χ. Παπαδόπουλος (1878-1903): ένας φιλόσοφος – παιδαγωγός
Η δεύτερη προσωπικότητα, η οποία συμβάλλει στην εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης στην
Ελλάδα την περίοδο αυτή είναι ο Χρήστος Παπαδόπουλος[6]. Από τα πρώτα χρόνια της πανεπιστημιακής
του καριέρας συμπεριλαμβάνει στο Πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματα Παιδαγωγικής (Βλ. Πίνακας
2), για την καλύτερη διδασκαλία της οποίας στα 1879 μεταφράζει την "Γενική Παιδαγωγική και
Διδακτική" του καθηγητή της Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου της Πράγας G. A. Lindner,
την οποία εκδίδει για πρώτη φορά στα 1880.
Πίνακας 2:
Καθηγητής
Χρήστος
Παπαδόπουλος,
υφηγητής

Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων 1879-1903
Ακ. Έτος

Μάθημα

1879 (Θ.Ε.)

1879-80 (Χ.Ε.)
1880 (Θ.Ε.)
Χρήστος
Παπαδόπουλος,
τακτικός καθηγητής

1883 (Θ.Ε.)

1884-85 (Χ.Ε.)
1884-85 (Θ.Ε.)
1891-92 (Χ.Ε.)

1892-93 (Χ.Ε.)

1894-95 (Χ.Ε.)

Παιδαγωγική (1 ΩΕ)

Παιδαγωγία [καθ’ ορισθησομένας ημέρας και
ώρας]
Παιδαγωγία [καθ’ ορισθησομένας ημέρας και
ώρας]
Παιδαγωγική (2ΩΕ)

Παιδαγωγική (2ΩΕ)
Εξακολούθησις της γενικής Παιδαγωγικής και
Διδακτικής (2ΩΕ)
Εν τω φιλολογικώ φροντιστηρίω παιδαγωγικάς
ασκήσεις, ήτοι θεωρία και πράξις της
Γυμνασιακής παιδαγωγίας (1ΩΕ)
Ασκήσεις εν τω παιδαγωγικώ φροντιστηρίω
(1ΩΕ)
Παιδαγωγική (1ΩΕ)
Παιδαγωγική (2ΩΕ)

1897-98 (Χ.Ε.)

Ασκήσεις εν τω παιδαγωγικώ φροντιστηρίω
(1ΩΕ)
1898-99 (Χ.Ε.)
Ασκήσεις εν τω φροντιστηρίω (1ΩΕ)
1899-1900 (Χ.Ε.) Ασκήσεις εν τω φιλοσοφικώ φροντιστηρίω (1
ΩΕ)
1899-1900 (Θ.Ε.) Ασκήσεις εν τω φιλοσοφικώ φροντιστηρίω (1
ΩΕ)
1900-1901 (Χ.Ε.) Ασκήσεις εν τω φιλοσοφικώ φροντιστηρίω (1ΩΕ)
1900-1901 (Θ.Ε.) Ασκήσεις εν τω φιλοσοφικώ φροντιστηρίω (1ΩΕ)
1901-1902 (Χ.Ε.) Ασκήσεις εν τω φιλοσοφικώ φροντιστηρίω (1ΩΕ)
1902-1903 (Χ.Ε.) Ασκήσεις εν τω φιλοσοφικώ φροντιστηρίω (1ΩΕ)
Πηγή: Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής 1879-1903
Ο Χ. Παπαδόπουλος αντιλαμβάνεται την Παιδαγωγική ως επιστήμη και θεωρεί την Ψυχολογία, τη
Λογική και την Ηθική βοηθητικές επιστήμες προς την πρώτη, γεγονός που τον εντάσσει στους οπαδούς
της Ερβαρτιανής Παιδαγωγικής στην Ελλάδα. Κατά τον Χ. Παπαδόπουλο, η Παιδαγωγική ανήκει στις
πρακτικές/ εφαρμοσμένες επιστήμες, ενώ χαρακτηρίζεται "πρακτική τεχνολογία".
Σε ό,τι αφορά στον τομέα της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/ μελλοντικών εκπαιδευτικών, η
συμβολή του Χ. Παπαδόπουλου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναλαμβάνει παιδαγωγικές ασκήσεις
στο Παιδαγωγικό Φροντιστήριο, οι οποίες περιστρέφονται γύρω από γενικότερα ζητήματα της
Παιδαγωγικής και της Διδακτικής (Τα κατά την πρυτανείαν Παύλου Ιωάννου…, 1893, 212) και ασκεί τους
φοιτητές στην ψυχολογική θεμελίωση των αρχών της Διδακτικής (Ευθύναι πρυτανείας Σ. Μαγγίνα…, 1899,
168). Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1901-1902, έτος κατά το οποίο έχει παυθεί ο πρώτος καθηγητής
Παιδαγωγικής, Δ. Ζαγγογιάννης, από τα καθήκοντά του και το μέλλον της Παιδαγωγικής επιστήμης
φαντάζει αβέβαιο, ο Χ. Παπαδόπουλος εξακολουθεί να περιλαμβάνει ζητήματα Παιδαγωγικής και
Διδακτικής στα φροντιστηριακά του μαθήματα (Ευθύναι πρυτανείας Σ. Μαγγίνα…, 1899, 92), στο πλαίσιο
του Φιλοσοφικού Φροντιστηρίου.
Η συνεισφορά του Χ. Παπαδόπουλου στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εξέλιξη της Παιδαγωγικής
επιστήμης στην Ελλάδα υπήρξε καθοριστική. Υιοθετεί τις ιδέες του J. F. Herbart και προσπαθεί να τις
μετακενώσει στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Με τον Χ. Παπαδόπουλο γίνεται το πέρασμα
από τις αρχές του Νεοανθρωπισμού στα συστηματικά οργανωμένα στάδια της ερβαρτιανής θεωρίας.
Αποτελεί με άλλα λόγια τη γέφυρα μεταξύ του νεοανθρωπιστή Ι. Πανταζίδη και του καθαρά ερβαρτιανού
Δ. Ζαγγογιάννη.
Αριστείδης Σπαθάκης (1879): η αποτυχία μιας προσπάθειας αυτονόμησης της Παιδαγωγικής
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε και την αποτυχημένη προσπάθεια αυτονόμησης της
Παιδαγωγικής από τον Αριστείδη Σπαθάκη (Στάμος, 1968, 20), τον Ιανουάριο του 1879, με την υποβολή
αίτησης προς την κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής προκειμένου να διδάξει ως υφηγητής το μάθημα της
Παιδαγωγικής[7]. Η τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Φ. Πυλαρινό, Φ. Ιωάννου και Ν. Κοτζιά [8],
δεν κάνει δεκτή τη διατριβή του Α. Σπαθάκη προβάλλοντας το επιχείρημα ότι αυτή είχε δημοσιευτεί
προηγουμένως στο περιοδικό σύγγραμμα που εξέδιδε ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» και
συστήνει στον υποψήφιο να ετοιμάσει άλλη διατριβή [9]. Την 6η Νοεμβρίου 1879 ο Α. Σπαθάκης
παρουσιάζεται εκ νέου ενώπιον των καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών σε προφορική
δοκιμασία. Το θέμα που του ανατίθεται να παρουσιάσει έχει ως εξής: «Έκθεσις της σχέσεως της
Παιδαγωγικής προς την Φιλοσοφίαν καθόλου». Μετά το πέρας της δοκιμασίας οι καθηγητές Φ. Πυλαρινός
και Ν. Κοτζιάς εκφράζουν τη γνώμη ότι ο υποψήφιος «δεν έλυσε το θέμα, όπερ τω εδόθη» (Πρακτικά
συνεδριάσεων καθηγητών Φιλοσοφικής Σχολής, 1879, 183). Αντίθετη άποψη διατυπώνουν οι καθηγητές
Ι. Πανταζίδης, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Αθ. Ρουσόπουλος και Α. Χρηστομάνος. Παρ’ όλα αυτά, όμως, η
απόφαση, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, είναι αρνητική (Πρακτικά συνεδριάσεων καθηγητών
Φιλοσοφικής Σχολής, 1879, 184). Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι ήδη από το 1875 ο Α.
Σπαθάκης δημοσιεύει "Εγχειρίδιον Παιδαγωγικής προς χρήσιν των επιτετραμμένων την των παίδων
αγωγήν", πριν ακόμα η Παιδαγωγική αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας στη Φιλοσοφική Σχολή, στο
οποίο η επίδραση από τους κλασικούς συγγραφείς είναι εμφανής.

Έτσι, παρακολουθώντας την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια αυτονόμησης της Παιδαγωγικής
στο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών γίνεται αντιληπτή η τάση που επικρατεί την περίοδο αυτή σχετικά
με τη θέση των Παιδαγωγικών μαθημάτων στο Πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου. Μια τάση που
επικρατεί τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική και συνδέει αναπόσπαστα την Παιδαγωγική με την
Φιλοσοφία (Woodring, 1975, 1-24).

Ο Δ. ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (1896-1901) ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΗΣ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η περίοδος της αναδιοργάνωσης έχει ως αφετηρία της το 1896, έτος κατά το οποίο δημοσιεύεται
η διατριβή του Δημητρίου Ζαγγογιάννη με τίτλο "Παιδαγωγούσα διδασκαλία, ήτοι έννοια και
ουσιωδέσταται ταύτης απαιτήσεις" με την οποία διορίζεται υφηγητής της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο,
αν και ποτέ δεν διδάσκει από τη θέση αυτή (Κατερέλου-Ζαπανιώτη, 1990)[10]. Στο σύγγραμμα αυτό
οριοθετούνται οι έννοιες ‘παιδαγωγούσα διδασκαλία’ και ‘παιδαγωγούντα σχολεία’ και αναλύονται
διεξοδικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθιστούν την διδασκαλία ως τέτοια[11].
Το Μάιο του 1899, ύστερα από συζήτηση που προηγήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή σχετικά με την
αναγκαιότητα ίδρυσης Έδρας της Παιδαγωγικής, ο υπουργός Παιδείας Α. Ευταξίας απευθύνει ερώτημα
για κάλυψη της Έδρας της Παιδαγωγικής προς τη Φιλοσοφική Σχολή, η οποία προτείνει τον Δ.
Ζαγγογιάννη για τη θέση του καθηγητή Παιδαγωγικής, επικαλούμενη την ευδόκιμη υπηρεσία του στα
Γυμνάσια και στα Διδασκαλεία και τα πολλά φιλολογικά και παιδαγωγικά του έργα.
Στο πρώτο μάθημά του ο Δ. Ζαγγογιάννης προσδιορίζει το περιεχόμενο της Έδρας της
Παιδαγωγικής (Ζαγγογιάννης, 1900, 181) κάνοντας εμφανές ότι την πρώτη θέση στην παιδαγωγική του
θεωρία κατέχει η "Γενική Παιδαγωγική" (Ζαγγογιάννης, 1900, 179). Ο Δ. Ζαγγογιάννης συνδέει
τη "Γυμνασιακή Παιδαγωγική" με τη "Γενική Παιδαγωγική". Πιστεύει ότι κάθε επιμέρους ζήτημα επιλύεται
αναγόμενο σε γενικές και θεμελιώδεις αρχές της "Γενικής Παιδαγωγικής". Επιπλέον, συμφωνώντας με τις
αρχές του J. F. Herbart θεωρεί αδύνατο να διαχωρίζει κανείς την Ηθική και την Ψυχολογία από τη
διδασκαλία της "Γενικής Παιδαγωγικής".
Ο Δ. Ζαγγογιάννης, όμως, δεν αρκείται στη θεωρητική διδασκαλία της Παιδαγωγικής επιστήμης.
Τη συνδέει άμεσα με την εκπαιδευτική πράξη (Ζαγγογιάννης, 1900, 181-182) και εξαίρει την αξία των
υποδειγματικών διδασκαλιών στο πλαίσιο της παροχής παιδαγωγικής κατάρτισης στους φοιτητές της
Φιλοσοφικής Σχολής και μέλλοντες εκπαιδευτικούς (Ζαγγογιάννης, 1900, 182). Ο τίτλος του μαθήματός
του στο Πρόγραμμα σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1899-1900 "Εισαγωγή
εις την Παιδαγωγικήν, είτα δε Γενικήν Διδακτικήν", κάνει σαφή τη σύνδεση θεωρίας (Παιδαγωγική) και
πράξης (Διδακτική).

Πίνακας 3:
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Δ. Ζαγγογιάννη (1899-1901)

Καθηγητής
Δημήτριος
Ζαγγογιάννης,
τακτικός
καθηγητής της
Γυμνασιακής
Παιδαγωγικής

Ακ. Έτος
1899-1900 (Χ.Ε.)

1899-1900 (Θ.Ε.)

Μάθημα
Εισαγωγή εις την Παιδαγωγικήν, είτα δε Γενική
Διδακτική (3 Ω/Ε)

Συνέχεια και τέλος Γενικής Διδακτικής, είτα δε
Γυμνασιακή Παιδαγωγική (3Ω/Ε)
Παιδαγωγικό Φροντιστήριο καθ’ οριζομένην
εκάστοτε ημέραν και ώραν

1900-1901 (Χ.Ε.)

Παιδαγωγικό Φροντιστήριο (1Ω/Ε)
Γυμνασιακή Παιδαγωγική (3Ω/Ε)

Πηγή: Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής 1899-1901
Τα δύο τελευταία χρόνια της ακαδημαϊκής του θητείας, 1899-1901, ο Δ. Ζαγγογιάννης
διδάσκει "Γυμνασιακή Παιδαγωγική" καθώς και υποδειγματικές διδασκαλίες διαφόρων μαθημάτων σε
όλες τις τάξεις του Γυμνασίου με σκοπό τη διασάφηση και κατανόηση από τους φοιτητές των θεωριών
της Γενικής Διδακτικής. Δοκιμαστικές διδασκαλίες από τους ίδιους τους φοιτητές δεν γίνονται την περίοδο
αυτή, λόγω του γεγονότος ότι το Παιδαγωγικό Φροντιστήριο βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο (Τα κατά
την πρυτανείαν Κωνσταντίνου Μητσόπουλου…, 1902, 129).
Στα 1901, όμως, έρχεται η απόλυση του Δ. Ζαγγογιάννη να φανερώσει ότι δεν έχει ωριμάσει
ακόμα το αίτημα για παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην ελληνική
κοινωνία. Το αίτημα τίθεται πιο επιτακτικά και συζητείται σε μεγάλο εύρος λίγα χρόνια αργότερα (1904)
στο "Πρώτο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο".

1901-1910:

ΑΝΑΜΕΣΑ

ΣΤΗΝ

ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΑΙ

ΤΟΝ

ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟ

Το σημαντικό βήμα που είχε γίνει με τη σύσταση Έδρας Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
αίρεται έπειτα από την απόφαση του υπουργού Παιδείας Σ. Στάη να απολύσει τον Δ. Ζαγγογιάννη από τη
θέση του Καθηγητή και να καταργήσει την Έδρα γεγονός που αποδεικνύει ότι η οπισθοδρόμηση είναι
πλέον "προ των Προπυλαίων". Ο νέος υπουργός Παιδείας εισάγει νέα φιλοσοφία και ακολουθεί
διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική από αυτήν του προκατόχου του.
Το Νοέμβριο του 1900, ο Σ. Στάης καταθέτει στη Βουλή νομοσχέδια μεταξύ των οποίων και
το "Περί ιδρύσεως Διδασκαλείου της Μέσης Εκπαιδεύσεως". Από τη μελέτη της εισηγητικής έκθεσης του
νομοσχεδίου αυτού φαίνεται ότι επιδιώκεται μετατόπιση του κέντρου βάρους από τη θεωρητική
παιδαγωγική κατάρτιση[12] στην όσο το δυνατόν πληρέστερη πρακτική παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια των μελλοντικών εκπαιδευτικών[13]. Για το λόγο αυτό, παράλληλα, ο Σ. Στάης διοργανώνει
επιμορφωτικά σεμινάρια στην Αθήνα για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς κατά τους θερινούς μήνες του
1900 και 1901[14], τα οποία αξιολογούνται αρνητικά από τον Δ. Ζαγγογιάννη.
Στα 1908 ο, για τρίτη φορά, υπουργός Παιδείας Σ. Στάης επαναφέρει το ζήτημα της ίδρυσης
Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης[15], το οποίο ιδρύεται, τελικά, το 1910 με πρώτο διευθυντή τον Νικόλαο
Εξαρχόπουλο, και σκοπό να παράσχει στους λειτουργούς της μέσης βαθμίδας τη δέουσα θεωρητική
παιδαγωγική μόρφωση και πρακτική άσκηση. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνονται επτά
μαθήματα και η διδασκαλία τους καλύπτει συνολικά 13 ώρες εβδομαδιαίως:
Πίνακας 4:
Πρόγραμμα μαθημάτων Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης (1910)
Μάθημα

Ώρες διδασκαλίας
2
1
2

Ποσοστό (%)
15,4
7,7
15,4

Ψυχολογία
Ηθική
Στοιχεία φυσιολογίας και
σχολικής υγιεινής
Παιδαγωγική
4
30,8
Ιστορία της Παιδαγωγικής
2
15,4
Διδακτική, γενική και ειδική
1
7,7
Ερμηνεία της νομοθεσίας της
1
7,7
Μ.Ε.
Σύνολο
13
100
Πηγή: ΒΔ. «Περί παιδαγωγικής μορφώσεως και δοκιμασίας των λειτουργών της Μέσης Εκπαιδεύσεως»,
Άρθρον 3.

Από τη μελέτη του παραπάνω Πίνακα είναι δυνατόν να διαπιστώσει κανείς το περιεχόμενο της
παιδαγωγικής κατάρτισης που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης την περίοδο
αυτή. Διαπιστώνεται ότι η Ψυχολογία, η Ηθική, η Ιστορία της Παιδαγωγικής καθώς και ζητήματα
διοίκησης της εκπαίδευσης (Ερμηνεία της νομοθεσίας) αποτελούν βάση για την παρεχόμενη παιδαγωγική
κατάρτιση. Αντίθετα, η Διδακτική (γενική και ειδική) αντιπροσωπεύεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του
Διδασκαλείου με 1ΩΕ. Σε ό,τι αφορά τον τομέα της πρακτικής άσκησης, πρέπει να αναφερθεί ότι
προβλέπονται 2 ώρες ημερισίως για αυτήν.

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ
Η περίοδος των αναζητήσεων, των θέσεων, των αντιθέσεων και της διερεύνησης του σχετικού
προβληματισμού, ως προς ένα βαθμό, κλείνει με την θεσμοθέτηση του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης.
Η στόχευση στην απαλλαγή της Μέσης Εκπαίδευσης από αμαθείς και ανίκανους εκπαιδευτικούς σταδιακά
δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες, που καθιστούν σαφές ότι η παιδαγωγική κατάρτιση προσδίδει την
ειδοποιό διαφορά μεταξύ του "ικανού δασκάλου" και του "καλού επιστήμονα". Η νέα περίοδος που ανοίγει,
μετά το 1910, σηματοδοτείται, για τη Μέση Εκπαίδευση, από την ίδρυση αυτοτελούς Διδασκαλείου, το
οποίο ενισχύει τον συγκεντρωτισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος καθώς ελέγχει απόλυτα τη
βαθμίδα αυτή τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο· η ανέλιξη των εκπαιδευτικών και η
διακίνηση των ιδεών είναι πλέον πιο δύσκολη, γεγονός που μας οδηγεί στο να θεωρήσουμε την ενέργεια
αυτή ως οπισθοδρόμηση ή και αναχρονισμό.
Η εισαγωγή, επομένως, της Παιδαγωγικής ως επιστήμης στην Ελλάδα, όπως διαφαίνεται από όσα
παρουσιάστηκαν, γίνεται με αργούς ρυθμούς και με ιδιαίτερη διστακτικότητα, η οποία είναι δυνατόν να
ερμηνευθεί ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μη ετοιμότητας ή απροθυμίας αποδοχής καινοτόμων
παιδαγωγικών αντιλήψεων και προώθησης αντίστοιχων εκπαιδευτικών πρακτικών κατά την τελευταία
εικοσιπενταετία του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα.
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ΒΔ. "Περί εξετάσεων των ελληνοδιδασκάλων" της 18-10-1850, στο: Σ. Παρίση, Ανωτέρα και Μέση
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[1]

Το ζήτημα της παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το
1837 έως το 1910 αποτελεί αντικείμενο της μελέτης μου, που εκπονείται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
[2]
Η πραγματικότητα είναι διαφορετική· ο νόμος δεν τηρείται πιστά και για κάποια χρόνια το υπουργείο
διορίζει τους επονομαζόμενους ‘βοηθούς’ προκειμένου να πληρωθούν οι κενές θέσεις των
ελληνοδιδασκάλων και προάγει στη θέση του καθηγητή σχολάρχες και ελληνοδιδασκάλους ως
‘αναπληρωτές καθηγητές’. Πρβλ. στην Έκθεση του υπουργού Παιδείας Β. Κ. Νικολόπουλου, η οποία
ανακοινώθηκε την 23η Οκτωβρίου 1863 και δημοσιεύθηκε δύο χρόνια αργότερα, το 1865. "Έκθεσις προς
την Α.Μ. τον Βασιλέα περί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως", Εφημερίς των
Φιλομαθών, έτ.ΙΓ΄, αριθμ.558 (1-5-1865) και 559 (8-5-1865).
[3]
Το Πρακτικό του διορισμού του δεν σώζεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά η
ημερομηνία διορισμού του αναγράφεται στους πίνακες του Παραρτήματος του έργου του Ι.
Πανταζίδη, Χρονικόν της πρώτης πεντηκονταετίας του Ελληνικού Πανεπιστημίου, Αθήνα 1889.
[4]
Ο Ι. Πανταζίδης πεθαίνει αιφνιδίως το Νοέμβριο του 1900, ενώ στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων
της Φιλοσοφικής Σχολής προβλέπεται να διδάξει 4 ΩΕ.
[5]
Τέτοια σεμινάρια οργανώθηκαν από τους H. Schiller, T. Ziller, K. V. Stoy και O. Frick στη Γερμανία,
προκειμένου να μετατρέψουν την παιδαγωγική θεωρία σε πράξη. Πρβλ. Δ. Μωραΐτης, Ιστορία της
Παιδαγωγικής, Εν Αθήναις: τύποις Εκδοτικής Α.Ε., 1927, σσ.184-185.
[6]
Ο Χ. Παπαδόπουλος στις 27 Απριλίου 1878 διορίζεται υφηγητής της Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα διευθύνει το επί νέων βάσεων ιδρυθέν Διδασκαλείο Αθηνών.
Στις 17 Σεπτεμβρίου 1880 διορίζεται έκτακτος καθηγητής της Φιλοσοφίας και στις 24 Σεπτεμβρίου του
ίδιου έτους επίτιμος καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο, ως διάδοχος του Φ. Ιωάννου. Την
6η Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου διορίζεται τακτικός καθηγητής.
[7]
Το θέμα της υπό υφηγεσία διατριβής του είχε τον τίτλο: «Περί του ηθικού χαρακτήρος της κατά
Πλάτωνα παιδείας». Η πραγματεία αυτή δημοσιεύτηκε στην Αθήνα από το τυπογραφείο του "Παρνασσού"
στα 1878 και αναδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Πλάτων (έτος Α΄, τχ.2, 30 Νοεμβρίου 1878, σσ.33-51).
[8]
Από την ειδικότητα των καθηγητών που η σχολή όρισε ως αρμόδιους να αποφανθούν για την διατριβή
του Α. Σπαθάκη, γίνεται αντιληπτό ότι η Παιδαγωγική θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως τμήμα της
Φιλοσοφίας.
[9]
Λίγες ημέρες αργότερα σε συνεδρίασή της η Φιλοσοφική Σχολή προκειμένου να αποφασίσει για την
αίτηση του διδάκτορα της Φιλοσοφικής Αθηνών Π. Καββαδία με την οποία ζητούσε να διδάξει ως
υφηγητής το μάθημα της ιστορίας της καλλιτεχνίας και ειδικότερα την ιστορία της πλαστικής, παραβλέπει

το γεγονός ότι ο υποψήφιος διδάκτωρ Π. Καββαδίας είχε παρουσιάσει τη διατριβή του και στο Ινστιτούτο
της Ρώμης και στην Γερμανική Σχολή Αθηνών, βλ. Πρακτικά συνεδριάσεων καθηγητών Φιλοσοφικής
Σχολής, 1879.
[10]
Τα επιχειρήματα της Α. Κατερέλου-Ζαπανιώτη ενισχύω στην υπό εκπόνηση μεταπτυχιακή μου εργασία.
[11]
Τέτοιοι όροι και προϋποθέσεις είναι: το ενδιαφέρον, η αφομοίωση, η αυτενέργεια και η συγκέντρωση
των μαθημάτων. Πρβλ. Δ. Ζαγγογιάννης, Παιδαγωγούσα διδασκαλία, ήτοι έννοια και ουσιωδέσταται
ταύτης απαιτήσεις, Διατριβή επί υφηγεσία του μαθήματος της Παιδαγωγικής, Εν Αθήναις, 1896.
[12]
Ο Αθανάσιος Ευταξίας φαίνεται να στηρίζει την όσο το δυνατόν πληρέστερη θεωρητική παιδαγωγική
κατάρτιση με την ίδρυση έδρας Παιδαγωγικής [η θεωρητική παιδαγωγική μόρφωση παρέχεται στο
Πανεπιστήμιο]· η πρακτική παιδαγωγική κατάρτιση είναι δυνατή μόνο σε πρότυπο Λύκειο [μετά τη
φοίτηση στο Πανεπιστήμιο].
[13]
Ο Σ. Στάης εμφανίζεται θιασώτης της πρακτικής παιδαγωγικής κατάρτισης. Η φίλα προσκείμενη
εφημερίδα Το άστυ αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Η ριζική μεταρρύθμισις, την οποία εισήγαγεν ο
υπουργός της παιδείας κ. Στάης εις το πρόγραμμα των μαθημάτων της μέσης και κατωτέρας
εκπαιδεύσεως, παρουσιάζει σπουδαίον βήμα της επί το πρακτικώτερον μετατροπής του κρατούντος εν
Ελλάδι οικτρού εκπαιδευτικού συστήματος. Έως τώρα επιστεύετο, ότι ο όγκος των βιβλίων, η πλημμύρα
των ωρών της διδασκαλίας, αυτή κατήρτιζε τους μαθητάς πανσόφους και παντογνώστας, όσον δε
περισσοτέρας ώρας την εβδομάδα διδάσκονται οι Ελληνόπαιδες, επί τοσούτον αι γνώσεις των πλουτίζονται
και η γραμματική των μόρφωσις τελειοποιείται…». Πρβλ. "Το νέον εκπαιδευτικόν σύστημα", Το άστυ,
έτ.ΙΕ΄, περ.Β΄, αρ.3549, (26-9-1900), σ.1.
[14]
Το 1900 κλήθηκαν στην Αθήνα οι εν ενεργεία ελληνοδιδάσκαλοι και καθηγητές προκειμένου να
ακούσουν παιδαγωγικά μαθήματα. Όσοι προσήλθαν διαιρέθηκαν σε τρία τμήματα: στο πρώτο δίδαξε ο
Δ. Ζαγγογιάννης, Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο, στο δεύτερο ο Φ. Γεωργαντάς, Γενικός
Επιθεωρητής της Δημοτικής Εκπαίδευσης και στο τρίτο ο Χαρίσιος Παπαμάρκου, Διευθυντής του
Διδασκαλείου Αθηνών. Τα σεμινάρια αυτά επαναλήφθηκαν και την επόμενη χρονιά.
[15]
Βλ. "Αιτιολογική Έκθεσις επί του νομοσχεδίου «περί ιδρύσεως διδασκαλείου της μέσης
εκπαιδεύσεως»", στο: Εκπαιδευτικά νομοσχέδια υποβληθέντα εις την Βουλήν των Ελλήνων υπό του
υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Σ. Ε. Στάη κατά τον Νοέμβριον του 1908.
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Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης

Α) Οι θεωρητικές αναφορές και οι υποθέσεις
Μεθοδολογικά, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια κοινωνική έρευνα –και ως εκ τούτου μια έρευνα
στην εκπαίδευση- από δύο αφετηρίες. Η πρώτη μας οδηγεί από τη θεωρία στα εμπειρικά δεδομένα και
καταλήγει στον έλεγχο (αποδοχή ή απόρριψη) της θεωρίας (παραγωγή [1]), ενώ η δεύτερη ξεκινά από τα
δεδομένα και καταλήγει στην αποδοχή, ή τη συγκρότηση της θεωρίας (επαγωγή [2])
(βλ. Spiegel 1977και Κελπανίδης 2003).
Σ’ αυτή την εργασία θα επιχειρήσουμε την εξέταση του ιστορικού υλικού μας (αναλυτικά
προγράμματα της μέσης γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης) με βάση την πρώτη προσέγγιση. Με αφετηρία
μία συγκεκριμένη θεωρητική ανάλυση και ερμηνεία του τρόπου συγκρότησης των αναλυτικών
προγραμμάτων, θα εφαρμόσουμε μεθοδολογικά την ίδια εννοιολογική κατηγορία ανάλυσης στα
προγράμματα, προκειμένου να επαληθεύσουμε ή να διαψεύσουμε τις θεωρητικές αρχές στις οποίες
βασίστηκε η ερμηνεία του τρόπου συγκρότησης των προγραμμάτων της μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, αν εξετάσουμε τις προσεγγίσεις που υπήρξαν πάνω στη σχέση των αναλυτικών
προγραμμάτων με την (κυρίαρχη) ιδεολογία (π.χ. Νούτσος 1988), στη μεγάλη πλειοψηφία τους,
μπορούμε να παρατηρήσουμε μια συστηματική προσήλωση σε μια συγκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση,
η οποία αντλεί από τον στρουκτουραλιστικό μαρξισμό και εδράζεται στην a priori αποδοχή της σχέσης
εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών: α) αναλυτικών προγραμμάτων, β) κυρίαρχης ιδεολογίας και γ)
αστικής τάξης (βλ. και Bernstein 1991). Οι προσεγγίσεις αυτές θεωρούσαν τα αναλυτικά προγράμματα
ως ένα μέσο με το οποίο επιβαλλόταν η κυρίαρχη ιδεολογία, μέσω της οποίας νομιμοποιούταν και
εκλογικευόταν ο τρόπος παραγωγής και οι όροι της κοινωνικής αναπαραγωγής.
Επειδή, σύμφωνα με τις θεωρητικές προσεγγίσεις του στρουκτουραλιστικού κυρίως μαρξισμού,
η αστική τάξη είναι αυτή που ελέγχει τον τρόπο παραγωγής και συνεπώς έχει συμφέρον να ελέγξει τόσο
τον τρόπο με τον οποίο ο τρόπος παραγωγής θα νομιμοποιείται, όσο και τον τρόπο με τον οποίο ο
συγκεκριμένος τρόπος παραγωγής θα αναπαράγεται (διευρυμένη αναπαραγωγή), τα αναλυτικά
προγράμματα, ως μέρος αυτής της ιδεολογικής παραγωγής (και συστατικό στοιχείο της διευρυμένης
αναπαραγωγής), θα ελέγχονται από την αστική τάξη. Δηλαδή, η αστική τάξη, μέσω του «κράτους» και
των μηχανισμών που ελέγχει[3], θα μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της και να ρυθμίζει τον τρόπο
συγκρότησης των αναλυτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της.
Έτσι, προκείμενου να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο η συγκρότηση των αναλυτικών
προγραμμάτων «κατευθύνεται» από τα συμφέροντα της αστικής τάξης, θα επιχειρήσουμε να ελέγξουμε
και το «λόγο» ορισμένων φορέων που αποτελούν ό,τι μπορεί να αποτελεί την αστική τάξη στην Ελλάδα.
Σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε τις σχέσεις με τις οποίες ο τρόπος μετασχηματισμού των
δομών συνδέεται με τον τρόπο μετασχηματισμού των αναλυτικών προγραμμάτων της μέσης βαθμίδας.
Επειδή μέση εκπαίδευση δεν είναι μόνο η γενική [4] και κυρίως επειδή ο ρόλος της τεχνικής εκπαίδευσης

έχει περιοριστεί στην επισήμανση της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη [5], συγκρίνουμε τον τρόπο
συγκρότησης των αναλυτικών προγραμμάτων των δύο εκπαιδευτικών δικτύων με βάση τις ίδιες
μεταβλητές, ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο υπάρχει μια συστηματικότητα, μια συνάφεια, στον τρόπο
που συγκροτούνταν τα προγράμματα της γενικής και της τεχνικής εκπαίδευσης, και πόσο είναι δεκτικά
επιρροών από τους οικονομικούς φορείς –μια και τα αναλυτικά προγράμματα της τεχνικής
εκπαίδευσης είναι–ή έστω πρέπει να είναι- περισσότερο προσανατολισμένα προς την παραγωγή.
Η μαρξική θεωρητική προσέγγιση διαιρεί το σύνολο της κοινωνικής παραγωγής σε «βάση» και
«εποικοδόμημα», όπου η «βάση» αναφέρεται στον τρόπο παραγωγής, ενώ το «εποικοδόμημα»
στον τρόπο κυριαρχίας. Έτσι η «βάση» περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο πεδίο της οικονομίας, ενώ
το «εποικοδόμημα» αναφέρεται σε κάθε άλλο, μη–οικονομικό, δομικό πεδίο. Κι ενώ η λειτουργία του
οικονομικού πεδίου είναι προφανής, η λειτουργία των άλλων δομικών πεδίων είναι περισσότερο
συγκαλυμμένη, καθώς παρέχουν το νομικό–ιδεολογικό–πολιτικό πλαίσιο, το οποίο νομιμοποιεί τον τρόπο
παραγωγής –δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο αποσπάται και ιδιοποιείται η υπεραξία και αναπαράγεται ο
συγκεκριμένος και ιστορικά καθορισμένος τρόπος παραγωγής (ενδεικτικά βλ. Μαρξ
και Έγκελς 1979, Cormack 1992, Χρύσης 1993, Mannheim 1997).
Η μεθοδολογική και ερμηνευτική έμφαση στον τρόπο παραγωγής και ο συνακόλουθος
οικονομικός ντετερμινισμός της μαρξικής θεωρίας (Καστοριάδης 1985) οδήγησε τις θεωρητικές
αναζητήσεις στο πρόβλημα του «αναγωγισμού» (ενδεικτικά βλ. και Μουζέλης 1992). Από
τη μαρξική θεώρηση, φαίνεται πως κάθε σύγκρουση (ή εν γένει, κάθε συγκρουσιακή κατάσταση), ή κάθε
μετασχηματισμός στο εποικοδόμημα (στα δομικά πεδία του εποικοδομήματος), προσδιορίζεται
αποκλειστικά από τις σχέσεις του οικονομικού πεδίου, με αποτέλεσμα να ανάγεται στις δομικές σχέσεις
της οικονομίας –και του τρόπου παραγωγής- κάθε μετασχηματισμός που συνέβαινε στα υπόλοιπα δομικά
πεδία, ή να αναζητούνται οι δομικές αιτίες των μετασχηματισμών αυτών στις σχέσεις των άλλων δομικών
πεδίων με την οικονομία. Υπήρχε φανερή μεθοδολογική αδυναμία να ερμηνευτούν με μη–
οικονομικούς όρους οι μετασχηματισμοί, ή οι συγκρούσεις στα πεδία του εποικοδομήματος (βλ.
και Μουζέλης 1992).
Ο σχεδόν εγγενής οικονομικός ντετερμινισμός και ο αναγωγικός τρόπος ερμηνείας των
κοινωνικών μετασχηματισμών επιτάθηκε από τη μαρξιστική στρουκτουραλιστική προσέγγιση, όταν
θεωρήθηκε ότι η «αστική τάξη» κατέχοντας τον τρόπο παραγωγής μπορεί να κατέχει και να νέμεται και
τον τρόπο κυριαρχίας, διατηρώντας και αναπαράγοντας την εξουσία της. Θεωρήθηκε ότι η «αστική τάξη»
μπορεί να επιβάλλει ανεμπόδιστα τη θέλησή της στην κοινωνία, χρησιμοποιώντας το «κράτος» και τους
μηχανισμούς του –είτε τους κατασταλτικούς, όταν πρέπει να αντισταθεί ενάντια σε όσους επιβουλεύονται
την ισχύ της, ή να κάμψει τις όποιες αντιστάσεις στη θέλησή της, είτε τους ιδεολογικούς, όταν πρέπει να
αιτιολογήσει και να νομιμοποιήσει τόσο τις αποφάσεις της, όσο και την κυριαρχία της.
Έτσι, το «κράτος» θεωρήθηκε ότι αποτελεί έναν μηχανισμό, ο οποίος επιβάλλει τη θέληση της
«αστικής τάξης», νομιμοποιώντας ταυτοχρόνως την επιβαλλόμενη ισχύ αυτής της τάξης, φροντίζοντας
για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των προνομίων και των συμφερόντων της (βλ. και Πουλαντζάς 1974)[6].
Για το λόγο αυτό το «κράτος» μπορεί ενίοτε να λαμβάνει και ορισμένα μέτρα τα οποία ενώ φαίνεται ότι
βραχυπρόθεσμα είναι εναντίον των συμφερόντων της «αστικής τάξης», εντούτοις μακροπρόθεσμα και
ουσιαστικά την εξυπηρετούν: εφόσον ο αντικειμενικός σκοπός είναι η διευρυμένη αναπαραγωγή, δηλαδή
η αναπαραγωγή των όρων της παραγωγής, αυτός ο σκοπός μπορεί να εξυπηρετείται καλύτερα όταν
αποφεύγονται οι άμεσες συγκρούσεις. Αντιστοίχως, ο ρόλος του «κράτους», μέσα από το πεδίο της
εκπαίδευσης, είναι να παρέχει εκείνο το νομικό και ιδεολογικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ανεμπόδιστη
αναπαραγωγή των οικονομικών όρων της παραγωγής και θα παρέχει τις απαραίτητες νομιμοποιητικές
και αιτιολογικές αρχές για την αναπαραγωγή των όρων της παραγωγής, μέσα από τη θεσμοθέτηση
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών μηχανισμών (π.χ. οι εξετάσεις), και τη νομοθέτηση ρυθμίσεων (π.χ. η
περιορισμένη πρόσβαση στις ανώτερες βαθμίδες).
Το νομικό πλαίσιο μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει τις θεσμικές ρυθμίσεις του εκπαιδευτικού
πεδίου, με τις οποίες ρυθμίζονται νομοθετικά και θεσμικά οι σχέσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων του
και καθορίζεται το καθεστώς λειτουργίας της εκπαίδευσης (βλ. Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου 1994),
ενώ το ιδεολογικό πλαίσιο αφορά στην παροχή των ειδικών εκείνων γνώσεων που θα προσδιορίσουν
κοινωνικά και πολιτικά τους πολίτες[7], μέσα από τη διαδικασία συγκρότησης της ατομικής και κοινωνικής
ταυτότητάς τους, που λαμβάνει χώρα κατά την εκπαιδευτική πορεία του ατόμου και θα διαμορφώσει τη
συνείδησή τους, ως άτομα και ως πολίτες μιας συγκεκριμένης κοινωνικής και κρατικής οντότητας
(βλ. Apple 1982, 1986, και Bernstein 1991, 1996).

Έτσι, αν το νομικό πλαίσιο προσδιορίζεται κυρίως από τα «εξωτερικά» (δομικά) χαρακτηριστικά
ενός εκπαιδευτικού συστήματος, το ιδεολογικό πλαίσιο αφορά στα «εσωτερικά» χαρακτηριστικά του,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα αναλυτικά προγράμματα[8]. Το ιδεολογικό πλαίσιο δεν
συνεπάγεται την απουσία των νομοθετικών ρυθμίσεων[9]· τα νομοθετικά κείμενα καθιστούν
«απαραβίαστη» και «αδιαπέραστη» την κρατικά παρεχόμενη γνώση, με αποτέλεσμα όσες ιδεολογικές
«παρεμβολές» ενυπάρχουν μέσα στο «γνωστικό περιεχόμενο» της σχολικής γνώσης, αφενός να
νομιμοποιούνται (καθώς είναι ενσωματωμένες σε ένα καθαρά «γνωστικό πλαίσιο») και αφετέρου να
καθίστανται κι αυτές με τη σειρά τους απαραβίαστες και αδιαπέραστες : η ρύθμιση των γνωστικών
περιεχομένων από θεσμικά όργανα έχει νομοθετικό χαρακτήρα και η παράβασή τους επιφέρει πειθαρχικές
κυρώσεις.
Έτσι, σύμφωνα με το στρουκτουραλιστικό πρότυπο, και καθώς τα αναλυτικά προγράμματα
εμπεριέχουν ιδεολογικά στοιχεία, εφόσον η αστική τάξη χρησιμοποιεί το κράτος για να πετύχει τους
σκοπούς της, και το κράτος μέσα από τα όργανα και τους μηχανισμούς του οργανώνει το εκπαιδευτικό
σύστημα, τότε η εκπαίδευση δεν θα έχει άλλο σκοπό παρά να αναπαράγει την κυριαρχία της αστικής
τάξης.
Συνεπώς, αναμένεται (Η0 –μηδενική υπόθεση) τα αναλυτικά προγράμματα να έχουν εγγενώς
συγκροτηθεί με αυτό το σκοπό· να αναπαράγουν την ισχύ της «αστικής τάξης». Επομένως, όχι απλώς θα
έχουν τη συναίνεση των οικονομικά κυρίαρχων ομάδων (δηλαδή, των ομάδων–φορέων που απαρτίζουν
την κυρίαρχη, «αστική τάξη»), αλλά και θα φαίνεται ότι οι ομάδες αυτές κατευθύνουν, αναλόγως των
συμφερόντων τους, προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση τη συγκρότηση των αναλυτικών προγραμμάτων
–και ειδικότερα των προγραμμάτων της τεχνικής (και επαγγελματικής) εκπαίδευσης, εφόσον από αυτήν
θα αναμένουν το ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα απασχολήσουν στις μονάδες τους. Συνεπώς, η
ιδεολογία που θα διαχέεται μέσα από την εκπαίδευση –και ειδικά την τεχνική εκπαίδευση- θα είναι σε
μεγάλο βαθμό συναφής με την ιδεολογία της «αστικής τάξης» (βλ. Eisner 1992), και θα έχει ως στόχο την
επιβολή και τη νομιμοποίηση των συμφερόντων της «αστικής τάξης».
Ωστόσο, επειδή είναι αρκετά δύσκολο να ερμηνευτεί και να προσδιοριστεί ως προς το
περιεχόμενό του ο όρος «αστική τάξη» στην Ελλάδα (βλ. Μουζέλης 1992), και κυρίως επειδή είναι σε
μεγάλο βαθμό ιδιαίτερες και ιδιάζουσες οι συνθήκες της οικονομικής παραγωγής στην Ελλάδα
(βλ. Σβορώνος 1987 και Meynaud 2002)[10], αναμένεται (Ηa –εναλλακτική υπόθεση) ότι τα αναλυτικά
προγράμματα δεν θα έχουν συγκροτηθεί με έμφαση στη νομιμοποίηση του τρόπου παραγωγής, ούτε θα
διευκολύνουν την ταξική εκπαίδευση μέσα από το ξεχωριστό δίκτυο της τεχνικής εκπαίδευσης, και
συνεπώς δεν θα είναι κατευθυνόμενα από τους οικονομικά κυρίαρχους φορείς. Επομένως, αν επαληθευτεί
αυτή η υπόθεση, θεωρούμε ότι η μαρξιστική στρουκτουραλιστική προσέγγιση (έτσι όπως έχει
σχηματοποιηθεί και χρησιμοποιηθεί μεθοδολογικά) δεν θα επαρκεί για να ερμηνεύσει τον τρόπο
συγκρότησης και μετασχηματισμού των αναλυτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.

Β) Τα δεδομένα – ανάλυση και συμπεράσματα
Προηγούμενες μελέτες για τα αναλυτικά προγράμματα, επιχειρούσαν να εξάγουν ένα
συμπέρασμα στο μακρο-επίπεδο, με μοναδικά δεδομένα τα αναλυτικά προγράμματα[11], τα οποία, όμως,
αναφέρονται στο μικρο-επίπεδο, χωρίς άλλη αναφορά σε τεκμήρια από το «συγκείμενο», χωρίς, δηλαδή,
να αναφέρονται σε άλλα ιστορικά, ή κοινωνικά τεκμήρια (για τον τρόπο συγκρότησης ή μετασχηματισμού
των κοινωνικών δομών). Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατό να κατασκευάζουμε συμπεράσματα για την
κοινωνική συγκρότηση–μετασχηματισμό, χωρίς την αναφορά σε μακρο-κοινωνικά δεδομένα. Η παρούσα
εργασία, ξεκινά από τα αναλυτικά προγράμματα, ως το πρώτο μέρος των τεκμηρίων, και προκειμένου
να παράσχει μια ερμηνεία για τον τρόπο συγκρότησης και μετασχηματισμού των προγραμμάτων, και να
συσχετίσει το μετασχηματισμό των προγραμμάτων με τις διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού,
αναζητά και άλλα τεκμήρια από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.
1. Αναλυτικά προγράμματα
Αναλύοντας τα αναλυτικά προγράμματα της μέσης γενικής και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης με
βάση τις δύο μεταβλητές της εννοιολογικής κατηγορίας της «ταξινόμησης» (Bernstein 1991), μπορούμε
να έχουμε τη διάκριση των μαθημάτων αφενός ως προς τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στο

πρόγραμμα και αφετέρου ως προς τις μονάδες χρόνου κάθε μαθήματος, θεωρούμενες ως ποσοστό επί
του συνολικού διδακτικού χρόνου. Η διακύμανση της ισχύος των δύο μεταβλητών της ταξινόμησης μπορεί
να μας φανερώσει τι σημαίνει για το discourse της πολιτικής εξουσίας η ιεραρχική θέση και το ποσοστό
των διδακτικών ωρών κάθε μαθήματος, δηλαδή, οι ιεραρχικές ταξινομήσεις των διαφόρων γνωστικών
αντικειμένων και των περιεχομένων τους. Η κατηγοριοποίηση των μαθημάτων σε ομάδες έγινε με βάση
το κριτήριο της «συνάφειας» (ιδεολογικής ή επιστημολογικής)[12] (Φωτεινός 2004), προκειμένου να
διαπιστώσουμε ποιο είδος, ή ποιο περιεχόμενο γνώσης είναι αυτό που προκρίνεται και κατηγοριοποιείται
ως περισσότερο σημαντικό (επιδιώκοντας να βρούμε στη συνέχεια με ποια σχέση συνδέεται το
συγκεκριμένο είδος γνώσης, ή τα συγκεκριμένα περιεχόμενα, με τις διαδικασίες μετασχηματισμού ή
αναπαραγωγής και ποιοι φορείς επωφελούνται από αυτή τη διάκριση και τη σχέση που την ακολουθεί).
Η ιεραρχική ταξινόμηση των γνωστικών αντικειμένων μπορεί να γίνεται άρρητα, μέσα από τον
τρόπο που η «γνώση» έχει συγκροτηθεί σε σχολικό πρόγραμμα και τους κανόνες που ακολουθήθηκαν σ’
αυτή τη διαδικασία αναπλαισίωσης, εντούτοις, η νομοθετική ρύθμιση αυτών των άνισων σχέσεων μεταξύ
των γνωστικών περιεχομένων[13], αντικειμενικοποιεί την ανισότητα και την καθιστά πολιτικά
αδιαπραγμάτευτη –εφόσον το «κράτος» έχει ρυθμίσει με τον συγκεκριμένο τρόπο τις σχέσεις στο γνωστικό
πεδίο και κυρίως –ειδικά για την ελληνική περίπτωση- εφόσον έχει διατηρήσει το προνόμιο της διάθεσης
των βιβλίων, η σχολικά παρεχόμενη γνώση είναι ξεκάθαρα μια πολιτικά προστατευμένη και
αδιαπραγμάτευτη γνώση[14].
Παρατηρώντας την εξέλιξη των προγραμμάτων, τόσο της γενικής, όσο και της τεχνικής
εκπαίδευσης[15], μπορούμε να διαπιστώσουμε ορισμένες «σταθερές» στον τρόπο με τον οποίο τα
προγράμματα συγκροτήθηκαν (δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο η «γνώση» μετασχηματίστηκε σε
σχολικό περιεχόμενο), και οι οποίες μπορεί να συνοψιστούν στα ακόλουθα :
κυριαρχία των ιδεολογικοπολιτικών μαθημάτων ως προς τη σειρά και το χρόνο. Από τις υπόλοιπες
κατηγορίες διαφοροποιούνται τα μαθήματα που μπορεί να χειριστούν ιδεολογικά και να
χρησιμοποιηθούν πολιτικά, με αποτέλεσμα η θέση τους να διαφοροποιείται από την ιεραρχική θέση
των υπολοίπων μαθημάτων της κατηγορίας τους και να «αναβαθμίζονται» σε συγκεκριμένες
περιόδους,
τα θετικά μαθήματα με την σταδιακά αυξανόμενη ισχυροποίηση του βαθμού ταξινόμησης των
περιεχομένων τους αποκόβονται από την πραγματικότητα των μαθητών και τρέπονται σε «καθαρά»
ακαδημαϊκά αντικείμενα, ενώ σταθερά τοποθετούνται μετά από τα ιδεολογικοπολιτικά, δείχνοντας
τις προτεραιότητες της νομοθετούσας πολιτείας ως προς την αξιολόγηση της γνώσης[16],
τα ανθρωπιστικά μαθήματα είναι σχετικά υποβαθμισμένα ως προς τις μεταβλητές της ταξινόμησης,
ενώ η κατηγορία συνολικά είναι περιορισμένη ως προς το εύρος των γνωστικών περιεχομένων που
περιλαμβάνει,
από αισθητικά-καλλιτεχνικά μαθήματα αυτό που κυριαρχεί είναι η γυμναστική, η οποία ειδικά στην
περίπτωση της δικτατορίας λειτουργούσε και σε ιδεολογικό επίπεδο, γι’ αυτό και αναβαθμίστηκε τότε
η ιεραρχικής της θέση στο πρόγραμμα,
στην τεχνική εκπαίδευση κυριαρχούν ως προς την ιεραρχική σειρά κατάταξης τα γενικά και με
ακαδημαϊκή μορφή μαθήματα, τα οποία φτάνουν να καλύπτουν λίγο λιγότερο από το μισό του
συνολικού διδακτικού χρόνου,
τα μαθήματα της ειδικότητας τοποθετούνται μετά από όλα τα γενικά μαθήματα[17],
αν εξαιρέσουμε τις πρακτικές ασκήσεις, τότε η τεχνική εκπαίδευση δεν είναι τίποτα περισσότερο από
μια ακαδημαϊκή («καθαρή», μη αναμειγνυόμενη στην πραγματικότητα της κοινωνικής παραγωγής)
προσέγγιση της εφαρμογής των ακαδημαϊκών γνώσεων,
οι πρακτικές ασκήσεις έχουν το στοιχείο της in vitro εξάσκησης και δεν είναι μια in vivo εφαρμογή
των «ακαδημαϊκών» γνώσεων, ώστε να συνδυάζεται η θεωρία με την πράξη, γεγονός που θα ενείχε
και τον κίνδυνο του μετασχηματισμού των περιεχομένων και των μορφών της γνώσης που διατίθεται
στο σχολείο (σημ.: η γλώσσα στα βιβλία της τεχνικής εκπαίδευσης είναι δημοτική),
τα αναλυτικά προγράμματα της τεχνικής εκπαίδευσης είναι Υπουργικές Αποφάσεις (σε αντίθεση με
τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης, τα οποία είναι είτε Νόμοι, είτε Νομοθετικά Διατάγματα),
με αποτέλεσμα η απαξίωση της τεχνικής εκπαίδευσης να κατοχυρώνεται και νομικά.

(ακολουθούν τα διαγράμματα από την επεξεργασία των αναλυτικών προγραμμάτων της μέσης γενικής
και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης, της περιόδου 1950-1977)

Μέση γενική εκπαίδευση
1. Συγκριτική ανάλυση, ανά έτος και κατηγορία μαθημάτων, της εξέλιξης του ποσοστού (%) του
διδακτικού χρόνου (επί του συνόλου των διδακτικών ωρών).

2. Συγκριτική ανάλυση, ανά έτος και κατηγορία μαθημάτων, της εξέλιξης του ποσοστού (%) του
διδακτικού χρόνου (επί του συνόλου των διδακτικών ωρών)

3. Ιεραρχική σειρά κατάταξης όλων των μαθημάτων της μέσης γενικής εκπαίδευσης

Mέση τεχνική εκπαίδευση
1. Συγκριτική ανάλυση, ανά έτος και κατηγορία μαθημάτων, της εξέλιξης του ποσοστού (%) του
διδακτικού χρόνου (επί του συνόλου των διδακτικών ωρών) για κάθε ειδικότητα.

2. Διαχρονική εξέλιξη της ιεραρχικής σειράς κατάταξης των μαθημάτων στην μέση δημόσια
τεχνική εκπαίδευση, ανά κατηγορία μαθημάτων.

Από την ανάλυση και την επεξεργασία των αναλυτικών προγραμμάτων μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν άγγιξαν στην ουσία τον τρόπο συγκρότησης της σχολικής
γνώσης, η οποία παρέμενε σταθερά προσηλωμένη σε ιδεολογικές αξίες, και απομακρυσμένη από την
πραγματικότητα της παραγωγής[18].
2.

Φορείς δράσης

Γεννάται τότε το ερώτημα «με ποιο τρόπο η αστική τάξη επιδρούσε στη συγκρότηση των
αναλυτικών προγραμμάτων, και ποια συμφέροντα εξυπηρετούνταν μέσα από τη συγκεκριμένη γνώση;».
Εν ολίγοις, ποιοι φορείς άσκησαν αποτελεσματικά πιέσεις με αποτέλεσμα να έχουν τα αναλυτικά
προγράμματα τη συγκεκριμένη συγκρότηση και από πού αντλούσαν τη νομιμοποίηση της εξουσίας τους;
Θα εξετάσουμε φορείς από το πεδίο της οικονομίας, της πολιτικής και της ιδεολογίας, για να
διαπιστώσουμε κατά πόσο επιδρά στα αναλυτικά προγράμματα κάθε ένα πεδίο (είτε της βάση, είτε του
εποικοδομήματος), μέσω των φορέων που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό του [19].

Οι θέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. προβάλλουν ως Παιδεία μόνο την «κλασική» γνώση, υποστηρίζουν το
«κλασικό», Γυμνάσιο γενικής κατεύθυνσης με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, υποστηρίζουν τη διδασκαλία
των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο και απαξιώνουν την τεχνική εκπαίδευση. Φαίνεται να
συναινούν κάθε φορά με τις ρυθμίσεις για το πρόγραμμα, ακόμα κι όταν το 1964 αποστερούνταν από
σημαντικά πλεονεκτήματα που αποκόμιζαν από τη δομή του μέχρι τότε προγράμματος. Φαίνεται ότι οι
εκπαιδευτικοί έχουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας δεδομένης κατάστασης στην εκπαίδευση,
και λόγω των θέσεων που υποστήριζαν, αλλά κυρίως λόγω των λειτουργιών που ανέλαβαν, στα πλαίσια
της θεσμικής εμπλοκής τους στην οργάνωση και τη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Συνεπώς,
το ερώτημα που τίθεται αφορά αφενός στις δομικές σχέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. με τους κατόχους της πολιτικής
ισχύος και αφετέρου στις σχέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. με την τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας.
Στις ελάχιστες περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση, η έκφραση των επιθυμιών
του Σ.Ε.Β., δηλαδή, του φορέα των οικονομικά κυρίαρχων, προς την πολιτική ηγεσία είναι αρκετά
υποτονική και δεν προσδίδει στοιχεία αυτού που προηγούμενες μελέτες θα όριζαν ως «επιβολή της
θέλησης της αστικής τάξης». Το 1964 (με την υπόνοια του μετασχηματισμού της τεχνολογίας πολιτικής
κυριαρχίας), παρά την περισσότερο έντονη διακήρυξη των θέσεών του, δεν φαίνεται να κέρδισε ο Σ.Ε.Β.
κάτι από αυτά που διεκδικούσε. Συνολικά, τα προγράμματα δεν φαίνεται να αλλάζουν προς την
κατεύθυνση που επιθυμούν οι οικονομικά κυρίαρχοι φορείς –τουλάχιστον οι οικονομικά κυρίαρχοι φορείς
του δευτερογενούς τομέα, που φαίνεται να είναι οι μόνοι που ασχολούνται και εκφράζουν
δημόσια λόγο για την εκπαίδευση. Αν ο Σ.Ε.Β., δεν κατορθώνει να επηρεάσει τη συγκρότηση των
προγραμμάτων σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα, τότε προκύπτει το ζήτημα της σχέσης των
οικονομικά κυρίαρχων με την τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας. Και γεννάται το ερώτημα της σχέσης των
υπολοίπων φορέων του οικονομικού πεδίου με τους πολιτικά κυρίαρχους.
Ο φορέας των μηχανικών –ως εξωεκπαιδευτικός φορέας- τίθεται έξω από κάθε συζήτηση για τα
εκπαιδευτικά ζητήματα, ακόμα κι όταν η συζήτηση αφορά στην τεχνική εκπαίδευση. Αν οι μηχανικοί είναι
οι διαχειριστές των σχέσεων παραγωγής, τότε η απουσία τους από τη δημόσια συζήτηση για την
εκπαίδευση σημαίνει ότι κάθε εξωεκπαιδευτικός φορέας αποκλείεται από αυτή τη συζήτηση, και η
ενασχόληση με την εκπαίδευση φαίνεται να αποκλειστικό «προνόμιο» συγκεκριμένων φορέων. Το
γεγονός ότι το Τ.Ε.Ε. δεν εξέφρασε δημόσιο λόγο παρά μόνο το 1964, σηματοδοτεί μια αμυδρή τάση
μετασχηματισμού της τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας, καθώς φαίνεται να «επιτρέπεται» σε διάφορους
κοινωνικούς –και κυρίως εξωεκπαιδευτικούς- φορείς να παίρνουν θέση για τη δημόσια εκπαίδευση.
Βέβαια, το γεγονός ότι οι εξωεκπαιδευτικοί φορείς δεν συμμετείχαν επί της ουσίας στη δημόσια συζήτηση
για την εκπαίδευση μειώνει τις δυνατότητες πραγμάτωσης αυτού του μετασχηματισμού στην τεχνολογία
πολιτικής κυριαρχίας και φανερώνει τις αντιστάσεις και τις αδυναμίες πραγματοποίησής του.
Στην ουσία οι μόνοι φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση συστηματικά και σε όλη τη
διάρκεια της περιόδου είναι οι πολιτικοί, καθώς είναι επιφορτισμένοι να νομοθετούν –συνεπώς
διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η εκπαίδευση, ενώ με τις απόψεις που φέρουν
εντός και εκτός κοινοβουλίου επηρεάζουν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Η θέση των πολιτικά
κυρίαρχων φορέων είναι σταθερά υπέρ του γενικού και κλασικού Γυμνασίου, υπέρ της χρήσης των
αρχαίων ελληνικών, δεν θεωρούν ότι η τεχνική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό
εκπαιδευτικό δίκτυο, ενώ κάθε απόπειρα για διαφοροποίηση των σχέσεων μεταξύ των γνωστικών
αντικειμένων θεωρείται ισοδύναμο με εθνική προδοσία. Οι πολιτικά κυρίαρχοι φορείς, μέσω της
λειτουργίας των θεσμών, διορίζουν, ή ελέγχουν, τις επιτροπές που καταρτίζουν τα προγράμματα. Οι
πολιτικοί φαίνεται πως έχουν αναπτύξει μια τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας, βασικό στοιχείο της οποίας
είναι ορισμένα ιδεολογήματα, τα οποία αναφέρονται στη συγκρότηση του «εθνικού κράτους» και
χρησιμοποιούν ορισμένα γνωστικά περιεχόμενα με συγκεκριμένο τρόπο, προκειμένου να νομιμοποιήσουν
«επιστημονικά» αυτά τα ιδεολογήματα. Κάθε φορά που η τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας βρίσκεται σε
κρίση νομιμότητας, διαφοροποιούνται και τα προγράμματα, κυρίως τα μαθήματα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ιδεολογικά και να χειριστούν πολιτικά[20]. Από τις αποχρώσες ενδείξεις φαίνεται το 1964
να επιχειρήθηκε ένας μετασχηματισμός αυτής της τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας [21], αλλά οι δομικές
σχέσεις του πολιτικού πεδίου με τα υπόλοιπα κοινωνικά πεδία δεν ευνόησαν την ολοκλήρωση του
μετασχηματισμού, καθώς αυτοί που αντέδρασαν πρώτοι ήταν οι πολιτικοί φορείς που έβλεπαν ότι
διακυβεύονται τα συμφέροντά τους (δηλαδή, η τεχνολογία με την οποία παρήγαγαν και συντηρούσαν την
πολιτική ισχύ τους). Η ανατροπή του «πολιτικού καθεστώτος» το 1964 ήρθε εκ των έσω. Το 1977 είχε
ήδη μετασχηματιστεί η τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας, με αποτέλεσμα η παραγωγή πολιτικής ισχύος

να μην χρειάζεται τα ίδια μέσα παραγωγής· έτσι η μεταρρύθμιση του 1977 ήταν απλά μια αναγκαία
(sine qua non) συνθήκη.
Οι μεγα-φορείς δράσης, προκειμένου να διατηρήσουν την ουσιαστική σχέση τους με την πολιτική
και ιδεολογική ηγεσία και να συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές (δηλαδή, να διατηρήσουν τη δική
τους πολιτική–ιδεολογική ισχύ), διαμορφώνουν το δημόσιο λόγο τους με τέτοιο τρόπο που να μην είναι
αντιθετικός προς τις δεσμεύσεις και επιλογές των πολιτικά κυρίαρχων.
Επιτροπή Παιδείας 1957. Συμμετέχουν διάφορες προσωπικότητες του ευρύτερου πνευματικού
πεδίου. Οι αποφάσεις στις οποίες κατέληξαν δεν στάθηκαν ικανές να ενισχύσουν μια μεταρρύθμισης των
εκπαιδευτικών δομών –χαρακτηρίζονται από ένα «ναι μεν, αλλά» όσον αφορά στην ουσιαστική
μεταρρύθμιση της μέσης εκπαίδευσης και στις σχέσεις μεταξύ τεχνικής και γενικής εκπαίδευσης.
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Τίθεται σταθερά στη συντηρητική πλευρά, υπερασπίζοντας ακραίες
γλωσσικές και γνωσιολογικές δομές. Έχει άμεση επίδραση στους αποφοίτους της, οι οποίοι στελεχώνουν
ως «καθηγητές» τη μέση εκπαίδευση.
Άλλοι μεγα-φορείς. Πρόκειται για προσωπικότητες, οι οποίες κυρίως βρίσκονται μεταξύ του
εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου. Οι θέσεις που διατυπώνουν οι μεγα-φορείς είναι σε γενικές
γραμμές συντασσόμενες προς μια συντηρητική άποψη για την εκπαίδευση –ιδίως στην περίπτωση που
οι μεγα-φορείς αυτοί συμμετέχουν σε θεσμικά όργανα τα οποία είτε παράγουν είτε νομιμοποιούν την
εκπαιδευτική πολιτική.

Γ) Ερμηνεία – Συμπεράσματα
Για ιστορικούς λόγους υπήρξε καθοριστικής σημασίας η σχέση με το παρελθόν, το
οποίο ιδεολογικοποιήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε μέσα από τη συγκεκριμένη και καθορισμένη
ανάγνωσή του να συγκροτείται μια εθνική (εθνικιστική) και πολιτική ταυτότητα [22]. Είναι προφανές ότι
μέσα σε αυτό το πλαίσιο όσοι διαχειρίζονται την τεχνολογία παραγωγής των ιδεολογημάτων που
συγκροτούν το εθνικό «κράτος» αποτελούν ενεργά συστατικά μέρη της τεχνολογίας πολιτικής
κυριαρχίας. Έτσι ξεκινά η διασύνδεση των εκπαιδευτικών με την τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας,
δηλαδή, την τεχνολογία με την οποία παράγεται η πολιτική ισχύς. Σ’ αυτό ακριβώς στηριζόταν και η
Φιλοσοφική σχολή για να αντλεί την πολιτική και ιδεολογική ισχύ της: κατείχε μέρος της τεχνολογίας
παραγωγής πολιτικής ισχύος, παρέχοντας στους πολιτικά κυρίαρχους τόσο τα νομιμοποιητικά
επιχειρήματα στα οποία βασιζόταν η ισχύς τους, όσο και το προσωπικό με το οποίο η νομιμοποίηση
εισχωρούσε στο σύνολο της κοινωνίας. Έτσι οι εκπαιδευτικοί, κυρίως μέσω των φιλόλογων, αποτελούν
τους διαχειριστές της τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας (με παρόμοιο τρόπο που οι μηχανικοί αποτελούν
τους διαχειριστές του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής). Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις
επιτροπές που συγκροτούν τα προγράμματα είναι δεδομένη, όπως και οι θεσμικές θέσεις που καλύπτονται
–οι φιλόλογοι είναι οι κατεξοχήν διαχειριστές της τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας, εφόσον μόνο αυτοί
κατέχουν την τεχνογνωσία συγκρότησης των βασικών ιδεολογημάτων της και μπορούν να παράσχουν τα
κατάλληλα νομιμοποιητικά επιχειρήματα. Παρά την εναλλαγή των κυβερνήσεων, διατηρήθηκε η ίδια
θεσμική σύνθεση των επιτροπών που καταρτίζει τα προγράμματα τόσο της γενικής όσο και της τεχνικής
εκπαίδευσης. Πράγμα που φανερώνει τη σημασία που είχε για τους πολιτικά κυρίαρχους η τεχνολογία
πολιτικής κυριαρχίας, η οποία βασιζόταν στα ιδεολογήματα του «εθνικού κράτους».
Για το λόγο αυτό τα ιδεολογικοπολιτικά μαθήματα, τα οποία αποτελούνται κυρίως από τα
φιλολογικά μαθήματα ενισχυμένα από ορισμένα άλλα, του κοινωνικού κύκλου, κατέχουν το μεγαλύτερο
ποσοστό διδακτικού χρόνου, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της ιεραρχικής κατάταξης
των μαθημάτων, σταθερά για όλη την περίοδο. Παράλληλα, και κάθε άλλο μάθημα του οποίου το
γνωστικό περιεχόμενο μπορεί να χειριστεί ιδεολογικά προς την κατεύθυνση αυτή (τη νομιμοποίηση των
ιδεολογημάτων του «εθνικού κράτους»), αναβαθμίζεται, ιδίως σε περιόδους που η τεχνολογία πολιτικής
κυριαρχίας βρίσκεται σε κρίση. Επίσης, οι αναπλαισιωτικές λογικές που κυριάρχησαν συνολικά στη
συγκρότηση του γνωστικού περιεχομένου των μαθημάτων καθώς και ο αυξημένος βαθμός ισχύος της
ταξινόμησης μεταξύ των περιεχομένων, ωθούν στη συγκρότηση περισσότερο συμπαγών ταυτοτήτων,
ώστε να είναι περισσότερο εύκολος ο πολιτικός και ιδεολογικός χειρισμός τους. Αυτό φαίνεται και από
τους σκοπούς των μαθημάτων.
Καθώς οι σκοποί των μαθημάτων δεν εξειδικεύονται, δεν «μετατρέπονται» σε περισσότερο
συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους, βασίζονται σε γενικές, «υπερχρονικές» αξίες, διατυπωμένες με
«αφηρημένες» έννοιες, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η ασάφεια των διδακτικών στόχων αποτελεί

φυσική συνέπεια της ασάφειας των ορίων και των όρων του εθνικοφρονισμού· και αντιστρέφοντας το
συμπέρασμα : ακριβώς επειδή τα όρια –όπως και ο όρος- του εθνικοφρονισμού δεν μπορούσαν να είναι
σαφή[23], τα αναλυτικά προγράμματα που εξειδίκευαν σε διδακτικά περιεχόμενα την ιδεολογία της
εθνικοφροσύνης δεν θα μπορούσαν να έχουν ρητώς και εναργώς διατυπωμένους διδακτικούς στόχους.
Εν κατακλείδι, είχε προσδιοριστεί, από την τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας, το πλαίσιο, τόσο
του εθνικοφρονηματισμού όσο
και
των
υποκείμενων
εκπαιδευτικών
στόχων,
αλλά
είχαν αφεθεί τα όρια αυτού του πλαισίου σκοπίμως ασαφή και απροσδιόριστα, για να προσδιορίζονται
κάθε φορά κατά το «δοκούν». Το ζήτημα της νομιμότητας και της εγκυρότητας των προγραμμάτων είχε
λυθεί.
Η τεχνική εκπαίδευση φαίνεται να υποτιμάται στα περισσότερα από τα πλαίσια που τη
συγκροτούν, ενώ παράλληλα φαίνεται να χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο που φάνηκε να
χρησιμοποιείται και η γενική εκπαίδευση, ως μέρος της τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας.
Αν η ουσιαστική θεσμική υποστήριξη της δημόσιας τεχνικής εκπαίδευσης γινόταν
πραγματικότητα, τότε υπήρχε ο κίνδυνος να εισέλθουν στο χώρο της εκπαίδευσης και άλλοι, εξωεκπαιδευτικοί, φορείς. Οι φορείς αυτοί δεν θα επιδέχονταν τον άμεσο έλεγχο και την άμεση χειραγώγηση
από τους πολιτικούς φορείς: όντας έξω από το εκπαιδευτικό πλαίσιο και τις δεσμεύσεις που απορρέουν
από τη θεσμική-δομική σχέση εξάρτησης του εκπαιδευτικού πλαισίου από την πολιτεία, δεν θα
δεσμεύονταν ενώπιον των πολιτικών φορέων, ή, τουλάχιστον, δεν θα δεσμεύονταν εξ αρχής με τον ίδιο
έντονο βαθμό και θα μπορούσαν να διατηρήσουν ένα μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας, λόγω της
διαφορετικής δομικής σχέσης τους με το πεδίο της πολιτικής, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει
στην αποϊδεολογικοποίηση της εκπαίδευσης (έστω και μόνο της τεχνικής εκπαίδευσης), και στην
αποδυνάμωση της ισχύος της υπάρχουσας, μέχρι τότε, τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας.
Η σχέση αναλυτικού προγράμματος με την τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας γίνεται περισσότερο
φανερή στην περίπτωση των προγραμμάτων της ιδιωτικής τεχνικής εκπαίδευσης. Στα προγράμματα αυτά
απουσιάζουν παντελώς τα ιδεολογικοπολιτικά και μεγάλος αριθμός των γενικών μαθημάτων. Ο
προσανατολισμός των σχολών αυτών είναι καθαρά προς την αγορά εργασίας και όχι προς
τη θεσιθηρική αναζήτηση «δημόσιας» θέσης, η οποία θα οδηγούσε στο δίκτυο της πατρωνείας, με την
τελευταία να αποτελεί ένα άλλο συστατικό της τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας. Ο προσανατολισμός
αυτών των ιδιωτικών τεχνικών σχολών φαίνεται και από τη συνεχή επέκτασή τους, είτε σε αριθμό, είτε
σε ειδικότητες πέρα από τις υπάρχουσες. Αντίθετα, οι δημόσιες σχολές παρέχουν εκπαίδευση σε
ειδικότητες που έχουν μεγάλη σχέση με τον ευρύτερο δημόσιο χώρο, χωρίς δυνατότητα ευελιξίας στην
προσαρμογή των απαιτήσεων της «αγοράς», προσδοκώντας και με τον ακαδημαϊκό τίτλο του τεχνικού
σχολείου την είσοδο στο «δημόσιο».
Γεννάται, όμως το ερώτημα «ποιος ο ρόλος των οικονομικά κυρίαρχων φορέων στη διαμόρφωση
της εκπαιδευτικής πολιτικής;». «Ποιες είναι οι δομικές σχέσεις οι οποίες επέτρεψαν στο φορέα των
εκπαιδευτικών να διαχειρίζεται μαζί τους πολιτικούς τα εκπαιδευτικά ζητήματα, αποκλείοντας κάθε άλλο
φορέα από τη συζήτηση;».
Στο πεδίο της οικονομίας οι δομικές σχέσεις δεν επέτρεπαν τη συγκρότηση ενός φορέα από το
σύνολο των κατόχων των μέσων παραγωγής, με αποτέλεσμα ο Σ.Ε.Β. να αποτελείται από τη μειοψηφία
του βιομηχανικού τομέα παραγωγής. Οι σχέσεις των οικονομικά κυρίαρχων με τους πολιτικά κυρίαρχους
ξεπερνούσαν πολλές φορές το δομικό πλαίσιο και είχαν έντονα προσωπικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό,
οι πολιτικά κυρίαρχοι φορείς δεν είχαν κάποιας μορφή εξάρτηση από τους οικονομικά κυρίαρχους,
εφόσον οι πολιτικοί είχαν «παραδώσει» το πεδίο της οικονομίας στους κατόχους των μέσων παραγωγής
για τη ρύθμιση των εσωτερικών ζητημάτων, ενώ οι πελατειακές σχέσεις με τους πολιτικούς αφορούσαν
περισσότερο τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Και στον τριτογενή τομέα οι δομικές σχέσεις δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη ενός μακρο-φορέα του
εμπορευματικού κλάδου, ενώ λόγω της ανυπαρξίας μιας ικανής δημόσιας τεχνικής εκπαίδευσης, βρέθηκε
διέξοδο στην «ελεύθερη εκπαιδευτική αγορά». Αλλά και το ναυτιλιακό και τραπεζιτικό κεφάλαιο είχε
άλλες δομικές σχέσεις με τους πολιτικά κυρίαρχους και άλλες λειτουργικές απαιτήσεις ως προς το
προσωπικό που θα απασχολούσε, έτσι ώστε η δημόσια τεχνική εκπαίδευση να μην ήταν στις
προτεραιότητές τους[24].
Έτσι, εφόσον από τη μια οι οικονομικά κυρίαρχοι του δευτερογενούς τομέα δεν απασχολούνταν
με ουσιαστικά στοιχεία της καπιταλιστικής συσσώρευσης και από την άλλη οι οικονομικά κυρίαρχοι του
τριτογενούς τομέα είτε δεν ενδιαφέρονταν για μια ειδικότερη εκπαίδευση, είτε έβρισκαν διέξοδο μόνοι
τους (αναπτύσσοντας την ιδιωτική τεχνική εκπαίδευση), η δημόσια τεχνική εκπαίδευση παρέμεινε να

διαχειρίζεται από τους πολιτικά κυρίαρχους, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που διαχειριζόταν και η γενική
εκπαίδευση, δηλαδή, για την αναπαραγωγή της πολιτικής τους ισχύος[25].
Η παρατηρούμενη δομική αδυναμία για ριζικό μετασχηματισμό του πεδίου της οικονομίας δεν
ακουμπά μόνο τη σφαίρα της πολιτικής, ή της κοινωνίας. Φαίνεται ότι η αντίληψη για τη «γνώση»
ανταποκρίνεται στο ευρύτερο ιδεολογικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται από την τεχνολογία
πολιτικής κυριαρχίας, ενώ παράλληλα δέχεται τις επιδράσεις της αδυναμίας των δομικών σχέσεων μεταξύ
της οικονομίας και της πολιτικής, μεταφέροντας τις αδυναμίες αυτές στο θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης
της σχολικής «γνώσης»· συνεπώς αυτή η αδυναμία επιδρά και στο αναλυτικό πρόγραμμα [26].
Η κυριαρχία των πολιτικών φορέων δεν θεμελιωνόταν σε κάποια άλλη υλική βάση, παρά μόνο
στη διαχείριση του πολιτικού πεδίου. Οι πολιτικοί φορείς δεν μπορούσαν να αντλήσουν νομιμοποίηση από
άλλο μέσο, μια και η σχέση τους με το πεδίο της οικονομίας δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό ανεπτυγμένη ώστε
να αποτελούν την εκπροσώπηση διαφόρων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων και να νομιμοποιούν
τον κυρίαρχο τρόπο παραγωγής, κυρίως επειδή ο τρόπος παραγωγής δεν είχε διαφοροποιηθεί σε
σημαντικό βαθμό ώστε να δικαιολογεί μια τέτοια σχέση. Έτσι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν οι
πολιτικοί να ασκήσουν την εξουσία τους και να αναπαράγουν την ισχύ τους ήταν με την ανάπτυξη
πολιτικών τεχνολογιών. Παρατηρούμε ότι το πολιτικό στοιχείο καθίσταται κυρίαρχο, μέσα από την
απόσχισή του από τον τρόπο παραγωγής. Έτσι, διαχειρίζεται πεδία της κοινωνικής παραγωγής ακόμα
και πέρα από τις δυνατότητες του, προσδιορίζοντας την παραγωγή αυτή με βάση τα συμφέροντα των
πολιτικά κυρίαρχων φορέων, δηλαδή, την παραγωγή και αναπαραγωγή της πολιτικής ισχύος τους
(εξάλλου είναι και η εποχή που ο νεποτισμός στην εξουσία θεμελιώνεται).

Συμπεράσματα
Οι διαφορές των μεγεθών μεταξύ των φορέων του οικονομικού πεδίου έχουν καθορίσει τόσο τις
μεταξύ τους σχέσεις όσο και το πλαίσιο των σχέσεων τους με τους πολιτικά κυρίαρχους φορείς. Έτσι,
συγκεκριμένοι μεγα-φορείς του οικονομικού πεδίου έχουν πρόσβαση στην ανώτερη πολιτική ηγεσία,
ικανοποιώντας τα οικονομικά, κατά βάση, αιτήματά τους, ενώ οι υπόλοιποι είναι έξω από αυτές τις
σχέσεις.
Αυτό το δομικό πλέγμα σχέσεων τόσο εντός του οικονομικού πεδίου, όσο και μεταξύ της
οικονομίας και της πολιτικής, φαίνεται ότι ήταν καθοριστικής σημασίας για τον τρόπο συγκρότησης των
αναλυτικών προγραμμάτων, συνολικά, και των προγραμμάτων της τεχνικής εκπαίδευσης ειδικότερα. Στη
δευτερογενή παραγωγή η αδυναμία συγκρότησης ενός μακρο-φορέα δράσης, στον οποίο να συμμετέχουν
όλες οι μονάδες, όπως και στον τριτογενή τομέα παραγωγής η αδυναμία συγκρότησης κλαδικών μακροφορέων δράσης, λόγω του ιδιαίτερου τρόπου ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα παραγωγής,
καθιστούσε αδύνατη την οποιαδήποτε θεσμική και δομική σχέση μεταξύ των φορέων της παραγωγής και
των φορέων της κυριαρχίας. Η θεσμική και κυρίως η δομική σχέση μεταξύ του πολιτικού και του
οικονομικού πεδίου θα μπορούσε να υπάρξει ως πεδίο σύγκρουσης για τον έλεγχο των τεχνολογιών
κυριαρχίας, συνεπώς και για τα μέσα νομιμοποίησης, δηλαδή την ιδεολογία, και μέσω αυτής τα
εμπράγματα περιεχόμενά της, τα αναλυτικά προγράμματα.
Η θεσμική απουσία, όμως, στο επίπεδο εκπροσώπησης των κατόχων των μέσων παραγωγής σε
ένα μακρο-φορέα, δημιούργησε ένα κενό στον έλεγχο των τεχνολογιών νομιμοποίησης. Και σ’ αυτό το
δομικό κενό έδρασε το πολιτικό στοιχείο, σχεδόν «απολύτως» αυτόνομα. Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος
να αιτιολογηθεί και να νομιμοποιηθεί το πολιτικό σύστημα, οι σχέσεις κυριαρχίας –καταρχήν, εφόσον
οι σχέσεις παραγωγής είχαν τις ιδιαιτερότητες που προαναφέραμε. Κι επειδή οι σχέσεις παραγωγής δεν
μπορούσαν –δεν είχαν τις δομικές δυνατότητες- να το κάνουν, ανέλαβαν οι πολιτικά κυρίαρχοι να
παράσχουν το νομιμοποιητικό πλαίσιο.
Αυτή η αίσθηση –και η πραγματικότητα- της απόλυτης κυριαρχίας στην κοινωνική ζωή του τόπου,
έδωσε στο πολιτικό στοιχείο την ευχέρεια να ρυθμίζει τις τεχνολογίες νομιμοποίησης σύμφωνα με τις
δικές του ανάγκες αναπαραγωγής. Συγκροτήθηκαν συνεπώς τα τεχνολογικά μέσα τα οποία θα
διευκόλυναν την αναπαραγωγή στο πεδίο της πολιτικής, ανεξαρτήτως των σχέσεων με το οικονομικό
πεδίο. Η νομιμοποίηση μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα (δηλαδή, ένα από τα δομικά στοιχεία του
ιδεολογικού πεδίου) παρέχεται μόνο για τον τρόπο συγκρότησης και κυριαρχίας του πολιτικού στοιχείου,
για τον τρόπο που ιδιοποιούνται οι κρατικές δομές από τους πολιτικά κυρίαρχους [27]. Γιατί διαφορετικά
δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη έμφαση στον ιδεολογικό χαρακτήρα των προγραμμάτων, συνολικά, ούτε και
θα ενδυνάμωναν αυτόν τον χαρακτήρα κάθε φορά που η τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας ήταν σε

κατάσταση κρίσης (είτε γιατί αμφισβητούνταν και έπρεπε να ισχυροποιηθεί, είτε γιατί μετασχηματιζόταν).
Ούτε θα δινόταν τόση έμφαση στα στοιχεία που νομιμοποιούν την εθνική και κρατική εξουσία, σε σημείο
που οι σχέσεις ιδεολογικοπολιτικού προσδιορισμού των ατόμων να αποτελούν μέσο πολιτικής και
κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η ενσωμάτωση των πολιτών, όπως φαίνεται μέσα από το αναλυτικό
πρόγραμμα, γίνεται με την εκδήλωση αποδοχής του «πολιτικού» συστήματος και των σχέσεων κυριαρχίας
που το τελευταίο επιβάλλει. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η νομιμοποίηση δεν αφορά
τον τρόπο παραγωγής, αλλά στον τρόπο κυριαρχίας, εφόσον ο τρόπος κυριαρχίας δεν συνδέεται δομικά
με τον τρόπο παραγωγής.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η συγκρότηση των αναλυτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα την
περίοδο 1950-1977 δεν αποτελεί προϊόν επιβολής του οικονομικού πεδίου στο πολιτικό και κατ’ επέκταση
στο ιδεολογικό, αλλά πρόκειται περισσότερο για κυριαρχία των φορέων του πολιτικού πεδίου πάνω στο
ιδεολογικό πεδίο. Γι’ αυτό και διαπιστώνεται ότι σε περιόδους που η τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας
μοιάζει να απειλείται –και μαζί της να απειλείται η «έννομη» τάξη, να αμφισβητείται η δυνατότητα
ορισμένων φορέων να παρεμβαίνουν ανεξέλεγκτα και καθορίζουν την παραγωγή στο πολιτικό πεδίοτότε, στις περιόδους αυτές (όπως ήταν το 1961, ή το 1967), προκρίνεται η ιδεολογική κατήχηση και ο
πολιτικός φρονηματισμός, έναντι μιας προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων και της
σύνδεσής τους με την οικονομία.
Συνεπώς, όπως φαίνεται από την ανάλυση που προηγήθηκε, η στρουκτουραλιστική μαρξιστική
προσέγγιση, με τη μέθοδο της αναγωγής και την πραγμοποίηση του «κράτους» και της «αστικής τάξης»,
αδυνατεί να ερμηνεύσει το λόγο για τον οποίο τα αναλυτικά προγράμματα της μέσης εκπαίδευσης έχουν
τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις «απαιτήσεις» της αστικής τάξης.
Πολύ περισσότερο, δε, που το «κράτος» δεν φαίνεται να είναι πολιτικό όργανο των οικονομικά
κυρίαρχων, αλλά διαχειρίζεται από τους πολιτικά κυρίαρχους φορείς, με πρωταρχικό σκοπό την
αναπαραγωγή της δικής τους ισχύος περισσότερο και δευτερευόντως της ισχύος των οικονομικά
κυρίαρχων.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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[1]

Από το γενικό συμπέρασμα σε μερικά-επιμέρους συμπεράσματα.
Από τα μερικά συμπεράσματα στο γενικό.
[3]
Η εκπαίδευση, κατά τον Althusser είναι ένας ιδεολογικό μηχανισμός του κράτους, του οποίου η
λειτουργία σχετίζεται με τη νομιμοποίηση του τρόπου παραγωγής και των όρων της αναπαραγωγής.
[4]
Π.χ. ο Νούτσος (1988) αναφέρεται μόνο στα αναλυτικά προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης. Το ίδιο
πράττει και ο Περσιάνης (2002), ενώ μόνο ο Αντωνίου (1987) αναφέρεται –κυρίως- και στα προγράμματα
της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
[5]
Βλ. χαρακτηριστικά Γλαμπεδάκης, Μ. (1990) Οικονομία και εκπαίδευση, Ίων, Αθήνα, Δημητρόπουλος,
Β. (1988) Απασχόληση αποφοίτων Τ.Ε.Λ., Εκπαίδευση και Επάγγελμα, τομ. 1, τ. 3/1988, Ζολώτας,
Ξ. (1959) Οικονομική ανάπτυξις και τεχνική εκπαίδευσις, Αθήνα, Τράπεζα της Ελλάδος, Κόκκοτας,
Π. (1986) Ο ρόλος της παιδείας στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος, Τούντας, Αθήνα, Πεσμαζόγλου,
[2]

Στ. (1987) Εκπαίδευση και ανάπτυξη στην Ελλάδα 1948-1985 – το ασύμπτωτο μιας σχέσης, Θεμέλιο,
Αθήνα, Ράλλης, Γ. (1990) Η τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση (στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης), Εκπαίδευση και Επάγγελμα, τομ. 2, αρ. 3, Ψαχαρόπουλος, Γ. (1987) Επαγγελματική
κατάρτιση: μια οικονομική ανασκόπηση, Εκπαίδευση και Επάγγελμα, τ. 1, τομ. αρ. 1, Ψαχαρόπουλος,
Γ. και Παλαιοκρασάς, Στ. (1990) Η τεχνική-επαγγελματική και τεχνολογική εκπαίδευση: Προβλήματα και
προοπτικές ενόψει του 2000,. Εκπαίδευση και Επάγγελμα, τ.2, αρ. 3.
[6]
Με αυτό το συλλογισμό προκύπτει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μια το «κράτος»
φαίνεται προσωποποιημένο και από την άλλη αναδύεται μια εσσενσιαλιστική ερμηνευτική λογική (σαφώς
απορρέουσα από μαρξιστικές καταβολές) η οποία επιχειρεί να αποδώσει σε αντικειμενικές εκβάσεις
γεγονότων «πρόθεση», να συνδέσει, δηλαδή, αιτιοκρατικά τα αντικειμενικά αποτελέσματα με
«αντικειμενικούς» στόχους κάποιου «προσωποποιημένου» δομικού στοιχείου. Στην περίπτωση που η
ερμηνεία παρουσιάζει προβλήματα λόγω των ενδείξεων των τεκμηρίων, τότε προκύπτουν
διάφορα sui generis ερμηνευτικά πρότυπα, όπως αυτό της διττής αστικής τάξης, από τη φύση της οποίας
προκύπτει η ενδοιαστική σύγκρουση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το κάθε φορά υπό εξέταση φαινόμενο
(π.χ. για το δίπολο «μεταρρύθμιση–αντιμεταρρύθμιση», θεωρήθηκε ότι αιτία ήταν οι συγκρούσεις στο
εσωτερικό της αστικής τάξης και η αδυναμία της να αρθρώσει ένα συμπαγή ιδεολογικό «λόγο»).
[7]
Μπορεί να θεωρηθεί ότι το ιδεολογικό πλαίσιο αφορά και σε ό,τι καλείται «κρυφό curriculum», εφόσον
η ιδεολογική κατήχηση δεν είναι πάντα φανερή (δεν περιέχεται, δηλαδή, ως τέτοια στο γνωστικό
περιεχόμενο των μαθημάτων –εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθημάτων, όπως είναι η Πολιτική
αγωγή), και κυρίως λαμβάνει χώρα μέσα από άρρητες διαδικασίες και διεργασίες, στις οποίες
υποβάλλονται μαθητές και εκπαιδευτικοί (βλ. Turner1983, Bernstein 1991 και Portelli 1993).
[8]
Κατ’ αντιστοιχία έχει προσδιοριστεί η «εξωτερική» και η «εσωτερική»μεταρρύθμιση (βλ. Τερζής 1981
και Ξωχέλλης 1981).
[9]
Όλα τα αναλυτικά προγράμματα είναι κείμενα νομοθετικά, δημοσιευμένα σε Φ.Ε.Κ., είτε είναι Νόμοι,
είτε Νομοθετικά Διατάγματα, ή ακόμα και Υπουργικές αποφάσεις.
[10]
Αυτή η ιδιαιτερότητα καθιστά το ζήτημα της πολιτικής εκπροσώπησης των κοινωνικών φορέων
(Μουζέλης 1991) ακόμα πιο δύσκολο, όχι μόνο λόγω των ιδιαίτερων σχέσεων παραγωγής, αλλά και λόγω
της φύσεως των πολιτικών σχέσεων –των σχέσεων μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών
φορέων, προς τους οποίους τα κόμματα απευθύνονται (Meynaud 2002).
[11]
Η εργασία του Περσιάνη (2002) ξεπερνά αυτόν το σκόπελο, θέτοντας το ζήτημα των «παραγόντων»
που επιδρούν στη συγκρότηση των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και πάλι, η απουσία ενός
συμπαγούς θεωρητικού πλαισίου δεν επιτρέπει μια μεθοδολογικά συνεπέστερη ερμηνεία. Έτσι, μπορεί με
την εργασία του Περσιάνη να ξεφεύγουμε από τον οικονομισμό και την αναγωγή στις «επιθυμίες»
μιας προσωποποιημένης αστικής τάξης, εντούτοις η από κοινού αντιμετώπιση τόσο των διαφόρων
φορέων, όσο και των προϊόντων της ιδεολογικής παραγωγής δεν συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός
συμπαγούς θεωρητικού προτύπου και μιας συνεπούς μεθοδολογικής προσέγγισης της σχέσης του
μετασχηματισμού των αναλυτικών προγραμμάτων με τον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό.
[12]
Οι κατηγορίες μαθημάτων που διακρίναμε είναι «ιδεολογικοπολιτικά», «θετικά», ανθρωπιστικάκοινωνικά», «αισθητικά-καλλιτεχνικά», και για την τεχνική εκπαίδευση, ειδικότερα, ακόμα δύο
κατηγορίες, τα μαθήματα «ειδικότητας» και οι «πρακτικές ασκήσεις». Για εκτενέστερη αναφορά και
αιτιολόγηση της συγκεκριμένης ταξινόμησης των μαθημάτων βλ. Φωτεινός 2004.
[13]
Εξάλλου η διάκριση σε «πρωτεύοντα» και «δευτερεύοντα» μαθήματα έγινε (και) νομοθετικά (βλ. Β.Δ.
15/12/1950 και Ν.Δ. 4379/1964), πριν περάσει στη συνείδηση της σχολικής κοινότητας, μέσα και από τη
στρεβλή διάκριση σε «διδακτέα και εξεταστέα ύλη».
[14]
Γι’ αυτό το λόγο και είναι ακόμα και σήμερα δύσκολο το ξεπέρασμα του «ενός βιβλίου» (έστω κι αν
αυτό έγινε με την επίφαση της δημοκρατικότητας και της παροχής ισότητας ευκαιριών): εάν το «κράτος»
εκδίδει τα σχολικά βιβλία, ποιος θα «τολμήσει» να αμφισβητήσει το γνωστικό περιεχόμενο των βιβλίων
αυτών, ή την παιδαγωγική και επιστημονική αρτιότητά τους, ποιος θα εναντιωθεί στην
κρατικά παρεχόμενη γνώση; Ειδικά για την εποχή που εξετάζουμε, μέσα στην «πειθαρχημένη»
δημοκρατία της περιόδου, ήταν μάλλον αδιανόητη η παρέκκλιση από την με κρατική σφραγίδα γνώση.
[15]
Επιλέξαμε τις συγκεκριμένες ειδικότητες γιατί αυτές συγκεντρώνουν το ~80% των εγγραφών των
μαθητών της μέσης τεχνικής εκπαίδευσης (αναλυτικότερη αναφορά στο Φωτεινός 2004).
[16]
Π.χ., είτε ως προς το ποσοστό του διδακτικού χρόνου, είτε ως προς τη σειρά κατάταξης, φαίνεται ότι
τα αρχαία ελληνικά αποτελούν σταθερά μια αξιολογότερη γνώση έναντι των μαθηματικών.

[17]

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση της γεωγραφίας στην ειδικότητα των μηχανικών εμπορικού
ναυτικού: ενώ θα μπορούσε να ανήκει στα ιδεολογικοπολιτικά μαθήματα, όπως συμβαίνει και στη γενική
εκπαίδευση και στις υπόλοιπες ειδικότητες, εντούτοις θεωρείται ως μάθημα ειδικότητας και τοποθετείται
σε μια χαμηλή ιεραρχική θέση, μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα ειδικότητας. Στη θέση που άλλες
ειδικότητες έχουν το μάθημα της γεωγραφίας, για να μην υπάρχει έλλειψη από το συγκεκριμένο
γνωστικό-ιδεολογικό περιεχόμενο στην ειδικότητα των μηχανικών ε.ν., εισάγεται το μάθημα της σπουδής
περιβάλλοντος. Αυτή η διαφοροποίηση δείχνει ότι το περιεχόμενο της γεωγραφίας είχε και μια άλλη αξία,
πέρα από την καθαρά γνωστική. Έτσι η ανάγκη για πραγματικές γνώσεις γεωγραφίας θα εμποδίζονταν
από τα ιδεολογικά στοιχεία και περιεχόμενα, τα οποία διοχετεύτηκαν στο μάθημα της σπουδής
περιβάλλοντος.
[18]
Δηλαδή, από τις εκφρασμένες ανάγκες της παραγωγής του πεδίου της οικονομίας.
[19]
Για ποιους λόγους έχουν επιλεγεί οι συγκεκριμένοι φορείς βλ. Φωτεινός 2004.
[20]
Έτσι, όταν έχουμε μετασχηματισμό της τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας δεν παρατηρούμε τόσο
μεταβολές στην ιεραρχική κατάταξη των μαθημάτων, όσο μεταβολές του ποσοστού των διδακτικών
ωρών (και μεταβολές του περιεχομένου τους). Ενώ όταν χρειάζεται να ισχυροποιηθεί η ισχύουσα
τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας τότε περισσότερο θα παρατηρούμε μεταβολές στην ιεραρχική κατάταξη
των μαθημάτων (χωρίς να αποκλείεται και η μεταβολή του ποσοστού του διδακτικού χρόνου, η οποία
όμως δεν θα είναι η κυρίαρχη).
[21]
Αυτό φαίνεται κυρίως λόγω της εισαγωγής της δημοτικής, της διαφοροποίησης στη διδασκαλία των
αρχαίων ελληνικών και της εισαγωγής νέων γνωστικών αντικειμένων.
[22]
Η ιδεοληπτική σχέση με το παρελθόν έφτασε στο απόγειό της με τις συγκρούσεις για το γλωσσικό.
[23]
Βλ. Αλιβιζάτος 1982., Κιτρομηλίδης 1982, Χαραλάμπους 1990.
[24]
Αναλυτικότερα βλ. στο Φωτεινός 2004.
[25]
Γι’ αυτό και τα αναλυτικά προγράμματα της τεχνικής εκπαίδευσης έχουν μεγάλη συνάφεια ως προς
τον τρόπο συγκρότησής τους με τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης. Η κυριαρχία των θεωρητικών,
ιδεολογικοπολιτικών και εν γένει των «ακαδημαϊκών»–γενικών μαθημάτων σε ένα δίκτυο που στοχεύει
στην παραγωγή, δεν εξυπηρετεί παρά τους πολιτικούς και ιδεολογικούς στόχους.
[26]
Έτσι, αν οι πολιτικοί προκρίνουν, ή απορρίπτουν, μια μορφή γνώσης, ή αν μεταχειρίζονται τη γνώση
με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τότε οι ιεραρχικά υφιστάμενοί τους, οι ιδεολογικά και
πολιτικά προσαρτώμενοί τους, δεν θα έχουν άλλα περιθώρια επιλογών. Αυτό που επιθυμούν οι πολιτικοί
πάτρωνές τους θα γίνει εφαρμόσιμη πολιτική, από τη στιγμή που θα κληθούν να «μετατρέψουν» τις
πολιτικές αποφάσεις σε νομικά και τεχνικά κείμενα (όπως είναι τα προγράμματα). Η αδυναμία ριζικού
μετασχηματισμού δεν διευκολύνει και τη διαφοροποίηση στην επιλογή των θεωρητικών αρχών, που
διαμορφώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε το «παιδί», η «γνώση», η
διδακτική μεθοδολογία και η αξιολόγηση, δεν διαφοροποιούνται σε σημαντικό βαθμό όλη την περίοδο.
[27]
Συνεπώς, τίθεται εδώ ως ερώτημα αν τελικά το «κράτος» στην Ελλάδα είναι ή δεν είναι αρένα ταξικών
συγκρούσεων.
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Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
EΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Πριν παρουσιάσουμε αναλυτικά τη σχέση του διδασκαλικού συνδικαλισμού με την πολιτική, όπως
αυτή εμφανίστηκε στην Kύπρο, θα πρέπει να προβούμε προκαταβολικά σε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά
την έννοια της ‘πολιτικής’.
Ο δάσκαλοι, οι Οργανώσεις τους και η πολιτική τους δραστηριότητα κινούνται όχι στο πλαίσιο
ενός εθνικού κράτους, αλλά μιας βρετανικής αποικίας. Ωστόσο, η αποικία αυτή, διαθέτει έναν ισχυρό
κεντρομόλο προσανατολισμό, ο οποίος τοπικά εκφράστηκε με το ενωτικό κίνημα που διεκδίκησε την
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Συνεπώς, η έννοια της πολιτικής με το ευρύτερό της νόημα παραπέμπει
στο εθνικό πρόβλημα. H σχέση των δασκάλων και των Οργανώσεών τους με την εθνική πολιτική υπήρξε
ιστορικά αυτονόητη και δεδομένη και δεν αποτελεί θέμα της παρούσας εργασίας[1].
Tο στενότερο νόημα της πολιτικής οδηγεί στη σχέση των δασκάλων και των Οργανώσεών τους
με τους κομματικούς-πολιτικούς σχηματισμούς μιας κοινωνίας, τον πολιτικό-ιδεολογικό λόγο, την
πολιτειακή οργάνωση και ό,τι μπορεί να αποκληθεί απλά «καθημερινή πολιτική ζωή». Σε αυτήν ακριβώς
τη σχέση θα επικεντρωθεί η εισήγησή μας, παρουσιάζοντας επιλεκτικά τρία παραδείγματα: α) τη διαμάχη
για το νομοσχέδιο του 1923 που μπορεί να θεωρηθεί ως η ουσιαστική αφετηρία της σχέσης των δασκάλων
και της Οργάνωσής τους με την πολιτική β) τις δύο διασπάσεις της δεκαετίας του 1940 που αποτελούν το
αποκορύφωμα αυτής της σχέσης και γ) τον πολιτικό-ιδεολογικό ρόλο που προσπάθησαν να
διαδραματίσουν οι δάσκαλοι και η Οργάνωσή τους κατά τη μεταβατική περίοδο εγκαθίδρυσης
της Kυπριακής Δημοκρατίας.

I. H διαμάχη του 1923: η καθιέρωση της σχέσης
των δασκάλων και της Oργάνωσής τους με την πολιτική
Ο διδασκαλικός συνδικαλισμός στην Κύπρο εμφανίζεται σχετικά όψιμα, μόλις το 1898, όταν
πρώτοι και με μεγάλη χρονική διαφορά από τις άλλες επαγγελματικές τάξεις του τόπου, ορισμένοι
δάσκαλοι ίδρυσαν τον Kυπριακό Διδασκαλικό Σύνδεσμο στην Kερύνεια. Τα επιχειρήματα που συνοδεύουν
τη γέννησή του επιβεβαιώνουν πλήρως τον προσδιορισμένο εθνικό ρόλο των δασκάλων
στην αγγλοκρατούμενη Kύπρο: κύριος λόγος της ίδρυσης του Συνδέσμου, όπως δηλώνεται ρητά, είναι να
συμβάλει πρωτίστως στην εθνική ανόρθωση μετά από τον άτυχο πόλεμο του 1897 και δευτερευόντως
στην ανύψωση του διδασκαλικού κόσμου στην «εμπρέπουσα θέση». Το προβάδισμα των
εθνικών στοχεύσεων έναντι των κοινωνικών/συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων τόσο των δασκάλων ως
ατόμων όσο και των συλλογικών τους Οργανώσεων υπήρξε παγιωμένο και αδιαμφισβήτητο γεγονός έως
και το 1917.
Την πραγματικότητα αυτή ήρθε να διαταράξει και σταδιακά, εν μέρει τουλάχιστον, να διαβρώσει
η οκτωβριανή επανάσταση στη Ρωσία το 1917. Οι πολιτικο-ιδεολογικές ζυμώσεις που προκάλεσε διεθνώς
αυτό το ιστορικό γεγονός δεν άφησαν ανεπηρέαστη και την Κύπρο. Σχεδόν άμεσα ήχησαν και στο νησί
τα εγερτήρια σαλπίσματα των σοσιαλιστικών ιδεών και κάτω από τη σκιά της ρωσικής επανάστασης
αρχίζει μια κρίσιμη ιδεολογική ζύμωση που θα οδηγήσει στο άμεσο μέλλον σε κοσμοθεωρητικές
διαφοροποιήσεις και κατά συνέπεια σε αποκλίσεις στην προσέγγιση θεμελιωδών ζητημάτων που
απασχολούσαν την κυπριακή κοινωνία.

Έτσι, όταν το 1923 οι άγγλοι επιχειρούν με ένα νομοσχέδιο να περιορίσουν την εκπαιδευτική
αυτοδιοίκηση και να ελέγξουν την ελληνοκυπριακή δημοτική εκπαίδευση, η αντίσταση που προβάλλεται
αυτή τη φορά απέναντι στην αποικιακή εκπαιδευτική πολιτική μαρτυρεί το έντονο πολιτικο-ιδεολογικό
ρήγμα που έχει εντωμεταξύ επέλθει στις τάξεις των ελληνοκυπρίων δασκάλων. Εμφανίζονται δύο
αντιτιθέμενα ρεύματα με διακεκριμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο παραμένει πιστό στην έως τώρα
ασκούμενη εθνική εκπαιδευτική πολιτική και προσπαθεί έναντι οποιασδήποτε θυσίας να υπερασπίσει το
σύστημα της εκπαιδευτικής αυτοδιοίκησης, γιατί εξυπηρετεί την ενωτική πολιτική. Το δεύτερο ρεύμα,
είναι νεωτερικής εκδοχής, ενσωματώνει στοιχεία της σοσιαλιστικής ιδεολογίας και εμφανίζεται ως
αμφισβητίας της καθιερωμένης τάξης πραγμάτων.
O Παγκύπριος Διδασκαλικός Σύνδεσμος[2] έδωσε τη μάχη του δημοσίως διχασμένος στους υπέρ
και κατά του νομοσχεδίου. Όμως, αυτή τη φορά, η διαμάχη ανάμεσα στο διδασκαλικό κόσμο δεν
περιορίζεται στα καθαρά εκπαιδευτικά ζητήματα ούτε και αρκείται στην παράθεση επιχειρημάτων για τη
“λιγότερο” ή “περισσότερο” συμφέρουσα, από εθνική άποψη, εκπαιδευτική πολιτική. Aντίθετα,
εκδηλώνεται η διάθεση για μια πολυδιάστατη προσέγγιση του «διδασκαλικού ζητήματος», με συνάψεις
στην πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα και με ιδέες που παραπέμπουν στη ρωσική επανάσταση που
προηγήθηκε.
Oι οπαδοί του κυβερνητικού νομοσχεδίου υποστηρίζουν ότι το εκπαιδευτικό ζήτημα έχει
ουσιαστικά οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα[3]. Οικονομικό, γιατί το βάρος της σχολικής φορολογίας
«φέρουν μόναι των δύο τάξεις του πληθυσμού και δη αι πλέον άποροι, η γεωργική και η ποιμενική» [4].
Και κοινωνικό, γιατί ο διδασκαλικός κόσμος είναι εξαρτημένος με αναξιοπρεπείς εργασιακούς όρους από
τις χωριτικές σχολικές επιτροπές. Γι’ αυτό και απορρίπτουν τους «εθνικούς κινδύνους» που επικαλούνται
οι πολέμιοι του νομοσχεδίου και υποστηρίζουν ότι «αληθινή ανακούφισις του πενομένου σχεδόν
αγροτικού πληθυσμού μόνον διά της αναλήψεως όλης της εκπαιδευτικής δαπάνης υπό
της Kυβερνήσεως δύναται να επιτευχθή. Kαι δεν δύναται να υπάρξη αμφιβολία ότι αληθινή ανεξαρτησία
―πάσης φύσεως― του διδασκαλικού κόσμου μόνον διά της υπαλληλοποιήσεώς του είναι δυνατόν
να κατορθωθή»[5].
Ταυτόχρονα, οι χωριτικές σχολικές επιτροπές δέχονται σφοδρή κριτική από τους οπαδούς του
κυβερνητικού νομοσχεδίου όχι μόνο ως προς την ακαταλληλότητά τους να κρίνουν τους δασκάλους, αλλά
και ως προς την κοινωνική τους σύνθεση: «Ποιοί είναι αυτοί; Eίναι οι ισχυροί του χωριού. Eίναι οι
πλούσιοι. Eίναι οι τοκογλύφοι, είναι οι εκμεταλλευταί και οι καταστροφείς, είναι οι τύραννοι [...]. Nα
τον απολυτρώσωμεν (=το δάσκαλο). Kαι για να τον απολυτρώσωμεν ένα είναι το κυριώτερον μέσον: να
τον αποσπάσωμεν από τα νύχια των μικροαρχοντίσκων χωρικών»[6].
Mέσα σε αυτές ακριβώς τις πολιτικο-ιδεολογικές συντεταγμένες αρχίζει και η Eκκλησία της
Κύπρου να υφίσταται κριτική και αμφισβήτηση του ρόλου της. Γράφει κάποιος δάσκαλος, οχυρωμένος
πίσω
από
την
ανωνυμία
του:
«ζώμεν εις εποχήν,
καθ’ ην οι
διδάσκαλοι
της Kύπρου δεν κοιμώνται πλέον, αλλ’ ότι άγρυπνοι διεξάγουσι τον ιερόν περί υπάρξεως αγώνα εναντίον
της κεφαλαιοκρατίας και καλογεροκρατίας»[7]. Oι δάσκαλοι θα «καταστώσιν ανεξάρτητοι από
την φεουδαρχικοκεφαλαιοκληροτυποκρατίαν», γράφει ο ηγέτης του ρεύματος των υποστηρικτών του
νομοσχεδίου, I. Σ. Tαλιαδώρος[8]. Ή, όπως παρατηρεί ένας άλλος αρθρογράφος: «καμμιά άλλη φορά
ίσως δεν βρέθηκαν τόσον εχθρικά αντιμέτωπα τα συμφέροντα των ταγών του νησιού μας μετά του λαού.
[...] Σεβασμιώτατοι και άλλοι ταγοί του τόπου. Mόνον τα δικά σας μάτια βλέπουν στοιχειά και
φαντάσματα που κρύπτονται πίσω από την επιψήφισι του εκπαιδευτικού; (=νομοσχεδίου)»[9].
Η συζήτηση που διεξάγεται ανάμεσα στους δασκάλους ή και γενικότερα με αφορμή το
εκπαιδευτικό ζήτημα σε ό,τι αφορά στην πολιτικο-ιδεολογική της διάσταση έχει όλως ιδιαίτερη σημασία
ως προς ένα σημείο: πρόκειται για μια πρώϊμη συζήτηση, που ρίχνει φως σε τάσεις και ροπές μιας
κοινωνίας, στην οποία δεν έχουν συσταθεί ακόμη πολιτικά κόμματα. Και όπως τουλάχιστον διαφαίνεται
από τις συζητήσεις, ένα μέρος του διδασκαλικού κόσμου τείνει ευήκοον ουν προς τις σοσιαλιστικές ιδέες.
Αν και δεν διαθέτουμε ακριβή στοιχεία για την έκταση της εμπλοκής των δασκάλων στην πολιτική κίνηση
της εποχής, είναι σίγουρο ωστόσο ότι ορισμένοι από αυτούς πρωτοστάτησαν είτε στη διάδοση των
σοσιαλιστικών ιδεών είτε στην ίδρυση του πρώτου πολιτικού κόμματος της Κύπρου το 1926, του
Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1920, οι σοσιαλιστές δάσκαλοι
συσπειρώνονται γύρω από το δημοτικισμό και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που δοκιμάζουν ακόμη
περισσότερο τη συνοχή του Παγκύπριου Διδασκαλικού Συνδέσμου. Υποθέτουμε, πως καθόλου τυχαία, το
1930, δύο δραστήρια μέλη του εκτός νόμου Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου εκλέγονται στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Παγκύπριου Διδασκαλικού Συνδέσμου, ενώ στη συνέχεια ο ένας από αυτούς, ο

Κ. Κόνωνας, κατά την περίοδο 1931-1933 αναδεικνύεται στο ύπατο αξίωμα του Κόμματος, υπηρετώντας
το από τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

II. Oι διασπάσεις της Παγκύπριας Διδασκαλικής Oργάνωσης[10]
(1945 και 1948)
H πρώτη διάσπαση
Η ουσιαστική πολιτική ζωή στην Κύπρο αρχίζει τη δεκαετία του 1940. Το 1941 ιδρύεται το
αριστερό ΑΚΕΛ και το 1943 το αντίπαλο δεξιό κόμμα, το Κυπριακό Εθνικό Κόμμα. Τα δύο κόμματα
αποδύθηκαν σε ένα έντονο ανταγωνισμό αύξησης της επιρροής τους σε κοινωνικά στρώματα και
συλλογικούς χώρους που οδήγησε σε πολώσεις και διχασμούς. Η προσπάθειά τους να ελέγξουν το
εργατικό κίνημα είχε ως αποτέλεσμα τη διάσπασή του το 1943 σε αριστερό και δεξιό. Παρόλα αυτά το
ΑΚΕΛ συνέχιζε να ασκεί προνομιακή επιρροή σε αυτόν τον τομέα.
Όπως ήταν αναμενόμενο η γενικότερη πολιτικo-ιδεολογική δυναμική είχε τις επιπτώσεις της και
στην Παγκύπρια Διδασκαλική Oργάνωση. Kατά την περίοδο 1940-44 η Oργάνωση επηρεάζεται από τον
αριστερό λόγο, μαζικοποιείται εντυπωσιακά, οι διδασκάλισσες για πρώτη φορά αναμιγνύονται συλλογικά
και ενεργά στο συνδικαλιστικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, ενώ η μαχητικότητα της Oργάνωσης αυξάνεται
κατακόρυφα με τη διεκδίκηση εθνικών, εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών αιτημάτων. Tο Διοικητικό
της Συμβούλιο αποτελείται από πρόσωπα πολιτικοποιημένα έως και κομματικοποιημένα και με αριστερούς
προσανατολισμούς. Ίσως το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα στην προκείμενη περίπτωση αποτελεί
ο Nεόφυτος Iωάννου, ο οποίος, διετέλεσε για τέσσερα συνεχή χρόνια γενικός γραμματέας της
Παγκύπριας
Διδασκαλικής Oργάνωσης,
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την
ίδια
στιγμή
ήταν
μέλος
της Kεντρικής Eπιτροπής του AKEΛ και από το 1945 Γενικός Γραμματέας του ιδίου κόμματος. Παράλληλα,
εκδηλώνονται κινήσεις στο εσωτερικό της Παγκύπριας Διδασκαλικής Οργάνωσης που επιχειρούν να
συνδέσουν ουσιαστικότερα το διδασκαλικό συνδικαλισμό με την πολιτική ζωή, όπως π.χ. η απόφαση για
την εγγραφή της Οργάνωσης ως συντεχνίας από τη συνέλευση του 1941, γεγονός που όχι μόνο θα την
ενέτασσε θεσμικά στο εργατικό κίνημα του τόπου, αλλά και θα την τοποθετούσε σε ένα πεδίο, στο οποίο
κυριαρχούσε, όπως προαναφέρθηκε, το AKEΛ.
Όμως την ίδια στιγμή που η Παγκύπρια Διδασκαλική Oργάνωση με τις αποφάσεις της γενικής
συνέλευσης της 27ης-12-1941 έδινε τις συντεταγμένες της νέας πλεύσης, στους κόλπους της αναδύθηκε
μια "εσωτερική αντιπολίτευση" η οποία άρχισε να εκφράζει προβληματισμούς ή να προβάλλει αντιστάσεις
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του
Διοικητικού
Συμβουλίου
της Oργάνωσης. Aν
λοιπόν
η
εγγραφή
της Παγκύπριας Διδασκαλικής Oργάνωσης ως συντεχνίας προωθείται από εκείνους τους δασκάλους που
τείνουν προς την αριστερή ιδεολογία και τον κομματικό χώρο που την εκπροσωπούσε στην Kύπρο,
δηλ. το AKEΛ, ο αντίλογος σε αυτήν την απόφαση αρθρώνεται από τη μερίδα των δασκάλων που
διέβλεπαν τον κίνδυνο αριστεροποίησης της διδασκαλικής Oργάνωσης και επηρεάζονταν από
την Eκκλησία και την κομματική έκφραση της παραδοσιακής ιδεολογίας στην Kύπρο που την
εκπροσωπούσε το Kυπριακό Eθνικό Kόμμα.
Aπό τις 29-6-1944 που ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία
η Παγκύπρια Διδασκαλική Oργάνωση είχε κάθε νόμιμο δικαίωμα να εγγραφεί ως συντεχνία με βάσει τον
περί συντεχνιών νόμο[11] στο εσωτερικό της αποκρυσταλλώθηκαν οριστικά δύο ασύμβατες τάσεις. Oι
γενικές
συνελεύσεις
χαρακτηρίζονται
πια
ως
«θυελλώδεις»,
πραγματοποιούνται εξωθεσμικές συνελεύσεις των διαφωνούντων με την εγγραφή, η αρχή
της Oργάνωσης διεκδικείται από εκφραστές των δύο διαφορετικών τάσεων και όπως καθίσταται εύλογο
η συνοχή της Oργάνωσης φτάνει σε οριακά σημεία. Στην κρίσιμη συνέλευση της 9-5-1945, μετά από
μυστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 506 δάσκαλοι/λες, πλειοψήφισαν οι οπαδοί της
εγγραφής. Tο αποτέλεσμα όμως δυσαρέστησε πολλούς από τους διαφωνούντες, οι οποίοι αδυνατώντας
να αποδεχθούν την προοπτική συντεχνιοποίησης της Παγκύπριας Διδασκαλικής Oργάνωσης, με ό,τι αυτή
συνεπαγόταν, άρχισαν να προσανατολίζονται σε κεντρόφυγες λύσεις. Έτσι, μετά από τη συνέλευση της
9ης-5-1945 η Παγκύπρια Διδασκαλική Oργάνωση διασπάται και ιδρύεται μια ακόμη διδασκαλική
οργάνωση, η Παγκύπριος Oργάνωσις Eλλήνων Διδασκάλων, η οποία ουσιαστικά υπολειτούργησε έως και
το 1948.
H δεύτερη διάσπαση

Παρά
την
αποχώρηση
πολλών
διαφωνούντων
δασκάλων
από
την Παγκύπρια Διδασκαλική Oργάνωση το
1945
και
την
ίδρυση
της Παγκυπρίου Oργανώσεως Eλλήνων Διδασκάλων, οι ―φανερές ή λανθάνουσες― αντιθέσεις στο
εσωτερικό της Oργάνωσης δεν έπαψαν να υπάρχουν. Άλλωστε, το γενικότερο κλίμα όχι μόνο ευνοούσε
αλλά και υποδαύλιζε την πόλωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Aπό τη μια, σε διεθνές επίπεδο,
αναδύθηκε το σκηνικό του διπολισμού και του ψυχρού πολέμου μεταξύ των δυο υπερδυνάμεων του
μεταπολεμικού κόσμου που συμπαρέσυρε στην τροχιά του όλα σχεδόν τα κράτη. Από την άλλη, σε εθνικό
επίπεδο, και ως ένα βαθμό ως συνέπεια του διπολισμού, μαινόταν ο εμφύλιος πόλεμος στην Eλλάδα που
είχε ως επακόλουθο την έξαρση των πολιτικών παθών και στην Kύπρο. Eίναι άλλωστε ενδεικτικό το
γεγονός, ότι ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος έδωσε την αφορμή για τη δεύτερη ―και για καθαρά
πολιτικούς λόγους― διάσπαση της Παγκύπριας Διδασκαλικής Oργάνωσης.
Mέσα λοιπόν σε αυτό το πολιτικο-ιδεολογικό περιβάλλον το Mάϊο του 1948 ορισμένοι δάσκαλοι
προχώρησαν στη σύνταξη και δημοσιοποίηση ενός εγγράφου το οποίο αφενός καταδίκαζε έντονα
«την εθνοκτόνον ανταρσίαν»,
το
«απαίσιον παιδομάζωμα»
στην Eλλάδα και
γενικότερα
«κάθε κομμουνιστικήν ενέργειαν» και αφετέρου δήλωνε την εμμονή «εις τα ιδεώδη της θρησκείας και της
πατρίδος, χάρις εις τα οποία εσώθη και εδοξάσθη η Eλληνική Φυλή». Mε ένα συμβολικότερο τρόπο
εκφραζόταν η πίστη στο «Xριστόν και την Eλλάδα, την Aκρόπολιν και τον Γολγοθάν» και καλούνταν όλοι
οι δάσκαλοι, ως ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης προς την δοκιμαζόμενη πατρίδα, να υπογράψουν το
έγγραφο[12].
Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα υπέγραψαν το «έγγραφο καταδίκης» γύρω στους 975
δασκάλους,
ενώ
άλλοι
150,
συμπεριλαμβανομένης
και
της
ηγεσίας
της Παγκύπριας Διδασκαλικής Oργάνωσης, αρνήθηκαν να το υπογράψουν[13]. Tο γεγονός αυτό έφερε σε
προφανή και δημόσια διαφωνία τη συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων με τη συνδικαλιστική τους
ηγεσία και συνέβαλε στο να “αυτοεκτεθεί” το Διοικητικό Συμβούλιο της Oργάνωσης στην κοινωνία
της Kύπρου ως φίλα προσκείμενο προς τον κομμουνισμό. Aν και το Διοικητικό Συμβούλιο κάτω από την
πίεση των πραγμάτων απέστειλε επιστολές προς τον Aρχιεπίσκοπο και τον Έλληνα πρόξενο με τις οποίες
εξέφραζε τη νομιμοφροσύνη του προς την Eκκλησία και την ελληνική κυβέρνηση[14], ωστόσο ο
συσχετισμός των ιδεολογικών ρευμάτων ανάμεσα στο διδασκαλικό κόσμο όπως αποτυπώθηκε με τη
γλώσσα των αριθμών, έδωσε τα αναγκαία επιχειρήματα σε πέντε δασκάλους να κινήσουν τη διαδικασία
ίδρυσης νέας οργάνωσης. Oι πέντε δάσκαλοι απηύθυναν έκκληση προς όσους συνυπέγραψαν την
καταδίκη να προχωρήσουν «αμέσως και άνευ αναβολής» στη δημιουργία νέας οργάνωσης, θεωρώντας
ότι
είναι
ανεπίτρεπτο
η
συντριπτική πλειοψηφία των
δασκάλων
«να καθοδηγήται από μίαν ασήμαντον μειοψηφίαν,
η
οποία
και ηρνήθη να συνυπογράψη την γνωστήν δήλωσιν»[15].
Πράγματι, τον Ιούλιο του 1948 ιδρύθηκε η Παγκύπριος Ένωσις Eλλήνων Διδασκάλων, η οποία
αποτέλεσε έως και το 1953 τη συλλογική έκφραση εκείνου του τμήματος του διδασκαλικού κόσμου που
παρέμενε σταθερό στις παραδοσιακές πολιτικο-ιδεολογικές αντιλήψεις και αντίθετο με την κομμουνιστική
ιδεολογία[16]. Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στο καταστατικό της, ένας από τους σκοπούς της είναι η
«πνευματική και ηθική εξύψωσις της κοινωνίας κατά το πνεύμα του Eλληνοχριστιανικού πολιτισμού και
η καταπολέμησις του κομμουνισμού και των συναφών αυτού θεωριών». Mέλη της Oργάνωσης που τυχόν
συμβάλλουν «διά λόγων ή έργων εις την εξάπλωσιν υλιστικών, διεθνιστικών ή άλλων συναφών θεωριών
διαγράφονται εκ του Mητρώου αποφάσει του ΔΣ της ΠEEΔ»[17].

III. Η Παγκύπρια Oργάνωση Eλλήνων Διδασκάλων[18] και η πολιτική
Mετά από τις γνωστές συμφωνίες της Zυρίχης και του Λονδίνου που οδήγησαν στην ίδρυση
της Kυπριακής Δημοκρατίας, ο διδασκαλικός κόσμος διεκδίκησε ένα νέο ρόλο στο πλαίσιο του
προβλεπόμενου κράτους. Από μια άποψη, η διεκδίκηση λόγου και ρόλου στον πολιτικό βίο
της οικοδομούμενης Kυπριακής Δημοκρατίας,
είχε
ιστορικές
ρίζες
και
αναγωγές
και
εν πολλοίς συνιστούσε μια φυσική συνέχεια, προσαρμοσμένη στους νέους όρους και τα δεδομένα. Οι
πολιτικές προθέσεις και ιδεολογικές προτιμήσεις του διδασκαλικού κόσμου αντανακλώνται διαυγώς στην
ομιλία του προέδρου της Oργάνωσης το Μάρτιο του 1959 ενώπιον της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των
Γενικών Aντιπροσώπων:
«σε
μας
τώρα
εναπόκειται
η
πρόοδος
και
η
ευτυχία
του Kυπριακού Eλληνικού λαού. Aς ριφθώμεν με όλην μας
την θέρμην διά
να γαλουχήσωμεν την νέαν γενεάν με τα αθάνατα Eλληνικά μας ιδανικά. Aς συσπειρωθώμεν πέριξ

του Eθνάρχου μας και φωτιζόμενοι από τα δύο φώτα που εκπέμπονται από τον Γολγοθάν και
την Aκρόπολιν,
την Iερουσαλήμ και
τας Aθήνας ως
πειθήνιοι
ναυτικοί
ας βοηθήσωμεν τον καλόν μας τιμονιέρην να οδηγήση το σκάφος που λέγεται Kυπριακή Γη εις
το τελικόν του λιμάνιν»[19]. Η υποστήριξη της Παγκύπριας Oργάνωσης Eλλήνων Διδασκάλων προς τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, αλλά ταυτόχρονα και η άμεση εμπλοκή της στην πολιτική ζωή
της οικοδομούμενης Kυπριακής Δημοκρατίας, επισημοποιείται με την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου να ενταχθεί η Οργάνωση στο Eνιαίον Δημοκρατικόν Mέτωπον Aναδημιουργίας[20] (EΔMA),
ενστερνιζόμενη ταυτόχρονα «πλήρως τας προγραμματικάς του δηλώσεις»[21]. H απόφαση να ενταχθεί
η Παγκύπρια Oργάνωση Eλλήνων Διδασκάλων στο EΔMA, που ήταν μια συντηρητική πολιτική κίνηση,
δημιούργημα κυρίως του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και κύριο στήριγμα της υποψηφιότητάς του ως
προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις εκλογές του Δεκεμβρίου του 1959, ήταν μια πράξη άμεσα
πολιτική, γι’ αυτό και συνοδεύτηκε από τις εξ αριστερών αντιδράσεις ανωνύμων δασκάλων: «η ΠOEΔ
χάνει τον προορισμόν της σαν επαγγελματική οργάνωση και γίνεται ένα πλεούμενο χωρίς πηδάλιο που
θα ταξιδεύη ανάλογα
με
τον
άνεμο:
Σήμερα
φυσά
ΔYTIKOΣ; Mπορεί αύριο
να
φυσά ANATOΛIKOΣ. Ποιός ξέρει»[22].
Σταθμό για τις προθέσεις της Παγκύπριας Oργάνωσης Eλλήνων Διδασκάλων να διαδραματίσει
ακόμη πιο ενεργό ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι του οικοδομούμενου κυπριακού κράτους, αποτελεί
η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων τον Ιανουάριο του 1960, αφού αποφασίστηκε στο πλαίσιο
των εργασιών της και η πολιτειακή ανάμιξη της Oργάνωσης με τη διεκδίκηση εκπροσώπων του
διδασκαλικού κόσμου στην Kοινοτική Bουλή «προς το συμφέρον του τόπου και αυτών τούτων των
διδασκάλων»[23]. Πιο συγκεκριμένα αποφασίζεται να ζητηθεί «όπως οι διδάσκαλοι αντιπροσωπευθούν
εξ οφφίκκιο εις την Kοινοτικήν Bουλήν της Kυπριακής Δημοκρατίας, υπό την δικαιοδοσίαν της οποίας θα
υπάγεται η Kατωτέρα Eκπαίδευσις» και να επιδιωχθεί η συνεργασία της Oργάνωσης με
την Oργάνωση Eλλήνων Λειτουργών Mέσης Eκπαιδεύσεως Kύπρου και
την Παγκύπρια Oργάνωση Eλλήνων Λειτουργών Iδιωτικής Mέσης Eκπαιδεύσεως[24].
Παράλληλα
και
η Oργάνωση Eλλήνων Λειτουργών Mέσης Eκπαιδεύσεως Kύπρου θεώρησε
ως
επιβεβλημένη
την
παρουσία δυο εκπροσώπων της στην Kοινοτική Bουλή, με το επιχείρημα ότι θα ασχολείται συχνά με
εκπαιδευτικά νομοσχέδια και γενικότερα πολιτιστικά ζητήματα.
Eίναι προφανές ότι αυτή η “συμμαχία” των εκπαιδευτικών σε παγκύπρια κλίμακα πολλαπλασίαζε
τις πιθανότητες αποδοχής ή επιβολής του αιτήματος της εκπροσώπησή τους στον πολιτειακό θεσμό
της Kοινοτικής Bουλής, αφού τους καθιστούσε ισχυρή και υπολογίσιμη ομάδα πίεσης [25]. Έτσι, παρά την
αρχική άρνηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου να συναινέσει στις πολιτικές επιδιώξεις του διδασκαλικού
κόσμου, καθώς και την εναντίωση του προέδρου του Eκπαιδευτικού Συμβουλίου Κ. Σπυριδάκη, ο οποίος
μάλιστα έσπευσε να εξαπολύσει εγκύκλιο με την οποία τους προέτρεπε «όπως μη αναμειγνύωνται λόγω
ή έργω εις πολιτικάς ή κομματικάς αντιθέσεις και φατριασμούς [...]»[26], οι εκπαιδευτικές Οργανώσεις
δεν αναστέλλουν την απόφασή τους και προχωρούν στην υπόδειξη των υποψηφίων τους.
Εντέλει, ύστερα από τη συμφωνία μεταξύ του Πατριωτικού Mετώπου[27] και του AKEΛ για την
αποφυγή των εκλογών και τον μεταξύ τους διαμοιρασμό τόσο των εδρών της Bουλής
των Aντιπροσώπων όσο και της Kοινοτικής Bουλής, το Πατριωτικό Mέτωπο συμπεριέλαβε τους δύο
υποψηφίους των εκπαιδευτικών Οργανώσεων στους προτεινόμενους για την κατάληψη έδρας στην
Κοινοτική Βουλή. Έτσι, όταν κατά τη 16-8-1960 εγκαθιδρύθηκε επίσημα η Kυπριακή Δημοκρατία, ο
εκπαιδευτικός κόσμος της Kύπρου εκπροσωπείτο άμεσα στην Kοινοτική Βουλή από ένα δάσκαλο και ένα
καθηγητή, δηλώνοντας και κατ’ αυτόν τον τρόπο το πολιτικό παρόν του στη νέα ιστορική περίοδο.
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(1898-1960), τόμ. Α’, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001.
[2]
Ιδρύθηκε το 1911 και τερμάτισε τη δραστηριότητά του το 1931.
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των
διδασκάλων
(I),
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Oι διδάσκαλοι δύνανται να ιδρύσουν συντεχνίαν, στην: εφημ. Eλευθερία, 30-6-1944.
[12]
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στο: Kρατικό Aρχείο Kύπρου/ Φακ. E1/266.
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ο
ρόλος
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την νεαράν Kυπριακήν Δημοκρατίαν, στην: εφημ. Φιλελεύθερος, 28-3-1959.
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του Mακαρίου ως
πρώτου
προέδρου
της Kυπριακής Δημοκρατίας στις εκλογές της 13-12-1959. Tον Ιούλιο του 1960 μετονομάστηκε
σε Πατριωτικόν Mέτωπον. Σχετικές πληροφορίες, Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τόμος 5,
Φιλόκυπρος, Λευκωσία-Kύπρος 1986, σελ. 109-10. Nίκος Kρανιδιώτης: Δύσκολα χρόνια. Kύπρος 19501960, Eστία, Aθήνα 1981, σελ. 410-15.
[21]
Oι Έλληνες διδάσκαλοι εντάσσονται εις το EΔMA, στην: εφημ. Φιλελεύθερος, 22-41959. Eπίσης, Aρχείο ΠOEΔ/ Bιβλίον Πρακτικών ΠOEΔ Διοικητικού Συμβουλίου 1955-59. Συνεδρία ΔΣ, 194-1959. Aς σημειωθεί ότι η ΠOEΔ είχε σχετικά πυκνές επαφές με τον Αρχιεπίσκοπο Mακάριο, ο οποίος
[4]

ενσάρκωνε ―ατύπως στο μεταβατικό διάστημα και μετά από τις προεδρικές εκλογές και τυπικά― την
πολιτική οντότητα της Kυπριακής Δημοκρατίας. H πρώτη συνεργασία του ΔΣ της ΠOEΔ με
τον Mακάριο πραγματοποιήθηκε
στις
27-3-1959.
Πληροφορίες
για
την
πρώτη
συνεργασία, Eπίσκεψις Eθνάρχου Mακαρίου,
27-3-1959 Aρχείο ΠOEΔ/ Bιβλίον Πρακτικών
ΠOEΔ
Διοικητικού Συμβουλίου 1955-59.
[22]
[Διδάσκαλος:] H ένταξη της Oργάνωσης των διδασκάλων στο EΔMA, στην: εφημ. Xαραυγή,
29-4-1959. Aντιδράσεις προκαλούνται και όταν, ως φαίνεται, ορισμένοι δάσκαλοι δραστηριοποιήθηκαν
στην
εκστρατεία
του EΔMA,
οπότε
εκφράζεται
η
απορία
«τί θα έκαμνε το Eλληνικό Eκπαιδευτικό συμβούλιο αν άλλοι δασκάλοι παρουσιάζονταν ως ομιλητές σε
συγκεντρώσεις του AKEΛ ή άλλων αριστερών οργανώσεων. Ποιά θα ήταν η τύχη αυτών των
δασκάλων;». H εμφάνιση δασκάλων ως ομιλητών του EΔMA και το Eλληνικό Eκπαιδευτικό Συμβούλιο,
στην: εφημ. Xαραυγή, 14-8-1959 (επιστολή ανώνυμου δασκάλου).
[23]
Oι διδάσκαλοι ζητούν όπως μετέχουν δι’ αντιπροσώπων των εις την Kοινοτικήν, στην: εφημ.
Φιλελεύθερος, 8-1-1960. Η τακτική της εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών σε πολιτειακά όργανα δεν
ήταν καινούργια. Ήδη, από το 1895 ο ΝUT υποστήριξε και πέτυχε την εκλογή δύο αντιπροσώπων του στο
αγγλικό Κοινοβούλιο. P.H.J.H. Gosden: The Evolution of a Profession, Blackwell, Oxford 1972, σελ. 5.
[24]
Eτησία Παγκύπριος Συνδιάσκεψις 5-1-1960,
στο: Aρχείο ΠOEΔ/ Bιβλίον Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου 5-1-1960 έως 18-4-1963. Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 17-1-1960 αποφασίζεται να
αντιπροσωπεύεται
η
ΠOEΔ
«διά
δύο
αντιπροσώπων
οι
οποίοι
να
διορίζονται
εξ οφφίκκιο καθ' υπόδειξιν της ΠOEΔ».
[25]
H κοινή, σε αυτό το στάδιο, επιδίωξη του εκπαιδευτικού κόσμου να εκπροσωπηθεί
στην Kοινοτική Bουλή, δημιουργεί αισιοδοξία για μονιμότερη συνεργασία μεταξύ τους και προτείνεται
μάλιστα να καταβληθεί προσπάθεια για την «σύμπηξιν Συντεχνιακού Kογκρέσσου Eκπαιδευτικών, το
οποίον να περιλαμβάνει την OEΛMEK, την ΠOEΛIME και την ΠOEΔ». Aι προχθεσιναί συνελεύσεις των
διδασκάλων, στην: εφημ. Έθνος, 26-1-1960.
[26]
Συνεδρία Eλληνικού Eκπαιδευτικού Συμβουλίου
30-12-1959/
Πρακτικά
Συνεδριών Eκπαιδευτικού Συμβουλίου, στο: Kρατικό Aρχείο Kύπρου, Φάκ. E1/892.
[27]
Πολιτικό κόμμα που αποτέλεσε την ουσιαστική μετεξέλιξη του ΕΔΜΑ.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΑ (19ος αι. - δεκαετία του '20 του 20ου αι.)
Ελευθέριος ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
Λέκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Στο Τμήμα Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων χωρών.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εκπαίδευση
του
πληθυσμού
Ελλήνων μεταναστών της
Ρωσικής Αυτοκρατορίας, εν
συνεχεία ελληνικού πληθυσμού της Σοβιετικής Ένωσης, δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο χωριστής μελέτης
ούτε από δικούς μας μελετητές ούτε όμως και από ειδικούς των τέως Δημοκρατιών της ΕΣΣΔ. Αυτό κατά
πάσα πιθανότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε μικρό μόνο βαθμό έχει ερευνηθεί η εθνοπολιτισμική ζωή
των Ελλήνων στη Ρωσία και την ΕΣΣΔ γενικά και στην Αρμενία ειδικότερα. Εφόσον η αγωγή και η
εκπαίδευση της νέας γενιάς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εθνοπολιτισμικής και κοινωνικής
κατάστασης της κοινωνίας η μελέτη τους είναι επίκαιρη, όπως άλλωστε και η μελέτη του υλικού πολιτισμού
ενός λαού.
Στα τέλη του 18ου αι. και τις αρχές του 19ου τα εδάφη μιας αχανούς περιοχής από τις ακτές της
Μαύρης θάλασσας και μέχρι την Κασπία σταδιακά εντάχθηκαν στη Ρωσική αυτοκρατορία. Σε όλον αυτόν το
χώρο η τσαρική κυβέρνηση δημιουργεί ένα δίκτυο στρατιωτικών, αστυνομικών, διοικητικών,
δικαστικών και οικονομικών υπηρεσιών. Φυσικά, συγκροτήθηκε και ένα νέο σύστημα σχολικής
εκπαίδευσης παράλληλα με το ήδη υπάρχον στις περιοχές αυτές. Ειδικές επιτροπές ασχολούτανε με την
προώθηση του νέου συστήματος. Σ' αυτές είχε ανατεθεί η οργάνωση ενός δικτύου εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
όμοιων και αντιστοίχων με το μοντέλο του εκπαιδευτικού συστήματος που ίσχυε στην ίδια τη Ρωσία
Εννοείται ότι βασικός σκοπός των νεοϊδρυθέντων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ήταν η εκμάθηση της
γλώσσας της αυτοκρατορίας, δηλ. της ρωσικής γλώσσας, καθώς και η επαφή τόσο των ντόπιων κατοίκων
(Αρμενίων, Γεωργιανών, Αζέρων) , όσο και των μεταναστών (κυρίως Ελλήνων και Αρμενίων) με το ρωσικό
πολιτισμό.
Σε ένα τέτοιο πολιτιστικό - ιστορικό πλαίσιο μελετούμε τα προβλήματα της εκπαίδευσης και
του γραμματισμού στο περιβάλλον των Ελλήνων - μεταναστών. Πέραν τούτου στην ανακοίνωση μας
παρουσιάζονται διεξοδικά ζητήματα που συνδέονται με τη γνώση και τη μελέτη της μητρικής γλώσσας από
τους Έλληνες, πράγμα που κατά την άποψη μας αποτελεί και τη βάση της "ελληνικής εκπαίδευσης" . Μέσα
στην προοπτική αυτή παρατίθεται η ιστορία της ίδρυσης σχολείων στους ελληνικούς οικισμούς καθώς και
στις πρωτεύουσες των επαρχιών (ουγιέζντ ) της Αρμενίας, όπου ελάμβαναν τη βασική εκπαίδευση οι νέες
γενιές των Ελλήνων.

ABSTRACT
The education of the Greek immigrants of the Russian empire and then Greek population of
the Soviet Union has not been studied separately neither by our own Greek scholars nor by the
scholars of the former USSR republics. This is most probably due to the fact that
the ethnocultural life of the Greeks in Russia and the USSR in general and in Armenia in particular
has been studied only to a small extent. Since the culture and education of the new generation is
an integral part of the ethnocultural and social status of society, their study is opportune as well
as the study of the material culture of a people.

At the end of the 18th century and the beginning of the 19th century the lands of a vast area
from the coasts of the Black Sea to the Caspian Sea were gradually integrated into the Russian
empire. The Tsar's government established in this whole region a network of military, police,
administrative, judicial and financial services. Of course, a new school system was developed in
parallel with the one already existing in those regions. Special committees were engaged in the
promotion of the new system. They were also assigned with the organization of a network of
educational institutes similar and equivalent to the model of the educational system that used to
exist in Russia itself.
It goes without saying that the main goal of the newly-established educational institutes
was
to
teach
the
language
of
the
empire,
that
is
the Russian language, and to introduce the local residents (Armenians,
Georgians, Azéris) as well as the immigrants (mainly Greeks and Armenians) to the Russian culture.
In this cultural-historical frame, we study the problems of education and literacy in the
environment of the Greek immigrants. In addition to that, our presentation also refers to issues
that are linked with the knowledge and study of the mother tongue by the Greeks, something, which,
in our opinion, is the basis of the "Hellenic Education". In this perspective, we present the history of
the establishment of schools in the Greek settlements and in the capitals of the
districts (uyezd) of Armenia, where new generations of Greeks used to receive their basic
education.

Οι ιστορικές προϋποθέσεις της εμφάνισης νέου συστήματος σχολικής
εκπαίδευσης στην Ανατολική Αρμενία. Η κατάσταση της εκπαίδευσης
κατά τον πρώτο μισό του 19ου αιώνα.
Στις αρχές του 18ου αιώνα παρατηρήθηκαν νέες τάσεις στην ανάπτυξη του ρωσικού πολιτισμού.
Αυτή ήταν η εποχή της αλλαγής του προσανατολισμού της ορθόδοξης μόρφωσης προς την κοσμική,
κρατική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι από τον τομέα της διαπαιδαγώγησης και της εκπαίδευσης χάθηκε
η ορθόδοξη παιδαγωγική κατεύθυνση. Αυτή υποστηριζόταν πάντα από την τσαρική κυβέρνηση και
διατηρήθηκε έως το 1917. Παρ' όλα αυτά οι ανάγκες της κοινωνικής και της οικονομικής ανάπτυξης της
Ρωσίας από τις αρχές του 18ου αιώνα, κατέστησαν αναγκαία την κοσμική εκπαίδευση, συνεπώς τη
δημιουργία της κοσμικής παιδαγωγικής.
Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι πίσω από την κοσμική παιδαγωγική κρύβονταν πολλοί οικονομικοί
παράγοντες. Η κοινωνική και η κρατική ανάπτυξη της χώρας συνδεόταν με την ανάδειξη της ανάγκης για
τα επαγγέλματα γεωπόνων, μηχανικών, γιατρών, νομικών, δασκάλων. Πολύ μεγάλη ανάγκη υπήρχε
στην εκπαίδευση κρατικών υπαλλήλων, ειδικών του στρατού ξηράς και του ναυτικού. Γι' αυτό η κοσμική
μόρφωση έγινε πλέον κρατική υπόθεση, πράγμα που συνέβαλε στην επιτυχή πραγματοποίησή της. Η
αρχή στην ανάπτυξη της κρατικής μόρφωσης εκδηλώθηκε έντονα στα χρόνια της βασιλείας του Μεγάλου
Πέτρου, ο οποίος επεδίωκε να θέσει τα σχολεία και την επιστήμη στην υπηρεσία των πρακτικών αναγκών
του στρατού και του ναυτικού, της βιομηχανίας, του εμπορίου, και της κρατικής διοίκησης. [1,σελ. 302]
Με τον τρόπο αυτό στη Ρωσία δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική μόρφωση και μάλιστα
πολύ πιο νωρίς απ' ό,τι στις Ευρωπαϊκές χώρες. Η απόδειξη γι' αυτό είναι ότι το πρώτο και μεγαλύτερο
μορφωτικό ίδρυμα στην Ευρώπη είναι η διάσημη σχολή των μαθηματικών και ναυσιπλοϊκών επιστημών
της
Αγίας
Πετρούπολης.
[2, σελ 94].
Δύο γεγονότα στην ιστορία της ρωσικής παιδείας που συνδέονται μ' αυτήν την περίοδο, είναι
άξια ιδιαίτερης προσοχής. Αυτά είναι: η θεμελίωση της Ακαδημίας των επιστημών στην Αγία Πετρούπολη
από τον Μεγάλο Πέτρο και η σύσταση του Πανεπιστημίου με τρεις σχολές, φιλοσοφική, νομική και ιατρική,
στη Μόσχα το 1755, σύμφωνα με το σχέδιο του Μιχαήλ Λομονόσοβ. Η ιδιαιτερότητα που διακρίνει την
Ακαδημία των επιστημών είναι ότι, σύμφωνα με το σχέδιο του ιδρυτή της, αυτή έπρεπε να είναι όχι μόνο
κέντρο επιστημονικών ερευνών αλλά και να επικεντρώσει τις δραστηριότητές της και στη διδακτική. Ο
κοσμικός χαρακτήρας του Πανεπιστημίου της Μόσχας υπογραμμιζόταν από την απουσία σε αυτήν της

θεολογικής
σχολής
[2,σελ342-344.,
1,σελ.305].
Στην εποχή της Αικατερίνης Β’ η κυβέρνηση της Ρωσίας, έθεσε ως στόχο για πρώτη φορά την εισαγωγή
και καλλιέργεια της γενικής μόρφωσης στη χώρα. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση επέκτεινε σε αρκετά
μεγάλη έκταση τη γενική εκπαίδευση με σκοπό να ανεβάσει το επίπεδο του πολιτισμού στη χώρα. Η ίδια
η αυτοκράτειρα εύρισκε τα κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά την γνώμη της, αντίθετα από
την εποχή του Μεγάλου Πέτρου για τον οποίο τα σχολεία ήταν μόνον για να εκπαιδεύσουν πυροβολητές
και ναυτικούς, τώρα το έργο τους είναι να προωθήσουν τη διαπαιδαγώγηση «του ανθρώπου της νέας
γενιάς».Υποθετικά η νέα γενιά του ανθρώπου θα ανατραφεί αποκλειστικά με τον ευρωπαϊκό τρόπο.
Μεγάλη προσοχή δινόταν στις ξένες γλώσσες, (κυρίως ευρωπαϊκές) και την ανθρωπιστική παιδεία. Αυτή
η γενιά ανθρώπων έπρεπε να διαπαιδαγωγηθεί σε ειδικά «ιδρύματα διαπαιδαγώγησης». Από την αρχή
της βασιλείας της η Αικατερίνη έθεσε τα θεμέλια για τη γυναικεία μόρφωση. Δημιουργήθηκαν
παρθεναγωγεία στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Εκτός από αυτά ιδρύθηκαν κλειστά πανεπιστήμια
αποκλειστικά
για
γυναίκες.
Το 1764 στην Αγία Πετρούπολη, ιδρύθηκε από αυτήν το Ινστιτούτο του Σμόλνι - εκπαιδευτικό ίδρυμα για
την ανατροφή των ευγενών κοριτσιών. Σύμφωνα με τον «Κανονισμό λαϊκών σχολείων στη Ρωσική
Αυτοκρατορία», που εκδόθηκε από την αυτοκράτειρα το 1786, στις πόλεις της Ρωσίας έπρεπε να
ιδρυθούν δύο τύποι λαϊκών σχολείων: «πρωτοβάθμια εκπαιδευτήρια» (στις πρωτεύουσες των
κυβερνείων) με τέσσερις τάξεις και με ευρύ μορφωτικό πρόγραμμα και οι «ανώτερες» σχολές που έπρεπε
να ετοιμάζουν διδάσκοντες για τα «πρωτοβάθμια», τα οποία θα ιδρυόταν στις επαρχιακές πόλεις. Το
μορφωτικό πρόγραμμα της Αικατερίνης έλαβε υπόψη του και μερικές από τις εθνικές ιδιαιτερότητες της
Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν, ύστερα από την ένωση της Κριμαίας και με τις γύρω περιοχές στην
Ρωσία, η αυτοκράτειρα διέταξε τον κόμη Ποτιόμκιν να ιδρύσει εθνικά σχολεία στο Νότο της Ρωσίας με
τη
διδασκαλία
της ρώσικης,
της
ελληνικής
και
της τατάρικης γλώσσας.[3,
σελ291]
Όμως το πείραμα για διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς απέτυχε. Όσον αφορά τη στοιχειώδη εκπαίδευση
η Ρωσία έμεινε πίσω από την Ευρώπη. Εκτός από το ότι το σύστημα των μορφωτικό-παιδαγωγικών
ιδρυμάτων δεν απέδωσε, το κράτος ξεχνούσε να τα χρηματοδοτεί. Τη χειρότερη κατάσταση
αντιμετώπιζαν τα σχολεία στις επαρχίες.
Έτσι, λοιπόν, η ανάπτυξη της κοσμικής μόρφωσης στη Ρωσία υπό την προστασία της κυβέρνησης είχε
αναμφισβήτητη επιτυχία. Δεν ονομάστηκε τυχαία ο 18ος αιώνας «Αιώνας του Διαφωτισμού». Έως το τέλος
του αιώνα στη Ρωσία υπήρχαν περίπου 550 εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα οποία εκπαιδεύονταν
περισσότεροι από 60.000 σπουδαστές.[1, σελ.306]
Το Σεπτέμβριο του 1802 εκδόθηκε το μανιφέστο για την ίδρυση Υπουργείων. Το σύνολο των
δημιουργημένων Υπουργείων ήταν 8, το ένα από τα οποία ήταν το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Το νέο
αυτό Υπουργείο Παιδείας εκπόνησε και πραγματοποίησε σχέδιο αρκετά ευρείας ανάπτυξης της μέσης και
ανώτατης εκπαίδευσης. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε την ίδρυση σχολών τεσσάρων κατευθύνσεων (ειδών):
1)αγροτικές ενοριακές, 2) επαρχιακές, 3) περιφερειακές ή γυμνάσια (με πολύ ευρύ διδακτικό
πρόγραμμα), 4) πανεπιστήμια. Οι ενοριακές σχολές ιδρυόταν και χρηματοδοτούνταν από τις τοπικές
κοινωνίες και γι'αυτό το λόγο δεν αναπτύχθηκαν πολύ [3, σελ. 305].
Για να οριστεί η κατεύθυνση σε ένα σχολείο την εποχή που υπήρχε το Υπουργείο Παιδείας,
δημιουργήθηκε η Γενική Διεύθυνση σχολών στα πλαίσια της οποίας λειτουργούσε η Διδακτική Επιτροπή,
το έργο της οποίας ήταν να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκδίδονταν στην Ρωσία.
Για την προετοιμασία των στελεχών των καινούριων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ιδρύθηκε στην Αγία
Πετρούπολη το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο το 1819 μετατράπηκε σε Πανεπιστήμιο.
Κατά την αναφερόμενη περίοδο στη Ρωσία υπήρχαν 42 γυμνάσια, 405 επαρχιακές σχολές και 6
πανεπιστήμια. Όλη η Ρωσία είχε διαιρεθεί σε 6 εκπαιδευτικές περιφέρειες. Σε κάθε περιφέρεια το έργο
της λαϊκής εκπαίδευσης διευθυνόταν από το τοπικό πανεπιστήμιο. [3, σελ. 305].
Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών στην παιδεία, έγινε η ένωση της Ανατολικής Αρμενίας (τα σύνορα της
οποίας συμπίπτουν με την σημερινή Αρμενία) με την Ρωσική Αυτοκρατορία. Η ένωση, η οποία άρχισε το
1801, ολοκληρώθηκε το 1828. Η κυβέρνηση της Ρωσίας δημιούργησε στην Αρμενία μια μεγάλη αλυσίδα
από στρατιωτικά, αστυνομικά, διοικητικά, νομικά και οικονομικά ιδρύματα, μέσω των οποίων επιδίωκε
να πετύχει στόχους εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. Όλα τα προαναφερόμενα ιδρύματα ήταν
συγκεντρωμένα σε οικισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήδη τη 4η δεκαετία του 19ου αιώνα
μετατράπηκαν σε πόλεις. Ειδικές επιτροπές είχαν την αποστολή να οργανώσουν αλυσίδα εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων που θα είχαν τη μορφή του συστήματος της Ρωσίας. Οργανώθηκε η Εκπαιδευτική Περιφέρεια
του Καυκάσου με έδρα την Τιφλίδα. [4, σελ.243-253]

Ύστερα από την ένωση της Υπερκαυκασίας με τη Ρωσική Αυτοκρατορία ένα μεγάλο κύμα πολυεθνικού
πληθυσμού (κυρίως Αρμένιοι και Έλληνες) ήρθε στην Ανατολική Αρμενία και τις ανατολικές περιοχές της
Γεωργίας. Λόγω της ανεπαρκούς ποσότητας των πληροφοριών, είναι δύσκολο να δοθεί σαφής εικόνα της
εκπαίδευσης τόσο στο περιβάλλον του ντόπιου πληθυσμού τόσο και των μεταναστών αυτών.
Μιλώντας για την Αρμενία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποσπασματικές πληροφορίες της περιόδου
αυτής τις οποίες μπορούμε να βρούμε στα αρχεία και σε περιγραφές και πολύ συχνά στις έρευνες και
στις εκθέσεις των στρατιωτικών υπαλλήλων, μας δίνουν μια εικόνα για τα αρμενικά και τα μουσουλμανικά
σχολεία.
Όπως
φαίνεται
από
τις
πληροφορίες
αυτές,
τα
σχολεία
λειτουργούσαν σύμφωνα με τις θρησκευτικές ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού και αποτελούσαν την κύρια
πηγή της μόρφωσης. Γενικά όμως, στην αναφερόμενη περίοδο, η Ανατολική Αρμενία δεν έδινε την
αναμενόμενη εικόνα στον τομέα της εκπαίδευσης. [4, σελ.243-251]
Στα μουσουλμανικά σχολεία οι καθηγητές ήταν εκπρόσωποι του κλήρου. Ήταν και οι μόνοι που είχαν
το δικαίωμα της εκπαίδευσης των νέων. Το αντικείμενο της μελέτης ήταν το κοράνι, που ήταν γραμμένο
στην αραβική γλώσσα, εντελώς ακατανόητη για τους μαθητές και λίγο κατανοητή για τους καθηγητές.
Έτσι
οι
γνώσεις
που
αποκτούσαν
οι
μαθητές
δεν
είχαν
κανένα
πραγματικό όφελος. Αμέσως μετά την ολική προσάρτηση της Ανατολικής Αρμενίας στη Ρωσική
Αυτοκρατορία, στο περιβάλλον των Αρμενίων (των ντόπιων και των μεταναστών) παρατηρήθηκε μεγάλη
στροφή προς την εκπαίδευση. Ήδη στις αρχές της 3ης δεκαετίας του 19ου αιώνα στο μοναστήρι
του Ετσμιατζίν ιδρύθηκε το πνευματικό ιεροδιδασκαλείο. Εκτός από αυτό, ο αρμενικός κλήρος ίδρυσε
μερικές, όχι πολύ μεγάλες, σχολές. Σε όλα αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα η διδασκαλία γινόταν στην
μητρική τους γλώσσα. [4, σελ.252].
Το προαναφερόμενο σύστημα της εκπαίδευσης στην περιοχή όλης της Υπερκαυκασίας μπήκε σε
λειτουργία ύστερα από την πλήρη προσάρτηση της Αρμενίας στη Ρωσία. Σε όλη
την Υπερκαυκασία άνοιγαν κυριακάτικα σχολεία: γυμνάσια, συμπεριλαμβανομένων και γυναικείων
γυμνασίων, αστικά σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης κ.α.
Η Αρμενία, όπως πολλά άλλα απόκεντρα μέρη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, εντάχθηκε σε αυτή την
κοινή διαδικασία. Εφαρμόζοντας το καινούριο σύστημα εκπαίδευσης το Υπουργείο λάμβανε υπόψη του
τις εθνικές ιδιαιτερότητες του τόπου αφενός και μέσα από αυτό το σύστημα προσπαθούσε να διαδώσει
την ιδέα της Μεγάλης Ρωσικής Αυτοκρατορίας αφετέρου.
Έτσι λοιπόν, στο Ερεβάν ιδρύθηκε περιφερειακή σχολή που αποτελούνταν από 3 τάξεις: μία για
αρχαρίους, ενοριακή και δύο τάξεις για προχωρημένους. Τα αντικείμενα διδασκαλίας ήταν: τα
θρησκευτικά για τους Αρμενίους και το κοράνι για τους μουσουλμάνους. Οι γλώσσες ήταν: ρωσικά,
αρμενικά, τουρκικά και περσικά. Άλλα αντικείμενα ήταν η αριθμητική, η γενική γεωγραφία, η γεωγραφία
της Ρωσίας κ.α. Οι διδάσκοντες ήταν δύο για τις μεγάλες τάξεις και ένας για τις μικρές. Μαθητές: 101.
Την ίδια περίοδο άνοιξε η Περιφερειακή σχολή και στην πόλη Αλεξανδραπόλ (Λενινακάν έως 1993,
σήμερα Γκιουμρί). Η σχολή είχε δύο τάξεις. Τα αντικείμενα διδασκαλίας ήταν θρησκευτικά, δηλαδή
σύντομη κατήχηση και σύντομη ιστορία της θρησκείας, ρωσική γλώσσα και ρωσική γραμματική, καθώς
επίσης αρμενική γλώσσα, ταταρική (τουρκική) γλώσσα, αριθμητική, γεωγραφία του Καύκασου και
της Υπερκαυκασίας και καλλιγραφία. Η σχολή είχε πλούσια βιβλιοθήκη απασχολούσε 4 δασκάλους, ενώ
είχε 65 μαθητές. Περιφερειακή σχολή με 80 μαθητές ιδρύθηκε και στο Ναχιτσεβάν. Ενώ στο μοναστήρι
της Αγίας Ριψιμέ (στην πόλη Ετσμιτζίν) άρχισε να λειτουργεί το μοναδικό στη Ανατολική Αρμενία
ίδρυμα εκπαίδευσης γυναικών. Εδώ εκπαιδευόταν 19 κοπέλες,¨ 4 Ρωσίδες, 12 Αρμένισσες και
3 μουσουλμάνες. Το ίδρυμα είχε τα εξής αντικείμενα διδασκαλίας: τα θρησκευτικά για τις Ρωσίδες
ορθόδοξους και Αρμένισσες, το κοράνι για τις μουσουλμάνες, ρωσική, αρμένική και ταταρική (δηλ.
τουρκική) γλώσσα και εργόχειρο. [4,σελ.253]
Ο κύριος σκοπός όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ήταν η διδασκαλία της γλώσσας της
αυτοκρατορίας, δηλαδή της ρωσικής γλώσσας και η επαφή (κοινωνία) των μεταναστών και των ντόπιων
κατοίκων με την ρωσική κουλτούρα. Ο στόχος της τσαρικής κυβέρνησης ήταν βαθμιαίος
ο εκρωσισμός των καινούριων περιοχών της Ρωσικής αυτοκρατορίας. Αυτή η διαδικασία δεν είχε μαζικό
χαρακτήρα και δεν ήταν αποτελεσματική, επειδή «.τσαρικές κυβερνήσεις επεδίωκαν τον εκρωσισμό των
υπηκόων της αυτοκρατορίας, δεν εφάρμοζαν κανένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ενθάρρυνση των μη
ρωσικών εθνοτήτων στη εκμάθηση της ρωσικής.» [5, σελ.187]. Ένας από τους κρατικούς υπαλλήλους,
που εργαζόταν για πολλά χρόνια στη ρωσική διοίκηση στην Κεντρική Ασία, υποστήριζε, πως αξίζει να
σημειωθεί, ότι «η προσπάθεια ευρείας διάδοσης της ρωσικής γλώσσας και άλλων μαθημάτων του
σχολικού μας προγράμματος κρύβει δυσδιάκριτες μυστικές ελπίδες για τον εκρωσισμό του τοπικού

πληθυσμού, ελπίδες οι οποίες αποδείχτηκαν μάταιες»[6, σελ.101]. Να τι έγραφε ένας περιηγητής για το
Αζερμπαϊτζάν: «Είναι δύσκολο να φανταστείς ότι ταξιδεύεις στη ρωσική βασιλεία. Πουθενά δεν βλέπεις
ούτε ένα ρωσικό πρόσωπο, δεν ακούς ούτε μια λέξη ρωσική, τίποτα ρωσικό. Τουλάχιστον να διακρινόταν
ένας σταυρός μιας εκκλησίας, όμως ήδη εδώ και ένα ολόκληρο αιώνα ο τόπος αυτός θεωρείται ρωσικός.»
[7, σελ.109-110]. Ένας από τους μελετητές του νομού του Ερεβάν το 1853 έγραφε σχετικά: «Η
κυβέρνηση ίδρυσε σχολές στις πόλεις Ερεβάν, Ναχιτσεβάν και Αλεξανδραπόλ. Το βασικό αντικείμενο της
μελέτης είναι η ρωσική γλώσσα και (η κυβέρνηση Ε.Χ) πρέπει να ελπίζει, ότι οι νέες βελτιώσεις στην
εκπαιδευτική πολιτική της Υπερκαυκασίας στο μέλλον θα δώσουν καλύτερα αποτελέσματα, απ' ότι είχαν
έως τώρα». [4, σελ.252]
Για το τι ακριβώς συνέβαινε στο περιβάλλον των Ελλήνων μεταναστών στα πλαίσια της εκπαίδευσης κατά
το 1830 -1840 μπορούμε μόνο να υποθέσουμε. Τουλάχιστον στη βιβλιογραφία της περιόδου αυτής δεν
υπάρχει καμία αναφορά στα εθνικά σχολεία και ούτε στο επίπεδο της μόρφωσης των Ελλήνων
μεταναστών.

Η εθνοπολιτιστική και γλωσσική κατάσταση στο περιβάλλον των Ελλήνων
- μεταναστών. Οι πρώτοι δάσκαλοι της ελληνικής γλώσσας και της
διδασκαλίας της στις σχολές της ανατολικής Αρμενίας.
Στις αρχές της 5ης δεκαετίας του 19ου αιώνα στο ελληνικό περιβάλλον της Ανατολικής Αρμενίας
δημιουργήθηκε μια περίεργη κατάσταση. Η ήδη διαμορφωμένη ελληνική κοινότητα αποτελούνταν από
διάφορες ξεχωριστές εθνογραφικές ομάδες Ελλήνων από διάφορες περιοχές της Τουρκίας, η κάθε μία
από τις οποίες είχε την ιστορία της, τη γλώσσα της (ελληνική ή τουρκική), τις δικές της ιδιαιτερότητες
στη οικιακή οικονομία και τον τρόπο ζωής. Η κάθε ομάδα είχε τη δική της ονομασία (οι Ρωμαίοι- αυτοί
που μιλούσαν «ρωμέικα», δηλ., την ποντιακή διάλεκτο και οι Ουρούμ - αυτοί που μιλούσαν τούρκικα).
Το πρώτο ρεύμα των προσφύγων ήταν από τις περιοχές του Ερζερούμ, του Καρς και του Μπαγιαζέτ. Το
μεγαλύτερο μέρος από αυτούς, κυρίως οι Έλληνες από το Ερζερούμ, εγκαταστάθηκαν
στην Τριαλέτι (στην Τσάλκα). Ένα τμήμα των οποίων πήγε στην περιοχή της πόλης Αλεξανδραπόλ,
δημιουργώντας έτσι τους συνοικισμούς Μπαγιαντούρ και Μπαϊτάρ. Αυτοί στο μεγαλύτερο μέρος ήταν
τουρκόφωνοι. Περιγράφοντας τους Έλληνες του Μπαγιαντούρ, ένας στρατιωτικός υπάλληλος έγραφε:
«Αυτοί δεν ξέρουν καθόλου τη γλώσσα των ομοφύλων τους και μιλούν αποκλειστικά στην τουρκική
γλώσσα». Παρακάτω, τονίζοντας τις εθνοπολιτιστικές ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας των Ελλήνων, ο
συγγραφέας γράφει: «.Μόνο η θρησκεία τους ξεχωρίζει από τους γείτονές τους, τους μουσουλμάνους. Σε
όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ακριβώς ίδιοι με τους τελευταίους» [4, σελ.183]. Σίγουρα για έναν
στρατιωτικό δεν είναι εύκολο να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του υλικού πολιτισμού και πολύ
περισσότερο για ό,τι είχε σχέση με την καθημερινή ζωή και την παραδοσιακή ενδυμασία, που διακρίνει
αυτήν την εθνογραφική ομάδα των Ελλήνων.
Οι Έλληνες από τις περιοχές του Μπαγιαζέτ, του Καρς και της Τραπεζούντας, εγκαταστάθηκαν κυρίως
στην Λορή στα ελληνικά χωριά Γιαγκντάν, Ανκαβάν (πρώην Μισχανά, Νοβομιχάιλοβκα), στη χαράδρα
του Παμπάκ, κοντά στα εργοστάσια του Αλαβερντί και στο χωριό Σιτσί- Μαντάν. Αυτό το κομμάτι των
Ελλήνων ήταν ελληνόφωνο. Επίσης αυτή η ομάδα ήταν φορέας δύο γλωσσών ταυτόχρονα: της μητρικής
τους ελληνικής (ρωμέικης) και της τουρκικής, η οποία ήταν η γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στις
δύο εθνογλωσσολογικές ομάδες Ελλήνων, αλλά και όλων των μεταναστών από την Τουρκία. Η τουρκική
γλώσσα ήταν η επίσημη γλώσσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και γλώσσα της διεθνούς επικοινωνίας
μέσα στην αυτοκρατορία. Μπορούμε να πούμε πως η διγλωσσία στο ελληνόφωνο περιβάλλον
διατηρήθηκε έως το 1920-30. Ένα μέρος εκπροσώπων αυτής της ομάδας, κυρίως οι τεχνίτες,
εγκαταστάθηκαν στην πόλη Αλεξανδροπόλ.[8, σελ.238-239].
Το 1839 στην Αλεξανδροπόλ εμφανίστηκε μεγάλη ομάδα προσφύγων, η οποία αποτελούσε μία ομάδα
από πολύ καλούς τεχνίτες, εμπόρους. Ανάμεσά τους πολλοί Έλληνες γνωστών έως τις μέρες μας
οικογενειών, όπως: των Τσιτοχτσόβων, Μερκούροβων κ.α. Με την πρωτοβουλία τους και τις δωρεές
τους το 1849, άρχισε να χτίζεται η εκκλησία στο όνομα του Αγίου Γεωργίου του Νικηφόρου, η οικοδόμηση
της οποίας ολοκληρώθηκε το 1852. Η νέα αυτή ομάδα προσφύγων είχε επίσης ελληνική παιδεία και
βεβαίως γνώριζε και την νέα ελληνική γλώσσα. Φυσικά αργότερα αυτοί παίξανε σημαντικό ρόλο τόσο
στη διατήρηση της γλώσσας, όσο και στη σε βάθος μελέτη της. Οι Έλληνες της
πόλης Αλεξαντροπόλ χρησιμοποίησαν την ευκαιρία που έδινε η Κυβέρνηση, επιτρέποντας τη «γραπτή

χρήση των εθνικών γλωσσών, αλλά μόνο στο πλαίσιο της παρεχόμενης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.»[5,
σελ.187., 1, σελ.57]. Όμως εδώ η ελληνική εκπαίδευση δεν είχε μεγάλη επέκταση. Στην πόλη
εμφανίστηκαν και δάσκαλοι που δίδασκαν αφιλοκερδώς τη νέα ελληνική γλώσσα στα Ελληνόπουλα. Το
γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται με την εμφάνιση στην πόλη του δασκάλου της ελληνικής γλώσσας
του Ιωακειμίδη Ισραήλ του Θεοδοσίου. Αρχίζοντας από το 1852 στη σχολή της Αλεξανδραπόλ, στην οποία
υπήρχαν μόνο δύο τάξεις, η διδασκαλία της μητρικής ελληνικής γλώσσας γινόταν σε εθελοντική βάση.
Την πρωτοβουλία και την ευθύνη είχε ο γραμματέας του κυβερνείου, δάσκαλος της ελληνικής γλώσσας,
ο Ιωακειμίδης, γιος του πρωθιερέα που μορφώθηκε στο γυμνάσιο της Τραπεζούντας. Αυτός είχε τιμηθεί
με το Σκούρο Μπρούντζινο μετάλλιο για τη συμμετοχή του στον τουρκικό πόλεμο το 1853-1856. Το 1853
είχε διοριστεί καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στην περιφερειακή σχολή της Αλεξανδραπόλ. Το 1854,
ύστερα από την μεσολάβηση του διευθυντή διεύθυνσης της εκπαίδευσης του Καυκάσου
ο Ιωακειμίδης «ανταμείφθηκε με 100 ρούβλια για την αφιλόκερδη προσφορά του στη διδασκαλία την
ελληνικής γλώσσας στους Έλληνες μαθητές την περίοδο από Οκτώβρη του 1852 ως το Μάρτη του 1854»,
δίδασκε στην ίδια αυτή σχολή θρησκευτικά στην ελληνική γλώσσα, καθώς επίσης και την τουρκική
γλώσσα. [9, Α.19, φάκελοι 64].
Η κατάσταση αυτή επικρατούσε έως το 1860. Στην καθημερινότητα των Ελλήνων έμπαιναν σιγά - σιγά
η ρωσική και η αρμενική γλώσσα. Αυτό υπαγορευόταν από κοινωνικά αίτια και πιο πολύ από την ανάγκη
να «έχουν ευκολότερη πρόσβαση είτε στον διοικητικό μηχανισμό είτε στο κυρίαρχο κοινωνικό σώμα.» [5,
σελ.187]. Αργότερα η αρμενική γλώσσα έγινε η βασική γλώσσα για τη διεθνή επικοινωνία στην πόλη.
Από την άλλη πλευρά η υποχρεωτική γνώση της ρωσικής γλώσσας απέδειξε τη δική της χρησιμότητα.
Αναφερόμενος σ' αυτό το θέμα, ένας από τους ερευνητές του κυβερνείου Ερεβάν το 1855, έγραφε για
τους κατοίκους της Αλεξανδραπόλ.: «Όλοι οι κάτοικοι, λίγο έως πολύ, μιλούν καλά την ρωσική γλώσσα,
πράγμα που είναι σπάνιο στις άλλες πόλεις του κυβερνείου Ερεβάν».[4, σελ.259].
Διαφορετικά ήταν τα πράγματα στον τομέα της εκπαίδευσης στις βόρειες περιοχές της Αρμενίας, όπου
ήταν συγκεντρωμένοι οι οικισμοί των Ελλήνων μεταλλωρύχων, που είχαν ιδρυθεί εκεί το 1760 - 1770. Οι
περιοχές αυτές και μαζί τους οι οικισμοί των Ελλήνων λεηλατήθηκαν και ερημώθηκαν από τους Πέρσες
στα τέλη του 18ου αιώνα.
Η αποστολή της ειδικής επιτροπής μεταλλουργίας της τσαρικής κυβέρνησης στις περιοχές αυτές με την
καθοδήγηση του κόμη Μούσιν-Πούσκιν βρήκε το κομμάτι των Ελλήνων που είχε σωθεί, σε τραγική
κατάσταση.
Για την ανασυγκρότηση των κατεστραμμένων εργοστασίων δεν έφταναν τα εργατικά χέρια. Ο κόμης
Μ.- Πούσκιν ήλπιζε να προσελκύσει για αυτές τις θέσεις εργασίας ειδικούς από την Ανατολία που
εργάζονταν σε τουρκικά εργοστάσια, δηλ. Έλληνες. [10, σελ.253]. Ήλπιζε μάλιστα να εγκαταστήσει στις
περιοχές αυτές από 2500 - 3000 χιλιάδες εργαζομένους.
Στην έκθεσή του προς την Κυβέρνηση πρότεινε να προσκληθούν για την ανασυγκρότηση και την
επέκταση της μεταλλουργίας στη Γεωργία μόνον Έλληνες που θεωρούνταν πρωτοπόροι στον τομέα της
μεταλλουργίας στον Καύκασο. Κατά τη γνώμη του οι Έλληνες, επειδή γνώριζαν άριστα την αγορά και
ήταν καλά οργανωμένοι στην Τουρκία, είχαν αναπτύξει εμπόριο με όλες της γειτονικές χώρες.
Έτσι λοιπόν στις αρχές του 1803 υπογράφτηκαν συμφωνίες ανάμεσα στους πρίγκιπες των περιοχών
αυτών και τους Έλληνες μεταλλουργούς και εγκαθιδρύθηκαν οι διοικήσεις στα μεταλλουργικά
εργοστάσια του Αλαβερντί και της Αχταλά. Το 1804 ο κόμης ανακοίνωσε στους ανωτέρους του ότι από
την Ανατολία και την Κωνσταντινούπολη αναμένονται 1500 οικογένειες για να εγκατασταθούν κοντά στα
εργοστάσια [10, σελ.71].
Σύμφωνα με πληροφορίες που μας δίνει ο Εσάτζε, από τον κόμη Μ.-Πούσκιν συγκροτήθηκε επιτροπή
η οποία ανέλαβε τη διαδικασία υπογραφής του συμφωνητικού μεταξύ των Ρώσων, Ελλήνων και των
προαναφερθέντων
αρχών.
Η
ελληνική
πλευρά
με επικεφαλή τον αρχιμεταλλουργό Φ. Χατζιφώτοβ απαρτίστηκε από μορφωμένους και γνωστούς
Έλληνες όχι μόνο στον κύκλο των Ελλήνων, αλλά και στο περιβάλλον του εντόπιων ευπατρίδων.
Αυτό το γεγονός μας ενδιαφέρει από την άποψη των γλωσσών που χρησιμοποιήθηκαν για να
συνταχθούν οι προαναφερόμενες συμφωνίες (το συμφωνητικό). Το συμφωνητικό αυτό έχει συνταχθεί σε
τρεις γλώσσες: ελληνική, γεωργιανά και ρωσική. Στα πρώτα του αντίγραφα οι Έλληνες υπέγραψαν
ελληνικά και γεωργιανά. Στο ρωσικό αντίγραφο στη θέση τους υπέγραψε ο πληρεξούσιος εκπρόσωπός
τους ο Διονύσιος Τσεταμπούζοβ, σημειώνοντας ότι οι Έλληνες δεν ξέρουν τη ρωσική γλώσσα. [10,
σελ.127]. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς γνώριζαν τη ελληνική γλώσσα. Για το γεγονός ότι οι Έλληνες
γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν τη μητρική τους γλώσσα έμμεσα μαρτυρούν οι επιγραφές στα ελληνικά

στους επιτάφιους σταυρούς και οι προσωπικές υπογραφές στην ελληνική γλώσσα που έβαζαν οι Έλληνες
σε διάφορες δηλώσεις, αιτήσεις κ.λ. [9,19,133,20,105,113,112]
Όμως, λόγω της έλλειψης οποιονδήποτε πληροφοριών για σχολεία και σχολές στα ελληνικά χωριά των
μεταλλωρύχων στις βόρειες περιοχές της Αρμενίας κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα είναι δύσκολο να
μιλάμε για «ελληνική εκπαίδευση».
Γενικεύοντας, μπορούμε να επισημάνουμε ότι στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα
στις νεοαποκτημένες περιοχές της Υπερκαυκασίας, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Αρμενίας,
αναπτύχθηκε μια μορφή, ένα σύστημα κοσμικής εκπαίδευσης. Αυτό το σύστημα υπηρετούσε τα
συμφέροντα της Ρωσικής αυτοκρατορίας και είχε ως στόχο την προώθηση του ρωσικού πολιτισμού, της
γλώσσας κ.λ. Όμως μέσα σ' όλη αυτή τη χαοτική κατάσταση στην οποία βρισκότανε αυτό το σύστημα
διακρίνονται ήδη τα βλαστάρια της γενικής εκπαίδευσης και, όπως θα δούμε στη συνεχεία, «εθνικής
εκπαίδευσης».

Κοινωνικό - παιδαγωγικό κίνημα στη Ρωσία το 60 - 70 του 19ου αιώνα. Η
παραδοσιακή διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο ελληνικό περιβάλλον. Η
μεταρρύθμιση στη μέση εκπαίδευση. Ίδρυση σχολείων και σχολές στα
ελληνικά χωριά. Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στη μέση
εκπαίδευση.
Στην 6η δεκαετία του 19ου αιώνα παρουσιάστηκε το κοινωνικό – παιδαγωγικό κίνημα. Σ' αυτό
συμμετείχαν άνθρωποι διάφορων κοσμοθεωριών, οι επονομαζόμενοι δημοκράτες και εκπρόσωποι της
τάξης των ευγενών. Δεν τους ικανοποιούσε η κατάσταση της εκπαίδευσης στη χώρα. Ήταν πρόθυμοι να
δημιουργήσουν καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα ικανοποιούσε τις ανάγκες της κοινωνικό οικονομικής εξέλιξης της χώρας. Θεωρούσαν επίσης αναγκαίο το σύστημα αυτό να συμπεριλάβει τα
ευρεία λαϊκά στρώματα του πληθυσμού. Γι' αυτό έπρεπε να ιδρυθούν στα χωριά δημοτικά σχολεία
στοιχειώδους εκπαίδευσης. Το κοινωνικό - παιδαγωγικό κίνημα έπαιρνε διαστάσεις από χρόνο σε χρόνο.
Στην αρχή του 20ου αιώνα σχεδόν όλοι οι καθηγητές των λυκείων και γυμνασίων, καθηγητές των
ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μορφωμένοι γονείς συμμετείχαν στο κίνημα αυτό. Στη συνέχεια
όλα τα νεοϊδρυθέντα κόμματα στα προγράμματά τους είχαν σχετική παράγραφο με τις απαιτήσεις στον
τομέα της εκπαίδευσης [1, σελ. 308].
Από αυτή την περίοδο παρατηρείται η ραγδαία εξέλιξη της εκπαίδευσης στην επικράτεια της Ρωσίας.
Στα γυμνάσια άρχισαν να διδάσκουν την αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα. Παράλληλα με τα
γυμνάσια υπήρχαν και τεχνικές σχολές, οι απόφοιτοι των οποίων μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές
τους στα ανώτερα τεχνικά ιδρύματα.
Η δεκαετία του 70 διακρίνεται με την έναρξη της ανώτατης εκπαίδευσης των γυναικών. Ήδη από την
αρχή της δεκαετίας εμφανίστηκαν σχολές για γυναίκες με πανεπιστημιακά προγράμματα μαθημάτων. [3,
σελ. 342-343]
Αυτή την περίοδο ιδρύθηκαν ενοριακά σχολεία στα ελληνικά χωριά και τεχνικές σχολές στις πόλεις της
Ανατολικής Αρμενίας. Στην πόλη Αλεξαδραπόλ ιδρύθηκε γυναικεία σχολή, η οποία έδινε τη δυνατότητα
στα κορίτσια να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους.
Η δημιουργία των γυμνασίων για γυναίκες ήταν μια κίνηση προοδευτική. Τα αγόρια και τα κορίτσια
μέσα στην ελληνική οικογένεια, κατά παράδοση, διαπαιδαγωγούνταν διαφορετικά. Τα κορίτσια από
νηπιακή ηλικία ακόμη συνήθιζαν τις καθημερινές οικιακές ασχολίες και τους κανόνες συμπεριφοράς, που
τους
διέκρινε
το
γυναικείο
μέρος
της
ελληνικής
κοινότητας.
Αυτές
διαπαιδαγωγούνταν στο σπίτι. Με την διαπαιδαγώγησή τους ασχολούταν η μητέρα τους. Στα σπίτια των
πλούσιων αστικών οικογενειών μετά τα 7-8 τους χρόνια τη διαπαιδαγώγηση αναλάμβαναν οι
γκουβερνάντες, οι οποίες διδάσκανε μουσική, εργόχειρο, ξένες γλώσσες. Ταυτόχρονα διατηρήθηκαν οι
παραδοσιακές μορφές ψυχαγωγίας δηλ: χοροί, γεύματα, μασκαράτες κ.α.[11, σελ.182-184., 8, σελ.237238]
Στα χωριά οι μορφές ψυχαγωγίας αλλά και η συμμετοχή σ' αυτές ήταν περιορισμένες. Τα κορίτσια
συμμετείχαν στις τυπικά γυναικείες μορφές ψυχαγωγίας, για παράδειγμα, σε διάφορούς τρόπους
μαντείας («φιτσίακ»), τους οποίους διοργάνωναν την Απόκριες κ.α. [11, σελ182-184., 8, σελ.237-238].
Γενικά, όλα τα κορίτσια και όλες οι γυναίκες στα χωριά ήταν στην κυριολεξία αναλφάβητες. Ούτε ένα
κορίτσι δε φοιτούσε στα ενοριακά σχολεία των ελληνικών χωριών. Η πλειοψηφία μάλιστα αυτών στα

τέλη του 19ου αιώνα ακόμη και μετά τη δημιουργία των σχολών μέσης εκπαίδευσης και των τεχνικών
σχολών, βρίσκονταν εκτός (αυτών). Σ' αυτό μπορούν να δοθούν μερικές αντικειμενικές εξηγήσεις. Πρώτα
από όλα οι θρησκευτικές αντιλήψεις της κοινωνίας απαγόρευαν την είσοδο των κοριτσιών στο σχολείο,
η πόρτα του οποίου «ήταν προνόμιο των αγοριών μονάχα και κάθε απόπειρα παραβίασης της αρχής αυτής
από γυναίκα, κρινότανε ως ιεροσυλία.»[12,σελ.53]
Ένας αρκετά σημαντικός λόγος ήταν η έλλειψη των γυναικών καθηγητριών, η παρουσία των οποίων
έδινε την δυνατότητα στις κοινότητες να οργανώνουν και να ανοίγουν σχολεία, γυμνάσια και σχολές για
γυναίκες και κορίτσια. Σε άλλες περιπτώσεις οι τοπικές κοινότητες δεν είχαν την οικονομική άνεση για
την ίδρυση γυναικείων ενοριακών σχολείων και σχολών. Σύμφωνα με το νόμο απαγορευότανε η ίδρυση
κοινών σχολείων για τα αγόρια και κορίτσια. Γι' αυτό το λόγο αξιολογούνταν ως πιο σημαντική η
ίδρυση σχολειών για τα αγόρια [9, 19/φ. 600].
Με βάση τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα τα παραπάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν επιφορτισμένα
να διδάξουν όχι μόνο τη γλώσσα αλλά και διάφορες τέχνες, γεγονός το οποίο θα προσέλκυε τα παιδιά
και των δύο φύλων στα σχολεία και θα μπορούσε στο μέλλον, να αποτελέσει στήριγμα για τις φτωχές
οικογένειες. Έτσι, ο επόπτης της τεχνικής σχολής δύο τάξεων του Μπαϊαντούρ κατά την αναφορά του
στην ανώτατη διεύθυνση παραπονιόταν ότι οι γονείς δε έστελναν εδώ τις κόρες τους να σπουδάσουν, παρ'
όλο που εκτός από τη γλώσσα είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν και το εργόχειρο.[9, 19/φ. 710].
Δυστυχώς, η τεχνική σχολή του Μπαγιαντούρ δεν ήταν η εξαίρεση. Σχεδόν σε όλους τους ελληνικούς
οικισμούς παρατηρούνταν η ίδια εικόνα. [9, 19/φ. 710]
Από το 1880 και μετά στις πόλεις της Αρμενίας, εκτός από τη διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών στο σπίτι,
όλο και περισσότερη σημασία αποκτούσε αυτή που πραγματοποιούνταν εκτός σπιτιού. Στην
πόλη Αλεξαντραπόλ ιδρύθηκαν το ενοριακό σχολείο για τα κορίτσια και γυναικείο προγυμνάσιο. Και τα
δύο συντηρούνταν, κατά κύριο λόγο, από τις δωρεές της ελληνικής κοινότητας και τα κέρδη από τα
καταστήματα της ελληνικής εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας. Η ελληνική κοινότητα για την άνοδο του
επιπέδου εκπαίδευσης στις σχολές κοινότητας για τα παιδιά και των δυο φύλων, ήταν έτοιμη να πληρώσει
στο ταμείο 200 - 300 ρούβλια το χρόνο.[9, 19/φ.600].
Τα αγόρια μεγάλωναν έχοντας πιο πολλές ελευθερίες. Από την παιδική ηλικία αυτά ήταν κύριοι του
εαυτού τους. Η επαφή τους με το μελλοντικό τους επάγγελμα άρχιζε στα 7-8 τους χρόνια. Στα χωριά τα
ετοίμαζαν για διάφορες αγροτικές εργασίες, ενώ στις πόλεις τους έστελναν για εκμάθηση κάποιον τεχνών
[8, σελ.236., 11, σελ.181-182]
Το 1880 στον τομέα της (εθνικής) λαϊκής εκπαίδευσης αναγνωρίστηκε ότι καλό θα ήταν να αυξηθεί ο
αριθμός των ενοριακών σχολείων και να εντατικοποιηθεί ο έλεγχος των κρατικών σχολείων. Σε όλα τα
ελληνικά χωριά ανοίγουν αγροτικά - ενοριακά σχολεία.
Σε πολλά χωριά άνοιξαν δημόσιες σχολές δύο τάξεων τις οποίες χρηματοδοτούσε το Υπουργείο
Παιδείας. Τα ενοριακά σχολεία συνέχιζαν τη λειτουργία τους σε βάρος των αγροτικών και τοπικών
κοινοτήτων. Η χρηματοδότησή τους σε πολλές περιπτώσεις ήταν απλά ένα βαρύτατο φορτίο για τις
τελευταίες. Οι αγροτικές κοινότητες πολλών ελληνικών χωριών προσπαθούσαν με κάθε δυνατό τρόπο να
πείσουν την εξουσία για την αναγκαιότητα να υπάρχουν Υπηρεσιακά Υπουργικά δηλ., δημόσια σχολεία.
Σε πολύ δύσκολη θέση βρέθηκαν οι οικισμοί των Ελλήνων μεταλλωρύχων οι οποίοι βρίσκονταν μακριά
στα βουνά και ήταν αποκομμένοι από τα διοικητικά κέντρα. Πέρα απ' αυτό ο πληθυσμός αυτών των
χωριών βρέθηκε σε άθλια κατάσταση μετά τη διακοπή της παραγωγής των εργοστασίων. Οι κάτοικοι των
οικισμών αυτών δεν είχαν καμία δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους για μόρφωση στα διοικητικά
κέντρα, όπου κατά κύριο λόγο ανοίγουν τα «υπουργικά σχολεία». Σε πολλές περιπτώσεις οι αγροτικές
κοινωνίες ήταν έτοιμες να χτίσουν μόνες τους τις δικές τους σχολικές αίθουσες, ώστε να ανοίξουν στα
χωριά τους «υπηρεσιακά σχολεία». Έτσι οι Έλληνες του χωριού Ν.Μιχάϊλοβκα ( σημερινό Ανκαβάν) στην
αίτησή τους προς τον διευθυντή των λαϊκών τεχνικών σχολών του νομού του Ερεβάν, ζητούσαν να
ανοίξει σχολή δύο τάξεων υπό την διεύθυνση του Υπουργείου Λαϊκής Παιδείας στη θέση του ενοριακού
σχολείου μίας τάξης. Στην αίτησή τους ανέφεραν ότι τα παιδιά, τελειώνοντας το σύντομο κύκλο
μαθημάτων τους στα ενοριακά σχολεία, υπήρχε ανάγκη να συνεχίσουν τη μόρφωσή τους, όμως δεν
μπορούσαν, και η αιτία ήταν μεγάλη απόσταση των σχολείων δύο και τριών τάξεων στις πόλεις από τα
χωριά μιας [9, 19/φ.1192]. Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκονταν και όλα τα απομακρυσμένα από τα
διοικητικά κέντρα ελληνικά χωριά. Πολλές δε αγροτικές κοινότητες έχοντας οικονομικές δυσκολίες να
υποστηρίξουν τα δικά τους ενοριακά σχολεία, ζητούσαν οικονομική βοήθεια από τις τοπικές αρχές.
Εκτός από τις πραγματικές ποιοτικές αλλαγές στο σύστημα της παιδείας, η νέα τσαρική κυβέρνηση
έλαβε σειρά μέτρων για την ρωσοποίηση των παραμεθόριων περιοχών. Η πολιτική αυτή επανέρχεται στο

προσκήνιο. Τα σχολεία μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης αποτελούσαν έναν ιδιόρρυθμο φορέα αυτής της
πολιτικής. Στις περιοχές της Βαλτικής η κυβέρνηση αποφάσισε να πολεμήσει το «εκγερμανισμό», γι' αυτό
από το 1883 υποχρέωνε η διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων αλλά και η αλληλογραφία να γίνονται στη
ρωσική γλώσσα. Το 1883 το πανεπιστήμιο του Γιούρι, όπου το διδακτικό προσωπικό αποτελούμενο από
Γερμανούς καθηγητές, άλλαξε στο σύνολο με Ρώσους. [3, σελ. 356].
Αξίζει να σημειωθεί ότι απόφοιτος αυτού του Πανεπιστημίου ήταν ο καθηγητής μαθηματικών στην
Εμπορική σχολή της Αλεξανδραπόλ, ο αξιότιμος πολίτης της Κωνσταντίνος Κανδελάκη [9, 20/φ. 139].
Για τη διοίκηση της περιοχής του Καυκάσου η κυβέρνηση επιδίωκε την ενοποίηση με τις υπόλοιπες
περιοχές της αυτοκρατορίας [3, σελ.356]. Όλα τα σχολικά ιδρύματα μέσης και ανώτερης
εκπαίδευσης συμπεριλήφθηκαν στο ενιαίο σύστημα των μέσων για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι
μαθητές όλων των αγροτικών σχολών, οι οποίες βρίσκονταν στην διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας,
είχαν μείωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής τουςθητείας. Η διδασκαλία σ' αυτές τις σχολές γινόταν
σύμφωνα με το καθορισμένο από το Υπουργείο πρόγραμμα. Πέραν αυτού όλα τα μαθήματα σ' αυτά τα
σχολεία πραγματοποιούνταν στη ρωσική γλώσσα. Να τι έγραφε ο επιθεωρητής των λαϊκών τεχνικών
σχολών του νομού του Ερεβάν στον προϊστάμενό του περιγράφοντας τα γεγονότα που σχετίζονταν με τα
εγκαίνια της σχολής στο χωριό Μπαγιαντούρ: «Πριν από τα εγκαίνια της σχολής έγιναν δοξολογίες στην
ελληνική και την ρωσική γλώσσα από τον Έλληνα ιερέα και στην αρμενική γλώσσα από τον Αρμένιο ιερέα.
Η σχολή παρέχει το προνόμιο μείωσης της στρατιωτικής θητείας, διδασκαλία θα πρέπει να
πραγματοποιείται σύμφωνα με αρχές αλλά και με το πρόγραμμα του Υπουργείου ..» [9,19/φακ. 709]
Σε άλλο έγγραφο ο επόπτης της ίδιας σχολής, μιλώντας για την αναγκαιότητα προσέλευσης στην
εκπαιδευτική διαδικασία και των κοριτσιών του ντόπιου ελληνικού πληθυσμού, έγραφε στη αναφορά του:
«Η διαπαιδαγώγηση και η μόρφωση των κοριτσιών της τοπικής κοινωνίας θα ήταν ίσως πολύ περισσότερο
απαραίτητη απ' αυτή των αγοριών. Αυτό προκύπτει από το στόχο, τον οποίο θέτει το ίδιο το ρωσικό
σχολείο για τον ντόπιο πληθυσμό. Ο στόχος του ρωσικού σχολείου είναι ο εκρωσισμός της περιοχής. Και
αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή των γυναικών. Εδώ θα ήθελα να επαναλάβω το παλαιό
ρητό: Στη γλώσσα που μιλά και σκέπτεται η μητέρα, σ' αυτή τη γλώσσα θα μιλούν και θα σκέφτονται και
τα παιδιά». [9,19/φ. 704].
Σε αίτησή τους οι κάτοικοι του ελληνικού χωριού Ν.Μιχάιλοβκα για τη δημιουργία σχολής δύο τάξεων
αναφέρουν ότι τα παιδιά τους γρήγορα «ξεχνούν τη ρώσικη γλώσσα εξ' αιτίας της τοποθεσίας του χωριού,
το οποίο είναι αποκομμένο επικοινωνιακά από το ρωσικό πληθυσμό εξ' αιτίας των πολλών χιλιομέτρων,
αλλά και των ταταρικών χωριών να διασχίσουν, επιπλέον διότι στο χωριό μιλούν όλοι στη μητρική τους
γλώσσα την ελληνική.» [9, 19/φ.241]
Έτσι οι Έλληνες, μη κατανοώντας και οι ίδιοι, εξηγούσαν τις αιτίες της αναπόφευκτης λήξης και
αποτυχίας όλης αυτής της πολιτικής. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, μάλλον η πολιτική ηγεσία θα
έπρεπε από μέσα να μελετήσει και να γνωρίσει τις εθνοπολιτιστικές ιδιαιτερότητες των ντόπιων
πληθυσμών. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και σε τέτοιες συνθήκες, γίνονταν θετικά βήματα στη μελέτη και τη
διάδοση των εθνικών γλωσσών σε όλη την περιοχή του Καυκάσου. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
στις σχολές και τα ενοριακά σχολεία έγινε βασικός στόχος των κοινοτήτων των πόλεων και των χωριών.
Ένας από τους βασικούς στόχους των ελληνικών κοινοτήτων ήταν η ίδρυση με τα δικά τους κονδύλια
ενοριακών σχολείων και γυμνάσιων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό τόνιζε και ο
εκπρόσωπος των τοπικών αρχών κατά την διάρκεια των μεγαλόπρεπων εγκαινίων της σχόλης με δύο
τάξεις στο χωριό Μπαγαντούρ.
Σε μία άλλη περίπτωση, στην αίτησή τους για την ίδρυση της σχολής για αγόρια, οι Έλληνες τόνιζαν
ότι «χωρίς αυτό δεν είναι δυνατόν η αποκατάσταση της χαμένης μητρικής τους γλώσσας.»[9,19/φ.700].
Από το 1874 ακόμη σε απόφαση της συνέλευσης της ελληνικής κοινότητας της Αλεξανδραπόλ τονίζεται
ότι είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει τις δικές της σχολές «αναφορικά με την εισαγωγή ενός καλύτερου
τρόπου εκμάθησης της νεοελληνικής γλώσσας στη δική μας ελληνική σχολή και γενικότερα την άνοδο του
επιπέδου
της
για
τα
παιδιά
και
των
δύο
φύλων.»
[9,
19/φ
600].
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες των ελληνικών κοινοτήτων σε πολλές περιπτώσεις δεν βρήκαν ούτε
υποστήριξη ούτε κατανόηση από τις τοπικές αρχές. Συχνά απλά δεν βρίσκονταν τα χρηματικά ποσά για
την μίσθωση των δασκάλων. Σε άλλες περιπτώσεις η αλληλογραφία με ανάλογα θέματα μεταξύ των
ελληνικών κοινοτήτων και τοπικών αρχών παρατεινόταν για ολόκληρα χρόνια μην έχοντας θετικά
αποτελέσματα. [9, 19/φ.600.,241., 105/φ.2970]
Γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολο να μιλάμε για συγκεκριμένες επιτυχίες στο τομέα της εκμάθησης της
μητρικής γλώσσας και πολύ περισσότερο για το επίπεδο γνώσης της στο ελληνικό περιβάλλον της

Ανατολικής Αρμενίας. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα φανερό στους οικισμούς των τουρκόφωνων Ελλήνων. Τα
ενοριακά σχολεία στη διάρκεια ενός χρόνου διδασκαλίας έδιναν στους μαθητές στοιχειώδεις γνώσεις στη
γραφή και την ανάγνωση της ελληνικής γλώσσας, όμως δεν δίδασκαν την επικοινωνία. Το αρχειακό υλικό
βρίθει από αιτήσεις, καταγγελίες, αποφάσεις των κοινοτήτων με τουρκικά κείμενα, όμως γραμμένα με
ελληνικά γράμματα. [9, 113/φ. 22-30]
Όπως φαίνεται από τα προαναφερόμενα, ήδη από τις αρχές των δεκαετιών του 70-80 του 19ου αιώνα,
η εκπαίδευση στην Ρωσική Αυτοκρατορία προχωρούσε με γρήγορους ρυθμούς. Γύρω στο 1890 τα σχολεία
στοιχειώδους εκπαίδευσης της Ρωσίας φτάνανε στις 87.080, ενώ ο αριθμός των εκπαιδευόμενων έφτανε
στα 3.804.262 άτομα. Αυξήθηκε αρκετά ο αριθμός των σχολείων μέσης εκπαίδευσης, των γυμνασίων και
τεχνικών σχολείων. Ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευόμενων σπούδαζε στα λεγόμενα
«λαϊκά σχολεία», τα οποία ήταν κυρίως ενοριακά εκκλησιαστικά σχολεία. Η ονομασία «λαϊκά σχολεία»
συνδεόταν άμεσα με την έννοια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και με την άκρως λιγοστή ποσότητα
γνώσεων που πρόσφερε [1, σελ. 312]. Για τον λόγο αυτό οι ελληνικές κοινότητες επεδίωκαν την
ίδρυση γυμνασίων και τεχνικών σχολών στα οποία τα παιδιά τους θα είχαν την ευκαιρία της εις βάθος
μελέτης της νεοελληνικής γλώσσας, εκτός από τα βασικότερα αντικείμενα που προέβλεπε το πρόγραμμα.

Η κατάσταση της μόρφωσης στο ελληνικό περιβάλλον της Αρμενίας στις
αρχές του 20ου αιώνα. Η εισαγωγή της διδασκαλίας της μητρικής
γλώσσας. Τα ενοριακά και υπουργικά σχολεία. Η κατάσταση και η
διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην Αρμενία στην δεκαετία του 20.
Γενικότερα, κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο, η Ανατολική Αρμενία και κυριότερα οι
κεντρικές της περιοχές ήρθανε σε επαφή με τη μόρφωση σε ελάχιστο βαθμό. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες, που αναφέρονται στα βιβλία της Πρώτης Γενική Απογραφής του πληθυσμού της Ρωσικής
Αυτοκρατορίας η οποία πραγματοποιήθηκε το 1897, οι εγγράμματοι στις περιοχές αυτές αποτελούσαν
μόνο το 6,4 %. Από τον αναφερόμενο αριθμό, το ποσοστό των αγράμματων ανδρών έφτανε στο 10,33%
ενώ των γυναικών στο μόλις 2%. Στις πόλεις - 37,36% αγράμματων ανδρών, 2,75% γυναικών, ενώ στην
περιφέρεια - 6,55% ανδρών και 0,62% γυναικών. [13, σελ. 21].
Ανάμεσα στις εγγράμματες εθνότητες «εγγράμματες στην κρατική γλώσσα» (δηλαδή, ρωσική),
αναφέρονται οι Αρμένιοι, τους ακολουθούν οι Τάταροι, ενώ οι Έλληνες, επειδή ήταν μικρή σε αριθμό
εθνική ομάδα στις περιοχές αυτές, δεν αναφέρονται καθόλου. (βλ. στο ίδιο αρχείο). Στις νοτιοδυτικές και
βορειοανατολικές περιφέρειες της Ανατολικής Αρμενίας, όπου βρισκόταν οι εργοστασιακοί συνοικισμοί
των Ελλήνων μεταλλωρύχων και στις νότιες περιφέρειες τα χωριά των αγροτών και η αστική κοινότητα
της
πόλης Αλεξαντραπόλ μας
έδιναν
περισσότερο
καθησυχαστική
εικόνα.
Στα
αρχεία της απογραφής αναφέρονται 20% εγγράμματων ανθρώπων μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού.
Από αυτούς το 15,3% αποτελούν οι άνδρες και το 3,1% - οι γυναίκες. Όπως φαίνεται οι εγγράμματοι
άνδρες είναι αρκετά περισσότεροι από τις γυναίκες. Στην πόλη το ποσοστό του εγγράμματου ελληνικού
πληθυσμού είναι το μεγαλύτερο, ενώ η μόρφωση του γυναικείου πληθυσμού κοντεύει τον ανδρικό. Η
μόρφωση του ελληνικού πληθυσμού στα χωριά υστερεί σε σχέση με αυτό της πόλης. Τέλος οι περισσότερο
μορφωμένοι ήταν οι νέοι άνθρωποι ηλικίας από 20 έως 29 χρονών, από τους οποίους στις πόλεις οι άνδρες
αποτελούσαν το 55,9% ενώ οι γυναίκες το 36,6% και ανάλογα στην περιφέρεια - 28,3% και 12,1% [14,
σελ.12].
Το επίπεδο της μόρφωσης του πληθυσμού του Κυβερνείου του Κάρς σε αριθμούς παρουσίαζε την εξής
εικόνα: στους 1000 κατοίκους του «Κυβερνείου» ο αριθμός των εγγραμμάτων ανερχόταν στα 107,8 άτομα,
από τα οποία είχαν στοιχειώδη ρωσική μόρφωση 62,3 άτομα και με βάση τις «άλλες» γλώσσες (εδώ
λαμβανόταν υπόψη η μητρική γλώσσα των άλλων εθνοτήτων, Ελ. Χαρατσίδης) 41,3 άτομα και
μορφωμένους στις σχολές και γυμνάσια 4,2 άτομα. Στον αστικό πληθυσμό οι μορφωμένοι ανερχόταν στα
388,1 άτομα από τα οποία τη στοιχειώδη ρωσική μόρφωση είχαν τα 276,6 άτομα και σε «άλλες» γλώσσες
89,0 και με ανώτερη μόρφωση 20,5 άτομα.
Στο σύνολο των εγγραμμάτων οι Έλληνες του «Κυβερνείου», που κατατασσόταν στις έξι πολυάριθμες
εθνότητες, κρατούσαν αρκετά υψηλή θέση και ανερχόταν στα 162 άτομα (επί πληθυσμού 1000 ατόμων).
Από αυτά είχαν στοιχειώδη ρωσική μόρφωση πάνω από 120 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αριθμός των
εγγράμματων ανδρών πολλές φορές ξεπερνούσε τον αριθμό των μορφωμένων γυναικών. [15, σελ. 5-8].

Δυστυχώς τα αναφερόμενα στοιχεία δεν μας βοηθάνε να παρουσιάσουμε την ολοκληρωμένη και σαφή
εικόνα για τον αριθμό των Ελλήνων οι οποίοι μορφώθηκαν με βάση την ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με
τις πληροφορίες που μας δίνει η «Απογραφή.» είναι δύσκολο επίσης να μιλάμε για τη γλώσσα την οποία
οι Έλληνες δήλωναν ως μητρική: την ελληνική ή την τουρκική. Είναι γνωστό ότι στο Κυβερνείο
του Κάρς υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός τουρκόφωνων Ελλήνων. Εάν οι τελευταίοι θεωρούσαν τη μητρική
τους γλώσσα την ελληνική όσον αφορά τις στοιχειώδεις γνώσεις (δηλ., δεξιότητες γραφής και
ανάγνωσης) που κατέκτησαν στα ενοριακά σχολεία, τότε εν τοιαύτη περίπτωση είναι δύσκολο να
κρίνουμε τις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η γλώσσα αυτή
στο ελληνικό περιβάλλον του Κυβερνείου του Καρς.
Έτσι λοιπόν, τα προαναφερόμενα στοιχεία μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι η μόρφωση στο
ελληνικό περιβάλλον της Ανατολικής Αρμενίας βρισκόταν σε ένα καλό επίπεδο. Όμως η αλήθεια είναι πως
η μόρφωση μεταξύ του γυναικείου πληθυσμού σε σχέση με το ανδρικό ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Η
διαφορά αυτή εμφανίζεται έντονα στον αγροτικό χώρο. Εκτός από αυτό η εκπαίδευση με βάση τη μητρική
γλώσσα παρέμεινε ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα. Αυτό το πρόβλημα έπρεπε να λύσει το Πρώτο
Συνέδριο των δασκάλων της Ρωσικής Αυτοκρατορίας (1905), στη διάρκεια του οποίου αποφασίστηκε να
επεκταθεί το δίκτυο σχολείων καινούριου τύπου, να εισαχθεί η διδασκαλία στη μητρική γλώσσα, να
δημιουργηθούν εγχειρίδια για τη διδασκαλία των μητρικών γλωσσών κ.α. Παράλληλα με την
υποχρεωτική εκπαίδευση με βάση τη μητρική γλώσσα το «Συνέδριο.» αποφάσισε να εισαχθεί σε όλη τη
χώρα γενική, υποχρεωτική και δωρεάν στοιχειώδης εκπαίδευση, καθώς επίσης και μαθημάτων εργασίας
στα σχολεία των χωριών. [3, σελ.389., 1, σελ.59-60].
Μετά από το δεύτερο συνέδριο(1907) άρχισαν να λειτουργούν εθνικά εκπαιδευτήρια στοιχειώδους
εκπαίδευσης σε όλη την Υπερκαυκασία. Σε όλες τις περιοχές της Ανατολικής Αρμενίας με συμπαγή
ελληνικό πληθυσμό ιδρύθηκαν επίσημα ελληνικά σχολεία. Τα περισσότερα από αυτά υποτασσόταν στις
τοπικές εκκλησιαστικές αρχές (τα ενοριακά σχολεία) και λιγότερα - στο Υπουργείο Παιδείας (υπουργικά
σχολεία).
Όμως η εμφάνιση αυτών των σχολειών δε βοηθούσε στην επίτευξη του βασικού στόχου, τη δημιουργία
της «ελληνικής εκπαίδευσης». Ο περιορισμένος αριθμός των ωρών διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
στα ενοριακά σχολεία, καθώς επίσης και τα μεγάλα έξοδα των κοινοτήτων για τη διατήρησή τους
προέτρεπαν
τους
Έλληνες
σε
ενέργειες,
κατευθυνόμενες
για
ίδρυση
«υπουργικών» σχολείων. Η προοπτική ίδρυσης «υπουργικών» σχολών με πιο ευνοϊκούς όρους και με
ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης, στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι εκτός των θεωρητικών γνώσεων μπορούσαν
να αποκτήσουν οποιοδήποτε εργατικό ή αγροτικό επάγγελμα, προσέλκυε τους Έλληνες. Δεν ήταν τυχαίο
που αυτοί άρχισαν να απευθύνονται με αιτήσεις στο Υπουργείο Παιδείας για να ιδρυθούν «υπουργικές»
σχολές. Αυτή η κατάσταση προκαλούσε την αντίδραση του Επισκοπικού Συμβουλίου της Γεωργίας στην
ευθύνη του οποίου βρισκόταν όλα τα ενοριακά σχολεία των ορθόδοξων κοινοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών. Εξαιτίας της άρχισε αγώνας μεταξύ αυτών των δύο φορέων.
Στην επιστολή του προς στους ανωτέρους του ο κυβερνήτης του Κυβερνείο Καρς, χαρακτηρίζοντας την
κατάσταση με τη ίδρυση «υπουργικών» σχολών, έγραφε: «Η κατάσταση αυτή προχώρησε τόσο πολύ που
σχεδόν όλα τα ορθόδοξα χωριά επιθυμούν να ιδρύουν υπουργικές σχολές και έχουν άρχισει να
μποϊκοτάρουν τα ενοριακά σχολεία. Σ' αυτό έστρεψε την προσοχή του ο Εξεχότατος Εκζάρχος της
Γεωργίας και είχε προσωπική συζήτηση με τον Διοικητή της Περιφέρειας». Το αρχειακό υλικό αφθονεί με
ένα μεγάλο αριθμό ανάλογων πληροφοριών.[9,113/φ 1174,1119,1232]
Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν η συμφωνία μεταξύ των δυο φορέων να μην ιδρυθούν
«υπουργικές» σχολές σε εκείνα τα ελληνικά χωριά όπου ήδη λειτουργούσε ενοριακό σχολείο. Σχεδόν όλα
τα ελληνικά χωριά είχαν ενοριακά σχολεία. Ήταν αδύνατο να ιδρυθούν παράλληλα με αυτά και
«υπουργικές» σχολές». Και όμως την περίοδο από το 1901 έως το 1914 ιδρύθηκαν 29 «υπουργικές»
σχολές μόνο στο Κυβερνείο του Καρς. «Υπουργικές» σχολές ιδρύθηκαν στους οικισμούς των Ελλήνων
μεταλλωρύχων.
Η παράθεση μεταξύ τους αντήχησε ακόμη και σε πιο απομακρυσμένα ελληνικά χωριά. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση αντιπαράθεσης μεταξύ του ενοριακού σχολείου και της «υπουργικής» σχολής του
χωριού Νοβο-Μιχάιλοβκα. Η αντιπαράθεση αυτή εκδηλώθηκε στα πρόσωπα του ιεροδιάκονου
Χαράλαμπου Εφρεμείδη και του δάσκαλου Αρσένιου Ασλανίδη, στην οποία νίκησε ο τελευταίως. [9, 19/
φ 1191].
Όμως οι «υπουργικές» σχολές, όπως και τα ενοριακά σχολεία, δεν λειτουργούσαν για την καλύτερη
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Η πολιτική στην εκπαίδευση, την οποία κληρονόμησαν από τις

προηγούμενες αρχές και η εκκλησία και το Υπουργείο Παιδείας, είχε την τάση να στρέφεται εναντίον των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που λειτουργούσαν με βάση τη μητρική γλώσσα μη ρωσικών εθνοτήτων,
καθώς επίσης «απέβλεπε στην εμπέδωση της ρωσικής σε βάρος της μητρικής γλώσσας των αλλοεθνών
μαθητών.» [5, σελ. 208].
Στα προγράμματα αυτών των ιδρυμάτων η ελληνική γλώσσα υπήρχε ως ένα μάθημα απομονωμένο από
τα άλλα μαθήματα με λίγες ώρες διδασκαλίας, το οποίο δεν βοηθούσε στην αφομοίωση της ελληνικής
γλώσσας. Εκτός από αυτό ήταν αισθητή η έλλειψη των εγχειριδίων για την διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας.
Για
την
επίτευξη
καλύτερων
αποτελεσμάτων
στη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα ενοριακά σχολεία «στα οποία τα παιδιά μιλούν την νέα ελληνική
γλώσσα (πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ποντιακή διάλεκτο, Ελ. Χαρ.)», οι δάσκαλοι πρότειναν τα
εγχειρίδια του Π. Κορχανίδη, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα ήταν δίγλωσσοι: ελληνικά και ρωσικά. Ο
επόπτης του ενοριακού σχολείου του χωριού Νόβο-Μιχάιλοβκα, ο κ. Συμεών Κυρτακίδης, στην αναφορά
του προς τους ανωτέρους του για αυτά τα εγχειρίδια έγραφε:«Επειδή η παράλληλη εκμάθηση της
μητρικής και ρωσικής γλώσσας κατά πολύ διευκολύνει την εκμάθηση, η αφομοίωση και της μιας και της
άλλης γλώσσας γίνεται συνειδητή και φυσική».[9,19/φ1191].
Οι Έλληνες δάσκαλοι έβλεπαν την πρόοδο στην εκμάθηση της μητρικής γλώσσας στη συνολική
διδασκαλία και την αλληλοσύνδεση διάφορων μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα. Περισσότεροι από
αυτούς θεωρούσαν παράλογο το γεγονός ότι στα ενοριακά σχολεία των ελληνικών χωριών της
Ανατολικής Αρμενίας δεν υπήρχε ούτε ένα βιβλίο της «Κοινής διαθήκης» στα ελληνικά. Στις αναφορές
τους προς τους ανωτέρους εκφράσανε την επιθυμία «να έχουν τουλάχιστον την «Κοινή Διαθήκη» στα
ελληνικά ή εγχειρίδια για το αναφερόμενο μάθημa» και μάλιστα υποδείκνυαν το βιβλιοπωλείο του
κ. Ζερβάτη - Περάκησα, όπου υπήρχαν αυτά τα βιβλία. Οι δάσκαλοι θεωρούσαν απαραίτητο να
αγοραστούν για τα σχολεία αυτά προσευχητάρια στην ελληνική γλώσσα, τα οποία κατά τη γνώμη τους
θα βοηθούσανε τα παιδιά, που ήδη γνωρίζανε τα ελληνικά γράμματα, να μάθουν τις προσευχές. Είναι
χαρακτηριστική η παρατήρηση του κ. Συμεών Κυρτακίδη, ο οποίος στην αναφορά του γράφει για τα
θέματα αυτά και ζητεί από το Επαρχιακό Συμβούλιο Σχολών της Γεωργίας «...την ικανοποίηση των
προαναφερόμενων άμεσων αναγκών, χωρίς τις οποίες μπορούμε μόνο να βασανίζουμε τα παιδιά χωρίς να
τα εκπαιδεύσουμε». [9,19/ φ 1191]

Συμπεράσματα
Έτσι λοιπόν, όλο το σύστημα εκπαίδευσης με τα σχολεία διάφορων τύπων και επιπέδων, από τα
στοιχειώδη έως και τα πανεπιστήμια, βρισκόταν υπό την διοίκηση του Υπουργείου Εκπαίδευσης, το οποίο
είχε εκτελεστική εξουσία και προωθούσε μέσο αυτού του συστήματος την πολιτική της Κυβέρνησης «την
συνένωση στη ρωσική κουλτούρα» όλων των «αλλοεθνών» Αρμένιων, Γεωργιανών, Ελλήνων, Κούρδων
κ.α.
Στη διάρκεια του 19ου αιώνα συνεχιζόταν η διαδικασία της διαμόρφωσης της λαϊκής εκπαίδευσης με
βάση «την κρατική ρωσική γλώσσα». Στα μέσα του 19ου αιώνα με «την προσωπική πρωτοβουλία και τα
έξοδα» των ελληνικών κοινοτήτων ιδρύθηκαν σχολές και σχολεία με σκοπό την απόκτηση γνώσεων με
βάση την ελληνική γλώσσα, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα με την εμφάνιση των «υπουργικών» σχολών
με τη διδασκαλία στη ρωσική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα σιγά σιγά αντικαταστάθηκε από τη ρωσική
στα
προγράμματα
των
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων.
Τα ενοριακά σχολεία με τον περιορισμένο αριθμό ωρών διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας (δηλ., της
ελληνικής) και με μεγάλο έλλειμμα εγχειριδίων στην ελληνική γλώσσα δεν μπορούσαν να γίνουν βάση
για την εξέλιξη της ελληνικής εθνικής εκπαίδευσης. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ό,τι αφορά τη μόρφωση
με βάση την κρατική γλώσσα (δηλ., την ρωσική) βρισκόταν σ' ένα όχι άσχημο επίπεδο. Όμως πρέπει να
τονίσουμε ότι οι εγγράμματοι του γυναικείου πληθυσμού υπερίσχυαν του ανδρικού.
Μιλώντας για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, πρέπει να σημειώσουμε πως από την περίοδο
εγκατάστασης των Ελλήνων στην Ανατολική Αρμενία και σχεδόν κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου
αιώνα είναι δύσκολο να παρατηρήσουμε ποιοτική αλλαγή στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
πολύ
περισσότερο
για
την
χρησιμοποίησή
της
στην
καθημερινή
ζωή.
Από την αρχή του 20 αιώνα «η ρωσική γλώσσα βαθμιαία έδιωχνε την μητρική γλώσσα όχι μόνο από το
σχολείο, αλλά και από την οικιακή χρήση, μπαίνοντας έτσι στην καθημερινή ζωή σχεδόν ως μητρική και
αναγνωριζόμενη ως επίσημη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία». [9, 112/ φ 202]. Αυτή η διαδικασία
εκδηλώθηκε ιδιαίτερα έντονα στο ελληνικό πληθυσμό των πόλεων. Στις περιοχές με συμπαγή ελληνικό

πληθυσμό, παράλληλα με την ελληνική μητρική γλώσσα (δηλ., την ποντιακή διάλεκτο) μαζί με τις
«υπουργικές» σχολές στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων επικράτησε ως εργαλείο επικοινωνίας και η
ρωσική γλώσσα.
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Αντώνιος ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Αν. Καθ. Παν/μίου Κρήτης

1. Από τη μακροϊστορική στη μικροϊστορική προσέγγιση της παιδείας
Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον- όχι μόνο στο διεθνή
αλλά και στον ελληνικό επιστημονικό χώρο για την ιστορία της καθημερινής ζωής των απλών ανθρώπων.
Έτσι, αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, απομνημονεύματα, προσωπικά ημερολόγια, ταξιδιωτικές εντυπώσεις,
αναμνήσεις, λευκώματα κ.ά., αρχίζουν πλέον να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα αφού φαίνεται να
αναδεικνύουν τους «αφανείς» της ιστορίας, τους οποίους η επίσημη γενική και παραδοσιακή
ιστοριογραφία φαίνεται να τους θεωρεί βουβούς και να τους παραμερίζει.
Γίνεται, λοιπόν, όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι για να μπορέσει να εισχωρήσει κανείς στην
ατμόσφαιρα μιας εποχής και να διευρύνει τις ιστορικές γνώσεις του, θα πρέπει να μελετήσει τα βιώματα,
ακόμα και της παιδικής ηλικίας, των καθημερινών ανθρώπων, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται
τον εαυτό τους και τους γύρω τους, τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τις καθημερινές προτιμήσεις
τους, τα γούστα τους, τα πρότυπά τους, τα όνειρα, τις προσδοκίες τους, τις ελπίδες και τις απογοητεύσεις
τους και τις απόψεις τους γύρω από ποικίλα ζητήματα, ηθικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά.
Μέσα από το πρίσμα αυτό των μικροϊστορικών προσεγγίσεων, το ιστορικό υλικό αναφέρεται στο
μεμονωμένο και όχι στο μαζικό, στο «υποκειμενικό» και όχι στο «αντικειμενικό», στο ατομικό και όχι στο
συλλογικό. Δεν πρόκειται ωστόσο για μια αναφορά αποκομμένη από τον κορμό του ιστορικού
συγκείμενου (σε μακροϊστορικό επίπεδο) αλλά για μια αναγωγή στο μέρος που ούτως ή άλλως παραμένει
πάντοτε εντός του ιστορικο-πολιτισμικού συνόλου. Έτσι υποκειμενικό και αντικειμενικό συγκλίνουν και
διενεργείται μια αδιάκοπη ροή μεταξύ ψυχολογίας και ιστορίας.
Από την πλευρά του ιστορικού της εκπαίδευσης ένα τέτοιο υλικό μπορεί να προσφέρει νέες
δυνατότητες στη μελέτη ενός ευρύτατου φάσματος παιδικών συναισθημάτων και αντιλήψεων. Όποιος
θέλει να γίνει δάσκαλος πρέπει να είναι σε θέση να γίνει μαθητής και να μάθει πώς ένα παιδί συνδέεται
με τον κόσμο του, αντιλαμβάνεται τον καθένα γύρω του, πώς ονειρεύεται, αγαπάει ή μισεί, πώς παίζει,
γιατί φοβάται και γιατί τεμπελιάζει, τι προτιμά. Αλλά και η ιστορία της παιδείας από την πλευρά της έχει
πολλά να προσφέρει σε μια τέτοιου είδους εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Ο ιστορικός στην προσπάθειά του αυτή να φέρει στο φως την κρυμμένη ιστορία των ατόμων
μπορεί να χρησιμοποιήσει ως ιστορική πηγή το καθετί, με την επιφύλαξη βέβαια της ελλειματικότητας και
αποσπασματικότητας του υλικού του. Ουσιαστικά, η ιστορία που γράφεται στην περίπτωση αυτή είναι
μια ιστορία «από τα κάτω» («history from below»), μια ιστορία που κινείται από το κέντρο προς την
περιφέρεια. Είναι αυτό που ο Jacques Le Goff αποκαλούσε το «και τα λοιπά της ιστορίας».
Η παρούσα εισήγηση, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της σε ένα τέτοιο μικροϊστορικό πλαίσιο,
παρουσιάζει ένα μοναδικό παιδικό λεύκωμα των αρχών του 20ου αιώνα (1900-1904) και επιχειρεί να
αναδείξει τη σημασία ενός τέτοιου υλικού για την ιστορία της παιδείας και της παιδικής ηλικίας της
εποχής. Μέσα από τα φύλλα του Λευκώματος ξεδιπλώνεται ο κόσμος των ρομαντικών αναζητήσεων, των
ονείρων, των φιλοδοξιών, των ιδεών και των αξιών, καθώς και των συναισθημάτων και καθημερινών
προτιμήσεων των παιδιών στο γύρισμα του 19ου αιώνα. Η μελέτη των «Μικρών Μυστικών», όπως
τιτλοφορείται το Λεύκωμα, μας παρουσιάζει όλο το μικρόκοσμο των συνδρομητών του περιοδικού της
«Διαπλάσεως των Παίδων» που εξέδιδε τα τετράδια αυτά από το 1897. Την αντίληψη αυτή είχαν

σχηματίσει και τα ίδια τα παιδιά που αντάλλασσαν αυτά τα τετράδια. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση
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δεν γνωρίζωμεν την μορφήν, γνωρίζομεν κάτι πολύ υψηλότερον· δηλαδή την ψυχήν, τα αισθήματα και
τας ιδέας».

2. ΤΑ «ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Η «Διάπλασις των Παίδων» που είναι από τα πρώτα παιδικά περιοδικά που κυκλοφόρησαν στην
Ελλάδα για εβδομήντα περίπου χρόνια (1879-1948) καινοτομεί με την έκδοση και την κυκλοφορία ενός
μικρού λευκώματος με ερωτήσεις που ανταλλάσσονταν μεταξύ των συνδρομητών του στις αρχές του
1897.
Ο τρόπος με τον οποίο το περιοδικό αναφέρεται στα λευκώματα και προσπαθεί να εισάγει τη
‘μόδα’ τους στους μικρούς συνδρομητές του, καθώς και η περιγραφή που κάνει σ’ αυτά μέσω του
κανονισμού των Μικρών Μυστικών, που θα δημοσιεύσει στο επόμενο τεύχος, δείχνει ότι αφενός μεν τα
παιδικά λευκώματα εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αφετέρου ότι τα παιδιά και οι νέοι δεν
έχουν πρότερη εμπειρία γύρω από αυτά. Έτσι, από την άποψη αυτή το λεύκωμα είναι μονογενές και η
αξία του μεγάλη. Στον πρώτο, άλλωστε, κανονισμό των λευκωμάτων αυτών ο συντάκτης του περιοδικού
απευθυνόμενος στους μικρούς φίλους του περιοδικού, είναι πολύ διαφωτιστικός ως προς το θέμα
αυτό: «Το κατ’ εμέ, ελπίζω ότι θα σας αρέση πολύ και ότι θα εισαχθή και παρ’ ημίν η ωραία συνήθεια της
ανταλλαγής των ‘Μικρών Μυστικών’, η οποία, εις όλα σχεδόν τα μέρη του πολιτισμένου κόσμου,
αποτελεί μίαν από τας προσφιλεστέρας ενασχολήσεις της νεότητος».
Ο πρώτος κανονισμός των «Μικρών Μυστικών» δημοσιεύεται το 1896 για να ακολουθήσουν στη
συνέχεια και άλλοι. Σημαντικός όρος ήταν ότι τα τετράδια αυτά, αφού συμπληρωνόταν έπρεπε να
σταλούν στον παραλήπτη τους μέσω του Γραφείου της Διαπλάσεως. Αυτό σήμαινε ότι τα τετράδια έμεναν
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τους
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περιοδικό: «Η Διάπλασις … αναγινώσκει το τετράδιον,
και
αν εγκρίνη τας
απαντήσεις…
το στέλλει ταχυδρομικώς… Τετράδια με ακόσμους και απρεπείς απαντήσεις, με προσωπικούς υπαινιγμούς,
με πειράγματα κτλ. δεν διαβιβάζονται υπό της Διαπλάσεως». Τα τετράδια αυτά οι μικροί φίλοι του
περιοδικού μπορούσαν να τα δέσουν και να φτιάξουν έτσι ένα, δύο ή και περισσότερα λευκώματα.
Η διάδοση και κυκλοφορία των «Μικρών Μυστικών» φαίνεται ότι ήταν πολύ μεγάλη. Σύμφωνα με
τη Διάπλαση, μέχρι τον Ιανουάριο του 1900 «περισσότερα των 8.000 τετραδίων διήλθον…εκ των γραφείων
της, δύο δε εκδόσεις Μικρών Μυστικών, εκ 30.000 αντιτύπων, εξηντλήθησαν» και ετοιμαζόταν και τρίτη.
Ας μην ξεχνάμε ότι τα «Μικρά Μυστικά» όπως και το ίδιο το περιοδικό, κινούνταν σε μια γεωγραφία που
απλωνόταν τότε εκτός των ελληνικών συνόρων, από τη Βάρνα και την Οδησσό ως τη Μασσαλία και την
Αλεξάνδρεια και από το Πορτ-Σάϊδ ως την Κωνσταντινούπολη, την Αγχίαλο και την αυτόνομη Κρήτη, σε
παροικίες της Ευρώπης και της Αφρικής.
Τα παιδιά μπορούσαν να συμμετέχουν στην ανταλλαγή των «Μικρών τους Μυστικών» μόνο με
ψευδώνυμό και, εφόσον το επιθυμούσαν, τότε μόνο αποκάλυπταν το όνομά τους. Τα ψευδώνυμα αυτά
αποτέλεσαν «αληθινό καθρέπτη του πνεύματος που επικρατούσε την εποχή εκείνη» και προσφέρονται
πραγματικά για «πολλών ειδών αναγνώσεις».
Η «Διάπλαση», όπως ακριβώς και τα «Μικρά Μυστικά», αν και απευθυνόταν σε παιδιά και νέους
όλων των κοινωνικών στρωμάτων, δεν αγοραζόταν από όλους. Όπως σημειώνει το ίδιο το περιοδικό,
είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο, οι συνδρομητές του ανήκαν σε πλούσιες και εύπορες οικογένειες.
Ειδικότερα, επρόκειτο για παιδιά και νέους των οποίων οι γονείς ήταν μεγαλέμποροι, τραπεζίτες,
επιχειρηματίες, πολιτικοί, δικηγόροι, γιατροί, στρατιωτικοί, ανώτεροι υπάλληλοι, κτηματίες, βιομήχανοι,
κλπ.
Οι ερωτήσεις ήταν οι εξής:
Όνομα και Επώνυμο:
Πατρίς:
Τόπος διαμονής:
Χρονολογία:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.Ποίον χρώμα προτιμάτε;
2.Ποίον άρωμα σας αρέσει περισσότερον;
3.Ποίον άνθος σας είνε προσφιλέστερον;
4.Ποίον ζώον αγαπάτε περισσότερον;
5.Ποίον χρώμα οφθαλμών και κόμης προτιμάτε;
6.Ποίον είνε, κατά την γνώμην σας, το καλλίτερον προτέρημα;
7. Ποίον είνε, κατά την γνώμην σας, το χειρότερον ελάττωμα;
8.Εις τι προς αρέσει να καταγίνεσθε;
9.Ποίον είδος αναψυχής σας αρέσει περισσότερον;
10.Ποία είνε, φρονείτε, η μεγαλητέρα ευτυχία εις τον κόσμον;
11.Ποίαν τύχην θεωρείτε ως περισσότερον αξιολύπητον;
12.Αν επιτρέπεται η ερώτησις, -πόσων ετών είσθε;
13.Ποίον όνομα θα ελαμβάνετε, εάν η εκλογή αφίνετο εις υμάς;
14.Ποία υπήρξεν η ευτυχεστέρα στιγμή του βίου σας;
15.Ποία δε η δυστυχεστέρα;
16.Ποία είνε η κυριωτέρα σας ελπίς;
17.Έχετε φίλους και φίλας ειλικρινείς;
18.Ποία είνε η πλέον ευχάριστος στιγμή της ημέρας σας;
19.Ποίον ιστορικόν πρόσωπον θαυμάζετε περισσότερον;
20.Ποίον ήρωα μυθιστορίας ή δράματος συμπαθείτε περισσότερον;
21.Εις ποίον μέρος θα επροτιμάτε να κατοικήτε;
22.Ποίον συγγραφέα προτιμάτε;
23.Ποίον ζωγράφον;
24.Ποίον μουσικόν;
25.Εάν δεν ήσθε ό,τι εγγενήθητε, τι ηθέλατε να είσθε;
26.Τι πράγμα θαυμάζετε περισσότερον εις την φύσιν;
27.Ποία τοποθεσία σας έκαμέ ποτε την μεγαλυτέραν εντύπωσιν;
28.Ποίον φαγητόν σας αρέσει περισσότερον;
29.Προτιμάτε σκληρόν ή μαλακόν στρώμα;
30.Ποίον ξένον έθνος αγαπάτε περισσότερον;
ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΝ
-Γράψατε μίαν ιδέαν ιδικήν σας, ή ξένην, την οποίαν να επιδοκιμάζετε.

3. Το Λεύκωμα
Το δημοσιευόμενο στη μελέτη αυτή παιδικό Λεύκωμα (η παλαιότερη ανταλλαγή φέρει τη
χρονολογία 4 Σεπτεμβρίου του 1900 και η πιο πρόσφατη 1 Ιανουαρίου του 1904), αποτελείται από 64
τετράδια διαστάσεων 0,14 Χ 0,11 τυπωμένα σε υπόλευκο χαρτί. Τα τετράδια έχουν δεθεί σε ένα μικρό
βιβλιάριο με σκληρό δερμάτινο εξώφυλλο χρώματος σκούρο βυσσινί. Το κυριότερο πρόβλημα του
Λευκώματος είναι η αρίθμηση των τετραδίων του. Ορισμένα τετράδια φέρουν μέχρι και τρεις αριθμήσεις
στο επάνω δεξιό τμήμα τους. Η πρώτη δεν συμπίπτει πάντοτε με τη δεύτερη ή την τρίτη, πράγμα που
σημαίνει ότι τα τετράδια του Λευκώματος έχουν ξαναδεθεί με άλλη σειρά. Η δεύτερη ή τρίτη συρραφή
δεν έγινε με βάση τη χρονολογία αποστολής των τετραδίων, αλλά προφανώς με βάση το περιεχόμενο ή
με κριτήρια που έθεσε ο κάτοχος ή οι κάτοχοι του Λευκώματος. Εμείς τηρήσαμε τη σειρά του τελευταίου
κατόχου τόσο για λόγους μεθοδολογικούς όσο και για λόγους ουσίας, αφού δεν έχουμε τα τετράδια των
άλλων σειρών. Κάθε τετράδιο περιέχει 10 σελίδες. Στην πρώτη σελίδα που έχει
με κεφαλαιογράμματη γραφή τον τίτλο «ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΟΥ ΜΥΣΤΙΚΑ», ζητούνται τα στοιχεία του συνδρομητή,
όνομα και επώνυμο, πατρίδα, τόπος διαμονής και χρονολογία, ενώ επάνω δεξιά υπάρχει η ένδειξη
<Αριθ.> για να μπορεί να αριθμήσει ο κάτοχός του τα τετράδια μόλις μάζευε έναν ικανοποιητικό αριθμό
τετραδίων και να φτιάξει το προσωπικό του άλμπουμ. Στα αριστερά του πρώτου φύλλου του τετραδίου
υπάρχει ανθέμιο με το ζωγραφισμένο προφίλ της γυναίκας που συμβόλιζε το περιοδικό, δηλαδή της ίδιας
της Διάπλασης, και της οποίας το σκίτσο είναι το ίδιο με αυτό που υπάρχει στις στήλες της Αλληλογραφίας

του περιοδικού. Με πολύ μικρά γράμματα, στη ράχη σχεδόν του πρώτου φύλλου του τετραδίου
σημειώνεται το τυπογραφείο και ο αριθμός της σειράς του (π.χ. «Τύποις Εστίας 2459»).
Στις επόμενες σελίδες του τετραδίου βρίσκονται κατανεμημένες (ανά δεκάδα: 1-10, 11-20, 21-30)
οι ερωτήσεις με τον αντίστοιχο χώρο απέναντί τους για τις απαντήσεις των παιδιών. Κάθε «τυπογραφικό
σαλόνι» περιλάμβανε τις δέκα ερωτήσεις με τις απέναντι αντίστοιχες δέκα άδειες γραμμές για κάθε
απάντηση. Στην τελευταία σελίδα του τετραδίου, η οποία επιγραφόταν «Αυτόγραφον» και είχε
διακοσμημένο περιθώριο, ζητούσε από τα παιδιά να γράψουν μια ιδέα τους και να υπογράψουν. Κάτω
σε υποσελίδειο περιθώριο υπήρχε το όνομα του εκδότη («Εκδότης: Ν. Π. Παπαδόπουλος, Διευθυντής της
‘Διαπλάσεως των Παίδων’, εν Αθήναις»).
Πολλά τετράδια είναι ζωγραφισμένα από τα ίδια τα παιδιά με σημαίες, λουλούδια, ανθρώπινες
φιγούρες, μονογράμματα, καλλιτεχνικά σχήματα και πλαίσια, βαρκούλες, γοργόνες, που πολλά από αυτά
παραπέμπουν στα ψευδώνυμα που χρησιμοποιούσαν τα ίδια. Σε κάποια τετράδια οι μικροί συνδρομητές
συνήθιζαν να επικολλούν και τη φωτογραφία τους. Τα παιδιά χρησιμοποιούν μπλε ή μαύρο μελάνι και σε
ελάχιστες περιπτώσεις κόκκινο. Άλλοτε η γραφή είναι πολύ καλλιτεχνική και άλλοτε βιαστική και
δυσανάγνωστη. Σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει πέσει μελάνι με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η
ανάγνωση κάποιων απαντήσεων.
Τα στοιχεία των παιδιών που αντάλλαξαν μεταξύ τους τα «Μικρά Μυστικά», σύμφωνα με τις
πληροφορίες που τους ζητούσε το ίδιο το Λεύκωμα, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, ο οποίος
περιλαμβάνει: το ψευδώνυμο (ή και το όνομα) του κάθε παιδιού, την πατρίδα του, τον τόπο διαμονής
του, τη χρονολογία και την υπογραφή του.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Από τα 59 παιδιά που συμμετέχουν στο Λεύκωμα (τα τετράδια είναι 64 αλλά τα 5 προέρχονται
από τους ίδιους ανταλλάσσοντες) 21 αποκαλύπτουν το όνομά τους (κυρίως το αποκαλύπτουν στην
υπογραφή τους), ενώ 8 παιδιά σημειώνουν μόνον τα αρχικά τους. Οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν μόνο το
ψευδώνυμό τους.
Η πατρίδα ή ο τόπος διαμονής των παιδιών πολλές φορές μπορεί να είναι πραγματικός αλλά και
φανταστικός, ή μυθιστορηματικός, όπως π.χ. «η χώρα των Γιγάντων», «η χώρα των Μακάρων»,
«Ναυτίλος», «Έρημος Σαχάρα», «Ουρανός», «Γη, Θάλασσα, Ωκεανός», «Αμβρακία» (αρχαία ονομασία της
Άρτας), ή να αντανακλά συναισθήματα απογοήτευσης των παιδιών, όπως «Επίγειος Κόλασις» και «μεταξύ
Θανάτου και Ζωής». Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά παιδιά που ανταλλάσσουν «Μικρά Μυστικά»
προέρχονται από περιοχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας ή περιοχές της ελληνικής διασποράς, όπως:
Δράμα, Ροδόπη, Λέσβος, Χίος, Κρήτη, Δούναβης, Οδησσός, Ανδριανούπολη Σινώπη, Κυδωνιές, Σμύρνη,
Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη.
Από τα παιδιά του πίνακά μας που συμμετέχουν στις ανταλλαγές των «Μικρών Μυστικών» και
υπήρξαν και συνδρομητές της Διαπλάσεως έγιναν αργότερα γνωστοί στο χώρο της κοινωνικής και
πολιτικής ζωής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι συνδρομητές Σταμάτιος Σταματίου (1881-1946)
και ο Κωνσταντίνος Ν. Κωνσταντινίδης (1885-1971). Ο πρώτος με το ψευδώνυμο «Κεντρί» υπήρξε
δημοσιογράφος από τη Ναύπακτο και ανώτερος διοικητικός υπάλληλος και όπως μαθαίνουμε επιδόθηκε
στη συγγραφή ευθυμογραφικών ηθογραφικών αφηγημάτων με τον τίτλο «Ιστορίες του χωριού». Συνήθιζε
να υπογράφει ως Σταμ.Σταμ. Ο δεύτερος είναι ο συνδρομητής με το ψευδώνυμο
«Αταβύριον Ρόδου». Πρόκειται για τον ροδίτη αλεξανδρινό ποιητή (γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια αλλά
καταγόταν από τη Ρόδο) και εκδότη του περιοδικού «Νέα Ζωή», του οποίου το εφηβικό τετράδιο έχουμε
στην συλλογή και ο οποίος αργότερα, στις 10 Σεπτεμβρίου 1912, θα πάρει συνέντευξη από τον Ελευθέριο
Βενιζέλο για το δωδεκανησιακό ζήτημα που θα δημοσιευθεί στην αλεξανδρινή εφημερίδα «Ταχυδρόμος».

4. Το παιδαγωγικό περιεχόμενο
Το καταπληκτικό αλλά και ταυτόχρονα μοναδικό στοιχείο του Λευκώματος είναι ότι χωρίς αυτό
θα είχαν ίσως χαθεί τόσο για την ιστορία της παιδικής ηλικίας όσο και για τη νέα προσέγγιση της ιστορίας
της παιδείας τα χρώματα και τα αρώματα της εποχής, έτσι όπως μας τα έδωσαν οι αισθήσεις των παιδιών,
οι γεύσεις και οι διατροφικές τους συνήθειες, τα προσφιλή εξωσχολικά τους αναγνώσματα, τα χόμπυ και
η οργάνωση του ελεύθερου χρόνου τους, η μόδα και οι συρμοί στο γύρισμα του 19 ου αιώνα, όπως τις
ανέδειξε η παιδική γραφίδα, τα ηθικά διλήμματα και οι ελπίδες των παιδιών και των νέων, με άλλα λόγια
η πραγματικότητα της μικρής κλίμακας ζωής.
Ας επιλέξουε για τις ανάγκες της εισήγησής μας αυτής μερικές από τις απαντήσεις των παιδιών.

Στο δεύτερο ερώτημα «ποίον άρωμα σας αρέσει περισσότερον;», που ουσιαστικά είναι συνέχεια
του πρώτου, τα παιδιά καλούνται να αποκαλύψουν άμεσα ή έμεσα την αρεσκεία τους και επομένως
στοιχεία του χαρακτήρα τους. Πολλά από τα αρώματα που αναφέρουν μας παραπέμπουν στο αστικό
περιβάλλον των συνδρομητών, αναπαριστάνοντας γεύσεις και οσφρήσεις της εποχής. Στην πρώτη ομάδα
των απαντήσεων των παιδιών υπάρχουν δύο απαντήσεις που προέρχονται από δύο συνδρομήτριες που
ζουν η μία στη Σμύρνη και η άλλη στην Οδησσό. Να υποθέσουμε ότι τα αρώματα που αναφέρουν μας
παραπέμπουν στον κόσμο των δεσποινίδων και των καλλυντικών που χρησιμοποιούσαν τότε στις αρχές
του αιώνα; Είναι τα Reseda και Violette. Στο «Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης» και στο λήμμα
‘(η) ρεζεδά’ όπου σημειώνεται ότι η λέξη συναντάται και ως ‘(ο) ρεζεδάς’ και ‘(το) ρεζεντά’, αναφέρεται
ότι
πρόκειται
για «φυτόν της οικογενείας των ρεζεδοειδών,
ου
είδη τινά καλούνται
ώχρα, μεσαντρούλα, αγκυόστρα, γαϊδουρόχορτο, ώχηστρα, βρωμούσα». Τα φυτά αυτά αποτελούν και
σήμερα βασικό συστατικό σύγχρονων eaux de toilettes. Από την άλλη η συχνή αναφορά του ‘ίου’ μας
φέρνει στο νου εκείνες τις υποδειγματικές διδασκαλίες, πραγματογνωσίες, που παρουσιάζονται για το
φυτό αυτό στα εκπαιδευτικά περιοδικά της ίδιας ακριβώς χρονικής περιόδου. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα
αυτών
των
πραγματογνωσιών
συναντάμε
στο
παιδαγωγικό
περιοδικό
«Δημοτική Εκπαίδευσις» της Εταιρείας Ελλήνων Διδασκάλων και του Παγκρητίου Συλλόγου
Δημοδιδασκάλων.
Στο τρίτο ερώτημα του Λευκώματος, «ποίον άνθος σας είνε προσφιλέστερον;» μαθαίνομε ποια
λουλούδια προτιμούσαν τα παιδιά και ποια θα ήθελαν προφανώς να είχαν στο δωμάτιό τους ή γύρω τους.
Έτσι ζωντανεύουν μέσα από τα λόγια τους στοιχεία του χθες που θα είχαν χαθεί οριστικά όπως και η ίδια
η εποχή στην οποία έζησαν, αρώματα, χρώματα, λουλούδια, στοιχεία που δεν θα ενδιέφερε μια
παραδοσιακή ιστορία να τα καταγράψει. Αντίθετα, η νέα προσέγγιση της ιστορίας δείχνει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον γι’ αυτόν τον ρομαντικό, ποιητικό και συναισθηματικό κόσμο των παιδιών και των νέων.
Είναι η άλλη πλευρά της ιστορίας, η ιστορία από τα κάτω. Από την κατηγορία αυτή ενδιαφέρον
παρουσιάζουν απαντήσεις των παιδιών που θεωρούνται κλασικές ακόμα και σήμερα, όπως τα ρόδα,
τα κρίνα, τα γιασεμιά κλπ., ενώ ιδιαίτερα τραβάει την προσοχή μας το φυτό «μη με λησμόνει» το οποίο
αναφέρεται και με την επίσημή του ονομασία ως «Μυοσωτίς». Πρόκειται για καλλωπιστικό φυτό. Τα άνθη
του είναι μπλε, λευκά και ρόδινα. Συνήθως το φυτό αυτό το συναντάμε σε κήπους σε ομοιόμορφα
παρτέρια ως μπορντούρα. Αυτό ίσως να υποδηλώνει και την κοινωνική θέση των παιδιών: κήποι
περιποιημένοι με μπορντούρες ανήκαν σε εύπορα κοινωνικά περιβάλλοντα. Η ονομασία «μη με λησμόνει»
είναι μεταφορά στην ελληνική της αντίστοιχης γαλλικής « ne m’oubliez pas», και δείχνει μια σαφή
ερωτική διάθεση των παιδιών. Άλλα παιδιά προτιμούν τη κοινή ονομασία του φυτού και άλλα την
καθαρεύουσα παραπέμποντάς μας στο γλωσσικό ζήτημα που αναφαίνονταν την περίοδο αυτή και που
έθετε το δίλημμα δημοτική ή καθαρεύουσα.
Από το βασίλειο των φυτών τα ερωτήματα του Λευκώματος στρέφονται τώρα προς το βασίλειο
των ζώων, ρωτώντας τα παιδιά: «ποίον ζώον αγαπάτε περισσότερον;». Στις περισσότερες των
περιπτώσεων τα ζώα συμβολίζουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, προτερήματα και ελαττώματα. Γίνονται
οι φίλοι και οι ήρωες των παιδιών. Από τις απαντήσεις των παιδιών των αρχών του 20ου αιώνα δεν
βλέπουμε μόνο τις προτιμήσεις τους σε ζώα αλλά και το τι ονόματα συνήθιζαν να δίνουν
στους τετράποδους φίλους τους (Βραζιλιανή, Τιτάνας, Λήλη, κλπ.). Στον κόσμο όμως των αστών μας
παραπέμπουν οι απαντήσεις των παιδιών που προτιμούν το άλογο και την ιππασία: -τον ίππον, τον ίππον και
όταν ανέρχωμαι επί
της
ράχης
του,
-τον ίππον όταν κάμνω γκαλόπ,
τον ίππον τον όνον τον κύνα και Λέοντα, -το περιστέρι και τον ίππον (από τα τετράποδα εννοήτε). Μέρος
των απαντήσεων των παιδιών κρύβει περιπαιχτική διάθεση και ειρωνεία, παραπέμποντας ωστόσο και σε
διατροφικές συνήθειες των πλουσίων και ευπόρων της εποχής: -τον λαγόν όταν είναι στιφάδο, τον λαγωόν, -αρνάκι μ’ αρέσει ψητό και οβελόν περασμένον ελάτης, τους ποντικούς του…του βωδιού.
Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ενασχολήσεις (χόμπυ) των παιδιών τον ελεύθερο χρόνο τους
ζητούν να καταγράψουν η έβδομη και όγδοη ερώτηση. Η ύπαρξη του ελεύθερου χρόνου ως κοινωνικού
μεγέθους θεωρείται και σήμερα ότι έχει βαρύνουσα σημασία στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων,
ιδιαίτερα των νέων. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων στις
αρχές του αιώνα συνιστούσε ως ένα βαθμό απειλή για τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και η γνωστή
ρήση που είδαμε να την καταχωρούν στις απαντήσεις τους και παιδιά του δικού μας Λευκώματος «αργία μήτηρ πάσης κακίας»- φαίνεται να εξέφρασε παρόμοιες αντιλήψεις και στάσεις. Οι
αναπαραστάσεις του κοινωνικού χρόνου της εργατικής τάξης, η οποία βρίσκει ως μόνο στήριγμα την
εργασία («η εργασία παρηγορεί υψούσα και ενισχύουσα την ψυχήν») δεν τις επέτρεπαν το θέατρο και

τον περίπατο αλλά την έγκαιρη επιστροφή της στην εργασία. Επιπλέον, η παιδική εργασία (ακόμα και
όταν δια νόμου το 1912 απαγορεύθηκε τελικά να δουλεύουν παιδιά κάτω των δώδεκα χρονών) δεν άφηνε
περιθώρια ελεύθερου χρόνου στα φτωχά παιδιά που από πολύ νωρίς τα «επιστράτευαν» οι γονείς τους.
Χρειάστηκε να περάσει ένας αιώνας για να αλλάξουν οι αντιλήψεις αυτές. Στο ερώτημα του
λευκώματος «εις
τι
προς
αρέσει
να
καταγίνεσθε;» και «ποίον είδος
αναψυχής
σας
αρέσει περισσότερον;» οι απαντήσεις των παιδιών αποκαλύπτουν το αστικό και μεγαλοαστικό
περιβάλλον απ’ όπου προέρχονταν. Την πρώτη θέση στις προτιμήσεις τους κατέχουν η μουσική και η
ζωγραφική. Να σημειώσουμε ότι τα κυριότερα μουσικά όργανα που μάθαιναν τα παιδιά, όπως προκύπτει
τόσο από την ερώτηση αυτή όσο και από επόμενη, ήταν το βιολί και το κλειδοκύμβαλο (πιάνο). Είναι
χαρακτηριστικός ο μονόλογος της ηρωίδας του περιοδικού, Χριστίνας, «προ του κλειδοκυμβάλου» που
δημοσιεύει η Διάπλαση αναπαριστάνοντάς μας ανάγλυφα το πώς αντιμετώπιζαν τα μουσικά αυτά όργανα
τα παιδιά και ο περίγυρός τους που πολλές φορές εν ονόματι μιας μεγαλοαστικής νοοτροπίας τα ανάγκαζε
να τα μάθουν χωρίς ωστόσο να δείχνουν τα ίδια ιδιαίτερο ενδιαφέρον: «Πάλι πιάνο… και πάλι πιάνο!…
αιωνίως!…Μια ώρα μελέτη! Πρώτα γυμνάσματα, έπειτα σκάλες! Άχ η (sic) σκάλες!.. πού να πέση από τη
σκάλα όποιος τες εύρηκε!... Ρρρρρρρρρρ!!! (Μιμείται με το στόμα ήχους κλιμάκων.) Ορίστε!
Και όσω συλλογίζομαι ότι υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια κορίτσια και αγόρια, μικρά και μεγάλα, και
ότι όλον αυτό το πλήθος, ‘ςτάς Αθήνας, ‘ςτην Ελλάδα, ‘ςτην Ευρώπη, ‘ς όλον τον κόσμον, κάμνει πρωί
και βράδυ, συγχρόνως: (τραγωδεί) δο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, δο ,σι, λα, σολ, φα, μι ρε, δο- και πάλι
από την αρχή. Μα τι ευχαρίστησι βρίσκουν ‘ς αυτό; Και μετά τες σκάλες, τα γυμνάσματα, (με μορφασμόν)
λ ε ζ- ε ξ ε ρ σ ί ς, έπειτα η θεωρία, έπειτα το κομμάτι. Ε αυτό δεν είνε και τόσω πολύ ενοχλητικό· αλλά
τι τα θέλετε! Έχει κανείς τόσα άλλα! Και ύστερ’από όλα αυτά, να έρχεται και ο κύριος Φαδιέζης, -έτσι τον
έβγαλα τον δάσκαλό μου,- να με σταυρόνη εδώ χάμω δυο ώρες την εβδομάδα και να μου ψάλλη…».
Πάντως η ενασχόληση και με την κηπουρική φαίνεται να ήταν κάτι προσφιλές στα παιδιά. Στο παιχνίδι
με το σχοινάκι μας ταξιδεύει η απάντηση μιας άλλης μικρής συνδρομήτριας: -να παίζω και να χορεύω το
σχοινάκι. Ένα παιχνίδι που μας συνδέει με τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών και αποτελούσε μια ανάσα
κι ένα διάλειμμα από την πολύωρη εργασία εντός και εκτός σχολείου. Δύο παιδιά δηλώνουν ότι τους
αρέσει να καταγίνονται: -εις την γυμναστικήν και -εις τας πρακτικάς τέχνας, δραστηριότητα που μας
παραπέμπει στο μάθημα της γυμναστικής, της σκοποβολής, της κολυμβητικής και της κωπηλασίας, αλλά
παράλληλα και στις οργανωμένες ασκήσεις μέσα από συλλόγους, όπως η ιππασία, η ξιφασκία και η
σκοποβολή που αξιοποιούσαν τη σωματική άσκηση. Η εμφάνιση πάντως των σπορ, τόσο στην ελεύθερη
Ελλάδα όσο και στις κοινότητες των Ελλήνων της οθωμανικής αυτοκρατορίας τοποθετείται γύρω στο 1870
και μετά, με την οργάνωση εξειδικευμένων αθλητικών σωματείων για να κορυφωθεί με τη διοργάνωση
των Ολυμπιακών αγώνων το 1896 και 1906. Υπήρχαν ειδικοί σύλλογοι γυμναστικής, κωπηλασίας,
ποδηλασίας, αντισφαίρισης, ποδοσφαίρου και εκδρομικοί. Τα νέα αυτά αθλήματα μεταδίδονταν πολύ
γρήγορα λόγω μόδας, ιδιαίτερα στους νέους των εύπορων τάξεων, οι οποίοι μέσω αυτών επεδίωκαν να
διακρίνονται. Το ποδήλατο, το οποίο αναφέρουν τα παιδιά του Λευκώματος, στην αρχή αποτελούσε
προνόμιο της μεγαλοαστικής τάξης, αργότερα όμως, επειδή το κόστος του μειώθηκε, αυτό
εγκαταλείφθηκε από την τάξη αυτή η οποία έδωσε τότε έμφαση στις περιηγήσεις, στις εκδρομές και
αργότερα στο αυτοκίνητο. Προσφιλές χόμπυ τους ήταν και η φωτογραφία, όπως αναφέρουν στις
απαντήσεις τους. Η ενασχόληση με τη φωτογραφία ενισχύθηκε και από τους διαγωνισμούς φωτογραφίας
που διοργάνωνε το ίδιο το περιοδικό της Διαπλάσεως. Η φωτογραφία όμως ήταν μια ακριβή
δραστηριότητα της εποχής αν αναλογιστούμε το κόστος της μηχανής και τη διαδικασία εκτύπωσης
των φωτογραφίων. Πάντως, εθεωρείτο «ως μέσον τερπνόν κατά τας ώρας της σχολής» και συστηνόταν
από πολλά παιδικά και εκπαιδευτικά περιοδικά. Οι φωτογραφικές μηχανές στιγμιαίας φωτογραφίας
(τύπου instantanée), εισάγονταν οι περισσότερες από το Παρίσι και το κόστος τους κυμαίνονταν από 6,5
έως 186 φράγκα. Μια μέσης τιμής φωτογραφική μηχανή, όπως η μηχανή zenith, στοίχιζε γύρω στα 42
φράγκα. Μία από τις προσφιλείς απ’ ό,τι φαίνεται ενασχολήσεις των παιδιών ήταν και τα λουτρά. Θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι η δια των λουτρών επιμέλεια του σώματος ήταν ένα θέμα που εντασσόταν και
μέσα στο πλαίσιο της σχολικής υγιεινής και κατά καιρούς γράφονταν αρκετά γύρω από τη βελτίωσή της.
Δάσκαλοι και παιδαγωγοί μιλούσαν για την ευεργετική επίδραση των λουτρών και την εισαγωγή των
σχολικών λουτρών στην Ελλάδα «δια της καταβροχής ή της καταιονήσεως». Ένα λουτρό κάθε
εβδομάδα εθεωρείτο αρκετό. Κατά το θέρος, όμως, οι μαθητές έπρεπε να λούζονται συχνότερα και
κυρίως «τα παιδία τα άγοντα ηλικίαν μείζονα του δεκάτου έτους δέον να λούονται εν τη θαλάσση,
ασκούμενα ούτως συγχρόνως εις το κολύμβημα».

Από τη δωδέκατη ερώτηση, όπου ζητείται από τα παιδιά να απαντήσουν πόσο χρονών είναι, «αν
επιτρέπεται η ερώτησις, -πόσων ετών είσθε;», μαθαίνουμε ακριβέστερα την ηλικία των παιδιών που
συμμετέχουν στην ανταλλαγή του Λευκώματός των «Μικρών Μυστικών». Σε τρεις κατηγορίες μπορούμε
να ομαδοποιήσουμε τις απαντήσεις τους. Σε εκείνες όπου τα παιδιά δεν θέλουν να την αποκαλύψουν (μαζί
με μια διάθεση χιούμορ) και αυτές είναι οι περισσότερες, σε εκείνες που την αποκαλύπτουν χωρίς
κανένα διασταγμό και σε εκείνες που χρησιμοποιούν γρίφους, ακολουθώντας προσφιλή συνήθεια του
περιοδικού. Έτσι, για να έχουμε μια ιδέα ας αναφέρουμε την πρώτη κατηγορία των απαντήσεων των
παιδιών ήταν: -τι σας ενδιαφέρουν τα έτη αγνώστου;, -η αβροφροσύνη δεν το επιτρέπει, η ερώτησις επιτρέπεται όχι όμως και η απάντησις, -δυστυχώς δεν δύναμαι να Σας είπω επειδή δεν Σας
γνωρίζω, -από την ημέραν που εγγενήθην έως σήμερον, -χθες εγεννήθην, -από την ημέραν της
γεννήσεως μου (sic) έως τώρα, -να ξερα τόσην αριθμητική χαράς σ’ εμένα!!, -επιτρέπεται διότι είμαι
αγόρι, -διατί με ερωτάτε μήπως θέλετε να μ’ α…γοράσητε;, -αυτό το ξέρει το ληξιαρχικόν βιβλίον της
πόλεως όπου εγενήθην (sic), -συγγνώμην μια στιγμή να τα μετρήσω και να σας είπω!, -τι τα θέλεις τα
έτη καϊμένη (sic), με προσβάλλεις φρικτή καταδίκη, -δια το ωραίον φύλον; είσαι αναιδής, -είμαι κατά εν
έτος μεγαλύτερος από πέρυσι. Όπως βλέπουμε από τις δηλώσεις τους είναι παιδιά και έφηβοι. Η
κοινωνική εικόνα της ηλικίας τους, είτε την ορίζουν προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, φαίνεται να μην
αποτελεί μια σταθερή και σαφή κατηγορία που ωστόσο θα αδιαφορούσαν να αποκαλύψουν. Η νεότητα
λοιπόν γι’αυτά, σαν συνολική εικόνα, είναι μία περίοδος της ηλικίας που περνάει γρήγορα, ένα στάδιο
χωρίς εκατό τοις εκατό προσδιορισμένα τα όρια και τα χαρακτηριστικά του, κάτι σαν
«μερικό αντικείμενο», όπως θα έλεγε και η ψυχολογία. Πάντως στην κοινωνική διαχείρηση της ηλικίας
τους, με βάση τις απαντήσεις τους, φαίνεται κάθε φορά να επικρατούν τα δεσπόζοντα θεσμικά καθεστώτα
αλλά και φαντασιακά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αναπαράσταση της ηλικιακής τους υπόστασης.
Στην δέκατη τέταρτη, δέκατη πέμπτη και δέκατη έκτη ερώτηση του Λευκώματος –
«ποία υπήρξεν η ευτυχεστέρα στιγμή
του
βίου
σας;», «ποία δε
η δυστυχεστέρα;» και «ποία είνε η κυριωτέρα σας ελπίς;» αντίστοιχα –, σε πολλές από τις απαντήσεις
των παιδιών διαπιστώνουμε ότι τα διακατέχει μια νότα απαισιοδοξίας είτε λόγω της ηλικίας τους είτε
λόγω των προσωπικών τους βιωμάτων. Σημαντική, ωστόσο, για τη μικροϊστορική προσέγγιση της
παιδείας θεωρούμε εκείνες τις απαντήσεις των παιδιών και των νέων που συνδέουν την ευτυχία τους και
τις ελπίδες τους με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, καταδεικνύοντας έτσι πώς η ιστορία επηρεάζει τις
συγκεκριμένες ζωές και πώς αυτές οι μικρής κλίμακας ζωές βιώνουν τα ιστορικά συμβάντα.
Χρειαζόμαστε, όμως, ακόμα μια επιστημολογία και μεθοδολογία που να είναι προσαρμοσμένη στις
εμπειρίες αυτών των πολλών, η οποία θα μας δίδει τη δυνατότητα να αναλύσουμε το συγκεκριμένο και
ειδικό. Η περίοδος που εξετάζουμε σημαδεύεται από ένα γεγονός-σταθμό στην νεότερη ιστορία της
Ελλάδας, την ήττα της στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, η οποία προκάλεσε καθολική
απογοήτευση, αισθήματα ντροπής και αμφισβήτηση του ίδιου του κράτους ως προς την
αποτελεσματικότητά του στη διαχείριση καίριων εθνικών θεμάτων. Αισθήματα «ντροπής» γεννήθηκαν
ακόμα περισσότερο στην ψυχή των Ελλήνων και από την επιβολή της Επιτροπής του Διεθνούς Οικονομικού
Ελέγχου, η οποία θα φρόντιζε για την καταβολή πολεμικής αποζημίωσης στην Τουρκία. Στις 4 Δεκεμβρίου
του 1897 υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης, η οποία επικύρωσε την κατάπαυση του «ατυχούς», όπως
χαρακτηρίστηκε, ελληνοτουρκικού πολέμου. Με βάση τις συγκινησιακές αντιδράσεις των παιδιών μέσα
στις απαντήσεις τους αντιλαμβανόμαστε τι φοβερές συνέπειες είχε ο πόλεμος αυτός στην καθημερινή τους
ζωή. Οι νεαροί χαίρονται όταν ο πατέρας τους επιστρέφει ζωντανός από τον πόλεμο του 1897
(«ψευτοπόλεμο» τον αποκαλούν) και όταν υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης, ενώ νιώθουν δυστυχείς όταν
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν, «σαν τρελλοί», τον τόπο τους, λόγω των γεγονότων ή όταν
ανακαταλήφθηκε για ένα χρόνο η Θεσσαλία από τους Τούρκους. Αναφέρουν την 21 η Σεπτεμβρίου του
1899, όταν δια της κοινοβουλευτικής οδού ανατράπηκε η κυβέρνηση Ράλλη και έπειτα από έντονες
παρασκηνιακές συζητήσεις σχημάτισε κυβέρνηση ο Αλέξανδρος Ζαϊμης, τις νέες εκλογές το Nοέμβριο του
1902 με την ήττα του Ζαϊμη και την εκλογική ισοπαλία Θεοτόκη και Δηλιγιάννη (από τους οποίους τελικά
ο δεύτερος παίρνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, εν μέσω λαϊκών αντιδράσεων), και τέλος την
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Ηπείρου. Τα παιδιά εμφανίζονται πρόθυμα να υπερασπιστούν
την πατρίδα τους, αισθάνονται υπερηφάνεια και διακατέχονται από τη ιδέα συγκρότησης ενός μεγάλου
και ισχυρού ελληνικού κράτους με ισχυρό στρατό και στόλο στο οποίο καλούνται να συμμετέχουν με όλες
τους τις δυνάμεις. Ας διαβάσουμε τις ιστορικές απαντήσεις τους για να δούμε ότι το μικροϊστορικό πλαίσιο
δεν είναι ξεκομμένο από τη μακροϊστορία του και δεν μπορεί να ερμηνευθεί χωρίς το μακροκοινωνικό του
υπόβαθρο.

Στη
δέκατη
ένατη
και
εικοστή
ερώτηση
του
Λευκώματος, «ποίον ιστορικόν πρόσωπον θαυμάζετε περισσότερον;» και «ποίον ήρωα μυθιστορίας
ή δράματος συμπαθείτε περισσότερον;», τα παιδιά μας αποκαλύπτουν με μοναδικό τρόπο ποια ήταν τα
σχολικά και εξωσχολικά τους αναγνώσματα στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς και τους ήρωες με τους
οποίους ταυτίζονταν, δίδοντάς μας έναν μακρή κατάλογο των παιδικών και εφηβικών αναγνωσμάτων
στις αρχές του 20ού αιώνα. Κύριο κριτήριο επιλογής των ηρώων τους, όπως τα ίδια δηλώνουν, είναι το
κατά
πόσο
οι ήρωές τους
διακρίνονταν
στην
αρετή
(«όλων
των
μυθιστοριών
τους εναρέτους ήρωας συμπαθώ», «τους ήρωας εκείνους των δραμάτων τους έχοντας ειλικρινείς
διαθέσεις»). Όπως διαπιστώνουμε αρκετά παιδιά διάβαζαν και εμπνέονταν από το αρχαίο, βυζαντινό και
πρόσφατο ελληνικό παρελθόν (επανάσταση του ’21). Πρώτος ήρωας στις προτιμήσεις των παιδιών
ερχόταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι πάντως ενδεικτικό ότι τα παιδιά προτιμούν αυτούς που η ιστορία έχει
αναδείξει ως μεγάλους. Όμηρος, ελληνική μυθολογία, τραγικοί, αρχαίοι ιστοριογράφοι, ρωμαίοι και
βυζαντινοί αυτοκράτορες, αγωνιστές του 21, παρελαύνουν στις σελίδες των τετραδίων των παιδιών.
Παράλληλα, η Γαλλική επανάσταση και ήρωες από την ευρωπαϊκή ιστορία και λογοτεχνία (μέσα από
κείμενα μεταφρασμένα και διασκευασμένα στα ελληνικά), αποτέλεσαν, επίσης, πηγές άντλησης
προτύπων για τους νεαρούς συνδρομητές μας, στοιχείο που δείχνει ότι τα παιδιά, εκτός από τα ελεύθερα
αναγνώσματά τους, επηρεάζονταν και από τα μυθιστορήματα που δημοσίευε κατά καιρούς η Διάπλαση,
την οποία και κατηγόρησαν πολλοί για τις επιλογές της αυτές. Μία από τους επικριτές του περιοδικού η
Γαλάτεια Καζαντζάκη, απέρριπτε τα ξένα λογοτεχνικά πρότυπα που προωθούσε η Διάπλαση.
Συναφής προς τα δύο προηγούμενα ερωτήματα είναι και η εικοστή δεύτερη ερώτηση, στην οποία
τα παιδιά καλούνταν να απαντήσουν «ποίον συγγραφέα προτιμούσαν». Πέρα από το διδακτικό
περιεχόμενο, κριτήρια επιλογής των παιδιών για ένα συγγραφέα αποτελούσαν η φήμη του, η λογοτεχνική
του ικανότητα και η ευκολία στην ανάγνωση του έργου του (απλότητα στο ύφος). Οι απαντήσεις των
παιδιών και στο ερώτημα αυτό αρδεύονται σχεδόν από τις ίδιες με τις προηγούμενες ερωτήσεις πηγές,
αρχαιότητα, ευρωπαϊκή λογοτεχνία, περιοδικό Διάπλαση. Από όλους τους συγγραφείς αυτοί που
συχνότερα εμφανίζονται είναι ο Ιούλιος Βερν και ο Βίκτωρ Ουγγώ, οι οποίοι θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα
αγαπητοί στα Διαπλασιόπουλα, αφού έργα τους, μεταφρασμένα και διασκευασμένα, δημοσίευε η
Διάπλαση.
Στην εικοστή τρίτη και εικοστή τέταρτη ερώτηση των τετραδίων του Λευκώματος τα παιδιά
καλούνται να δηλώσουν «ποίον ζωγράφον;» και «ποίον μουσικόν;» προτιμούν, αποκαλύπτοντάς μας
καλλιτεχνικά ρεύματα και μουσικά ακούσματα στο γύρισμα του αιώνα. Ορισμένα μάλιστα παιδιά δεν
παραλείπουν να αναφέρουν και συγκεκριμένα έργα των καλλιτεχνών που προτιμούσαν. Οι πολλές
αναφορές στον Γύζη ίσως δεν είναι τυχαίο που συμπίπτουν και με το θάνατο του καλλιτέχνη στα 1901. Η
χιουμοριστική και περιπαιχτική διάθεση κάνει και εδώ την παρουσία της, όπως διαπιστώνει κανείς από
κάποιες απαντήσεις των νεαρών συνδρομητών: -τον σαλίγκαρον, ο οποίος ζωγραφίζει χωρίς
χρώματα!!!!. Η φύση, τα πουλιά, τα δένδρα και τα νερά αποτελούν τη μεγάλη ομάδα των απαντήσεων
των παιδιών και στην επιλογή του μουσικού. Αρκετά ωστόσο παιδιά, έχοντας μία γενική μουσική παιδεία
που τους παρείχε το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον, αναφέρουν ότι άκουγαν
κλασική μουσική.
Στην
εικοστή
έβδομη
ερώτηση, «ποία τοποθεσία
σας έκαμέ ποτε την μεγαλυτέραν εντύπωσιν;», τα παιδιά αναφέρονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες
της περιοχής που κατοικούν ή σε μέρη που έχουν επισκεφθεί στα ταξίδια τους (όπως π.χ. Βενετία,
Νεάπολη, Αίγυπτο, Αμερική, κλπ.). Μία άλλη όμως κατηγορία παιδιών δίνει απαντήσεις με δηκτικό,
περιπαιχτικό χαρακτήρα αποκαλύπτοντάς μας στοιχεία που προξενούσαν το γέλιο στα παιδιά. Από τη
σαρκαστική τους διάθεση δεν ξεφεύγει ούτε ο καθηγητής των μαθηματικών. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί
η αναφορά συνδρομητή, ο οποίος μας μεταφέρει σε μια παιδαγωγική πραγματικότητα της εποχής όπου
εύποροι μαθητές ήταν σώκλειστοι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της εποχής, όπως το Λεόντειο Λύκειο των
Αθηνών[1], και βίωναν με τρομερά αρνητικό τρόπο τη ζωή τους μέσα σ’ αυτά: -δεν ηυτύχησα ακόμη να
περιηγηθώ εκτός τούτου έχω την ατυχία να είμαι κλεισμένος ως μαθητής εις το Λεόντειον Λύκειον από
την ταράτσαν του οποίου βλέπω μόνον τα κεραμύδια των απέναντι οικιών ερωτήσατέ με λοιπόν οποία
… κεραμύδια μου έκαναν την μεγαλητέραν (sic) εντύπωσιν να Σας απαντήσω, -η τοποθεσία των διόπτρων
του καθηγητού των μαθηματικών, -η τοποθεσία μιας θαυμασίας μύτης, -η εξοχή της κοιλίας
ενός προγάστορος, -τα δόντια μιας Κυρίας όταν εγελούσε.
Στην εικοστή όγδοη ερώτηση του Λευκώματος, «ποίον φαγητόν σας αρέσει περισσότερον;», τα
παιδιά καλούνταν να εκφράσουν τις γαστρυμαργικές προτιμήσεις τους, γνωρίζοντάς μας όμως

ταυτόχρονα και τις διατροφικές συνήθειες της εποχής, τρόπους μαγειρέματος και συνταγές, ελληνικές ή
ξένες, και μεταφέροντάς μας την κουλτούρα του φαγητού στην καθημερινή ζωή και την υλική βάση
των προσφερομένων βρώσιμων υλικών στις αρχές του 20ού αιώνα. Παράλληλα, οι αναφορές αυτές των
φίλων του Λευκώματος μας παραπέμπουν και στον οικονομικό και κοινωνικό status των ανθρώπων της
εποχής και των τάξεων όπου ανήκαν τα παιδιά. Διαπιστώνει κανείς μέσα από τις απαντήσεις τους ποια
φαγητά θεωρούνταν ως πολυτέλεια, ποια ήταν προτιμητέα σε καθημερινή βάση και ποια ήταν
συμπληρώματα διατροφής. Εδώ φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο η παράδοση: το παστίτσιο (μακαρόνια),
-μπιργιάνη
κολοκύθια
και
τώρα νάχα!
αλλά
πού…,
το Κουτόπουλο νιτράδα. Πολλά παιδιά κάνουν αναφορά στη διεθνή μαγειρική και ιδιαίτερα στην γαλλική
και ιταλική κουζίνα.
Η προτελευταία ερώτηση του Λευκώματος, «προτιμάτε σκληρόν ή μαλακόν στρώμα;», που ως
ερώτηση θα μπορούσε να δημιουργήσει εύλογες απορίες στο σύγχρονο αναγνώστη και ερευνητή, μας
παραπέμπει προφανώς σε μια νέα συνήθεια του καθημερινού βίου της εποχής, για την οποία οι
απαντήσεις των παιδιών και των νέων είναι πολύ χαρακτηριστικές. Η μεγαλύτερη ομάδα παιδιών θεωρεί
ότι το μαλακό στρώμα ταυτίζεται με την άνετη ζωή, με τον πολιτισμό, με την υγεία και την ξεκούραση: μαλακό, μαλακώτατον, -μαλακό και αφράτο, -μαλακόν χάριν του πολιτισμού, -μ’ αρέσουν τα μαλακά, μαλακόν επειδή είμαι Ασιανός, -σκληρόν κάτωθεν όμος (sic) του μαλακού, -μαλακόν άνωθεν σκληρού, ελλείψει μαλακού καλό είναι και το σκληρό, -μαλακόν οπόταν είμαι ασθενής, -τόσο μαλακόν που
αν υδεινάμην (sic) να το γέμιζα πτήλα περιστεράς, -και τα δύο αλλά το πρώτον κάτωθεν του δευτέρου, «μαλακόν, ου, σκληρόν» μου είπεν η Πυθία. Λιγότερα παιδιά συνδέουν το σκληρό στρώμα με μια αγωγή
εθνικά προσαναλισμένη που στη βάση της βρίσκεται το σπαρτιατικό ιδεώδες. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι
σε παιδαγωγικά περιοδικά της εποχής δημοσιεύονται άρθρα γύρω από την υγιεινή και ειδικότερα τη
σχολική υγιεινή τόσο για την Ελλάδα, όσο και για άλλες χώρες, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Πάντως, το
στρώμα γενικά στις αρχές του 20ού αιώνα φαίνεται να απασχολούσε ειδικούς και κατασκευαστές. Επίσης,
στο τέλος του 19ου αιώνα παρουσιάζεται για λόγους ιατρικούς και το στρώμα από νερό, το
λεγόμενο waterbed, για το οποίο κάνει λόγο ένας συνδρομητής του Λευκώματός μας.
Φωτίζοντας την ιστορική αιτιότητα στο επίπεδο των μικρών ομάδων, στην τελευταία ερώτηση
του Λευκώματος, όπου δινόταν η ευκαιρία στα παιδιά να καταγράψουν τις πολλαπλές αναπαραστάσεις
που παρήγαγαν ως προς το «ποίον ξένον έθνος αγαπάτε περισσότερον;», και μέσα από μοναδικά,
φαινομενικά ασήμαντα, σημεία να αναπλάσσουν το πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό, διαπιστώνουμε ότι
μία ομάδα από αυτά παραθέτει συγκεκριμένες χώρες, τις οποίες ξεχωρίζει είτε για τον πολιτισμό τους,
είτε για το φυσικό τους περιβάλλον και τα προϊόντα τους, είτε για την ιστορία και τους αγώνες τους. Θα
πρέπει να πούμε ότι η προτίμηση των παιδιών συνδέεται άμεσα με τη σχέση που είχαν οι χώρες αυτές με
την Ελλάδα, καταδεικνύοντας αφενός ότι η πολιτική επηράζε τις μικρής κλίμακας ζωές τους και αφετέρου
ότι ένα τέτοιο εναλλακτικό υλικό απέναντι στις μεγάλης κλίμακας αναλύσεις πολιτικών και κοινωνικών
διαδικασιών θεωρείται ως απαραίτητο συμπλήρωμα. Όπως διαπιστώνουμε, στις προτιμήσεις των παιδιών
τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Αγγλία και Γαλλία, ενώ ακολουθούν η Ελβετία, η Ρουμανία και η
Γερμανία, χώρες οι οποίες παίζουν κυρίαρχο ρόλο στα πολιτικά δρώμενα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην
Ελλάδα. Παράλληλα με την οικονομική τους πολιτική, τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη την περίοδο
αυτή εξασκούσαν και μια «πολιτική γοήτρου». Είναι, όμως, σημαντικό να σημειώσει κανείς τη μεγάλη
σχέση που είχε ο Γεώργιος με την Αγγλία στην οποία ήταν απόλυτα αφοσιωμένος και η οποία, από τις
τρεις προστάτιδες δυνάμεις- είχε σταθεροποιήσει τη διείσδυσή της στην Ελλάδα και είχε κατορθώσει να
θεμελιώσει την επιρροή της (οικονομική και πολιτική) και να εγείρει φιλικά αισθήματα εκ μέρους του
λαού. Αντίθετα, η Ρωσία φαίνεται πώς είχε χάσει τις συμπάθειες των Ελλήνων, αφού είχε αναλάβει την
προστασία των Σλάβων, ανταγωνιστών της Μεγάλης Ιδέας. Η Γαλλία την εποχή εκείνη είχε βεβαίως ένα
περιπτωσιακό αν και περιορισμένο σε έκταση ενδιαφέρον για τα ελληνικά πράγματα, καθόσον η συμμαχία
της με τη Ρωσία κλόνιζε τα συναισθήματα συμπάθειας και εμπιστοσύνης που είχε ο ελληνικός λαός
απέναντί της. Από την άλλη η Γερμανία είχε αρχίσει να ενδιαφέρεται για την ευρύτερη βαλκανική περιοχή
και είχε εμπλακεί στο Ανατολικό ζήτημα, αφού την ενδιέφερε η δημιουργία αγορών και η κατανάλωση
πρώτων υλών για τη βιομηχανία της. Η Γερμανία ήταν αυτή που εκμεταλλευόταν σε κάθε ευκαιρία το
φόβο των Ελλήνων για τον σλαβισμό, προπαγανδίζοντας τη Ρωσία. Γύρω από το διάδοχο και τη γυναίκα
του Σοφία ξέρουμε ότι είχε δημιουργηθεί ένας γερμανόφιλος κύκλος. Παράλληλα, κατά την περίοδο
αυτή (τέλη 19ου- αρχές 20ού αιώνα), η Ελλάδα κάνει προσπάθεια να εξομαλύνει τις σχέσεις της με τη
Ρουμανία που είχαν διακοπεί από το 1892, επισυνάπτοντας στα 1900 εμπορικές συμβάσεις μαζί της. Το
1901 επισκέφθηκαν την Αθήνα Ρουμάνοι φοιτητές οι οποίοι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό, γεγονός που

θεωρήθηκε μεγάλης πολιτικής σημασίας για τις σχέσεις των δύο χωρών. Η αναφορά των παιδιών
στο Τρανσβάαλ και στον πόλεμο των Μπόερς, τους οποίους κατέκτησαν οι Άγγλοι (1899-1902) στα
πλαίσια της αποικιοκρατικής και ιμπεριαλιστικής τους πολιτικής, δείχνει ότι τα παιδιά ήταν ενημερωμένα
για τα τρέχοντα τότε διεθνή πολιτικά συμβάντα της εποχής τους και μάλιστα ταυτίζονταν με τους αγώνες
των ανθρώπων εκείνων που αγωνίζονταν εναντίον της βρετανικής ιμπεριαλιστικής πολιτικής. Κάποια
παιδιά, παρά την εθνική αγωγή που είχαν δεχθεί και αντίθετα προς το ρεύμα της εποχής, παρατηρούμε
ότι εκφράζουν και αισθήματα οικουμενικότητας και σεβασμού προς τον άλλο: -όλα τα έθνη σέβομαι, -επί
της σφαίρας μας δεν υπάρχουν ξένη έθνη, -όλα το ίδιο είν’ για με δεν κάμνω εξαιρέσεις, το καθιστών ευδαίμονας τους υπηκόους του. Βέβαια, μεγάλη είναι η μερίδα των παιδιών εκείνων που
παραμένουν σταθερά προσηλωμένα προς το ελληνικό έθνος, καυτηριάζοντας μέσα από τις απαντήσεις
τους εκείνους που υιοθετούν ξένα ήθη και συνήθειες, ως «ξενολάτρεις», ή εκφράζουν μια έντονη
πατριωτική και ξενοφοβική διάθεση μέσα από ένα σαρκαστικό και ειρωνικό τρόπο. «Δεν αγαπώ κανέν,
εκτός της Ελλάδος!», «-Το ειρηνικώτερον», «-Τους Γάλλους, παραγεμιστούς ’ς ένα μεγάλο πιάτο».

[1]

Το Λεόντειο Λύκειο ιδρύθηκε το 1889 στην Αθήνα από τον Επίσκοπο των καθολικών στην Ελλάδα Ι.
Μαραγκό για την εκπαίδευση των παιδιών των ελλήνων καθολικών.

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ - ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

Χρύσα ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Δρ. Φιλοσοφίας

Σ’ αυτούς που προτάσσουν το ταλέντο στην κοινωνική καταξίωση, εμείς αντιπροτείνουμε τη
πάθος και την πίστη στο όραμα. Έτσι η Ρόζα Ιμβριώτη κέρδισε τη θέση της στο πάνελ των σπουδαίων
προοδευτικών παιδαγωγών της ελληνικής πραγματικότητας του 20ου αιώνα με όπλα της το πάθος
και την πίστη. Πάθος και πίστη στη δύναμη της εκπαίδευσης, καθώς και στην επιρροή που μπορεί
αυτή να ασκήσει πάνω στον άνθρωπο με σκοπό τον εξανθρωπισμό του και επέκεινα
την ανθρωποποίηση της κοινωνίας.
Τα φοβερά γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου
αι. (πτώχευση, σταφιδικό, Λαυρεωτικά, ελληνοτουρκικός πόλεμος κ.λ.π.), επανέφεραν το αίτημα
ανανέωσης σχολείου και κοινωνίας στο ελληνικό πολιτικό προσκήνιο, επιτάχυναν τις εξελίξεις και
το 1910 οδήγησαν στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Παράλληλα συνέτειναν στην εξάπλωση των
σοσιαλιστικών ιδεών και στη συσπείρωση των προοδευτικών διανοουμένων στον δύσκολο αγώνα
του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης με βασικό αίτημα την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας και
γενικότερα την ανανέωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη βάση του κινήματος της Νέας
Αγωγής.
Στο κλίμα της αναγεννητικής αυτής προσπάθειας γεννήθηκε η Ρόζα Ιμβριώτη στην Αθήνα το
1898. Ξεκίνησε τη ζωή της μέσα σ’ ένα οικογενειακό περιβάλλον οικονομικά ευκατάστατο και
πνευματικά προοδευτικό κάτω από την προστασία του πατέρα της Νίκου Ιωάννου, που ήταν
καθηγητής φιλόλογος, και τη στοργική φροντίδα της «τετράξανθης» μητέρας της. Η ίδια για τους
γονείς της έχει δηλώσει πως για εκείνη ήταν τα «ιερά πρόσωπα που έφτιαξαν με γαλήνη και ηρεμία
τη γερή βάση» της ζωής της[1].
Οι ζυμώσεις σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο των πρώτων δεκαετιών του 20ου αι.
αποτέλεσαν τον κοινωνικό περίγυρο, ο οποίος, εκτός από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, έδωσε
με τη σειρά του ερεθίσματα, χάραξε προβληματισμούς και καθόρισε στη συνείδησή της τομείς
δράσης, για να γράψει τη μελλοντική προσωπική της ιστορία. Είχε την ευκαιρία από πολύ νωρίς να
γνωριστεί με αξιόλογους προοδευτικούς ανθρώπους, οι οποίοι διεύρυναν τον προβληματισμό της
και την έφεραν σε επαφή με τα ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Η παρουσία της
στον «ιδεών τη χώρα», όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε, δηλώνεται το 1910 με τη
δημοσίευση ποιημάτων της στο λογοτεχνικό περιοδικό «Πινακοθήκη». Απόφοιτη του Αρσακείου το
1914 σε πολύ τρυφερή ηλικία μετά από πρόσκληση της Αύρας Θεοδωροπούλου θα διδάξει ελληνικά
τις νεαρές εργάτριες στο Κυριακό Σχολείο Εργατριών και θα έχει την ευκαιρία να βιώσει από κοντά
την κοινωνική αδικία[2]. Στις εμπειρίες αυτές θα πρέπει να αναζητήσουμε τις ρίζες της πολύπλευρης
δραστηριότητας που θα αναπτύξει αργότερα σε θέματα όπως η ανανέωση του σχολείου, ο
εκσυγχρονισμός του κράτους, η ισοτιμία των γυναικών, το δικαίωμα των παιδιών του λαού στη
μόρφωση. Τα κοινωνικά αυτά προβλήματα από το 1917 θα γίνουν σταθερά σημεία των αναζητήσεών
της και θα καθορίσουν τη δράση της ως το τέλος της ζωής της.

Ι. Οι δραστηριότητες του Μεσοπολέμου.
Σπούδασε φιλολογία και το 1917 διορίστηκε ως τριτοβάθμια ελληνοδιδασκάλισσα στο 1ο Ελληνικό
Σχολείο Θηλέων Αθηνών[3]. Το ενδιαφέρον της για την εκπαίδευση, την έφερε στον Εκπαιδευτικό
Όμιλο, σε ένα χώρο όπου οι ιδεολογικές συζητήσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο ήταν
σε διαρκή προτεραιότητα. Εκεί γνώρισε σπουδαίους προοδευτικούς παιδαγωγούς και
διανοούμενους της χώρας και έζησε από κοντά τον αγώνα τους για την εκπαιδευτική και κοινωνική

μεταρρύθμιση. Έτσι μετά την Αύρα Θεοδωροπούλου και τον κύκλο της, ο Δ. Γληνός και ο Αλ.
Δελμούζος με τον κύκλο του Ε.Ο. άσκησαν καταλυτική επίδραση στις ιδέες της με τις εκπαιδευτικές
επιλογές τους και τις διακηρύξεις τους για το Σχολείο Εργασίας στο πλαίσιο του σοσιαλισμού, που
κέρδιζε έδαφος και φαινόταν ότι έδινε απαντήσεις σε πολλά κοινωνικά προβλήματα. Παράλληλα,
θα συστρατευτεί στον αγώνα για τα δικαιώματα της γυναίκας στη μόρφωση, στην εργασία, στη
συμμετοχή στο πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι.
Σταθμός στην πορεία της θα είναι η συμμετοχή της στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που
επιτελείτο στο Μαράσλειο Διδασκαλείο το 1924[4]. Στο ανώτερο αυτό σχολείο θα έχει την ελευθερία
από το Διευθυντή του Μαρασλείου Δελμούζο να συνδυάσει από την έδρα τις αρετές του σχολείου
εργασίας και τη διαλεκτική οπτική στη διδασκαλία της ιστορίας. Το ιστορικό πιστεύω της η
παιδαγωγός αναπτύσσει σε μια σειρά άρθρων στο περιοδικό του Δ. Γληνού Αναγέννηση ως εξής: Ο
σκοπός της ιστορίας στη Μέση εκπαίδευση, είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τους νόμους και τη γένεση
της σημερινής κοινωνίας. Επειδή όμως η σημερινή κοινωνία είναι και αυτή ένας σταθμός στην
ανθρώπινη εξέλιξη, πρέπει ο καθηγητής που διδάσκει την ιστορία να δώσει την εξέλιξη αυτή στο
σύνολό της με έμφαση στα σημεία που βοηθούν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την «έννομη πορεία
της». Έτσι θα κατορθώσει το παιδί να «στηρίξει ιστορικά» το παρόν και να το γνωρίσει.
Η πραγματοποίηση του σκοπού αυτού απαιτεί και ένα ορισμένο πλάτος. Αφού ο σκοπός ορίζει να
γνωρίσει το παιδί την ανθρώπινη πορεία στο χρόνο και τον τόπο, δεν είναι δυνατόν να περιορίσει
τον ορίζοντά του μόνο σε ένα επίπεδο ζωής, πολιτικό ή πολεμικό για παράδειγμα. Είναι απαραίτητο
να πάρει ολόκληρη τη ζωή της ανθρωπότητας εξελικτικά σε όλα της τα επίπεδα και στα υλικά και
στα πνευματικά. Ως εκ τούτου θα εξετάσει τα διάφορα γεγονότα αλυσιδωτά κατά τη λογική τους
συνάφεια, ώστε να μη χάσει ο μαθητής το σύνολο της ζωής. Τέλος, δεν θα παραλείπεται η συνολική
ζωή της κάθε χώρας να τοποθετείται στη συνολική εξέλιξη της ανθρωπότητας, σε μια πορεία από το
κέντρο προς την περιφέρεια[5].
Στις πρωτοποριακές για τα δεδομένα της εποχής διδακτικές πρωτοβουλίες της η εύθραυστη
αστική τάξη θα βάλει φρένο δημιουργώντας τα «Μαρασλειακά». Η διδασκαλία της ιστορίας μέσα
από τις πηγές στο πνεύμα του μαρξισμού και η δραστηριοποίηση των εφήβων στην αναζήτηση του
πυρήνα του ιστορικού γίγνεσθαι με συνέπεια τη δυνατότητα καλλιέργειας ιστορικοκριτικής σκέψης,
ενόχλησαν την εξουσία. Ο φόβος της εξάπλωσης των κομμουνιστικών ιδεών μετά τη μικρασιατική
καταστροφή και την καταβαράθρωση της Μεγάλης Ιδέας οδήγησε στην ανατροπή της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης που επιχειρείτο στο Μαράσλειο και στην απόλυση της Ιμβριώτη από τη Μέση
Εκπαίδευση το Φεβρουάριο του 1926[6]. Η πολυεπίπεδη δράση της θα διακοπεί το φθινόπωρο του
1927 όταν μαζί με τον Ιμβριώτη θα φύγει για τη Γερμανία και θα παραμείνει στο Βερολίνο ως τον
Αύγουστο του 1930. Η παραμονή και οι σπουδές της σε μια χώρα που οι εκπαιδευτικοί
πειραματισμοί βρίσκονταν σε διαρκή προτεραιότητα, θα πλουτίσουν τον προβληματισμό της σχετικά
με
τις
εξελίξεις
στο
μέτωπο
της
Προοδευτικής
Εκπαίδευσης.
Η
επικράτηση
των βενιζελικών δυνάμεων το 1928 και η ανάληψη του Υπουργείου Παιδείας από το Γεώργιο
Παπανδρέου θα τις ανοίξουν πάλι τις πόρτες της Μέσης Εκπαίδευσης και θα την ξαναφέρουν στην
Ελλάδα. Αξιοπαρατήρητο είναι ότι για όλη τη δεκαετία του ’30 θα μείνει μακριά από κάθε πολιτική
δραστηριότητα, όχι όμως και εκπαιδευτική, συμμορφούμενη προς το ιδιώνυμο. Στο διάστημα αυτό
θα αναγνωριστεί η ως τότε προσφορά της στην εκπαίδευση, θα συνεκτιμηθούν οι σπουδές και οι
ικανότητές της και θα είναι η πρώτη γυναίκα που το 1934 θα προαχθεί στο βαθμό του Γυμνασιάρχη
και θα αναλάβει το γυμνάσιο του Κιλκίς[7]. Η προαγωγή αυτή έρχεται σαν δικαίωση των αγώνων της
για την αναγνώριση των γυναικείων ικανοτήτων. Ο Ιμβριώτης, επισημαίνουμε εδώ, ήδη από το 1932
είναι υφηγητής στην έδρα της ψυχολογίας της Φιλοσοφικής της Θεσσαλονίκης.
Η επικράτηση του Μεταξά το 1936 την απομάκρυνε από το σχολείο, αλλά δεν την απέλυσε.
Η μη απόλυσή της σε μια εποχή εκφασισμού της χώρας, κατά την οποία
ο αντικομμουνιστικός μηχανισμός του Μανιαδάκη εκτόπιζε σημαντικούς της φίλους όπως το Γληνό,
δημιουργεί όντως ερωτηματικά. Δεν μειώνει όμως στο ελάχιστον το έργο και την προσφορά της στην
ελληνική κοινωνία και στην ελληνική εκπαίδευση. Απαίτησε όμως ο δικτάτορας από την παιδαγωγό
να παραμείνει μακριά από τους εφήβους, για να μη τους μυεί στις σοσιαλιστικές ιδέες. Η στάση του
αυτή θα της καλλιεργήσει την ιδέα της ίδρυσης σχολείου για παιδιά με νοητική υστέρηση. Για τους
δικούς της λόγους θα το προτείνει στον δικτάτορα. Αυτός πάλι για τους δικούς του λόγους θα δεχτεί
την πρόταση. Έτσι από το Μάρτιο του 1937 ως τον Οκτώβριο του 1940 θα λειτουργήσει στην
Καισαριανή το Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών, το οποίο θα οργανώσει η παιδαγωγός και θα

διευθύνει ως το 1946, οπότε και θα απολυθεί οριστικά λόγω της συμμετοχής της στην Εθνική
Αντίσταση και την επίσημη ένταξή της στο ΚΚΕ. Η ίδρυση και οργάνωση του ΠΕΣΑ είναι μια μεγάλη
απόδειξη των ικανοτήτων της παιδαγωγού και της ευφυΐας της στο να συνδυάζει άριστα τη θεωρία
με την πράξη. Εκεί εφαρμόστηκαν οι αρχές της προοδευτικής εκπαίδευσης και μυήθηκαν σ’ αυτές
και οι δάσκαλοι, οι οποίοι κάτω από την εποπτεία της κλήθηκαν να διδάξουν τα ειδικά παιδιά. Έγινε
ένας άριστος συνδυασμός των παιδαγωγικών επιταγών της Μοντεσσόρι, του Πεσταλότσι,
του Ντεκρολύ. Εφαρμόστηκαν πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας με κυρίαρχη την Ενιαία
Συγκεντρωτική Διδασκαλία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου [8]. Στην κατοχή μας
βρίσκεται ένα μικρό υλικό από τα προγράμματα του ΠΕΣΑ, τα οποία είχε την καλοσύνη να μας
παραχωρήσει η κα Αναστασία Καλαντζή - Ασίζη από το αρχείο του πατέρα της Κώστα Καλαντζή,
βασικού συνεργάτη της Ιμβριώτη στο Σχολείο της Καισαριανής. Πληροφορηθήκαμε όμως με λύπη
μας ότι σημαντικό και αξιόλογο υλικό από την εκπαιδευτική εργασία που γινόταν εκεί, προϊόν
μελέτης και εμπειρίας του διδακτικού προσωπικού και της διευθύντριας καταστράφηκε ως άχρηστο
από τη διάδοχο της Ιμβριώτη, μετά την απόλυση της παιδαγωγού.
Αρθρογραφία του μεσοπολέμου. Την προβληματική της θεματογραφίας της χωρίσαμε σε
θέματα παιδείας και θέματα κοινωνίας. Άρθρα της δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά: Ελληνίς, Αγώνας
της Γυναίκας, Εργασία, Αναγέννηση και Νέα Αγωγή. Επίσης στα Δελτία της ΟΛΜΕ, στα
περιοδικά Παιδεία του Μ. Κουντουρά, Παιδαγωγική του Σωτηρίου και σε εφημερίδες τη εποχής.
Δημοσίευσε επίσης τα βιβλία: Η Αθηναία στον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. Εκδ. Αθηνά, 1922, Η γυναίκα στο
Βυζάντιο, εκδ. Οίκος «Αθηνά» Α. Ράλλη, Αθήνα 1923, Η διαλεκτική του Χέγκελ, Τυπογρ.
Μ. Τριανταφύλλου και ΣΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 1933, Ανώμαλα και καθυστερημένα παιδιά. Πρώτος
χρόνος του ΠΕΣΑ, Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, Αθήνα 1939.
Η δύσκολη δεκαετία ’40-50. Το αγωνιστικό τρίπτυχο της Κατοχής και της Αντίστασης «Ψωμί,
Παιδεία, Ελευθερία» θα την οδηγήσει στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο από την ίδρυσή του και
θα λάβει μέρος σ’ όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Σημαντική ήταν η συμμετοχή της και στην
Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) και στη Γραμματεία της Παιδείας της Πολιτικής
Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), όπου μαζί με τους παιδαγωγούς Σωτηρίου
και Παπαμαύρο θα εκπονήσουν υπό την καθοδήγηση και έμπνευση του Γληνού το «Σχέδιο μιας
Λαϊκής Παιδείας», που αποτελεί την εκπαιδευτική μεταρρυθμιστική πρόταση της ΠΕΕΑ, ενόψει της
νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας, που προσδοκούσαν να προκύψει [9]. Το εκπαιδευτικό αυτό «Σχέδιο»
θα αποτελέσει από το ’50 και μετά τον καμβά, πάνω στον οποίο θα σχεδιάσουν τις εκπαιδευτικές
τους προτάσεις οι αριστερές δυνάμεις του τόπου.
Ως παιδαγωγός στη Γραμματεία της Παιδείας της ΠΕΕΑ και με προτροπή του Πέτρου Κόκκαλη θα
αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία του Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου της Τύρνας[10]. Τα
παιδαγωγικά φροντιστήρια που δημιουργήθηκαν από την ΠΕΕΑ σε συνθήκες κατοχής λίγο πριν την
απελευθέρωση, σκοπό είχαν την ταχύρυθμη εκπαίδευση και προετοιμασία δασκάλων, ώστε να
μπορέσουν να λειτουργήσουν τα δημοτικά σχολεία μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων
κατοχής. Οι σπουδαστές των φροντιστηρίων αυτών ήταν νέοι και νέες επονίτες, γαλουχημένοι στις
σοσιαλιστικές ιδέες και κατά την κρίση των παιδαγωγών της ΠΕΕΑ κατάλληλοι για την προετοιμασία
και ανάληψη παιδευτικού έργου. Το φροντιστήριο, το οποίο ανέλαβε και οργάνωσε η Ρόζα Ιμβριώτη
στην αρχαία Ελάτη λειτούργησε για τέσσερις μήνες και η προσφορά του ήταν θετική, όπως μας
μαρτύρησαν απόφοιτοι αλλά και δάσκαλοι του φροντιστηρίου, οι οποίοι κλήθηκαν να πλαισιώσουν
στο πλάι της τον ιερό σκοπό.
Μετά την απελευθέρωση, μέλος πλέον του ΚΚΕ, θα συνεργαστεί με την «επιστημονική εταιρεία
μελέτης νεοελληνικών προβλημάτων», «Επιστήμη -Ανοικοδόμηση» (ΕΠ-ΑΝ), κυρίως σε θέματα της
αρμοδιότητάς της. Για την περαιτέρω προώθηση των εκπαιδευτικών προβλημάτων, θα
πρωτοστατήσει στην επανίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Παράλληλα, συνεπής στην απόφαση
του ΚΚΕ θα συνεργαστεί για τη δημιουργία γυναικείου τμήματος με την ονομασία «Πανελλήνια
Ομοσπονδία Γυναικών» (ΠΟΓ) και στην ίδρυση του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου (Ε/Σ).
Η αρθρογραφία των ετών ’40-’50. Όλη αυτή η δραστηριότητα θα συνοδευτεί από μια
πλούσια αρθρογραφία με θέματα παιδαγωγικά, πολιτικά και θέματα σχετικά με την ψυχολογία του
παιδιού μετά τον πόλεμο, με την προστασία μητέρας και παιδιού και την κοινωνική καταξίωση της
γυναίκας. Αρθρογραφεί στα περιοδικά: Νέα Ζωή, Καλλιτεχνικά Νέα, Ελληνίδες, Νέα Γενιά και
Ελεύθερα Γράμματα. Στις εφημερίδες: Ριζοσπάστης και Ρίζος της Δευτέρας, ως την ημέρα που θα
πάρει το δρόμο της εξορίας, για να πληρώσει το τίμημα, όχι μόνο της αντιφασιστικής και

αντιστασιακής της δράσης κατά την Κατοχή, αλλά και γιατί στο εξής και ως το τέλος της ζωής της
θα δίνει τους πολιτικούς και παιδαγωγικούς της αγώνες επίσημα ως μέλος του ΚΚΕ.
Στην εξορία. Η Ιμβριώτη ξεκίνησε το ταξίδι της στην εξορία την Άνοιξη περίπου του 1948 με
πρώτη στάση τη Χίο και το τελείωσε το 1951 στο Τρίκερι. Στην εξορία η παιδαγωγός έδειξε
αξιοθαύμαστη αντοχή στα βασανιστήρια και δεν υπέκυψε στις πιέσεις να αποκηρύξει τις ιδέες της.
Σταθερή στις πολιτικές της πεποιθήσεις εμπνεύστηκε και έβαλε σε εφαρμογή ένα μορφωτικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης για τις συνεξόριστες. Ο στόχος της λειτουργίας αυτού του «σχολείου» ήταν
πολλαπλός[11]. Απέβλεπε αρχικά να μάθουν γράμματα οι αναλφάβητες και οι αγράμματες, να
αναπληρώσουν τα χαμένα σχολικά τους χρόνια όσες ο εμφύλιος και η εξορία υποχρέωσε να
διακόψουν τις σπουδές τους, να προετοιμαστούν για περαιτέρω σπουδές όσες είχαν ανάλογες
φιλοδοξίες. Η άτυπη αυτή μαθητεία δεν περιορίστηκε μόνο στη μετάδοση γνώσεων. Συνοδεύτηκε
παράλληλα από ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο απέβλεπε στην υποστήριξη του
φρονήματος των εξορίστων, στην ενίσχυση του ηθικού τους και κυρίως στην εμψύχωσή τους, ώστε
να μη λυγίσουν στα βασανιστήρια και τις πιέσεις και υπογράψουν «δηλώσεις μετανοίας»[12].
Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού–εκπολιτιστικού προγράμματος συνεργάστηκε μια
ομάδα από 52 αξιόλογες δασκάλες και των δύο βαθμίδων, οι οποίες είχαν εκτοπιστεί λόγω της
συμμετοχής τους στο ΕΑΜ[13]. Κάτω από την επίβλεψη της Ιμβριώτη, η οποία επιδίωξε και πέτυχε να
έχει τον αρχικό και τελικό λόγο σε κάθε δραστηριότητα[14], με υπομονή και επιμονή η εκπαιδευτική
ομάδα[15] κατάρτισε «Μορφωτικό Πρόγραμμα» κατάλληλο να καλύψει μεθοδικά και διαλεκτικά κατά
το δυνατόν όλες τις ανάγκες των εκτοπισμένων για σωστή μόρφωση. Καθώς και ειδικό πρόγραμμα
για τα μικρά παιδιά που συνόδευαν τις μητέρες στην εξορία[16].
Οι «εκπαιδευτικές», όπως τις αποκαλούσαν στο στρατόπεδο[17], δίδαξαν ανάγνωση και
γραφή σε 230 περίπου αναλφάβητες και 380 αγράμματες. Έκθεση στη δημοτική γλώσσα,
γραμματική, αριθμητική, γεωγραφία, ιστορία στις γυναίκες που είχαν εγκαταλείψει το δημοτικό
σχολείο στις μεσαίες και τελευταίες τάξεις και ήταν περίπου 470. Σε 80 μαθήτριες γυμνασίου που
υποχρεώθηκαν σε απομάκρυνση από το σχολείο και οδηγήθηκαν στην εξορία λόγω της συμμετοχής
τους στην ΕΠΟΝ οι καθηγήτριες δίδαξαν τα αντίστοιχα μαθήματα κάθε τάξης ανάλογα με την
ειδικότητά τους. Τέλος στις 15 απόφοιτες του Γυμνασίου που απέβλεπαν σε πανεπιστημιακές
σπουδές μετά την απελευθέρωσή τους έγινε προσπάθεια προετοιμασίας για εισαγωγικές
εξετάσεις[18]. Το εγχείρημα είχε επιτυχία και όπως ομολογούν όσες έζησαν την προσπάθεια από
κοντά, «τα μαθήματα αυτά είχαν βαθύτατη απήχηση στο νου και στην καρδιά των γυναικών κι
αγαπήθηκαν πολύ από τις εξόριστες. Γιατί παίρνανε απάντηση στις πολλές απορίες τους». Έτσι μας
ομολόγησαν εξόριστες γυναίκες που συναντήσαμε και μιλήσαμε μαζί τους και δεν θα μπορούσε να
είναι διαφορετικά, αφού την οργάνωση και αυτής της μαθητείας είχε αναλάβει η Ρόζα Ιμβριώτη.

ΙΙ. Οι δραστηριότητες από το ’51 ως το θάνατό της.
Η Ιμβριώτη έφυγε από το Τρίκερι λίγο πριν εκπνεύσει το 1951, ευνοημένη προφανώς από
το μικρό δημοκρατικό διάλειμμα διακυβέρνησης της χώρας από το Νικόλαο Πλαστήρα[19]. Το βέβαιο
είναι ότι η εξορία και οι ταλαιπωρίες δεν έκαμψαν διόλου το ηθικό της ούτε άλλαξαν τις πολιτικές
της πεποιθήσεις και η διάθεσή της για κοινωνικούς αγώνες διατηρήθηκε ακμαία, όπως
επιβεβαιώνεται από τη δράση στο κόμμα και τα δημοσιεύματά της. Μακριά από το σχολείο, αλλά
πάντα κοντά στα προβλήματα του λαού για 25 χρόνια δεν έπαψε να δηλώνει δυναμικά την παρουσία
της στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου και να μάχεται για τη διάδοση του σοσιαλισμού,
αρχικά μέσα από τις γραμμές της ΕΔΑ από την ίδρυσή ως τη διάσπασή της και στη συνέχεια μέσα
από τις γραμμές του ΚΚΕ ως το θάνατό της. Στο εξής δεν λειτουργεί μόνο ως παιδαγωγός, αλλά και
ως πολιτικό πρόσωπο. Γι αυτό τα δημοσιεύματά της δεν είναι μόνο παιδαγωγικού χαρακτήρα, αλλά
και πολιτικού, σύμφωνα με τις αρχές του κόμματος το οποίο υπηρετεί.
Με επιφυλλίδες, άρθρα, επιστημονικές μελέτες παιδαγωγικού χαρακτήρα, βιβλία, διαλέξεις
και παρεμβάσεις στη διακυβέρνηση του τόπου από τις εκάστοτε δεξιές ή κεντρώες πολιτικές
δυνάμεις, θα ασκήσει κριτική σε όλο το φάσμα της πολιτικής τους έκφρασης και δυναμικά
θα διαδηλώσει τις σοσιαλιστικές της ιδέες. Καθοριστικά η ίδια αναφέρει: «Έγραφα πάντοτε με την
πεποίθηση, ότι μέσα στη βαθιά κρίση που κατατρώγει το σημερινό κόσμο οι άνθρωποι
έχουν τη δύναμη να ξεσηκώνονται και να βρίσκουν τους δρόμους και τους τρόπους για να

δρασκελίσουν τα εμπόδια και να δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση ασύγκριτα πιο καλή,
πιο ανθρωπινή από την τωρινή.
Βέβαια αυτό το ξεσήκωμα απαιτεί πίστη,
αποφασιστικότητα, δράση που θα προβάλλει ίσα - ίσα μέσα από την κρίση και θα ζητεί την
αλλαγή του παλιωμένου καθιερωμένου, το ξαναπλάσιμο όλων των αξιών, μια αναγέννηση
όλης της ζωής. Έτσι η κρίση γίνεται η αφορμή για τη νέα δημιουργία.
Κάθε φορά που έγραφα προσπαθούσα να δώσω απάντηση σε καθημερινά καυτά προβλήματα
που θέτει στο χώρο της παιδείας η κοινωνία, το παιδί, ο έφηβος, ο σπουδαστής, ο δάσκαλος, ο
γονιός, θέματα που καθρεφτίζουν τις ανάγκες και τους πόθους του λαού. Προσπαθούσα κάθε φορά
να δώσω τη σωστή απάντηση με πυξίδα την κοσμοθεωρία της εργατικής τάξης, το σοσιαλισμό, την
κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία,
τη συνεννόηση και φιλία των λαών, την παγκόσμια ειρήνη. (…) Εδώ πρέπει να σημειώσω, ότι έχοντας
τέτοιες προοπτικές προσπάθησα να μη χάσω τη σημερινή πραγματικότητα. Γι αυτό, αν και είχα
στόχο τις λύσεις που δίνει ο σοσιαλισμός, φρόντισα να βρω το ΕΦΙΚΤΟ μέσα στην τωρινή κατάσταση,
δηλαδή τι μπορεί να γίνει σήμερα, που όμως βρίσκεται πάνω στη γραμμή που φέρνει στην
πραγμάτωση εκείνου του ιδανικού»[20].
Την περίοδο αυτή αρθρογραφεί στα περιοδικά: Επιθεώρηση τέχνης, Σύγχρονα Θέματα,
Ελληνική Αριστερά, Νέα Οικονομία, Παραγωγικότης, Πολιτική-Οικονομική Έρευνα, Πυρσός,
Δελτίο Ελληνορουμανικού Συνδέσμου, Κομμουνιστική Επιθεώρηση. Άρθρα και επιφυλλίδες στις
εφημερίδες: Αυγή, Ριζοσπάστης, Οδηγητής. Δημοσιεύει τα βιβλία: Ανθρωπιστική Παιδεία, Αθήνα
1955, Το κατηγορώ της Νεολαίας, εκδ. Παιδαγωγική, Αθήνα 1972, Η αυξημένη ωριμότητα των
νέων, εκδ. Παιδαγωγική, Αθήνα 1974, Παιδεία και Κοινωνία, Σύγχρονη εποχή, Αθήνα 1980.
Σχετικά με το σχολικό της πιστεύω καταθέτουμε εδώ ότι από τα νεανικά της δημοσιεύματα
η παιδαγωγός στη δεκαετία του ΄20 συντάχθηκε με το σχολείο εργασίας και επειδή ήταν μαθήτρια
του Γληνού έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι οι μεταρρυθμιστικές του επιλογές την εξέφραζαν
πλήρως. Η ίδια διατύπωνε ως εξής στη δεκαετία του 1920 τις απόψεις της για τις αρχές στις οποίες
πρέπει να στηριχθεί ένα σχολείο για να εκπληρώσει τον κοινωνικό του προορισμό: Το κάθε
εκπαιδευτικό σύστημα είναι γέννημα της κοινωνίας του, της οποίας τις ανάγκες υπηρετεί. Αν η
κοινωνία αλλάξει πρέπει να αναπροσαρμοστεί και το εκπαιδευτικό σύστημα στη βάση των αναγκών
της προκειμένου να την υπηρετήσει σωστά. Αν μια κοινωνία επιθυμεί να κυβερνηθεί δημοκρατικά,
δηλαδή με ισότητα και ελευθερία, πρέπει πρώτα να επιδιώξει την εκδημοκρατικοποίηση της
παιδείας. Που σημαίνει όλοι ίσα δικαιώματα και στην παιδεία.
Το σχολείο δεν θα υπηρετεί μόνο μια κοινωνική τάξη αλλά το σύνολο του λαού. Χρέος έχει να
βοηθήσει τον καθένα να φτάσει ως εκεί που οι δικές του δυνατότητες του επιτρέπουν. Σ’ αυτήν την
πορεία δεν πρέπει κανείς να εμποδίζεται από τις οικονομικές και κοινωνικές του συνθήκες. Το
σχολείο, έχοντας προωθήσει όλους μαζί και τον καθένα χωριστά ως εκεί που μπορεί να φτάσει, δίνει
την δυνατότητα στην κοινωνία από το σύνολο του έμψυχου δυναμικού της να επιλέξει τον κατάλληλο
άνθρωπο για την κατάλληλη θέση. Μόνο έτσι υπηρετείται σωστά η κοινωνία μέσα από την
εκπαίδευση. Βέβαια το σχολείο ως μέρος του εποικοδομήματος δεν μπορεί να αλλάξει την κοινωνία.
Μπορεί όμως, αν λειτουργήσει δημοκρατικά και «με πνεύμα δικαιοσύνης και συμπάθειας» να
τη βελτιώσει.
Ο δάσκαλος που καλείται να διδάξει στο νέο σχολείο, πρέπει να εργαστεί με βάση τις αρχές των
νέων παιδαγωγικών αντιλήψεων, που αναφέραμε ήδη, και να ενεργοποιήσει το μαθητή σε δύο
επίπεδα. Ως άτομο και ως ομάδα. Αυτό σημαίνει: Να οργανώσει και να ρυθμίσει την ελεύθερη και
δημιουργική εργασία των παιδιών σύμφωνα με τους στόχους του συνδυάζοντας κατάλληλα την
ατομική με την ομαδική προσπάθεια. Κατά την ατομική προσπάθεια, να συνδυάσει τους
παιδαγωγικούς σκοπούς με τα φυσικά ενδιαφέροντα του παιδιού, για την καλύτερη επιτυχία του
στόχου του. Να φέρει το παιδί σε άμεση επαφή με τα πράγματα. Να θέσει το προς έρευνα πρόβλημα,
να αποσυρθεί διακριτικά και να αφήσει το παιδί μόνο του να βρει τη λύση. Κατά την ομαδική σχολική
προσπάθεια, δάσκαλος και μαθητές βάζουν το πρόβλημα και στη συνέχεια οι μαθητές καθορίζουν
το σκοπό και τη μέθοδο για τη λύση του. Με μια τέτοια διδασκαλία το παιδί αναπτύσσει
ενεργητικότητα και πρωτοβουλία· σκέψη, βούληση και συναίσθημα εντατικοποιούνται· νόηση και
βούληση πειθαρχούν και η ψυχή του «μορφώνεται»· οι σχέσεις του με το δάσκαλο και το γνωστικό
υλικό αναβαθμίζονται.
Η ατομική προσπάθεια που καταβάλλει να νικήσει τον εαυτό του και το υλικό του, για να δώσει
λύσεις στα προβλήματα που εμφανίζονται μέσα από μια τέτοια διδακτική προσέγγιση, δυναμώνει

την ψυχή του. Γίνεται αυτάρκης και ικανός να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής. Εξυψώνεται σε
πνευματική και ηθική προσωπικότητα. Η εργασία του μέσα στη σχολική ομάδα τον μεταβάλλει σε
«κύτταρο» ολόκληρης της τάξης. Στην προσπάθειά του για την επιτυχία του στόχου,
δίνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Έτσι ο συνδυασμός ατομικής και ομαδικής εργασίας στο Νέο Σχολείο
προικίζει τον άνθρωπο με κοινωνικές αρετές, κατάλληλες να συμβάλλουν στην καλυτέρευση της
κοινωνίας.
Μια τέτοια μέθοδος διδασκαλίας, σύμφωνη με το πνεύμα του Σχολείου Εργασίας, δημιουργεί
μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην τάξη. Η κοινωνική ζωή στην αίθουσα διδασκαλίας είναι πλούσια.
Κυριαρχεί η ζωή και η χαρά για δημιουργία. Υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Οι γνώμες όλων είναι
σεβαστές. Ακούγεται και η γνώμη του αδύνατου, αλλά και ο δυνατός στη γνώμη μαθαίνει να
υποτάσσεται στο σύνολο. Χάνεται η ατομική φιλοδοξία και γεννιέται η φιλοδοξία για την ομάδα,
στην επιθυμία της από κοινού επιτυχίας του στόχου. Οι μαθητές χαίρονται να προσφέρουν στη
μαθησιακή διαδικασία. Μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα βιώνονται οι κοινωνικές αρετές και
πλάθονται συνειδητοί, δημοκρατικοί πολίτες[21].
Στη δεκαετία του ’40 πάλι στο πλευρό του Γληνού θα εργαστεί για το «Σχέδιο μιας Λαϊκής
Παιδείας», μοντέλο εκπαίδευσης μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αυτό το μοντέλο σχολείου
περισσότερο διευρυμένο και οροθετημένο προτείνει η Ρόζα Ιμβριώτη από τη δεκαετία του ’50 και
μετά. Το σχολείο αυτό χαρακτηρίζει δημοκρατικό και έχει ως προς τη δομή, την έννοια, τα
χαρακτηριστικά, το πρόγραμμα, τις μεθόδους διδασκαλίας, τους μερικούς και γενικούς του σκοπούς
ως πρότυπο το Ενιαίο Σχολείο Εργασίας της Ρωσίας, το οποίο τόσο πολύ στηρίχτηκε στις αρχές της
Νέας Αγωγής. Το δημοκρατικό σχολείο της Ιμβριώτη και βέβαια των αριστερών πολιτικών δυνάμεων
του τόπου, όπως είναι επόμενο, διαφέρει εξολοκλήρου από το ισχύον ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και ως προς τη φιλοσοφία του και ως προς τις ψυχοπαιδαγωγικές του αρχές και ως προς
τους σκοπούς του. Απαιτεί διαφορετική οργάνωση των βαθμίδων του, ανανέωση αναλυτικών
προγραμμάτων, εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικούς με υψηλή
επιστημονική κατάρτιση. Ακρογωνιαίος λίθος του είναι ο πολυτεχνισμός. Ο πολυτεχνισμός ως
μάθημα γενικής παιδείας το διαπερνά από τις τρεις τελευταίες τάξεις της πρώτης βαθμίδας ως την
ολοκλήρωσή του και αποβλέπει σταθερά στη δημιουργία του ολόπλευρα καλλιεργημένου ανθρώπου.
Τι ακριβώς είναι πολυτεχνισμός και πολυτεχνική εκπαίδευση εξηγεί η παιδαγωγός σε διάλεξή της
ως εξής: «Όλοι οι μαθηταί να μάθουν κοντά στον Πλάτωνα να χειρίζωνται και να χρησιμοποιούν
τας απλάς μηχανάς, τα νέα εργαλεία, τας νέας συσκευάς, να διδαχθούν τας αρχάς του
εξηλεκτρισμού, τας τεχνολογικάς μεθόδους της εργασίας. Αυτή είναι η λεγόμενη Πο λ υ τ ε χ ν ι κ
ή μ ό ρ φ ω σ ι ς. Αυτή θα συνδέση δημιουργικά το σύστημα, το περιεχόμενον,
την μέθοδον εργασίας
της
γενικής
μορφώσεως
με
τας
νέας συνθήκας και
τα
απαραιτήτους ανάγκας της σημερινής παραγωγής». Με τα λόγια της αυτά η Ιμβριώτη προσδιόρισε
εννοιολογικά την πολυτεχνική εκπαίδευση, η οποία θα διατρέχει το Δημοκρατικό Σχολείο και θα
δίνει μια νέα ποιότητα στον κοινωνικό προορισμό της παιδείας. Στη συνέχεια της ομιλίας της
διευκρίνισε
πώς
ακριβώς
εννοεί
την
πολυτεχνική
εκπαίδευση.
«Αυτήν
την μόρφωσιν την πολυτεχνικήν δεν την συγχέομεν με την στενήν επαγγελματικήν· αντιθέτως, είναι
ευέλικτος
και
προσαρμόζεται ολονέν προς
τας μεταβολάς,
αι οποίαι συντελούνται εις
την παραγωγήν και εις την κοινωνίαν». Δεν παρέλειψε να τονίσει ακόμη ότι την ανάγκη της
εφαρμογής της επιβάλλουν οι νέες ιστορικοκοινωνικές συνθήκες, που προέκυψαν από τις εξελίξεις
των επιστημών και της τεχνικής, καθώς επίσης πως η παιδεία ως κοινωνικό λειτούργημα «έχει χρέος
να γίνη κέντρον επαφής του παρελθόντος και του μέλλοντος, το οποίον πρέπει
να ετοιμάση ολόκληρον την ελληνικήν νεότητα,
που
θα
ζήση
μέσα
εις
την νεοελληνικήν οικονομικήν και πολιτικήν πραγματικότητα
και
μέσα
εις
την παγκόσμιον υλικήν και πνευματικήν άμιλλαν»[22]. Τη «γέννηση» της πολυτεχνικής μόρφωσης η
παιδαγωγός συνέδεσε με τη διπλή ανάγκη, αφενός της ερμηνείας και αλλαγής του κόσμου και
αφετέρου της διάπλασης ανθρώπου με ισχυρή γενική και τεχνική κατάρτιση, καλλιεργημένου,
δραστήριου, οργανωτικού, παραγωγικού, άξιου να κατέχει τη σύγχρονη τεχνική και την οργάνωσή
της και επιστήμονα ικανού να καλυτερέψει το μέλλον της ανθρωπότητας.
Η πολυτεχνική εκπαίδευση είναι το κατεξοχήν καινούριο στοιχείο που προτείνεται στην ελληνική
εκπαιδευτική πραγματικότητα από τους παιδαγωγούς των αριστερών πολιτικών δυνάμεων και
αποτελεί την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στην παιδαγωγική της Νέας Αγωγής και αυτή της
μαρξιστικής - λενινιστικής. Υπηρετεί το παιδαγωγικό αίτημα των Μαρξ και Ένγκελς για το

σχηματισμό ανθρώπου με γερή θεωρητική μόρφωση και άριστη τεχνική κατάρτιση. Ο Μαρξ
εισήγαγε στην εκπαίδευση την πολυτεχνική μόρφωση όχι μόνο ως μέθοδο για την αύξηση της
κοινωνικής παραγωγής, αλλά και ως τη μοναδική διέξοδο για τη δημιουργία ανθρώπων ολόπλευρα
αναπτυγμένων.
Το
αίτημα
της
ανάπτυξης
και
ευαισθητοποίησης
όλων
των ψυχοπνευματικών ιδιοτήτων του κάθε εργαζόμενου πολίτη επέβαλε στο σχολείο την εφαρμογή
της πολυτεχνικής μόρφωσης, γιατί μόνο η λειτουργία αυτή μπορούσε από τη μια να δώσει στην
κοινωνία τους κατάλληλους εργάτες για την παραγωγή και από την άλλη να γίνει αντιστάθμισμα
στην εξειδίκευση του εργαζόμενου που επικρατεί στην αστική μορφή της παραγωγής και δημιουργεί
το «μονοδιάστατο» άνθρωπο.
Ας επιστρέψουμε όμως πάλι στην παιδαγωγό. Σύμφωνα με την ολοκληρωμένη πρόταση της
Ιμβριώτη, οι αρχές που διέπουν το δημοκρατικό σχολείο και προσδιορίζουν την ενότητά του είναι:
η αρχή της επιστημονικά οργανωμένης εργασίας, η αρχή της σύνδεσης με τη ζωή και την
πραγματικότητα και η αρχή της αυτοδιοίκησης.
Η αρχή της επιστημονικά οργανωμένης εργασίας διατρέχει όλο το σχολείο από το
νηπιαγωγείο ως το τέλος της πορείας του. Επιδιώκεται η ένωση θεωρίας και πράξης, επιδιώκεται
να πάρει θετική στάση ο εργαζόμενος απέναντι στη δουλειά του, να γίνει η εργασία κίνητρο
δημιουργικότητας και παράγοντας ηθικοποίησης του ανθρώπου. Η σύνδεση του σχολείου με την
εργασία είναι σύμφωνη με την παιδική φύση κατά τους ισχυρισμούς της Ιμβριώτη και τους οπαδούς
του συμπεριφορισμού, στον κύκλο των οποίων ανήκει και η Ιμβριώτη.
Η αρχή της σύνδεσης του σχολείου με τη ζωή και την πραγματικότητα απαιτεί το σχολείο
να προετοιμάζει τους μαθητές για τη ζωή αποτελεσματικά. Για να είναι η παιδεία ζωή εναρμονίζει
το έργο της με τις ανάγκες της πραγματικότητας χωρίς να παραβλέπει τα ενδιαφέροντα και τις
ανάγκες των παιδιών. Η πραγματικότητα που πρέπει να συμπεριλάβει στο έργο του το σχολείο και
να υπηρετήσει με το πρόγραμμά του είναι: ο φυσικός κόσμος, η κοινωνία, η εργασία, η αυτογνωσία.
Η αρχή της αυτοδιοίκησης επιδιώκει να αντικαταστήσει την παθητική υπακοή με ένα νέο
τρόπο αγωγής, που δημιουργεί ελεύθερες προσωπικότητες με συνείδηση του ρόλου τους και των
ευθυνών τους μέσα στην κοινωνική ζωή. Αυτοδιοίκηση σημαίνει αγωγή στην ελευθερία, καλλιέργεια
εσωτερικής πειθαρχίας, κοινωνικοποίηση και διαμόρφωση δημοκρατικής ηθικής προσωπικότητας.
Ο σκοπός πετυχαίνεται, εάν το σχολείο γίνει μια οργανική ενότητα μέσα στην κοινωνία την οποία
υπηρετεί[23].
Το εκπαιδευτικό σύστημα που υποστήριξε η Ιμβριώτη ως το πλέον κατάλληλο για την αγωγή
της νέας γενιάς στηρίζεται:
Στη διαπαιδαγώγηση με την εργασία, που αποβλέπει:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Στη σύνδεση πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας.
Στη σύνδεση θεωρίας και πράξης.
Στην ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Στη δημοκρατική εκπαίδευση που προϋποθέτει:
Τη δημιουργία ίσων όρων δυνατοτήτων απόκτησης μόρφωσης για όλους.
Κρατικό και κοινωνικό χαρακτήρα όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Ενιαίο σύστημα λαϊκής εκπαίδευσης.
Διαμόρφωση επιστημονικής κοσμοθεωρίας στους διδασκομένους.
Συνεπή πραγματοποίηση της αρχής του πολυτεχνισμού στο γενικό σχολείο.
Συνένωση
της
θεωρίας
με
την
πρακτική
και
εκπαίδευση
πάνω
σε
παραγωγικές δραστηριότητες.
Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και κοινωνικού περιβάλλοντος στη διαπαιδαγώγηση και την
εκπαίδευση της νέας γενιάς..
Η Σύνδεση του σχολείου με την παραγωγή επιτυγχάνεται:
Με την πολυτεχνική εκπαίδευση.
Με τις υποχρεωτικές εκδρομές στους τόπους παραγωγής.
Με την εργασία των μαθητών σε σχολικούς αγρούς, σχολικά εργαστήρια, εργοστάσια και με
διάφορες μορφές συμβολής τους στην εθνική οικονομία.
Με τη Ρόζα Ιμβριώτη και τους αγώνες της για μια καλύτερη εκπαίδευση, για μια δικαιότερη
κοινωνία στο πλαίσιο του σοσιαλισμού, κλείνει η μεγάλη σειρά των προοδευτικών παιδαγωγών.
Αλλά το έργο και η δράση της αποκαλύπτουν ότι τον αγώνα της για να αποκτήσει η εκπαιδευτική

μεταρρύθμιση κοινωνική υποδομή τον έκανε με όπλα της το πάθος και την πίστη στις ιδέες και τα
οράματά της.
Συμπερασματικά
Η παιδαγωγός Ρόζα Ιμβριώτη από τη νεαρή της ηλικία στρατεύτηκε στους κοινωνικούς και
εκπαιδευτικούς αγώνες με στόχο την αναβάθμιση του σχολείου και την οικονομική και πνευματική
άνοδο σύνολου του λαού. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού συντάχθηκε με τις αριστερές
πολιτικές δυνάμεις του τόπου και με τη δράση της σε πρακτικό και την εργογραφία της σε θεωρητικό
επίπεδο αγωνίστηκε με συνέπεια και ακούραστα για τη θεσμοθέτηση ενός σοσιαλιστικού μοντέλου
εκπαίδευσης, με την πεποίθηση πως κάτι το θετικό θα προκύψει για την ελληνική κοινωνία μέσα
από αυτό. Τελικά, ο εμφύλιος που ακολούθησε την ηρωική περίοδο της Εθνικής Αντίστασης δεν
επέτρεψε αλλαγές στην κυρίαρχη εκπαιδευτική ιδεολογία.
Τις παιδαγωγικές της απόψεις διατυπώνει σταθερά σε όλη της την πορεία με τη διαλεκτική
αντιπαράθεση ανάμεσα στο «παλιό» και το «νέο», κατά τους χαρακτηρισμούς της, σχολείο και
τονίζει τις αδυναμίες του πρώτου και τις αρετές του δεύτερου, μέσα από την άσκηση κριτικής στις
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των συντηρητικών και κεντρώων πολιτικών δυνάμεων.
Βεβαιωμένο τελικά είναι ότι η Ρόζα Ιμβριώτη επιδίωξε να παρουσιάσει ένα εκπαιδευτικό
σύστημα οικοδομημένο έτσι που να σχηματίζει ένα μορφωτικό σύνολο, το οποίο να ασκεί μεγάλη
δύναμη στη ζωή του λαού. Ένα σχολείο που σύμφωνα με τις απόψεις της να υπηρετεί όσο γίνεται
καλύτερα τον πολυδύναμο κοινωνικό του προορισμό. Στην τελική διαμόρφωση αυτού του σχολείου
μπορούμε, νομίζω, να βεβαιώσουμε, ότι διεκδίκησε και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο,
επιδιώκοντας να καλύψει το μεγάλο κενό που άφησε στην εκπαίδευση ο πρόωρος θάνατος του
δασκάλου της Δημήτρη Γληνού[24].
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