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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ι. Η οριοθέτηση του θέµατος 

  

Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι διττός: αρχικά, θέλει να 

παρουσιάσει τις τροποποιήσεις που έγιναν στον χώρο της παιδείας την «ταραγµένη» 

πολιτικά περίοδο από το 1961 µέχρι το 1967, µε βασικό άξονά της τη µεγάλη εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση που επιχειρήθηκε το 1964. Συγχρόνως, στοχεύει στο να αναδείξει, τις 

συζητήσεις και την προβληµατική που υπήρχε στους κόλπους των εκπαιδευτικών την ίδια 

περίοδο, σε επαρχιακό όµως επίπεδο, µακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Γι’ 

αυτό το λόγο επιλέχθηκε το εκπαιδευτικό περιοδικό ∆ωδωναίο Φως, το οποίο εκδιδόταν 

στην πόλη των Ιωαννίνων και η διάρκεια κυκλοφορίας του (1961 – 1966) συνέπιπτε, 

σχεδόν ακριβώς, µε την περίοδο που µας ενδιαφέρει.  

Παρόλο που το ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα υπάρχει στην Ελλάδα 

από τον 19ο αιώνα, µόλις τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε να απασχολεί η πορεία των 

εκπαιδευτικών εξελίξεων και µεταρρυθµίσεων που συντελέστηκαν στην χώρα. Η 

ενασχόληση αυτή µε την ιστορικότητα ορισµένων θεµατικών της παιδείας και 

συγκεκριµένα µε τη θεσµική ιστορία του εκπαιδευτικού συστήµατος, το εκπαιδευτικό 

προσωπικό της εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα βιβλία και τα µέσα, µε τα 

οποία γίνεται η εκπαίδευση, συνετέλεσε στη δηµιουργία ενός σχετικά καινούριου 

ξεχωριστού επιστηµονικού κλάδου, µε την ονοµασία «Ιστορία της Εκπαίδευσης». Μια 

υποκατηγορία της ιστορίας της εκπαίδευσης είναι η µελέτη των εκπαιδευτικών 

περιοδικών, τα οποία έχουν αρχίσει να αναδεικνύονται σε σχετικά διακριτό αντικείµενο 

της ιστορικής έρευνας. Κατά το παρελθόν έχουν δηµοσιευτεί αρκετές µελέτες σχετικά µε 

φιλολογικά περιοδικά, γιατί θεωρείται πως αυτά αποτυπώνουν αλλά και συνδιαµορφώνουν 

την ιστορία την νεοελληνικής παιδείας µε την ευρύτερη έννοια της ως «κουλτούρας» και 

διανοητικής πορείας.
1
 Κάτι αντίστοιχο όµως δεν συµβαίνει µε την έρευνα γύρω από τα 

εκπαιδευτικά περιοδικά, για τα οποία δεν υπάρχει µεγάλος αριθµός µελετών, ενώ µόλις τα 

τελευταία χρόνια το επιστηµονικό ενδιαφέρον έγινε εντονότερο πάνω σε αυτό το πεδίο. 

Σταθµός στην µελέτη των εκπαιδευτικών περιοδικών αποτελεί η εργασία υποδοµής υπό 

την επιµέλεια του Αλέξη ∆ηµαρά και του Χάρη Αθανασιάδη, η οποία εκδόθηκε το 2004 

                                                 
1
 Αθανασιάδης, Χ., ∆άσκαλοι και εκπαιδευτικός δηµοτικισµός. Το περιοδικό Αυγή (1923-1925), Εκδόσεις 

Μεταίχµιο, Αθήνα 2001, 30. 
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και παρουσιάζει έναν κατάλογο µε το σύνολο των ανευρεθέντων, µέχρι τότε, 

παιδαγωγικών περιοδικών που εκδόθηκαν από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους 

µέχρι το 1974.
2
  

Τα εκπαιδευτικά περιοδικά µπορούν να προσεγγιστούν αρχικά ως διακριτό 

αντικείµενο µελέτης, αφού πολλά εξέφραζαν τα παιδαγωγικά ρεύµατα της εποχής, άλλα 

υπήρξαν µαχητικά εργαλεία εκπαιδευτικών οργανώσεων, ενώ ορισµένα αποτέλεσαν 

βήµατα επιστηµονικού διαλόγου και αντιπαράθεσης, γενικά πάντως, το σύνολό τους 

αποτυπώνει τις διάφορες παιδαγωγικές τάσεις και εκπαιδευτικές αντιλήψεις της εκάστοτε 

περιόδου.
3
 Από την άλλη, το περιοδικό µπορεί να χρησιµεύσει και ως πηγή άντλησης 

στοιχείων για ποικίλα θέµατα στον τοµέα της εκπαίδευσης ή της παιδαγωγικής, ειδικά για 

όσους εκκινούν από «θεωρίες συγκρούσεων».
4
 Η συγκρουσιακή πολιτική αποσκοπεί στην 

διερεύνηση φαινοµένων που αναφύονται σε χώρο εκτός ή πέραν των επίσηµων διαύλων 

του πολιτικού συστήµατος, στοχεύοντας στο θεσµικό ανασχηµατισµό. Οι µελέτες πάνω 

στη συγκρουσιακή πολιτική προσπαθούν να φωτίσουν τους µηχανισµούς, δια µέσου των 

οποίων αναδύονται διεκδικητικές οργανώσεις που αρθρώνουν συνεκτικό πολιτικό λόγο, 

ώστε να αντιπαρατεθούν µε αντιπάλους υπέρτερων υλικών και θεσµικών πόρων και να 

προωθήσουν τα συµφέροντα, τις ιδεολογικές αρχές ή τις πολιτισµικές τους ταυτότητες.
5
 

Στις σελίδες των εκπαιδευτικών περιοδικών αποτυπώνονται, ανάλογα µε το πολιτικό 

πλαίσιο της περιόδου, άλλοτε ξεκάθαρα και άλλοτε «ανάµεσα στις γραµµές» οι εκάστοτε 

αντιπαραθέσεις για ζητήµατα παιδαγωγικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Συνεπώς, µε όποιον τρόπο και εάν προσεγγίσουµε τα παιδαγωγικά περιοδικά, θα 

ανακτήσουµε στοιχεία που θα συµπληρώσουν και θα αποσαφηνίσουν τις γνώσεις µας για 

το παρελθόν του εκπαιδευτικού συστήµατος, δίνοντάς µας έτσι υλικό «για πιο 

εκλεπτυσµένες ερµηνείες του παρόντος και, εντέλει, για καλύτερα «σχεδιασµένες 

                                                 
2
 Βλ. ∆ηµαράς, Α. και Αθανασιάδης, Χ. (επιµ.), Ελληνικά Παιδαγωγικά Περιοδικά 1831-1991, Κέντρο 

Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα 2004. 
3
 Στο ίδιο, 17. 

4
 Σύµφωνα µε τις θεωρίες σύγκρουσης, η κοινωνία είναι ένα σύστηµα, το οποίο αποτελείται από µέρη που 

βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση µεταξύ τους. Οι διάφορες κοινωνικές οµάδες διαχωρίζονται από 

αντικρουόµενα συµφέροντα και είτε έρχονται η µια αντιµέτωπη µε την άλλη, είτε συµµαχούν προσωρινά 

εναντίον µιας ισχυρότερης, η οποία είναι συνήθως το κράτος. Οπότε οποιαδήποτε ιστορική εξέλιξη ή αλλαγή 

είναι συνέπεια αυτών των συγκρούσεων. 
5
 Σεφεριάδης, Σ., «Συλλογικές δράσεις, κινηµατικές πρακτικές», στο Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής 

Επιστήµης, Η «σύντοµη» ∆εκαετία του ’60, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2008, 58. 
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µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις», κάτι το οποίο θα µπορούσε να αποδειχθεί χρήσιµο και 

στους σχεδιαστές της τρέχουσας εκπαιδευτικής πολιτικής.
6
 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών περιοδικών εκδίδονταν στην Αθήνα. 

Αυτό βέβαια δεν προκαλεί εντύπωση, αφού απαραίτητος όρος για να εµφανιστούν και να 

αναπτυχθούν παιδαγωγικά ρεύµατα και κινήµατα είναι η ύπαρξη σηµαντικής µάζας 

εκπαιδευτικών και παιδαγωγών. Ειδικά, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα που 

χαρακτηρίζεται από την συγκεντρωτικότητά  του, τόσο οι κρατικοί θεσµοί εκπαιδευτικής 

πολιτικής όσο και οι ποικίλες εκπαιδευτικές οργανώσεις εδρεύουν στην πρωτεύουσα.
7
 

Παρόλα αυτά, δεν έλειψαν οι εκδόσεις περιοδικών και σε επαρχιακό επίπεδο. Είναι 

αξιοσηµείωτο ότι την πενταετία 1962-66, στην οποία το ενδιαφέρον για τα ζητήµατα της 

παιδείας κορυφώνεται λόγω της συζήτησης σχετικά µε την επικείµενη εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση, κάθε τοπικός σύλλογος εκπαιδευτικών, κυρίως διδασκαλικός, εξέδιδε και 

ένα περιοδικό µε κύρια θεµατολογία τα εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά θέµατα, χωρίς 

όµως να παραλείπει πεδία όπως η λογοτεχνία, τα εικαστικά και εν γένει τα πολιτισµικά 

ζητήµατα. Στο ίδιο διάστηµα, παρατηρήθηκε και µια «έκρηξη κοινωνικών αγώνων» τόσο 

στο συνδικαλιστικό πεδίο, όσο και στο χώρο της νεολαίας, η οποία επιδόθηκε µε πάθος σε 

ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες,
8
 γεµίζοντας την επαρχία µε λέσχες και βιβλιοθήκες 

και «διαδίδοντας την πίστη για την απελευθερωτική δύναµης της παιδείας και της τέχνης», 

κάτι που δεν άφησε ανεπηρέαστα και τα εκπαιδευτικά έντυπα.
9
  

Μέσα σε αυτό το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, θα µελετήσουµε το εκπαιδευτικό 

περιοδικό ∆ωδωναίον Φως, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως πηγή για να φωτίσουµε την 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα στην περιοχή των Ιωαννίνων, σε µια µάλλον ταραγµένη 

πολιτικά περίοδο, συνεισφέροντας έτσι σε έναν κοµµάτι της τοπικής ιστορίας, που µέχρι 

στιγµής δεν έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα και παραµένει εν πολλοίς άγνωστο. Το περιοδικό 

πρωτοεκδόθηκε τον Ιούνιο του 1961, λίγους µήνες πριν τις εκλογές «βίας και νοθείας», 

όπως έµειναν γνωστές στην ιστορία λόγω της τεράστιας πίεσης που ασκήθηκε από τον 

κρατικό µηχανισµό και τα ποικίλα παρακρατικά κέντρα, κυρίως στον πληθυσµό των 

επαρχιακών πόλεων και της υπαίθρου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενίσχυση των 

                                                 
6
 ∆ηµαράς, Α. και Αθανασιάδης, Χ. (επιµ.), ό.π., 18. 

7
 Στο ίδιο, 34. 

8
 Χαρακτηριστική περίπτωση η δράση της «∆ηµοκρατικής Κίνησης Νέων Γρηγόρης Λαµπράκης». 

Meynaud, J., Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, µτφ Μερλόπουλος Π. και Αλέξης Εµµανουήλ, Εκδόσεις 

Σαββάλα, Αθήνα 2002, τ. Α΄, 253. 
9
 ∆ηµαράς, Α. και Αθανασιάδης, Χ. (επιµ.), ό.π., 32-33. 
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κοµµάτων του Κέντρου και της Αριστεράς. Τα τεύχη του περιοδικού συνεχίστηκαν να 

εκδίδονται τα επόµενα χρόνια, αν και δίχως ακριβή περιοδικότητα, µέχρι και τον 

∆εκέµβριο του 1966. Σε όλο το διάστηµα αυτό, η Ελλάδα βρισκόταν σε πολιτική και 

κοινωνική αναταραχή, µε συχνές εναλλαγές κυβερνήσεων, ενώ συνηθισµένο φαινόµενο 

έτειναν να γίνουν οι επεισοδιακές πορείες, οι συγκεντρώσεις και οι αντισυγκεντρώσεις που 

πολλές φορές κατέληγαν σε σφοδρές συγκρούσεις. Αυτό, καθιστούσε αρκετά δύσκολη την 

επιβολή ριζοσπαστικών µεταρρυθµιστικών πολιτικών, που, όπως είναι λογικό, χρειάζονται 

την ευρύτερη δυνατή συναίνεση για να προχωρήσουν.  

 Τα ερευνητικά ερωτήµατα που τίθενται στην παρούσα διπλωµατική είναι τα 

ακόλουθα: 

 

 α. Επηρέασε η πολιτική συγκυρία τις προσπάθειες για αλλαγές στην παιδεία; Σε 

ποιο βαθµό οι πολιτικές µεταβολές της εποχής επηρέασαν τη φυσιογνωµία του 

περιοδικού; 

 β. Υπήρχε, από την οπτική του περιοδικού, ανάγκη για µεταρρυθµίσεις στην 

εκπαίδευση; ∆ιατυπώθηκαν στις σελίδες του σχετικές προτάσεις είτε προς την 

κεντρική εξουσία είτε προς τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς; 

 γ. Ποια ήταν η θέση που πήρε το ∆ωδωναίον Φως απέναντι στην εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση του 1964 και στα κύρια ζητήµατα που αυτή ανέδειξε στο χώρο της 

εκπαίδευσης; 

 δ. Προσπάθησε το περιοδικό να αναδείξει εκπαιδευτικά θέµατα µε τοπικό 

χαρακτήρα και, αν ναι, ποια; 

 

 Τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήµατα διαµόρφωσαν και τη δοµή της διπλωµατικής 

εργασίας, η οποία, µετά το εισαγωγικό κοµµάτι, χωρίζεται σε τέσσερα επιµέρους 

κεφάλαια. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πολιτικές εξελίξεις από την 

προεκλογική περίοδο των εκλογών του 1961 µέχρι την κατάλυση της κοινοβουλευτικής 

δηµοκρατίας στις 21 Απριλίου 1967. Παρόλο που οι ονοµατοδοσίες των ιστορικών 

περιόδων είναι, κατά κάποιο τρόπο, επινόηση των ιστορικών, θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι η Ελλάδα άφησε την µετεµφυλιακή περίοδο και εισήλθε σε µια νέα εποχή που εκ των 
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υστέρων ονοµάστηκε «προδικτατορική».
10

 Σε αυτό το διάστηµα αποκρυσταλλώθηκε ένα 

τριπαραταξιακό σύστηµα κοµµάτων, το οποίο τοποθετήθηκε στον οριζόντιο άξονα ∆εξιάς 

– Κέντρου – Αριστεράς, ενώ έκανε την εµφάνισή του ένα νέο κύµα αµφισβήτησης του 

υπάρχοντος καθεστώτος, που προήλθε αυτή τη φορά από ένα αστικό «εθνικόφρον» κόµµα. 

Χαρακτηριστικό της πολιτικής έντασης και της ρευστότητας της περιόδου ήταν η 

εναλλαγή στην εξουσία 11 διαφορετικών κυβερνήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται 

λόγος για τις αλλαγές στην παιδεία που προσπάθησε να εισάγει η κάθε κυβέρνηση 

ξεχωριστά αλλά και για τις προτάσεις που υπήρχαν από τις αντιπολιτευτικές δυνάµεις και 

δεν ενσωµατώθηκαν. Φυσικά, το µεγαλύτερο µέρος του κεφαλαίου καλύπτει η 

παρουσίαση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του Γεωργίου Παπανδρέου το 1964, η 

οποία αποτέλεσε ριζική τοµή στην µεταπολεµική παιδεία, καθώς και οι αντιδράσεις που 

προκάλεσε από τους αντιπάλους της. Το βασικότερο κεφάλαιο της εργασίας είναι το τρίτο, 

διότι αποτελεί πρωτότυπη συνεισφορά. Εκεί γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

της έρευνας που διενεργήθηκε στο περιοδικό και καταδεικνύονται η θέση που είχε η 

εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης των Ιωαννίνων απέναντι στις µεταρρυθµίσεις, τα 

βασικά ζητήµατα που ανέκυψαν στο χώρο της εκπαίδευσης (πχ γλωσσικό ζήτηµα, 

προσανατολισµός της παιδείας κτλ), καθώς και ορισµένα ευρύτερα ζητήµατα τοπικού 

ενδιαφέροντος. Τέλος, ακολουθούν τα συµπεράσµατα, ενώ στο Παράρτηµα 

περιλαµβάνονται α. µια χρονολογική επισκόπηση των κυριοτέρων γεγονότων της 

περιόδου, β. τα ονόµατα όσων ανέλαβαν το Υπουργείο Παιδείας εκείνο το διάστηµα και γ. 

ορισµένες χαρακτηριστικές σελίδες του περιοδικού. 

 

II. Το υλικό της έρευνας 

 

Όσον αφορά την παράθεση του πολιτικού πλαισίου και την παρουσίασης των 

µεταρρυθµιστικών αλλαγών στον χώρο της παιδείας, η διπλωµατική στηρίχθηκε κυρίως σε 

δευτερογενή (βιβλιογραφική) έρευνα, καθώς και σε δηµοσιευµένα αρχεία σηµαντικών 

πολιτικών προσωπικοτήτων της περιόδου και δηµοσιεύµατα του Τύπου της εποχής. Το 

εκπαιδευτικό περιοδικό ∆ωδωναίον Φως, που εξέδιδε ο ∆ιδασκαλικός Σύλλογος 

                                                 
10

 Ορισµένοι µελετητές της περιόδου, έχουν υποστηρίξει και την άποψη ότι η εξαετία 1961-1967 δεν ήταν 

παρά το πρώτο µέρος µιας µεγαλύτερης περιόδου που ολοκληρώθηκε  το 1974 µε την ανακήρυξη της 

∆ηµοκρατίας και την έναρξη της Μεταπολίτευσης. Τσουκαλάς, Κ., «Η ελληνική δεκαετία του ’60: “σύντοµη 

ή µακρά”;» στο Η «σύντοµη» δεκαετία του ’60, ό.π., 41-42. 
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Ιωαννίνων, αποτέλεσε το πρωτογενές υλικό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα που 

παρουσιάζεται στο τρίτο µέρος της διπλωµατικής. Μια πρώτη εικόνα του περιοδικού, 

όσον αφορά το χαρακτήρα του, τα περιεχόµενα και τους βασικούς συγγραφείς των άρθρων 

του µπορούµε να πάρουµε από τον παρακάτω πίνακα, η σύνταξη του οποίου στηρίχθηκε 

στην εργασία υποδοµής των ∆ηµαρά και Αθανασιάδη.
11

 

 

∆ωδωναίον Φως Ιωάννινα 1961 - 1966 

Υπότιτλος «ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ - ΕΚ∆ΟΣΙΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
12

 

Μότο - 

Τόπος Έκδοσης Ιωάννινα 

Εκδότης: ∆ιδασκαλικός Σύλλογος Ιωαννίνων 

Τύποις «Πρωινού Λόγου». ∆ιευθυντής Τυπογραφείου: Ιωάννης 

Κόκκινος, Κοµνηνών 28, Ιωάννινα. 

Από τον Αύγουστο του 1963 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 1966. 

∆ιευθυντής Τυπογραφείου: Ευριπίδης Θέµελης, 28ης Οκτωβρίου 

72, Ιωάννινα.  

Υπεύθυνος Ο εκάστοτε πρόεδρος του ∆ιδασκαλικού Συλλόγου Ιωαννίνων: 

τχ.1 Ιωάννης Βούστρος, τχ.2,3,4,10 Ευάγγελος Φαρµάκης, 

τχ.5,6,7,8,9 ∆ηµήτριος Ζαΐµης, τχ. ειδικής έκδοσης Μιλτιάδης 

Κούναβος 

∆ιάρκεια Ιούνιος 1961 – ∆εκέµβριος 1966 

Κόστος Συνδροµής Τιµή τεύχους: 10 δραχµές 

Ετήσια συνδροµή εσωτερικού: 40 δραχµές 

Ετήσια συνδροµή νοµικών προσώπων: 50 δραχµές 

Τιµή Ειδικού τεύχους: 25 δραχµές 

Σχήµα 25Χ17 εκ. 

Τα τεύχη αναλυτικά τχ. 1 Ιούνιος 1961. σελ. 104. 

τχ. 2 ∆εκέµβριος 1961.σελ. 73.
13

 

                                                 
11

 ∆ηµαράς, Α. και Αθανασιάδης, Χ. (επιµ.), .ό.π., 165-167. Επίσης, Αθανασιάδης, Χ., ό.π., 35. 
12

 Από το 4ο τεύχος και έπειτα ο υπότιτλος αποδιδόταν στη δηµοτική γλώσσα: «Περιοδική Επιθεώρηση – 

Έκδοση ∆ιδασκαλικού Συλλόγου Ιωαννίνων». 
13

 Από το δεύτερο τεύχος και µέχρι το δέκατο, η αρίθµηση των σελίδων ήταν συνεχόµενη. 
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τχ. 3 Μάρτιος 1962. σελ. 69. 

τχ. 4 Οκτώβριος 1962. σελ. 178. 

τχ. 5-6 Ιανουάριος – Απρίλιος 1963. σελ. 88.
14

 

τχ. 7 Αύγουστος 1963. σελ. 70. 

τχ. 8 Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1964. σελ. 65. 

τχ. 9 Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 1964. σελ. 65. 

τχ. 10 ∆εκέµβριος 1965. σελ. 53. 

τχ. Ειδικής Έκδοσης ∆εκέµβριος 1966. σελ. 159. 

Περιοδικότητα Το περιοδικό δεν εκδιδόταν µε συγκριµένη περιοδικότητα.  

Ο χαρακτήρας του 

περιοδικού 

Στόχος του ∆ιδασκαλικού Συλλόγου Ιωαννίνων που εξέδιδε το 

περιοδικό ήταν να γίνει το ∆ωδωναίον Φως το «πνευµατικό 

όργανο όλων των Ηπειρωτών δασκάλων […] το βήµα όπου θα 

διεξάγονται επιστηµονικές συζητήσεις […] για την άνοδο της 

πνευµατικής και ηθικής στάθµης του τόπου των» (τχ.1). Στις 

διακηρύξεις των υπευθύνων του περιοδικού φαινόταν ξεκάθαρα η 

θέληση για τη διεύρυνση του «επαρχιακού ορίζοντα» και η 

ενασχόληση µε ευρύτερα ζητήµατα, ώστε να µπορέσει το 

περιοδικό «να σταθεί αποτελεσµατικό όργανο προβολής και 

θεραπείας των ζητηµάτων της αγωγής […] προς την κατεύθυνση 

των παιδευτικών, κοινωνικών και εθνικών σκοπών». Η 

πλειοψηφία των συντακτών και των αρθρογράφων συντασσόταν 

µε την πλευρά της «πνευµατικής προόδου που σηµαδεύτηκε από 

τις µορφές του Τριανταφυλλίδη, του ∆ελµούζου, του Λορετζάτου, 

του Βέη, του Γιάννη Ιµβριώτη, του Παπαµαύρου» (τχ.8). 

Τοποθετούσαν το εκπαιδευτικό ζήτηµα σε πολιτικό πλαίσιο και 

θεωρούσαν ότι «η Παιδεία είναι κοινωνικό επιφαινόµενο και κάθε 

πάλη για την αναγέννησής της […] είναι σε τελευταία ανάλυση 

πολιτική πάλη» (τχ.8). Από τα πρώτα κιόλας τεύχη του, το 

                                                 
14

 Άγνωστο γιατί ο ∆ιδασκαλικός Σύλλογος Ιωαννίνων επέλεξε να δηµοσιεύσει το 5ο και 6ο τεύχος του 

περιοδικού σε κοινή έκδοση αφού η ύλη του περιοδικού δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Το πιο πιθανό είναι ότι 

το 5ο τεύχος ήταν προγραµµατισµένο να εκδοθεί τον Ιανουάριο του 1963 αλλά λόγω της συµµετοχής των 

εκπαιδευτικών της Ηπείρου στις µεγάλες εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις τον ίδιο µήνα, αποφασίστηκε η 

αναβολή του. Η εκτίµηση αυτή έχει κάποια βάση εάν αναλογιστούµε την θετική αποδοχή αυτών των 

κινητοποιήσεων όπως φαίνεται και από τις στήλες του περιοδικού. ∆ωδωναίο Φως (1963), τ.5-6, 304, 305. 
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περιοδικό τάχθηκε υπέρ των µεταρρυθµιστικών πολιτικών στην 

εκπαίδευση αφού θεωρούσε την όλη «διαρρύθµισή» της 

«ξεπερασµένη και αναχρονιστική», υποστηρίζοντας ότι «η 

παιδεία και τα προγράµµατα µεταρρυθµίζονται […] ανάλογα µε 

τα ιδανικά και τα διάφορα ρεύµατα που επικρατούν στις διάφορες 

εποχές του ανθρώπινου βίου» (τχ.2). Γι’ αυτό, όταν η κυβέρνηση 

Γ. Παπανδρέου προώθησε τη µεγάλη µεταρρύθµιση του 1964, το 

∆ωδωναίον Φως έκανε λόγο για «ρίγος ικανοποίησης και 

αισιοδοξίας που συνέχει τις καρδιές όλων» καθώς τα νέα 

νοµοσχέδια έθιγαν «όλες τις πτυχές που συνθέτουν µια σύγχρονη 

παιδεία […] παραµερίζοντας ή αποβάλλοντας σκουριασµένες 

ιδέες και αναχρονιστικές αντιλήψεις», κάνοντας έκκληση για 

συµπαράσταση από όλες «τις προοδευτικές και ηθικές δυνάµεις 

του τόπου» (τχ.9). Συνεργάτες και αρθρογράφοι του περιοδικού 

αποτελούσαν, κατά πρώτο λόγο, οι δάσκαλοι από την ευρύτερη 

περιοχή της Ηπείρου, χωρίς όµως να απουσιάζουν και άλλοι 

παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως επιθεωρητές, 

παιδαγωγοί και καθηγητές της Ζωσιµαίας Παιδαγωγικής 

Ακαδηµίας. 

Ενδεικτικά 

περιεχόµενα 

Στο περιοδικό δηµοσιεύτηκαν: Παιδαγωγικά άρθρα (πχ. Τσιάρα 

Α., «Το φαινόµενο της αριστεροχειρίας και η παιδαγωγική του 

τοποθέτηση» τχ.1, Τολάκη Γ., «Η ψυχολογία του παιδιού και η 

ηθική» τχ.3, Βαρζώκας Β., «Ατοµικοποιηµένη διδασκαλία και 

σχολική πραγµατικότητα» τχ.4. Άρθρα φιλοσοφίας (πχ. Λώλης Σ., 

«Θύραθεν και χριστιανική περί ιστορίας αντίληψη» τχ. 1. Άρθρα 

επαγγελµατικού περιεχοµένου (πχ. ∆άνος Γ., «Η προαγωγή των 

∆ιευθυντών Β΄» τχ.8, Αλεξίου ∆., «Ο µονοθεσίτης δάσκαλος» 

τχ.8. Επίσης, δηµοσιεύονταν κείµενα σχετικά µε την ιστορία και 

τη λαογραφία της Ηπείρου, ενώ υπήρχαν µόνιµες στήλες που 

γράφονταν βιβλιοκρισίες, ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος και 

παράθεση επιστολών από αναγνώστες. 

Εικονογράφηση ∆εν υπάρχει κάτι πέρα από ορισµένα µοτίβα πάνω από τους 
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τίτλους των άρθρων. 

Αρθρογράφοι Στο περιοδικό, µεταξύ άλλων, δηµοσίευσαν άρθρα οι: Σοφοκλής 

Λώλης, Βύρωνας Βαρζώκας, Κώστας Νικολαΐδης, Κων/νος 

Κίτσος, ∆ηµήτρης Πλιάκος, Γεώργιος Εξαρχόπουλος, Κων/νος 

Πλακούτσης, Αναστάσιος Τσιάρας, Γεώργιος Ξύδης, Ευθύµης 

Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος Στεφάνου, Γεώργιος Βρέλλης, Φάνης 

Τουλούπης, Κων/νος Μπάρτσης, Ευριπίδης Σούρλας, Αρετή 

Μαλάµου, Κώστας Λαζαρίδης, Φρ. Τζιόβας, Αθανάσιος 

Μητσιάδης, Αδαµ. Κουνάβης, Νικόλαος Σκόπας, Κώστας 

Βελιαρούτης, Αγ. ∆αλαγγέλης, Γεώργιος Τσολάκης, Φώτης 

Παπαστεργίου, ∆ηµήτρης Αλεξίου, ∆ηµήτρης Βακάλης, Σπύρος 

Μουσελίµης, Θωµάς Κράβαρης, Γρηγόρης Μασαλάς, Οδυσσέας 

Μπέτσιος, Στέφανος Μπέττης, Λάµπρος Μάλαµας, Ειρήνη 

Κατερίνη, Πέτρος Νίνιος, Ιωάννης Χαραλαµπόπουλος, Τατιάνα 

Σταύρου, Βασίλειος Μπάρµπας, Λάµπρος Τατσιόπουλος, Νίκος 

Παπανικολάου, Γεώργιος Οικονόµου, Θ. Αγγελίδης, Γεώργιος 

Αθανασίου. Ιωάννης Νικολαΐδης, Αποστόλης Τόλης, Τερψιχόρη 

Σαράτση-Παναγιωτοπούλου, Αλέξανδρος Λαζάνης, Μαρία 

Παπακωνσταντίνου-Παντελιού, Ευάγγελος Φαρµάκης. 

Βιβλιοθήκες που 

ανεβρέθηκαν τεύχη 

του περιοδικού 

Ζωσιµαία Βιβλιοθήκη (τεύχη 1,2,3,4,5-6,8,9,10) 

Εταιρία Ηπειρωτικών Μελετών (ΕΗΜ) (τεύχη 1,2,3,4,5-

6,7,8,9,10, Ειδική Έκδοση) 

ΕΛΙΑ (τεύχη 1,4,8,9) 

 

III. Μεθοδολογικές επιλογές 

 

Η ενασχόληση µε το εκπαιδευτικό παρελθόν είναι το βασικό αντικείµενο της 

ιστορίας της εκπαίδευσης, η οποία µε τη σειρά της αποτελεί έναν από τους επιµέρους 

τοµείς της επιστήµης της ιστορίας. Το να δοθεί ένας ακριβής ορισµός για το «τι είναι 

ιστορία» δεν είναι εύκολο. Γενικά, η σύγχρονη ιστορική επιστήµη, προσπαθεί να 

αναδοµήσει και να ερµηνεύσει το παρελθόν, µελετώντας, κυρίως, την ανθρώπινη 



- 16 - 

 

κοινωνία, τις οικονοµικές, πολιτισµικές και ιδεολογικές συνθήκες.
15

 Όπως είναι λογικό, η 

ιστορία ως επιστήµη έχει υποστεί αρκετές αλλαγές στην εξέλιξή της, καθώς η 

αλληλεπίδραση µε τα σηµαντικότερα φιλοσοφικά και ιδεολογικά ρεύµατα της κάθε 

εποχής, επηρέασε τον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζεται ένα ιστορικό αντικείµενο και πως 

αποτυπώνεται αυτό στο γραπτό λόγο και τοποθετείται στο κοινωνικό του πλαίσιο, δηλαδή 

της ιστοριογραφίας.
16

  

Στις µέρες µας κυριαρχούν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις στο πώς µελετάµε και 

πώς γράφουµε για ένα ιστορικό θέµα.  Η πρώτη άποψη στηρίζεται στον Βρετανό ιστορικό 

Ε. Χ. Καρ,
17

 ο οποίος αµφισβήτησε την πεποίθηση ότι η ιστορία είναι απλώς ένα ζήτηµα 

εντοπισµού και αντικειµενικής καταγραφής γεγονότων και εισήγαγε την ιδέα ότι τα 

ιστορικά βιβλία, όπως και οι άνθρωποι που τα γράφουν, είναι προϊόντα της εποχής τους 

και προσεγγίζουν το παρελθόν µε συγκεκριµένες ιδέες και αντιλήψεις.
18

 Σε αυτό 

αντιπαρατίθεται η άποψη του, επίσης Βρετανού ιστορικού, Τζόφρευ Έλτον,
19

 ο οποίος 

υποστήριζε ότι η ιστορία είναι µια αναζήτηση της αντικειµενικής αλήθειας για το 

παρελθόν στηριζόµενη σε τεκµήρια, τα οποία και θεµελιώνουν την ακρίβεια της ιστορικής 

αλήθειας και δεν µπορούν να επηρεαστούν από τα κίνητρα του ιστορικού. Παράλληλα, 

θεωρούσε ότι κάθε ιστορικό έργο πρέπει να διαθέτει µια κεντρική αφήγηση των πολιτικών 

εξελίξεων, ώστε να γίνεται κατανοητό το πολιτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εξελίσσονται 

τα γεγονότα που µας ενδιαφέρουν. Οι δυο αυτές απόψεις, παρόλο που διαφέρουν ριζικά 

µεταξύ τους, δεν απορρίπτουν ως βάση την ύπαρξη κάποιας «ιστορικής αλήθειας»,
 20

 κάτι 

που προσπάθησαν να κάνουν οι θεωρίες του µεταµοντερνισµού, οι οποίες µε εκκίνηση τη 

Γαλλία, επηρέασαν βαθύτατα την ιστορική σκέψη στις Η.Π.Α. από τη δεκαετία του 1980 

και έπειτα, προκαλώντας παγκόσµιες αναταράξεις στο πως µπορούµε να προσεγγίσουµε 

ένα ιστορικό ζήτηµα. Χωρίς να θέλουµε να επεκταθούµε περαιτέρω, ο µεταµοντερνισµός, 

στις ακραίες του µορφές κατηγορήθηκε ότι αρνείται την ύπαρξη οποιασδήποτε 

αντικειµενικότητας στην ιστορία και υιοθετώντας την οπτική ενός απόλυτου σχετικισµού, 

                                                 
15

 Βέβαια οι δυνατότητες προσανατολισµού του ιστορικού ενδιαφέροντος, είναι ευρύτερες καθώς ενισχύεται 

και επεκτείνεται ο δεσµός της ιστορίας µε άλλες επιστήµες. Συνεχώς εµφανίζονται νέες θεµατικές και 

αναπτύσσονται καινούρια ερευνητικά πεδία όπως η «µικροϊστορία», η ιστορία των µειονοτήτων, των 

γυναικών, του κοινωνικού φύλου, της ιστορικής ανθρωπολογίας κτλ. Offenstadt, N., Οι λέξεις του ιστορικού, 

µτφ Κωστής Γκοτσίνας, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2007. 8.   
16

 Για περαιτέρω πληροφορίες για το τι είναι ιστοριογραφία βλ. ό.π., 104-105. 
17

 Βλ. Καρ, Ε. Χ., Τι είναι ιστορία;, µτφ Ανδρέας Παππάς, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1999.  
18

 Evans, R., Για την υπεράσπιση της ιστορίας, µτφ Λυδία Παπαδάκη, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2009. 21-

22. 
19

 Βλ. Elton, G.R., The practice of history, Fontana Books, London 1967. 
20

 Evans, R., ό.π. 22-24. 
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θεωρεί τα γεγονότα, καθαρά ως «επινόηση» ή «µυθοπλασία» των ιστορικών. Σε κάθε 

περίπτωση, οι µεταµοντέρνοι ιστορικοί αποφεύγουν εκφράσεις όπως καταγραφή του 

παρελθόντος ή ιστορική εξήγηση, ενώ αντίθετα εισάγουν έννοιες όπως η «κατασκευή» του 

ιστορικού παρελθόντος.
21

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, θα γίνει προσπάθεια ώστε να συγκεραστούν 

οι απόψεις τόσο του Έλτον όσο και του Καρ, παρουσιάζοντας την οπτική των 

εκπαιδευτικών των Ιωαννίνων για τα ζητήµατα της παιδείας την περίοδο που µας 

ενδιαφέρει, όπως αυτή φαίνεται µέσα από τα κείµενα του περιοδικού ∆ωδωναίον Φως, 

δίνοντας όµως παράλληλα και το πολιτικό πλαίσιο της περιόδου µέσα στο οποίο 

λειτουργούσαν.  

Είναι κοινώς αποδεκτό στους κύκλους των περισσοτέρων ιστορικών
22

 το αξίωµα 

ότι η «ιστορία γίνεται µε τεκµήρια». Τα τεκµήρια αυτά είναι οι µαρτυρίες του 

παρελθόντος, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την γνώση του ιστορικού. Οι 

µαρτυρίες διακρίνονται σε αυτές που συντάχθηκαν για να φτάσουν στους ιστορικούς ως 

πληροφορίες (εκούσιες µαρτυρίες) και σε αυτές που συντάχθηκαν για διαφορετικούς 

λόγους αλλά παρέχουν πληροφορίες για τα τότε συµβάντα (ακούσιες µαρτυρίες). Η γνώση 

µας για το παρελθόν βασίζεται στις ιστορικές πηγές. Η βασική διάκριση των ιστορικών 

πηγών είναι σε «πρωτογενείς», οι οποίες προέρχονται από τη συγκεκριµένη εποχή που 

διερευνά ο ιστορικός (π.χ. στατιστικές απογραφές, έγγραφα, επιγραφές κτλ) και σε 

«δευτερογενείς» που στηρίζονται ενδεχοµένως σε πρωτογενές υλικό, αλλά βασίζονται 

κυρίως σε µεταγενέστερες ιστορικές ερµηνείες της εξεταζόµενης περιόδου.
23

 

Κύριο έργο των ιστορικών είναι η κριτική ανάλυση των πηγών τους. Στην 

προκειµένη περίπτωση, πηγές αποτελούν τα κείµενα που δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό 

που εξετάζουµε, ενώ η βιβλιογραφία είναι απαραίτητο βοήθηµα για την ερεύνά µας. Οι 

ερωτήσεις που απευθύνει ο ερευνητής στα κείµενά του αφορούν τόσο τις εξωτερικές όσο 

και τις εσωτερικές πλευρές αυτών. Η εξωτερική κριτική αφορά συνήθως την 

αποκατάσταση του κειµένου, την τεκµηρίωση της προέλευσης δηλαδή το χρόνο, τον τόπο 

και τον συγγραφέα, την «κριτική ταξινόµηση των πηγών» κτλ. Από την άλλη, η ερµηνεία 

των κειµένων αποτελεί την εσωτερική κριτική που γίνεται σε αυτά και αναφέρεται στην 

                                                 
21

 Στο ίδιο, 28-29. 
22

 Χαρακτηριστική εξαίρεση αποτελούν οι “µεταµοντέρνοι” ιστορικοί. 
23

 Λαµπίρη – ∆ηµάκη, Ι., Κοινωνιολογία και ιστορία. Οµοιότητες και ιδιαιτερότητες. Εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα 1989, 146. 



- 18 - 

 

ακρίβεια, τη γλώσσα, τη συµβατή ορολογία, την αξιοπιστία του κειµένου και στον 

«προσδιορισµό των ιδιαιτέρων φαινοµένων και γεγονότων» που το αφορούν.
24

 Στην 

παρούσα διπλωµατική δεν θα ασχοληθούµε µε την εξωτερική κριτική των κειµένων, διότι 

πρόκειται για αυθεντικό υλικό που δεν αµφισβητείται ούτε το πότε δηµοσιεύτηκε, ούτε 

από ποιον, ούτε ο τόπος της δηµοσίευσης. Η µέθοδος που θα ακολουθήσουµε είναι η 

εσωτερική κριτική ανάλυση του περιεχόµενου των δηµοσιευµένων κειµένων στο 

περιοδικό.  

Συνοπτικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ανάλυση περιεχοµένου ως µέθοδος 

συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιείται κατεξοχήν στις κοινωνικές επιστήµες, κυρίως στην 

κοινωνιολογία, αλλά στα πλαίσια της διεπιστηµονικότητας, µπορεί να γίνει αξιοποιήσιµο 

εργαλείο και στα χέρια των ιστορικών. Με την ανάλυση περιεχοµένου δεν 

ενδιαφερόµαστε τόσο για το ύφος του κειµένου όσο για τις εκφραζόµενες ιδέες, διότι οι 

ίδιες οι λέξεις εκφράζουν ιδέες, γι’ αυτό και οι αναλυόµενες ενότητες δεν είναι συνήθως 

λέξεις αλλά έννοιες. Κατά την ανάλυση των κειµένων, ο ερευνητής αναλύει κάποιο 

συγκεκριµένο µήνυµα εντοπίζοντας τις διάφορες συµβολικές ενότητες εννοιών και τα 

διάφορα θέµατα που εµπεριέχονται σε αυτό. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα µελέτης 

όλων των στοιχείων της επικοινωνίας, δηλαδή τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών 

του ποµπού και των αποδεκτών, µελέτη των σκοπών του µηνύµατος, τα µέσα µε τα οποία 

επιχειρείται η πρόκληση ενδιαφέροντος, καθώς και ποια αποτελέσµατα επιφέρει στους 

αποδέκτες.
25

 Στην δική µας περίπτωση, θέλουµε να ανακαλύψουµε ποια ήταν τα µηνύµατα 

που προσπάθησε να περάσει το περιοδικό και µε ποιον τρόπο, σε ποιες οµάδες 

απευθυνόταν και εάν όντως τις επηρέασε. Για να το πετύχουµε αυτό είναι αναγκαίο να 

προβούµε στην ταξινόµηση των κειµένων του περιοδικού σε έναν προκαθορισµένο αριθµό 

κατηγοριών, η επιλογή των οποίων είναι βαρύνουσας σηµασίας αφού, όπως συµφωνούν 

και οι περισσότεροι κοινωνιολόγοι, η επιτυχία στην ανάλυση του περιεχοµένου εξαρτάται 

κυρίως από τις κατηγορίες ταξινόµησής του και δευτερευόντως από την επεξεργασία του 

υλικού. Οπότε, στόχος µας κατά τη διάρκεια της εξέτασης των άρθρων, αλλά και των 

διαφόρων στηλών που συνθέτουν το περιοδικό, θα είναι πρωτίστως να επισηµάνουµε τις 

                                                 
24

 Marichal, R., «Κριτική των κειµένων», στο Ιστορία και µέθοδοί της, τ. ∆΄, Οι µαρτυρίες και η κριτική τους 

αξιοποίηση, µτφ. Παπάζογλου Χ., ΜΙΕΤ, Αθήνα 1980, 75. 
25

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανάλυση περιεχοµένου βλέπε: Γέµτος, Π. Α., Μεθοδολογία 

των κοινωνικών επιστηµών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004. Duverger, M., Μέθοδοι κοινωνικών 

επιστηµών, τ. Β΄, µτφ. Παπαδοδήµας Ν., ΕΚΚΕ, Αθήνα 1990. Κυριαζή, Ν., Η κοινωνιολογική έρευνα. 

Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και τεχνικών. Ελληνικές επιστηµονικές εκδόσεις, Αθήνα 1998. Φιλίας, Β., 

Εισαγωγή στη µεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1977. 
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θεµατικές εκείνες που τονίζονται από τους συντάκτες και αρθρογράφους, χωρίς όµως να 

παραβλέψουµε και το λανθάνον περιεχόµενο, δηλαδή ζητήµατα, τα οποία αποσιωπούνται 

συνειδητά ή έµµεσα.  

Συνοψίζοντας, στην ανάλυση περιεχοµένου δηµιουργείται ένα σύστηµα 

κατηγοριών που προέρχεται από το ίδια τα κείµενα και στη συνέχεια αυτό ερµηνεύεται 

σύµφωνα µε τα ερευνητικά ερωτήµατα. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε όµως ότι πάντοτε ο 

ιστορικός, συνειδητά ή ασυνείδητα, µελετά το παρελθόν σε σχέση µε το παρόν. Αυτό που 

θέτει τα ερωτήµατα είναι το παρόν και αφού το παρόν συνέχεια αλλάζει, ξανατίθονται νέα 

ερωτήµατα που αποκαλύπτουν καινούριες πτυχές του παρελθόντος. Με άλλα λόγια, οι 

εµπειρίες του σήµερα επιτρέπουν την ανάλυση του χτες, «όχι όµως πάνω στα ερείπια, 

αλλά στις κατακτήσεις της προηγούµενης γενιάς»,
26

 συνεπώς δεν µπορούµε να 

παραβλέψουµε την ήδη υπάρχουσα έρευνα πάνω στο θέµα που µας ενδιαφέρει, δηλαδή τη 

βιβλιογραφία. 

 

IV. Θεωρητικές παραδοχές 

 

Από τη στιγµή που το αντικείµενό µας είναι η έρευνα πάνω στην ιστορία της 

εκπαίδευσης και ειδικότερα στην εκπαιδευτική πολιτική και τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, κρίνεται αναγκαίο να κάνουµε λόγο για το κράτος, «αφού κάθε κοινωνική 

πραγµατικότητα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως διατηρούσα καταστατικές σχέσεις µε 

αυτό».
27

 Βέβαια, η βιβλιογραφία πάνω στην ανάλυση του κράτους είναι τεράστια. Κατά 

τον Miliband «κράτος σηµαίνει έναν αριθµό ειδικών θεσµών», ενώ ο Hall ανέφερε ότι «το 

κράτος προκύπτει από µια συγκεκριµένη σειρά κοινωνικοοικονοµικών σχέσεων και 

θεσµών».
28

 Σύµφωνα µε τον Γάλλο διανοητή του µαρξισµού, Λουί Αλτουσέρ, εντός των 

πλαισίων του κράτους και δίπλα από τους «καταπιεστικούς µηχανισµούς» του, δηλαδή την 

εκτελεστική και δικαστική εξουσία, λειτουργούν θεσµοί που έχουν σαν στόχο την επιβολή 

της ιδεολογίας της κυρίαρχης τάξης σε όλη την κοινωνία. Τους θεσµούς αυτούς τους 

ονοµάζει «ιδεολογικούς µηχανισµούς του κράτους» και εντάσσει εκεί, µεταξύ άλλων, και 

τον τοµέα της εκπαίδευσης. Το ίδιο το κράτος, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις κάτω από τις 

                                                 
26

 Marichal, R., ό.π. 226. 
27

 Jessop, B., Κρατική εξουσία: Μια στρατηγική – σχεσιακή προσέγγιση, Εκδόσεις Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 

2011, 164. 
28

 Μπουζάκης, Σ., Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, Εκδόσεις Gutenbeg, Αθήνα 1994, τ. A΄, 18. 
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οποίες λειτουργούνε οι ιδεολογικοί του µηχανισµοί, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων 

είναι ότι δεν χρησιµοποιούν, κατά βάση, κάποιο είδος βίας, αλλά καταφεύγουν στην 

χρήση της «ιδεολογίας» ώστε να εξασφαλίζουν την κοινωνική αναπαραγωγή.
29

 Το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, όντας ένας από τους βασικούς «µηχανισµούς» του 

ελληνικού κράτους, είναι γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό, ιεραρχικά δοµηµένο και 

λειτουργεί ως «σύστηµα πολιτικοϊδεολογικού ελέγχου» της εκπαίδευσης. Η κυρίαρχη 

λογική του δεν είναι η «οικονοµική-διαχειριστική» αλλά η «πολιτική» αφού 

χρησιµοποιείται άµεσα ή έµµεσα ώστε να προωθηθούν αξίες και συµπεριφορές, που είναι 

κάθε φορά, πολιτικά ευνοϊκές.
30

 Έτσι, δεχόµαστε ότι οι διάφορες µεταβολές και 

µεταρρυθµίσεις που έγιναν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, είναι αποτέλεσµα όχι 

κάποιας οικονοµικής µεταβολής αλλά κυρίως πολιτικών – κοµµατικών διαφοροποιήσεων 

και τη σύγκρουση συµφερόντων ανάµεσα στις διάφορες πολιτικές και κοινωνικές οµάδες 

στα πλαίσια του κράτους.
31

 Αυτό γίνεται φανερό το 1964, όταν η πολιτική εξουσία 

περιήλθε για πρώτη φορά στην Ένωση Κέντρου, η οποία και προχώρησε σε µεγάλη 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που αποτέλεσε σταθµό στην ιστορία του εκπαιδευτικού 

συστήµατος της Ελλάδας. 

Μεγάλη επίδραση στον τρόπο µε τον οποίο κατανοούµε το κράτος εν γένει, 

άσκησε η δουλειά του Νίκου Πουλαντζά. Στο έργο του «το κράτος, η εξουσία, ο 

σοσιαλισµός», ανέφερε ότι πρέπει να αντιλαµβανόµαστε το κράτος ως «κοινωνική σχέση», 

µια συµπύκνωση του συσχετισµού δυνάµεων, τόσο ανάµεσα στα θεσµικά κέντρα εξουσίας 

όσο και σε άλλα που υπάρχουν εντός των πλαισίων της κοινωνίας.
32

 Παράλληλα, 

θεωρούσε ότι το κράτος δεν είναι τυφλό όργανο του κεφαλαίου ούτε όµως και απόλυτα 

ανεξάρτητο, αλλά διαθέτει µια σχετική αυτονοµία.
33

 Ο Πουλαντζάς έβλεπε το κράτος όχι 

ως ένα µονολιθικό συγκρότηµα αλλά σαν στρατηγικό πεδίο
34

 µέσα στο οποίο κάθε 

κοινωνική οµάδα αγωνίζεται για τα συµφέροντά της, περιοριζόµενη όµως είτε από το ίδιο 

το κράτος είτε από τη θέση της ανάµεσα στις άλλες κοινωνικές οµάδες. Υποστήριζε 

επίσης, ότι οι διάφορες οργανώσεις των κοινωνικών οµάδων, όπως για παράδειγµα οι 

συνδικαλιστικές, χρειάζεται να πετύχουν µια ορισµένη αυτονοµία από την κρατική 

                                                 
29

 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Αλτουσέρ, Λ., Θέσεις, Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα 1999. 
30

 Μπουζάκης, Σ, ό,π., 20. 
31

 Στο ίδιο, 25. 
32

 Πουλαντζάς, Ν., Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισµός, Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα 1978, 210-211. 
33

 Στο ίδιο, 184. 
34

 Στο ίδιο, 199. 
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εξουσία, χωρίς όµως να σηµαίνει αυτό, ότι πρέπει να βγουν έξω από τον στρατηγικό πεδίο 

του συσχετισµού δυνάµεων εντός του κράτους. Τόνιζε όµως, ότι οφείλουν οι οµάδες 

αυτές, παράλληλα µε την ενδεχόµενη παρουσία τους στους κρατικούς µηχανισµούς, να 

διατηρούν και να αναπτύσσουν εστίες και δίκτυα σε απόσταση από αυτούς, αλλά χωρίς 

«αντιθεσµικές αυταπάτες».
35

 Στην περίπτωσή µας τώρα, έχουµε µια κοινωνική οµάδα 

πίεσης, τοπικής, κατά κύριο λόγο, εµβέλειας, τον ∆ιδασκαλικό Σύλλογο Ιωαννίνων, ο 

οποίος χρησιµοποιούσε σαν όργανό του το περιοδικό που εξέδιδε, µε στόχο να κάνει 

γνωστές τις θέσεις του, να ασκήσει κριτική προς την κεντρική εξουσία, αλλά συγχρόνως 

να οργανώσει στους κόλπους του τους εκπαιδευτικούς των Ιωαννίνων. Βέβαια, παρόλο 

που το περιοδικό δεν αποτελούσε κρατικό µέσο, δεν στεκόταν απέναντι από τη κρατική 

εξουσία, αντίθετα όπως θα δούµε, προέβαλε τις απόψεις θεσµικών οργάνων του κράτους, 

για παράδειγµα µελών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δείχνοντας ότι στόχος δεν ήταν να 

απορρίψει αυτούς τους θεσµούς αλλά να τους επηρεάσει προς ορισµένη κατεύθυνση, µε 

βάση βέβαια τις αντιλήψεις και τα ιδιαίτερα συµφέροντα των εκδοτών του. 
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 Στο ίδιο, 220. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Οι πολιτικές εξελίξεις την περίοδο 1961 - 1967 

 

1.1. Η πολιτική κατάσταση πριν την ίδρυση της Ενώσεως Κέντρου 

 

Οι εκλογές του 1958 υπήρξαν καθοριστικές για τη διαµόρφωση ενός νέου ριζικά 

πολιτικού τοπίου αφού µε την πτώση του κεντρώου κόµµατος των φιλελευθέρων 

δηµιουργήθηκε πόλωση ανάµεσα στην ΕΡΕ και την Ε∆Α. Αυτή η πόλωση που 

αναπαρήγαγε τη µετεµφυλιακή διαίρεση µεταξύ «εθνικοφρόνων» και «µη εθνικοφρόνων» 

ήταν παρούσα σε κάθε πολιτική επιλογή της περιόδου αυτής µε αποτέλεσµα να 

προκαλέσει την επιστροφή αυταρχικότερων µορφών διακυβέρνησης σε θέµατα 

εσωτερικής πολιτικής.
36

 Οι Αµερικανοί, η Κυβέρνηση, τα Ανάκτορα, η Κρατική Υπηρεσία 

Πληροφοριών (ΚΥΠ), η στρατιωτική ηγεσία αλλά κυρίως οι παραστρατιωτικές οµάδες 

που είχαν οργανωθεί εντός του κόλπου του στρατεύµατος, είχαν ανησυχήσει από την 

εντυπωσιακή άνοδο της Ε∆Α και έβαλαν ως στόχο την µείωση της εκλογικής της δύναµης 

και την εξαφάνισή της, εάν είναι δυνατόν, και από το κοινοβούλιο.
37

 

Το πολιτικό σκηνικό όδευε στα όρια της δηµοκρατίας. Το Νοέµβριο του 1958 

ιδρύθηκε η Γενική ∆ιεύθυνση Εθνικής Ασφαλείας (Γ∆ΕΑ) µε σκοπό τον συντονισµό των 

υπηρεσιών που ασχολούνταν µε τις διώξεις εναντίον της Αριστεράς, ενώ παράλληλα 

ενισχύθηκαν ποικιλοτρόπως διάφορες αντικοµµουνιστικές οργανώσεις. Σηµειώθηκε 

επίσης µια επανάκαµψη του θεσµού της διοικητικής εκτόπισης που έτεινε να εκλείψει 

µετά τον εµφύλιο. Οι διώξεις εναντίον της Ε∆Α συνεχίστηκαν τον Απρίλιο του 1959 στις 

δηµοτικές εκλογές όπου η πόλωση κορυφώθηκε. Ορισµένα τµήµατα του κέντρου 

συνεργάστηκαν µε την ΕΡΕ και ορισµένα άλλα µε την Ε∆Α µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθούν «εθνικοί» και «δηµοκρατικοί» συνδυασµοί αντίστοιχα. Αυτή η πόλωση 

διευκόλυνε την άσκηση συστηµατικής προεκλογικής βίας και είχε ως συνέπεια να χάσει η 

Ε∆Α την επιρροή που είχε στην Επαρχία. Κατάφερε όµως να κερδίσει τους µεγάλους 

δήµους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά.
38

 Αυτό το κλίµα της 
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προεκλογικής τροµοκρατίας αποτέλεσε µια πρόγευση γι’ αυτό που ακολούθησε δυο 

χρόνια αργότερα µε τις εκλογές του 1961. 

Μετά το τέλος των δηµοτικών εκλογών ακολούθησαν εξελίξεις στο χώρο της 

Αριστεράς και του Κέντρου. Η Ε∆Α πλησίασε το παράνοµο ΚΚΕ και άρχισε να αποτελεί 

τη νόµιµή του έκφραση εντός της Ελλάδος. Στο χώρο του Κέντρου έγιναν προσπάθειες 

ώστε να σταµατήσει η πολυδιάσπαση. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος, πρόεδρος του Κόµµατος 

των Φιλελευθέρων, προσέγγισε τον Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα, ο οποίος εκµεταλλευόµενος 

την φήµη που απέκτησε ως αρχηγός της ΕΟΚΑ είχε ιδρύσει από το Νοέµβριο του 1960 

την Κίνηση Εθνικής Αναδηµιουργίας (ΚΕΑ), και του παραχώρησε τους βουλευτές του 

κόµµατός του. Στην ΚΕΑ προσχώρησε επίσης και ο Στέφανος Στεφανόπουλος πρόεδρος 

του παλιού κόµµατος του Πλαστήρα ΕΠΕΚ.  Η ίδρυση της ΚΕΑ αποτέλεσε το έναυσµα 

για την αναδιάταξη των πολιτικών σχηµατισµών στο χώρο της αντιπολίτευσης. Η Ε∆Α, µε 

τη σειρά της, επιδίωξε τη διαµόρφωση ενός ευρύτερου µετώπου  και προχώρησε στη 

συγκρότηση µιας Συντονιστικής Κίνησης Εθνικού Πανδηµοκρατικού Αγώνα (ΣΚΕΠΑ). 

Παρ’ όλες όµως τις προσπάθειες της  ΚΕΑ και της ΣΚΕΠΑ να προσελκύσουν τις 

υπόλοιπες οµάδες του κέντρου, αυτές είτε γιατί δεν επιθυµούσαν συνεργασία µε την 

Αριστερά είτε γιατί διαφωνούσαν µε την αρχηγία του Γρίβα στράφηκαν προς τον Γεώργιο 

Παπανδρέου. Έτσι το Φεβρουάριο του 1961 ιδρύθηκε το ∆ηµοκρατικό Κέντρο-Αγροτική 

Φιλελευθέρα Ένωσις (∆Κ-ΑΦΕ) στο οποίο συµµετείχαν η οµάδα Παπανδρέου, το Κόµµα 

Αγροτών Εργαζοµένων (ΚΑΕ) του Αλ. Μπαλτατζή και οι περισσότεροι βουλευτές της 

Νέας Πολιτικής Κίνησης (ΝΠΚ).
39

 Με αυτό τον τρόπο διαµορφώθηκαν στις αρχές του 

1961, δύο ισοδύναµοι σχηµατισµοί στο χώρο του κέντρου: Η ΚΕΑ και το ∆Κ-ΑΦΕ που 

διεκδικούσαν και οι δύο να εκφράσουν την «εθνική αντιπολίτευση» όπως ήταν η ορολογία 

της εποχής.
40

 

 

1.2. Προεκλογικές ανακατατάξεις 

 

Από τις αρχές του 1961 άρχισε να συζητιέται το ενδεχόµενο επίσπευσης των 

εκλογών. Κεντρικό ζήτηµα ήταν η διαµόρφωση των εκλογικών σχηµατισµών γιατί από 

αυτή θα καθοριζόταν η µορφή που θα έπαιρνε η εκλογική αναµέτρηση. Το ερώτηµα ήταν 
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εάν θα υπήρχε το δίπολο ∆εξιάς – Αριστεράς ή εάν θα µπορούσε να παρεµβληθεί µε 

κάποιο τρόπο και ο κεντρώος χώρος. Το Μάρτιο του 1961 ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 

ότι σκόπευε να προχωρήσει σε αλλαγή του εκλογικού νόµου και ότι θα ξεκινούσε 

συζητήσεις  µε τα κόµµατα του κέντρου. Η ΕΡΕ, σε συνεννόηση µε τους Αµερικανούς και 

το Παλάτι, έριξε στο τραπέζι µια πρόταση για την προώθηση εκλογικού συστήµατος 

«συγγενών κοµµάτων». Τα κόµµατα θα χωριζόταν σε δύο κατηγορίες, στα εθνικόφρονα 

και µη. Το Συµβούλιο Επικρατείας θα αποφάσιζε το που θα κατατάξει το κάθε κόµµα. Με 

αυτό το σύστηµα η ψήφος θα λειτουργούσε ως πλειοψηφική έναντι της Ε∆Α αλλά ως 

αναλογική µεταξύ των «εθνικών κοµµάτων». Εάν εφαρµοζόταν αυτό θα εξασφάλιζε τη 

σίγουρη νίκη της ΕΡΕ και τη συντριβή της Ε∆Α. Τελικά, τα κόµµατα του Κέντρου 

αρνήθηκαν να συµφωνήσουν σε ένα τέτοιο σχέδιο και υποστήριξαν ένα «αντιπολωτικό» 

σύστηµα. Στις 5 Μαΐου 1961 η κυβέρνηση κατέθεσε το νέο εκλογικό νοµοσχέδιο µε 

ορισµένες τροποποιήσεις πάνω στο σύστηµα της ενισχυµένης αναλογικής. Αρχικά έγινε 

ευνοϊκά αποδεκτό από τα κεντρώα κόµµατα, στη συνέχεια όµως το καταψήφισαν λόγω 

διαφωνιών σε ορισµένες επιµέρους διατάξεις.
41

 Αποτέλεσµα ήταν να ψηφιστεί ο νόµος 

µόνο από τους βουλευτές της ΕΡΕ. 

Στις 19 Σεπτεµβρίου καθορίστηκε και επίσηµα ότι η ηµεροµηνία των εκλογών θα 

ήταν η 29η Οκτωβρίου. Την ίδια περίοδο επιταχύνθηκαν και οι εξελίξεις για την 

ενοποίηση των κοµµάτων στο χώρο του Κέντρου. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος απέσυρε την 

υποστήριξή του από την ΚΕΑ αναγκάζοντας έτσι τον Γρίβα να αποχωρήσει από την 

πολιτική σκηνή. Αυτό είχε ραγδαίες εξελίξεις αφού τα περισσότερα κόµµατα του Κέντρου 

στράφηκαν στον Γ. Παπανδρέου, ο οποίος την ίδια ηµέρα που καθορίστηκε η ηµεροµηνία 

των εκλογών ανακοίνωσε την ίδρυση της Ενώσεως Κέντρου (ΕΚ). Στην ΕΚ συνασπίστηκε 

σχεδόν το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων που τοποθετούνταν ανάµεσα από την ΕΡΕ και 

την Ε∆Α.
42

 Οι πολιτικοί αυτοί σχηµατισµοί ήταν πολυάριθµοι την τελευταία δεκαετία και 

εκπροσωπούσαν γενικά τους φιλελευθέρους και τους µετριοπαθείς. ∆εν είχαν καταφέρει 

έως τότε να συνασπιστούν όχι λόγω ιδεολογικών διαφορών αλλά κυρίως λόγω του 

ανταγωνισµού µεταξύ των ηγετών τους. Έτσι, δηµιουργήθηκε πλέον ένας χώρος όπου 

απευθυνόταν κυρίως σε µη ακραία στοιχεία της ∆εξιάς και της Αριστεράς έχοντας στις 

παρυφές του από µετριοπαθή στοιχεία που αποχώρισαν από τη ∆εξιά έως και κάποια 
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σοσιαλίζοντα κινήµατα που είχαν πάρει µέρος µε το ΕΑΜ.
43

 Η ΕΚ πήρε την µορφή 

ενιαίου κόµµατος µε πρόεδρο τον Γ. Παπανδρέου και 8µελή διοικούσα επιτροπή στην 

οποία συµπεριλαµβάνονταν ένας εκπρόσωπος από κάθε κόµµα από αυτά που την 

στήριζαν.
44

 Οι ίδιοι οι Αµερικανοί στήριζαν τη δηµιουργία ενός τέτοιου µετώπου
45

 όχι 

όµως για να πάρει το ρόλο της κυβέρνησης αλλά για να υπάρχει ως «εθνική 

αντιπολίτευση» περιορίζοντας την κοινοβουλευτική δύναµη της Αριστεράς. Το Κόµµα 

Προοδευτικών (ΚΠ) του Μαρκεζίνη, παρόλο που δεν εντάχτηκε αρχικά στην ΕΚ, 

προχώρησε σε συνεργασία µαζί της στις 27 Σεπτέµβρη. Σ’ όλο αυτό το ευρύ φάσµα 

δυνάµεων που περιέχονταν στην ΕΚ επικρατούσε η παραδοσιακή φιλελεύθερη ιδεολογία 

και στρεφόταν εναντίον του µονοκοµµατικού αστυνοµικού κράτους της ∆εξιάς. Όπως θα 

δούµε και παρακάτω, ιδιαίτερα µετά τις εκλογές του 1961 που κινήθηκαν στα όρια των 

δηµοκρατικών πλαισίων, συγκεντρώθηκε γύρω από τον Γ. Παπανδρέου ένα πλατύ λαϊκό 

κίνηµα θέτοντας ως στόχο τον εκδηµοκρατισµό της πολιτικής και κοινωνικής ζωής και 

επιδιώκοντας να εγκαταστήσει µια σύγχρονη δηµοκρατία στην Ελλάδα, χωρίς σκληρές 

διακρίσεις ανάµεσα στους πολίτες ικανοποιώντας παράλληλα και τα οικονοµικά αιτήµατα 

που είχαν τα φτωχότερα στρώµατα του πληθυσµού.
46

  

Η αντίδραση της Ε∆Α στη συγκρότηση της ΕΚ ήταν αρνητική γιατί επιδίωξη της 

ηγεσίας της αλλά και του ΚΚΕ ήταν η «ενότητα όλων των δηµοκρατικών δυνάµεων» 

στους δικούς της κόλπους και επιθυµούσε να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες 

κεντροαριστερές ή ακόµα και κεντρώες δυνάµεις γύρω της. Γι’ αυτό το λόγο δηµιούργησε 

το Πανδηµοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδος (ΠΑΜΕ) που αποτελούσε συνασπισµό 

της Ε∆Α µε πρόεδρο τον Ι. Πασαλίδη και του Εθνικού Αγροτικού Κόµµατος (ΕΑΚ). 

Στις 20 Σεπτεµβρίου παραιτήθηκε ο Κ. Καραµανλής και ο Βασιλιάς ανέθεσε την 

πρωθυπουργία στον Στρατηγό Κωνσταντίνο ∆όβα, οποίος µε υπηρεσιακή κυβέρνηση θα 

αναλάµβανε την διεξαγωγή των εκλογών. Αυτό αποτέλεσε σηµείο τριβής των Ανακτόρων 

µε τον Καραµανλή, ο οποίος πίεζε να αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Στρατηγός 

Θρασύβουλος Τσακαλώτος. Το αίτηµά του όχι µόνο δεν έγινε δεκτό αλλά τα Ανάκτορα 

επέβαλαν και ως Υπουργό Εθνικής Αµύνης τον επίτιµο υπασπιστή του Βασιλιά Πτέραρχο 

                                                 
43

 Σβορώνος, Ν., Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Θεµέλιο, Αθήνα 1999, 148. 
44

 Συγκεκριµένα: από το Κόµµα Φιλελευθέρων ο Σ. Κωστόπουλος, από τη Νέα Πολιτική Κίνηση ο Γ. 

Αθανασιάδης-Νόβας, από το ΚΑΕ ο Αλ. Μπαλτατζής, από την ΕΠΕΚ ο Σ. Παπαπολίτης, από το Λαϊκό 

Κοινωνικό Κόµµα ο Στ. Στεφανόπουλος, από το Προοδευτικό Εργατοτεχνικό Κόµµα ο Π. Κατσώτας και από 

τη ∆ηµοκρατική Ένωση ο Η. Τσιριµώκος. 
45

 Παπανδρέου, Α., Η δηµοκρατία στο απόσπασµα, Εκδόσεις Καρανάση, Αθήνα 1974, 156. 
46

 Λιναρδάτος, Σ., ό.π., 52. 



- 26 - 

 

Χ. Ποταµιάνο, προσωπικό εχθρό του Καραµανλή. Ο διορισµός αυτής της υπηρεσιακής 

κυβέρνησης είχε αρχικά και την εύνοια των ηγετών του Κέντρου ενώ η Ε∆Α δεν την είδε 

µε αρνητικό µάτι. Στη συνέχεια, όπως αποδείχτηκε, η συµµετοχή του Ποταµιάνου και της 

οµάδας του έγινε για να εξασφαλιστεί η συµµετοχή ενός τµήµατος των Ενόπλων 

∆υνάµεων στο σχέδιο επηρεασµού των εκλογικών αποτελεσµάτων εφαρµόζοντας ένα 

σχέδιο που θα αναλύσουµε παρακάτω. Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν µε τον διορισµό του 

Ταξίαρχου Βέρρου, ως διευθυντή του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού, ο οποίος 

ήταν έµπιστος του Καραµανλή αλλά είχε και διασυνδέσεις µε την παρακρατική οργάνωση 

που είχε δηµιουργηθεί εντός του στρατεύµατος καταλαµβάνοντας θέσεις κλειδιά στους 

µηχανισµούς των Σωµάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων ∆υνάµεων. Η οργάνωση αυτή 

χρησιµοποιήθηκε στις εκλογές
47

 αλλά και σ’ όλη την υπόλοιπη περίοδο ως ανάχωµα στις 

προσπάθειες για τον εκδηµοκρατισµό της χώρας.  

 

1.3. Οι εκλογές  του 1961 και οι καταγγελίες για «βία και νοθεία» 

 

Οι εκλογές του 1961 άλλαξαν ριζικά το πλαίσιο στο οποίο κινούταν µέχρι τότε η 

πολιτική ζωή. Για πρώτη φορά εφαρµόστηκε απροκάλυπτα ένα οργανωµένο σχέδιο από 

τµήµατα του κρατικού µηχανισµού µε στόχο την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσµατος 

ασκώντας συστηµατική τροµοκρατία αρχικά εναντίον των οπαδών της Ε∆Α αλλά και 

εναντίον της ΕΚ στη συνέχεια.  

Στα µέσα Σεπτεµβρίου η Ε∆Α κατήγγειλε την ύπαρξη οργανωµένου σχεδίου µε 

σκοπό την άσκηση βίας κατά την προεκλογική περίοδο. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε ότι «οι 

εκλογές θα είναι µια ακόµα επιχείρηση κατά του κοµµουνιστικού κινδύνου» και ότι 

παρόλο που «η κυβέρνηση οµιλεί επισήµως κατά της πόλωσης», αυτή ήταν αναπόφευκτη 

και έπρεπε να κατευθυνθεί «προς το συµφέρον της εθνικοφροσύνης». Σύµφωνα µε το 

συντάκτη του σχεδίου προτεινόταν η δηµιουργία ενός µυστικού επιτελείου δίνοντας 

οδηγίες για το πως θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί η κρατική µηχανή ώστε να καταλάβουν 

οι κεντρώοι ψηφοφόροι ότι «το σηµαντικό δεν είναι το ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη 

φορά» αλλά να µην «παραδοθεί η Ελλάς εις τον κοµµουνισµόν». Παράλληλα οι 

«αριστερίζοντες» έπρεπε να πεισθούν, έστω και µε έµµεση απειλή «να καθίσουν εις τα 

αυγά τους». Ο ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων σύµφωνα µε το σχέδιο ήταν κρίσιµος. 
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Έπρεπε να γίνουν συστάσεις εντός του στρατεύµατος ώστε να ψηφιστούν «εθνικόφρονες», 

ενώ παράλληλα τονιζόταν ο «διαφωτιστικός» ρόλος των ΤΕΑ,
48

 τα οποία µπορούσαν να 

ασκήσουν µεγάλη πίεση στις µικρές επαρχιακές πόλεις και χωριά που βρίσκονταν ώστε να 

εξουδετερώσουν κάθε δράση των «αριστεριζόντων».
49

 Η κυβέρνηση µε µια χλιαρή 

ανακοίνωση απέδωσε την σύνταξη αυτού του κειµένου σε «ανεύθυνα πρόσωπα» ενώ τα 

κόµµατα του κέντρου υποβάθµισαν το γεγονός, πιθανώς διότι θεώρησαν ότι θα µπορούσαν 

να ωφεληθούν και τα ίδια από έναν περιορισµό κινήσεων της Ε∆Α κατά της διάρκεια της 

προεκλογικής περιόδου. Τα γεγονότα όµως πήραν τεράστιες διαστάσεις και αποτέλεσαν 

κορυφαίο ζήτηµα πολιτικής αντιδικίας για τα επόµενα χρόνια.
50

 

 Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη την 1η Οκτωβρίου, µε τον 

Καραµανλή να δίνει έµφαση στην οικονοµική σταθερότητα και την αύξηση του εθνικού 

εισοδήµατος, κάνοντας παράλληλα αναφορές και για την ανάγκη αναθεώρησης του 

                                                 
48

 Τα ΤΕΑ (Τάγµατα Εθνοφυλακής Αµύνης) σχηµατίστηκαν αµέσως µετά τη λήξη του εµφυλίου ως 

«αντιστάθµισµα της συνωµοτικής δραστηριότητας των Κοµµουνιστών». Οργανώθηκαν στις µικρές πόλεις και 

στα χωριά και αποτελούνταν από επιλεγµένους εν ενεργεία αξιωµατικούς και από τον ντόπιο πληθυσµό της 

κάθε περιοχής. Στα ΤΕΑ στρατεύονταν ιδιώτες ηλικίας 18-40 και η θητεία τους είχε 6µηνη διάρκεια. Η 

αποστολή τους ήταν «η εξασφάλισις της τάξεως και τη εσωτερικής ασφαλείας της χώρας, δι’ εξουδετερώσεως 

πάσης εκδηλώσεως των Κοµµουνιστών, εν στενή συνεργασία µετά των Σωµάτων Ασφαλείας και του Στρατού 

εκστρατείας». Κάθε ΤΕΑ ήταν οργανωµένο σε 4-6 λόχους και σε ορισµένες περιπτώσεις η δύναµή τους 

µπορούσε να φτάσει τα 600 άτοµα, ενώ επειδή θεωρούνταν στρατιωτικά τµήµατα υπάγονταν στους 

στρατιωτικούς νόµους. Κυριότερο καθήκον των Αξιωµατικών των ΤΕΑ αποτελούσε η «καλλιέργεια και 

διατήρησις υψηλού εθνικού φρονήµατος των κατοίκων της περιοχής» και «η αντιµετώπισις της προπαγάνδας 

και των επιχειρηµάτων των κοµµουνιστών». Αξιοσηµείωτο είναι ότι στους κανονισµούς που υπάγονταν τα 

ΤΕΑ, αναφερόταν ότι τιµωρούταν αυστηρότατα οποιαδήποτε ανάµειξή τους σε πολιτικές ενέργειες ή 

προσπάθειες επηρεασµού του πολιτικού φρονήµατος των πολιτών. Παρόλα αυτά είναι γνωστό ότι 

χρησιµοποιήθηκαν ως µέτρο πίεσης των εκάστοτε κυβερνήσεων προς τους κατοίκους, κυρίως της υπαίθρου, 

µε κορύφωση την προεκλογική περίοδο του 1961. Τη δεκαετία του 1950 υπήρχαν στην περιοχή της 

Ηπείρου-Στερεάς Ελλάδος-Θεσσαλίας 50 Μονάδες ΤΕΑ, στην δυτική Μακεδονία 31, στην κεντρική, 

ανατολική Μακεδονία και Θράκη 41 και στην υπόλοιπη Ελλάδα 21. Ο νοµός µε τα περισσότερα ΤΕΑ ήταν 

των Ιωαννίνων όπου υπήρχαν 9 συνολικά µονάδες, ενώ στην Αθήνα υπήρχε µόνο ένα ΤΕΑ στην Κηφισιά. 

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Υπουργείο Στρατιωτικών/Γενικό Επιτελείο Στρατού, Οδηγίαι διά την 

οργάνωσιν και χρησιµοποίησιν των Μονάδων Εθνοφυλακής Αµύνης (ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ), Στρατιωτικόν 

Τυπογραφείο, Αθήναι 1950. Γενικόν Επιτελείον Στρατού, ΕΕ 86-10 Μνηµόνιον Αξιωµατικού ΤΕΑ, 

Στρατιωτικόν Τυπογραφείο, Αθήνα 1958. Υπουργείον Εθνικής Αµύνης/Γενικόν Επιτελείον Στρατού, 

Οδηγίαι επί της αποστολής και του έργου των Τ.Ε.Α. (ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ), Αθήναι 1958. 
49

 Λιναρδάτος, Σ., ό.π., 57-58. 
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 Ο ίδιος ο Γ. Παπανδρέου κατήγγειλε ως πρωθυπουργός το Φεβρουάριο του 1965 την ύπαρξη ενός 

µυστικού σχεδίου µε την επωνυµία «Περικλής» το οποίο ξεκίνησε να καταρτίζεται από το 1959 και 

ολοκληρώθηκε λίγο πριν την προεκλογική περίοδο, τον Αύγουστο του 1961. Το σχέδιο είχε συνταχθεί από 

την ΚΥΠ, σε συνεργασία µε το ΓΕΕΘΑ και προέβλεπε την άσκηση ψυχολογικού πολέµου εναντίον του 

«εσωτερικού εχθρού». Η χώρα θα χωριζόταν στους «µπλε» και στους «κίτρινους» και σκοπός του σχεδίου 

ήταν η άσκηση ψυχολογικής πίεσης και σωµατικής βίας των «κιτρίνων» καθώς και η παρεµπόδιση κάθε 

είδους δραστηριότητάς τους στην καθηµερινή ζωή. Κύριοι συντελεστές του σχεδίου ήταν οι Στρατηγοί 

Καρδαµάκης, Γωγούσης, Νατσίνας, ο Αρχηγός της αστυνοµίας Ρακιτζής και το υψηλόβαθµο στέλεχος της 

ΚΥΠ και µετέπειτα δικτάτορας Αντισυνταγµατάρχης Παπαδόπουλος Γεώργιος. Την ύπαρξη του σχεδίου 

αρνήθηκε κατηγορηµατικά η ΕΡΕ. Για περισσότερες πληροφορίες Γεροζήσης, Τ., Το Σώµα των 

Αξιωµατικών και η Θέση του στην Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία, Εκδόσεις ∆ωδώνη, Ιωάννινα 1996 τ. 3, 999-

1001. 
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συντάγµατος. Από την άλλη, ο Παπανδρέου έχοντας ως άξονα στις διακηρύξεις του το 

κράτος δικαίου που  «θα συνδυάζεται µε πολιτικές ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη» 

υποσχέθηκε κατάργηση των έκτακτων µέτρων και περιορισµό των πιστοποιητικών 

φρονηµάτων. Συχνές ήταν επίσης και οι αναφορές του για καθιέρωση δωρεάν παιδείας.  

Το αποτέλεσµα των εκλογών της 29ης Οκτωβρίου θα µπορούσε να θεωρηθεί ένας 

εκλογικός θρίαµβος της ΕΡΕ αφού έπαιρνε την απόλυτη πλειοψηφία τόσο στη Βουλή µε 

176 έδρες όσο και στο εκλογικό σώµα µε ποσοστό 50,8%. ∆εύτερο κόµµα ερχόταν ο 

συνασπισµός της ΕΚ και του ΚΠ µε 33,7% και 100 έδρες (86 η ΕΚ και 14 το ΚΠ), ενώ το 

ΠΑΜΕ περιορίστηκε στην τρίτη θέση λαµβάνοντας 14,6% και 24 έδρες. Ειδικά σε 

ορισµένες περιοχές στην Επαρχία, τα ποσοστά της ΕΡΕ ήταν τεράστια, στην Ήπειρο
51

 

µάλιστα συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά µε 61,1% ενώ συγκεκριµένα στην επαρχία 

Μετσόβου έλαβε το µεγαλύτερο ποσοστό πανελλαδικά µε 90,2%.
52

 Τα αποτελέσµατα 

προκάλεσαν κατάπληξη στις ηγεσίες τόσο της Ε∆Α όσο και της ΕΚ που δεν είχαν 

συνειδητοποιήσει µέχρι και την τελευταία στιγµή το µέγεθος εµπλοκής του παρακράτους 

στην εκλογική διαδικασία. Αυτό οδήγησε στην καταγγελία του εκλογικού αποτελέσµατος 

από την ΕΚ ως προϊόντος «βίας» και «νοθείας» και αποτέλεσε την έναρξη του «ανένδοτου 

αγώνα» από τον Γ. Παπανδρέου, µε τον οποίο µετατράπηκε ο διπολισµός που υπήρχε στην 

ελληνική κοινωνία ανάµεσα σε «εθνικόφρονες» και «µη εθνικόφρονες» σε µια νέα 

διαιρετική τοµή ανάµεσα σε δεξιές και αντιδεξιές δυνάµεις.  

 

1.4. Ο «Ανένδοτος Αγώνας» 

 

Η καταγγελία της «βίας και νοθείας» των εκλογών και η κήρυξη του «ανένδοτου» 

άνοιξαν τη νέα δεκαετία και θα εξέφραζαν κάτι πολύ περισσότερο από µια συγκυριακή 

εκλογική αµφισβήτηση. Στην ουσία στρέφονταν εναντίον όλων των εσωτερικευµένων 

παραµέτρων µιας µακράς ιστορικής πορείας, που στηριζόταν στην εκατέρωθεν 

συναποδοχή του αξιώµατος ότι η βία, η καταστολή και η χειραγώγηση αποτελούσαν 

αναγκαίες συνιστώσες της πραγµατικότητας.
53

 Από τότε και στο εξής, η πολιτειακή 

οµαλότητα θα εµφανιζόταν ως προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία των θεσµών. Η ήττα 

                                                 
51

 Αξιοσηµείωτο είναι να αναφερθεί ότι στα Ιωάννινα στηρίχτηκε προνοµιακά ένας υποψήφιος βουλευτής 

της ΕΡΕ, ο Ευάγγελος Αβέρωφ ο οποίος έλαβε τις διπλάσιες σχεδόν ψήφους από αυτούς του 1958. 
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 Νικολακόπουλος Η., Η Καχεκτική ∆ηµοκρατία, ό.π., 278. 
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 Τσουκαλάς, Κ., ό.π., 43. 
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του νεοσύστατου κόµµατος δεν ενεργοποίησε διαλυτικές τάσεις, αφού οι συνθήκες 

διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έδωσαν στην ΕΚ το συσπειρωτικό στοιχείο που της 

έλειπε.
54

 Αµέσως µετά τις εκλογές και τον σχηµατισµό της κυβέρνησης Καραµανλή οι 

αντιδράσεις για τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν την προεκλογική περίοδο και το 

αποτέλεσµα των εκλογών, πήραν τη µορφή µιας έντονης και τεκµηριωµένης 

αµφισβήτησης από τη µεριά τόσο της ΕΚ όσο και της Ε∆Α. Αυτή η αµφισβήτηση 

αποτέλεσε την κύρια γραµµή της αντιπολιτευτικής στρατηγικής που υιοθέτησε η 

κοινοβουλευτική οµάδα της ΕΚ. Η καταγγελτική γραµµή που ακολούθησε η 

αντιπολίτευση εντός του Κοινοβουλίου, ζητώντας ξανά εκλογές και µη αναγνωρίζοντας το 

αποτέλεσµα ονοµάστηκε επιγραµµατικά από τον ίδιο τον Γ. Παπανδρέου ως «Ανένδοτος 

Αγώνας». Αρχικά, έγιναν προσπάθειες να παραπεµφθεί ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός 

∆όβας και τα κυριότερα στελέχη της κυβέρνησής του σε Ειδικό ∆ικαστήριο, ενώ 

συγχρόνως τέθηκε και το ζήτηµα του ελέγχου των Ενόπλων ∆υνάµεων και των 

παρακρατικών οργανώσεων που δρούσαν εντός του χώρου τους.
55

 Εκτός κοινοβουλίου, η 

ΕΚ οργάνωσε δηµόσιες συγκεντρώσεις όπου πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε η νεολαία της. 

Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν και µαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις µε σαφή πολιτικά 

χαρακτηριστικά (επίκληση για «∆ηµοκρατία» κα), ενώ η κυβέρνηση αντιδρώντας 

προχώρησε στο κλείσιµο του Πανεπιστηµίου. Οι κινητοποιήσεις αυτές πήραν τη µορφή 

καταγγελίας όχι µόνο της κυβέρνησης αλλά και του «κράτους της ∆εξιάς» εν γένει και 

εκφράστηκαν συµβολικά µε την επίκληση του ακροτελεύτιου άρθρου του Συντάγµατος (1-

1-4).
56

 Σηµαντικός σταθµός στον «ανένδοτο αγώνα» αποτέλεσε η προσπάθεια της ΕΚ να 

διοργανώσει ανοιχτή συγκέντρωση στην Αθήνα στις 20 Απριλίου 1962, γεγονός το οποίο 

απαγορεύτηκε από την κυβέρνηση. Η ΕΚ αρνήθηκε να υπακούσει µε αποτέλεσµα να 

υπάρξουν πρωτοφανείς, για τα δεδοµένα της εποχής, επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας µε 

ευρεία χρήση δακρυγόνων, συγκρούσεις σώµα µε σώµα διαδηλωτών µε την αστυνοµία και 

                                                 
54

 Έχει γραφτεί µάλιστα ότι η ηγεσία της ΕΚ διόγκωνε εσκεµµένα τις διάφορες παρεµβάσεις και 

παρεκτροπές που δηµιούργησαν οι µηχανισµοί του (παρά)κράτους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου. ∆ιαµαντόπουλου, Θ., Η ελληνική πολιτική: Εικοστός αιώνας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1997, 

190. 
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 Η σκληρή κριτική της ΕΚ προς τις Ένοπλες ∆υνάµεις δεν αφορούσε το σύνολο των στελεχών του στρατού 

που αποτελούταν κυρίως από χαµηλόβαθµους αξιωµατικούς και οπλίτες θητείας (“µέλη του λαού”). Πήρε 

προσωπικό χαρακτήρα προς την ηγεσία του στρατεύµατος. Ο ίδιος ο Παπανδρέου αποκάλεσε τον Α/ΓΕΣ 

Στρατηγό Καρδιµάκη ως «ανάξιο ηγέτη». Βλ. Χρηστίδης, Χ., «Ανένδοτος Αγώνας: Η Αιχµή του ∆όρατος» 

στο Η Σύντοµη ∆εκαετία του ’60, ό,π., 174 και Λιναρδάτος, Σ., ό.π., 117-120. 
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σοβαρούς τραυµατισµούς.
57

 Είναι η πρώτη φορά µεταπολεµικά που δηµιουργήθηκε ένα 

τέτοιο κλίµα από «εθνικόφρων» κόµµα δείχνοντας ότι ήταν δυνατόν ένα «µέτωπο βάσης» 

ανάµεσα στις αντικυβερνητικές δυνάµεις του Κέντρου και την Αριστερά.
58

 Πράγµατι, 

µετά τις εκλογές του 1961 είχε δηµιουργηθεί ένα πλατύ προοδευτικό κοινωνικό κίνηµα, 

µακριά από την καθαρά κοµµουνιστική Αριστερά, ζητώντας αληθινά δηµοκρατικούς 

θεσµούς σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παρ’ όλες τις εκσυγχρονιστικές 

προσπάθειες που γίνονταν τα τελευταία χρόνια στην τεχνική υποδοµή της χώρας και τη 

βιοµηχανία, ευρύτατα στρώµατα εργαζοµένων, επιστηµόνων, φοιτητών κτλ δεν ήθελαν ο 

εκσυγχρονισµός  να περιοριστεί µόνο εκεί επιθυµώντας εκδηµοκρατικοποίηση των 

θεσµών, κατάργηση του µονοκοµµατικού κράτους και των καταλοίπων του Εµφυλίου, 

περιορισµό της βασιλικής εξουσίας και λαϊκότερη και πιο σύγχρονη παιδεία.
59

 Στην 

συνέχεια, η ΕΚ έλαβε την απόφαση για µια «πορεία προς το λαό» και ενέτεινε τη 

γενικευµένη πολιτική αντιπαράθεση προχωρώντας σε ανοιχτές συγκεντρώσεις στις 

κυριότερες πόλεις της Ελλάδος. Αυτό άρχισε να µεταβάλει το πολιτικό κλίµα στην 

Επαρχία όπου οι πιέσεις του κρατικού µηχανισµού λειτουργούσαν σχεδόν απαγορευτικά 

για τη δηµόσια έκφραση της αντιπολίτευσης.  

Ο «Ανένδοτος», εκτός από την χρησιµότητα που είχε εναντίον της κυβέρνησης 

προσφέροντας διέξοδο στη συµπιεσµένη κοινωνική δυσαρέσκεια, λειτούργησε και ως 

κυρίαρχο στοιχείο εσωτερικής συνοχής της ΕΚ. Για να διασφαλίσει την πολιτική της 

επιβίωση η ΕΚ έπρεπε να εδραιώσει ορισµένα χαρακτηριστικά που θα της άνοιγαν το 

δρόµο για µια εκλογική επιτυχία. Προσπάθεια εξαιρετικά δύσκολη, γιατί  ο πολιτικός 

χώρος που επιχείρησε να καλύψει είχε εκρηκτικό παρελθόν διασπάσεων και 

αντιπαλοτήτων χωρίς η ιδεολογική ταυτότητα του να ήταν πάντα ξεκάθαρη και σταθερή. 

Εξάλλου, χρειαζόταν να εδραιωθεί και ο αρχηγός του νεοσύστατου κόµµατος, ο οποίος 

συχνά αντιµετώπιζε την κριτική των ηγετών των υπόλοιπων πολιτικών οµάδων που το 
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 Οι συγκρούσεις διήρκησαν αρκετές ώρες και χρειάστηκε η κινητοποίηση 4.500 αστυνοµικών και χρήση 
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συγκροτούσαν.
60

 Έτσι, η ένταση του  αντιπολιτευτικού αγώνα οδήγησε τελικά στην 

καθολική ενοποίηση του κεντρώου χώρου και µετέτρεψε την συνοµοσπονδία πολιτικών 

οµάδων σε ένα οργανωµένο κόµµα. Αυτός ο µετασχηµατισµός αποφασίστηκε από την 

κοινοβουλευτική οµάδα της ΕΚ στις 26 Ιουλίου 1962 και συνεπαγόταν τη διάλυση των 

κοµµάτων που συµµετείχαν στη δηµιουργία της.
61

 

Η κυβέρνηση Καραµανλή προχωρώντας σε ορισµένα βήµατα εκδηµοκρατισµού,
62

 

όπως η κατάργηση του στρατοπέδου εκτόπισης του Αγίου Ευστρατίου, καθώς και σε 

κοινωνικές παροχές στον αγροτικό πληθυσµό, προσπάθησε να αµβλύνει το κλίµα της 

πολιτικής οξύτητας, χωρίς όµως να έχει κάποιο αποτέλεσµα. Η ΕΚ από το καλοκαίρι του 

1962 άρχισε να κλιµακώνει τον «αγώνα» της, στηριζόµενη πλέον και στην κοινωνική 

δυσαρέσκεια που έκανε την εµφάνισή της στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, στήριξε τα 

µαχητικά αγροτικά συλλαλητήρια σε µεγάλες επαρχιακές πόλεις,
63

 ενώ είχε συµµετοχή σε 

όλες τις απεργίες και τις εργατικές κινητοποιήσεις που πολλαπλασιάζονταν µέρα µε τη 

µέρα. Παράλληλα, όπως θα αναφερθούµε και παρακάτω, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τις µαθητικές και φοιτητικές διεκδικήσεις που άρχισαν τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους µε 

βασικό αίτηµα τη διάθεση του 15% του προϋπολογισµού για την Παιδεία.
64

 

Την ίδια περίοδο έκαναν την εµφάνισή τους και τα πρώτα σηµάδια της ρήξης 

ανάµεσα στα Ανάκτορα και τον Πρωθυπουργό. Ο Καραµανλής, θέλοντας να δείξει πως 

είναι διατεθειµένος να συγκρουστεί, απέστειλε, τον Οκτώβριο του 1962, αναλυτικό 

υπόµνηµα στον βασιλιά Παύλο τονίζοντας ορισµένες διαφωνίες του. Μάλιστα, λίγους 

µήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1963, εκδήλωσε δηµόσια την πρόθεσή του να 

προχωρήσει σε συνταγµατική µεταρρύθµιση η οποία θα µείωνε την επιρροή του 

Στέµµατος στην ελληνική πολιτική ζωή και θα ενίσχυε τις δυνατότητες της εκτελεστικής 

εξουσίας. Παράλληλα, για να επιταχύνει τις διαδικασίες της αναθεώρησης, συγκρότησε 
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Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, χωρίς όµως να επιτύχει κάποιο αποτέλεσµα αφού για 

την αναθεώρηση του συντάγµατος απαιτούνται ενισχυµένη πλειοψηφία των 2/3 της 

Βουλής, κάτι που δεν µπορούσε να επιτευχθεί λόγω του ότι τόσο η ΕΚ όσο και η Ε∆Α, δεν 

δέχτηκαν να λάβουν καν µέρος στην διαδικασία,
65

 ενώ οι µετέπειτα πολιτικές εξελίξεις 

υπήρξαν ραγδαίες. 

Το γεγονός που αποτέλεσε την κορύφωση της πολιτικής κρίσης, συνέβη στις 23 

Μαΐου 1963. Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ της παγκόσµιας ειρήνης, που είχε 

οργανωθεί από αριστερές οργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, ο βουλευτής της Ε∆Α Γρηγόρης 

Λαµπράκης δέχτηκε δολοφονική επίθεση από παρακρατικές οµάδες µε αποτέλεσµα να 

χάσει τη ζωή. Ο Λαµπράκης, έχοντας µαχητική δραστηριότητα σε πολλά ζητήµατα, είχε 

έρθει αρκετά συχνά σε σύγκρουση µε το Παλάτι και µε την κυβέρνηση κάνοντάς τον 

ιδιαίτερα αγαπητό ακόµα και σε κύκλους εκτός του κόµµατός του. Το γεγονός αυτό 

αποτυπώθηκε στην κηδεία του, όπου ακολούθησε µια από τις µαζικότερες διαδηλώσεις 

στην µεταπολεµική Ελλάδα, δείχνοντας τις ευρύτερες διαστάσεις που είχε λάβει η 

δολοφονία. Στις έρευνες που ακολούθησαν, δεν προέκυψε κάποια άµεση παρέµβαση της 

κυβέρνησης Καραµανλή στην οργάνωση της δολοφονίας, φάνηκαν όµως οι υπόγειες 

διασυνδέσεις του παρακράτους µε στελέχη της Χωροφυλακής, πράγµα που δηµιούργησε 

συνθήκες πολιτικής κρίσης και όξυνε τους ήδη υψηλούς τόνους της φραστικής 

αντιπαράθεσης στην πολιτική ζωή.  

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίµα προστέθηκε και η δηµόσια διαφωνία του 

Πρωθυπουργού µε τον Θρόνο σχετικά µε τη σκοπιµότητα της επίσηµης επίσκεψης που 

σχεδίαζε να πραγµατοποιήσει η βασιλική οικογένεια στο Λονδίνο. Αυτή η σύγκρουση της 

Κυβέρνησης µε τα Ανάκτορα έµελλε να είναι και η τελευταία, αφού στις 11 Ιουνίου ο 

Καραµανλής υπέβαλλε την παραίτησή του, κάνοντας µάλιστα εισήγηση για τη διενέργεια 

εκλογών από τις οποίες θα προέκυπτε βουλή µε αναθεωρητικό χαρακτήρα. Η πρότασή του 

δεν έγινε δεκτή και ο ίδιος αναχώρησε προσωρινά από την Ελλάδα παραχωρώντας τη 

διοίκηση της ΕΡΕ σε τριµελή επιτροπή.
66

 Η αποχώρηση του αρχηγού της ΕΡΕ έγινε δεχτή 

µε ενθουσιασµό και αγαλλίαση από την ΕΚ, που έβλεπε πλέον ότι άνοιγε ο δρόµος προς 

µια εκλογική επιτυχία. Θα ήταν παράλειψη όµως, να µην αναφερθεί ότι τόσο η ΕΚ όσο 

και η Αριστερά δεν στάθηκαν στο γεγονός ότι µετά από παρέµβαση του Θρόνου, 

αναγκάστηκε σε παραίτηση ο εκλεγµένος, έστω και µε «ύποπτες» εκλογικές διαδικασίες, 
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πρωθυπουργός της χώρας.
67

 Έχει υποστηριχθεί µάλιστα, ότι βρισκόταν σε εξέλιξη µια 

προσπάθεια, κινούµενη από τους χώρους του Παλατιού, για τη δηµιουργία ενός νέου 

µεγάλου συνασπισµού µε την σύµπραξη µετριοπαθών στοιχείων της ΕΡΕ και της ΕΚ, κάτι 

που θα το ευνοούσε και ο αµερικανικός παράγοντας.
68

 

∆ιάδοχος του Καραµανλή ψηφίστηκε από τη Βουλή ο εξωκοινοβουλευτικός 

υπουργός Παναγιώτης Πιπινέλης. Η στάση του Παπανδρέου συνεχίστηκε αδιάλλακτη, 

γεγονός που τον έφερε και σε σύγκρουση µε τον Σ. Βενιζέλο, συνιδρυτή της ΕΚ, οποίος 

µετά την αποχώρηση του Καραµανλή, διέβλεπε την δυνατότητα για τη δηµιουργία ενός 

µεγάλου αστικού κόµµατος σε συνεργασία µε την ΕΡΕ, αποκαλύπτοντας µάλιστα 

µυστικές διαπραγµατεύσεις του ίδιου του Παπανδρέου µε την ηγεσία της ΕΡΕ για κοινή 

κάθοδο στις εκλογές του 1961 και µετέπειτα κυβερνητική συνεργασία. Αυτό προκάλεσε 

την οργή του προέδρου της ΕΚ και την διαγραφή του Σ. Βενιζέλου από το κόµµα.
69

  Από 

τους πρώτους νόµους που ψήφισε η νέα κυβέρνηση ήταν µια µικρή τροποποίηση του 

ισχύοντα εκλογικού νόµου «ενισχυµένης αναλογικής» εγκαινιάζοντας µε αυτόν τον τρόπο 

µια µακρά προεκλογική περίοδο, καθώς η ηµεροµηνία διεξαγωγής των νέων εκλογών 

καθορίστηκε για τις 3 Νοεµβρίου. Κατά τους µήνες Αυγούστου και Σεπτεµβρίου ξέσπασε 

νέα σφοδρή σύγκρουση µεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης µε κύριο αίτηµα την 

παραίτηση της κυβέρνησης Πιπινέλη, πριν την διεξαγωγή των εκλογών, ώστε να 

διασφαλιστεί το αδιάβλητό τους.
70

 Ο Γ. Παπανδρέου έφτασε στο σηµείο να απειλήσει µε 

αποχή εάν δεν γινόταν δεκτό το αίτηµά του.
71

 Την ίδια στιγµή, ο Καραµανλής µε επιστολή 

του από τη Ζυρίχη προς τον βασιλιά, ζήτησε την αναβολή της εκλογικής αναµέτρησης 

λόγω της τεταµένης κατάστασης. Τελικά επικράτησε η θέση της ΕΚ και ο Πιπινέλης 

παραχώρησε τη θέση του στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου Στυλιανό Μαυροµιχάλη, ο 
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οποίος διορίστηκε από τον Βασιλιά υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Ο Μαυροµιχάλης  

προχώρησε και στη λήψη µέτρων για την διασφάλιση της οµαλότητας και την αποφυγή 

επανάληψης των γεγονότων της προηγούµενης εκλογικής αναµέτρησης.
72

 

 

1.5. Η Κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου. 

 

Η προεκλογική περίοδο που ακολούθησε κινήθηκε σε κλίµα έντασης χωρίς όµως 

να επαναληφθούν τα περιστατικά του 1961. Το αποτέλεσµα των εκλογών της 3ης 

Νοεµβρίου περιέπλεξε τα πράγµατα. Οι δυνάµεις του Κέντρου αύξησαν θεαµατικά τα 

ποσοστά τους, η ΕΡΕ έχασε ένα µεγάλο µέρος της δύναµής της και η Ε∆Α παρέµεινε 

σταθερή. Συγκεκριµένα, το κόµµα του Γεωργίου Παπανδρέου ήρθε πρώτο, λαµβάνοντας 

το 42% και 136 έδρες, η ΕΡΕ έλαβε το 39,4% µε µόλις έξι λιγότερες, η Ε∆Α το 14,3% και 

28 έδρες ενώ το ΚΠ του Μαρκεζίνη το 3,7% µε µόλις δυο έδρες. Το αποτέλεσµα αυτό είχε 

ως συνέπεια να µην µπορεί κανένα κόµµα να σχηµατίσει αυτοδυναµία. 

Η Ένωση Κέντρου, ως νικητής των εκλογών, ζήτησε από τον βασιλιά την εντολή 

σχηµατισµού κυβέρνησης, κάνοντας όµως σαφές ότι δεν θα δεχόταν οποιαδήποτε στήριξη 

είτε από την ΕΡΕ, είτε από την Ε∆Α. Μετά από µικρές αµφιταλαντεύσεις, ο βασιλιάς 

Παύλος ανέθεσε την πρωθυπουργία στον Παπανδρέου, παρά τις αντιρρήσεις του 

Καραµανλή. Η νέα κυβέρνηση ορκίστηκε στις 8 Νοεµβρίου χωρίς όµως να εξασφαλίσει 

την απόλυτη πλειοψηφία στη βουλή, αποκτώντας έτσι, από την αρχή ακόµα, έναν 

προσωρινό χαρακτήρα.
73

 

Από τις πρώτες µέρες, η νέα κυβέρνηση εξήγγειλε ή άρχισε να θέτει σε εφαρµογή 

«φιλολαϊκά» µέτρα και φάνηκε «γενναιόδωρη» σε κοινωνικές παροχές,
74

 όχι όµως χωρίς 

αντιδράσεις,
75

 ενώ συγχρόνως προώθησε και µια φιλελευθεροποίηση της δηµόσιας ζωής, 

κατορθώνοντας µε αυτό τον τρόπο να διευρύνει την εκλογική της βάση. Χαρακτηριστικό 
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ήταν ότι ξεκίνησε τις προσπάθειες για άρση ορισµένων συνεπειών του Εµφυλίου Πολέµου 

καθώς και για την αναβάθµιση της Παιδείας, ενώ προχώρησε και σε µερική ανανέωση της 

ηγεσίας του στρατεύµατος. Παράλληλα, έκανε σαφές στο εξωτερικό ότι θα ακολουθούσε 

µια ποιο αυτοτελής εξωτερική πολιτική χωρίς όµως να αµφισβητήσει, σε καµία 

περίπτωση, τη θέση της Ελλάδος στη ∆υτική Συµµαχία. 

Η ΕΡΕ, βρισκόµενη πλέον στη θέση της αντιπολίτευσης, έδειχνε να χάνει την 

δυναµική της και εµφάνιζε σηµάδια κόπωσης. Μάλιστα, στις 9 ∆εκεµβρίου, ο 

Καραµανλής ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ενεργό πολιτική δράση και την 

ηγεσία του κόµµατος αποφασίζοντας να αναχωρήσει για το εξωτερικό, γεγονός που 

επιδείνωσε την κατάσταση στην συντηρητική παράταξη. Νέος πρόεδρος της ΕΡΕ 

ορίστηκε, µετά από υπόδειξη του Καραµανλή, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος. 

Ο Παπανδρέου, αναγνωρίζοντας ότι το κλίµα στην ελληνική κοινωνία είχε αρχίσει 

να αλλάζει, ζήτησε ψήφο εµπιστοσύνης από τη βουλή, την οποία και έλαβε στις 23 

∆εκεµβρίου, µε την στήριξη όµως και της Ε∆Α. Ο πρωθυπουργός, όπως ήδη είχε 

εξαγγείλει, δεν αποδέχτηκε τη στήριξη της Αριστεράς και ζήτησε τη διάλυση της βουλής 

και την προσφυγή στις κάλπες,
76

 θεωρώντας ότι είχε πλέον τη δυνατότητα να πετύχει την 

αυτοδυναµία. Παρά τη διαφωνία της ΕΡΕ, ο Βασιλιάς έκανε δεκτή την πρόταση και ο 

Παπανδρέου παραιτήθηκε στις 30 ∆εκεµβρίου, παραχωρώντας τη θέση του στον νέο 

υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Παρασκευόπουλο.
77

 Οι νέες εκλογές θα διεξάγονταν 

στις 16 Φεβρουαρίου 1964 µε το ισχύοντα τότε εκλογικό σύστηµα. 

Οι τελευταίες εκλογές της περιόδου που εξετάζουµε κατέληξαν σε εκλογικό 

θρίαµβο της ΕΚ, η οποία κατάφερε µέσα σε λίγους µόνο µήνες, να αυξήσει τη δύναµή της 

κατά 10%. Συγκεκριµένα, έλαβε το 52,7% που τις εξασφάλισε 171 έδρες στη νέα βουλή, 

πετυχαίνοντας έτσι µια ισχυρή αυτοδυναµία. Η επικράτηση της ΕΚ απέφερε και 

σηµαντική ανανέωση του κεντρώου πολιτικού προσωπικού,
78

 δηµιουργώντας µια συµπαγή 

οµάδα νέων βουλευτών εντός του κόµµατος.
 79

  Αρκετά πιο πίσω, η ΕΡΕ σε συνεργασία µε 

                                                 
76

 Βέβαια και η ΕΡΕ έδειξε ότι θα µπορούσε να προσφέρει ψήφο «ανοχής» στην νέα κυβέρνηση αλλά ο 

Παπανδρέου αρνήθηκε κατηγορηµατικά για να µην γίνει δέσµιος της δεξιάς, η οποία θα µπορούσε ανά πάσα 
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το ΚΠ έλαβε το 35,3%  των ψήφων, εξασφαλίζοντας 107 έδρες ενώ στην τρίτη θέση, η 

Ε∆Α µε 11,8% εξέλεξε 22 βουλευτές. Η χώρα έµπαινε πλέον, σε µια καινούρια περίοδο, 

αποκτώντας µια νέα προοδευτική κυβέρνηση που διέθετε τη δύναµη, λόγω της µεγάλης 

αυτοδυναµίας της, να επιφέρει ριζικές αλλαγές. Η αρχή αυτής της νέας περιόδου 

σφραγίστηκε όµως και από δυο θανάτους. Ο άτυπος συναρχηγός της κεντρώας παράταξης, 

Σοφοκλής Βενιζέλος, πέθανε ξαφνικά λίγες µέρες πριν την εκλογική αναµέτρηση, ενώ στις 

6 Μαρτίου εξέπνευσε και ο βασιλιάς Παύλος αφήνοντας τον θρόνο στον γιο του, 

Κωνσταντίνο Β΄, ο οποίος λόγω του νεαρού της ηλικίας του θεωρούταν πολιτικά 

άφθαρτος και χωρίς αντιπαλότητες µε κάποια από τις πολιτικές παρατάξεις. 

Η νέα κεντρώα κυβέρνηση, από την αρχή ακόµα της θητείας της, εξέφρασε την 

πρόθεση να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός ευρύτατου µεταρρυθµιστικού 

προγράµµατος, όµως το πολιτικό πλαίσιο µετά τις εκλογές είχε και αυτό αλλάξει, 

αναδεικνύοντας συγκρούσεις στο εσωτερικό και των τριών κοµµάτων του ελληνικού 

κοινοβουλίου. Η ΕΚ, παρά την επιτυχία της, δεν µπόρεσε να αναπτύξει τη νοοτροπία ενός 

ενιαίου κόµµατος µε σταθερές δοµές, µηχανισµούς και κοινή ιδεολογία, έχοντας ως µόνο 

συνεκτικό στοιχείο την χαρισµατική προσωπικότητα του Παπανδρέου. Γύρω από αυτόν 

είχαν συγκεντρωθεί στελέχη προερχόµενα από ένα ευρύ φάσµα πολιτικών καταβολών, 

από την αντιµοναρχική αριστερά µέχρι τη φιλοβασιλική δεξιά, γεγονός που προκαλούσε 

συνέχεια ενδοκοµµατικές προστριβές. Στην αντίπερα όχθη, η ΕΡΕ ένα κόµµα κατεξοχήν 

αρχηγικό αναγκαζόταν πλέον να λειτουργεί χωρίς τον ιστορικό ηγέτη της έχοντας χάσει 

ένα πολύ µεγάλο µέρος της εκλογικής της δύναµης. Παράλληλα, ο νέος αρχηγός της 

Κανελλόπουλος, παρόλο που είχε δηµοκρατικές καταβολές, δεν κατάφερε να δώσει νέα 

δυναµική στο κόµµα και να ξεπεράσει τις εµφυλιοπολεµικές αγκυλώσεις ορισµένων 

στελεχών του, ενώ ένα µικρό µέρος που κινούταν στα δεξιά άκρα της παράταξης, άρχισε 

να αυτονοµείται και να δείχνει εχθρική στάση απέναντι στο κοινοβουλευτικό πολίτευµα.
80

 

Ταυτόχρονα, προβλήµατα άρχισαν να ανακύπτουν και στον χώρο της Ε∆Α, παρόλο που 

θεωρούταν ιδεολογικά πιο συµπαγής σε σχέση µε τις άλλες δυνάµεις. Επηρεασµένες από 

την πολιτική και ιδεολογική κρίση στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα, ορισµένες τάσεις 

µέσα στο κόµµα εξέφραζαν την ανάγκη για αποδέσµευση από το ΚΚΕ και άνοιγµα προς 

την κεντροαριστερά, αντίθετα άλλες οµάδες κατηγορούσαν την ηγεσία της Ε∆Α για 

                                                                                                                                                    
εκλέχθηκαν βουλευτές, ο µετέπειτα πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος µε την ΕΡΕ και ο 

Μίκης Θεοδωράκης µε την Ε∆Α. 
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έλλειψη επαναστατικότητας και άκριτη σύµπλευση µε το κέντρο. Τέλος, άρχισε να 

δηµιουργείται κινητικότητα και σε χώρους που λειτουργούσαν έξω από τα πλαίσια του 

κοινοβουλευτισµού και δεν ήθελαν να αποδεχτούν την αλλαγή µετά τις εκλογές της 16ης  

Φεβρουαρίου.  

Στα θέµατα εσωτερικής πολιτικής, η ΕΚ κινήθηκε σε κλίµα εθνικής συµφιλίωσης, 

επιτρέποντας σε µια µεγάλη κατηγορία πολιτών να ανακτήσουν δικαιώµατα και να 

επανενταχθεί ισότιµα στα κοινωνικά δρώµενα ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτηµα του 

ευρύτερου αριστερού χώρου για άρση των συνεπειών του εµφυλίου. Βέβαια, παρά τις 

µεγάλες αλλαγές σχετικά µε τις διώξεις και τον έλεγχο των πολιτικών φρονηµάτων, το όλο 

σύστηµα δεν θίχτηκε στη βάση του αφού παρέµεναν, έστω και τυπικά ανενεργοί, 

ορισµένοι από τους νόµους που στηρίζονταν οι διώξεις εναντίον των αριστερών πολιτών, 

ενώ δεν υπήρχε ούτε καν σκέψη για νοµιµοποίηση του ΚΚΕ. Από την άλλη, ο 

Παπανδρέου δέχτηκε σφοδρές επιθέσεις από την ΕΡΕ αλλά και τη συντηρητική πτέρυγα 

του κόµµατός του, όταν προχώρησε σε σειρά µέτρων για την απελευθέρωση εκατοντάδων 

πολιτικών κρατουµένων στα τέλη του Απριλίου του 1964,
81

 καθώς και µετά τις εντολές 

που έδωσε στις σχετικές υπηρεσίες, ώστε να ικανοποιούνται µε ευκολία οι αιτήσεις 

επαναπατρισµού των λεγόµενων «φυγάδων το Παραπετάσµατος». Βέβαια, ήταν σίγουρο 

ότι ένας από τους στόχους πίσω από αυτά τα µέτρα επιείκειας, ήταν και η αφοµοίωση 

µέρους των αριστερών ψηφοφόρων, που όπως έδειξαν και οι δηµοτικές εκλογές τις 6ης  

Ιουλίου αποτελούσαν µεγάλη δεξαµενή, στην κεντρώα παράταξη.
82

 

Σηµαντικές προσπάθειες έγιναν και σε άλλους τοµείς της εσωτερικής πολιτικής, 

όπως στην κοινωνική πρόνοια, στη δηµόσια υγεία και στην κατοχύρωση εργασιακών 

δικαιωµάτων, προχωρώντας ταυτόχρονα στην υλοποίηση των εξαγγελιών της 

προηγούµενης κυβέρνησης Παπανδρέου, του 1963, ρυθµίζοντας κάποια ζητήµατα των 

αγροτών και ικανοποιώντας οικονοµικά αιτήµατα ορισµένων κατηγοριών δηµοσίων 

υπαλλήλων.
83

 Σηµαντικές εξελίξεις υπήρξαν και στον τοµέα της οικονοµίας, όπου η 

κυβέρνηση ήρθε σε ρήξη µε µερίδα οικονοµικών κύκλων που θίχτηκαν από την εφαρµογή 

ορισµένων µέτρων και αντέδρασαν σε συνεργασία µε την αντιπολίτευση. Η βασική 
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κριτική στράφηκε στην επιβράδυνσης της οικονοµικής ανάπτυξης λόγω της άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής και τις επιπτώσεις που είχε στο ισοζύγιο πληρωµών, της αύξησης 

των τιµών και των κρατικών εξόδων.
84

 Κεντρικός υπήρξε ο ρόλος του νέου υπουργού 

Οικονοµικών, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος έπρεπε να ισορροπήσει ανάµεσα στις 

κοινωνικού περιεχοµένου παροχές που ήθελε να προχωρήσει η κυβέρνηση και στη 

συγκράτηση των δηµοσιονοµικών για να µη χαθεί ο έλεγχος των οικονοµικών δεικτών. Οι 

ουσιαστικότερες αλλαγές επιχειρήθηκαν στον χώρο της παιδείας για τις οποίες θα 

αναφερθούµε σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρακάτω. 

Ο Γεώργιος Παπανδρέου, θεωρώντας ότι ο έλεγχος του στρατεύµατος ήταν 

κοµβικός για την ουσιαστική άσκηση της δηµοκρατικής λειτουργίας, προχώρησε σε 

ορισµένες αλλαγές στην ηγεσία των Ενόπλων ∆υνάµεων, αποφεύγοντας ωστόσο ριζικές 

ανατροπές που θα τον έφερναν σε ρήξη µε τα Ανάκτορα. Τοποθέτησε στη θέση του 

υπουργού Εθνικής Άµυνας τον Παναγιώτη Γαρουφαλιά, µε φιλοµοναρχικό 

προσανατολισµό, έχοντας όµως ως υφυπουργό τον δηµοκρατικό Μιχάλη 

Παπακωνσταντίνου. Ταυτόχρονα, τοποθέτησε ως Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού τον Αντιστράτηγο Ιωάννη Γεννηµατά, ιδιαίτερα αγαπητό στα Ανάκτορα, 

προχωρώντας όµως παράλληλα και σε αναδιαρθρώσεις στο επίπεδο των ανωτέρων 

αξιωµατικών που προκάλεσαν την αντίδραση από την δεξιά παράταξη. Επίσης, θέλοντας 

να δείξει ότι δεν θα ανεχόταν οργανώσεις εντός του κόλπου του Στρατού κατήγγειλε 

ανοιχτά στη Βουλή στις 23 Απριλίου την ύπαρξη της παραστρατιωτικής οργάνωσης Ι∆ΕΑ 

και διαβεβαίωσε ότι είχε σκοπό να τη διαλύσει, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση 

της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Από την άλλη µεριά, το βασιλικό περιβάλλον 

προσπάθησε να κρατήσει χαµηλά τους τόνους σε ό,τι αφορούσε τα θέµατα των Ενόπλων 

∆υνάµεων, χωρίς πάντως να αποφευχθούν προστριβές όπως για παράδειγµα, τον 

Σεπτέµβριο του 1964, όταν έγινε προσπάθεια από τα Ανάκτορα να αλλάξει η ιστορική 

ονοµασία του στρατού ξηράς, από «Ελληνικός Στρατός» σε «Βασιλικός Ελληνικός 

Στρατός»,
85

 κάτι που δεν επιτευχτεί λόγω της µεγάλης αντίδρασης που συνάντησε από την 

πλειοψηφία του πολιτικού κόσµου. 

Στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής, ο Παπανδρέου ακολούθησε νέα γραµµή 

πλεύσης, αµφισβητώντας, το µέχρι τότε, άτυπο «δικαίωµα» των Ηνωµένων Πολιτειών να 
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παρεµβαίνουν στα διεθνή ζητήµατα της Ελλάδος. Σύµφωνα µάλιστα µε ορισµένες 

απόψεις, αυτή ήταν και η αιτία που θα οδηγούσε στην πτώση της κυβέρνησής του. Τον 

Ιούνιο του 1964 οι σχέσεις Ελλάδος – Τουρκίας είχαν οξυνθεί σε επικίνδυνο βαθµό, σε 

σηµείο που να απειλείται ανοιχτή σύγκρουση. Αυτό προκάλεσε την παρέµβαση του 

αµερικάνου προέδρου Λύντον Τζόνσον, ο οποίος προωθούσε την εξεύρεση λύσης κατόπιν 

συµφωνίας των πρωθυπουργών των δύο κρατών. Ο Παπανδρέου, αρνήθηκε σθεναρά να 

συµφωνήσει σε κάτι τέτοιο θεωρώντας ότι µε αυτό τον τρόπο, µετατρεπόταν το Κυπριακό 

από διεθνές ζήτηµα σε µια απλή ελληνοτουρκική διένεξη. Η άρνηση αυτή ενόχλησε τις 

ΗΠΑ και δηµιούργησε ψυχρό κλίµα στις σχέσεις των δύο χωρών. Τα σοβαρά προβλήµατα 

της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήρθαν στο προσκήνιο ξανά τον Αύγουστο όταν η 

Ελλάδα βρέθηκε στα πρόθυρα πολέµου µε την Τουρκία. Συγκεκριµένα, οι Τούρκοι, 

επικαλούµενοι την ανάγκη προστασίας του τουρκοκυπριακού πληθυσµού από τους 

Ελληνοκύπριους, προχώρησαν σε αεροπορικούς βοµβαρδισµούς στην Κύπρο  

προκαλώντας µεγάλες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε πολλές δεκάδες άτοµα. 

Συγχρόνως, η τουρκική κυβέρνηση εκτόξευσε απειλές προς την Ελλάδα για ανοιχτή 

σύγκρουση εφόσον δεν σταµατούσαν οι επιχειρήσεις των Ελληνοκυπρίων. Αρχικά, η 

ελληνική κυβέρνηση έδειξε να αιφνιδιάζεται, εκφράζοντας ακόµα και δυσφορία απέναντι 

στην ελληνοκυπριακή ηγεσία για το κακό επίπεδο συνεννόησης, στη συνέχεια ωστόσο 

προχώρησε σε στρατιωτικές προετοιµασίες, στέλνοντας µάλιστα και µια Μεραρχία από 

την Ελλάδα στην Κύπρο για το ενδεχόµενο σύγκρουσης.
86

 Τελικά, η κατάσταση 

αµβλύνθηκε µετά και από την παρέµβαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Τα πρώτα σύννεφα στο κυβερνών κόµµα άρχισαν να εµφανίζονται τον Νοέµβριο 

του 1964. Η εσωκοµµατική διαµάχη ξεκίνησε όταν φιλοκυβερνητικές εφηµερίδες,
87

 

απέδωσαν βαρείς χαρακτηρισµούς στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον για 

«δικτατορική» διοίκηση του κόµµατος και της κυβέρνησης, ενώ συγχρόνως εξαπέλυαν 

επίθεση και στον γιο του, Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε αναλάβει το υπουργείο 

Προεδρίας και δεχόταν επικρίσεις για αριστερίζουσα πολιτική και υπέρµετρες ηγετικές 

φιλοδοξίες. Οι επιθέσεις προς τον Α. Παπανδρέου συνεχίστηκαν και από τις 

αντιπολιτευόµενες εφηµερίδες µε κατηγορίες για οικονοµικά σκάνδαλα και αναθέσεις 

έργων σε φιλικά του πρόσωπα. Οι αποκαλύψεις αυτές βάρυναν το κλίµα στο δηµόσιο βίο 

και τελικά ο Α. Παπανδρέου παραιτήθηκε στις 16 Νοεµβρίου, υπερασπιζόµενος την 
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πολιτική του εντιµότητα.
88

 Ο «θερµός» Νοέµβριος έκλεισε µε µια τραγωδία που 

συγκλόνισε τη χώρα και βάρυνε το πολιτικό κλίµα.
89

 Στις 18 του µήνα, οργανώθηκε ο 

επίσηµος εορτασµός για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάµου από τις 

αντιστασιακές οργανώσεις το 1942. Στην τελετή µνήµης, εκτός από τους εκπροσώπους της 

κυβέρνησης, των κοµµάτων και των Ενόπλων ∆υνάµεων, έδωσε το παρόν και πλήθος 

κόσµου από τον χώρο της εαµικής Αριστεράς, στους οποίος όµως δεν επιτράπηκε να 

προχωρήσουν σε κατάθεση στεφάνου. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τις έντονες 

διαµαρτυρίες του συγκεντρωµένου πλήθους και µεγάλη ένταση µε αποτέλεσµα να 

διακοπεί η εκδήλωση, κατά την αποχώρηση του κόσµου όµως σηµειώθηκε έκρηξη από 

νάρκη που είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο 13 ατόµων και τον τραυµατισµό δεκάδων 

πολιτών. Τις επόµενες ηµέρες επικράτησε κλίµα µεγάλης έντασης καθώς η Αριστερά 

θεώρησε ότι πίσω από την έκρηξη κρυβόταν ακροδεξιές οργανώσεις ή υπήρχε εµπλοκή 

των αµερικανικών µυστικών υπηρεσιών. Τελικά µετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι η 

νάρκη είχε τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια του Εµφυλίου και δεν είχε ανευρεθεί όταν έγιναν 

οι εκκαθαρίσεις των ναρκοπεδίων µετά τη λήξη του πολέµου.
90

 Η Αριστερά, παρόλο που 

δεν ικανοποιήθηκε από το πόρισµα, προτίµησε να κλείσει εκεί την υπόθεση για να µην 

συµβάλει στην παραπέρα όξυνση της κατάστασης. 

Στις αρχές του νέου έτους, άρχισε να διαφαίνεται η φθορά του κύρους της 

κυβέρνησης και η κόπωση από τη διαρκή προσπάθεια να διατηρήσει τις λεπτές ισορροπίες 

τόσο µέσα στην ίδια την παράταξη όσο και µε τα αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα εντός 

τη χώρας και σε ένα διεθνές περιβάλλον κάθε άλλο παρά φιλικό. Μεγάλη όξυνση στο 

πολιτικό κλίµα δηµιουργήθηκε τον Ιανουάριο όταν η ΕΚ έφερε στη δηµοσιότητα το 

«Σχέδιο Περικλής» υποστηρίζοντας ότι είχε χρησιµοποιηθεί από την ΕΡΕ σε συνεργασία 

µε το παρακράτος ώστε να επηρεάσει τις εκλογές του 1961. Όπως ήταν φυσικό, 

ακολούθησαν σφοδρές αντεγκλήσεις µεταξύ των κοµµάτων, µε την αντιπολίτευση να 

επιµένει ότι ήταν ένα απλό στρατιωτικό σχέδιο που είχε εφαρµογή σε περίπτωση πολέµου 

και την κυβέρνηση, που υποστηριζόταν από την Ε∆Α, να ισχυρίζεται ότι αποσκοπούσε 

στην κατάλυση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.  
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Μέσα σε αυτό το κλίµα έντασης, άρχισαν να διαφαίνονται διασπαστικές κινήσεις 

εντός του κόλπου της ΕΚ. Ο Α. Παπανδρέου, που όπως είδαµε είχε παραιτηθεί από το 

κυβερνών σχήµα, τέθηκε επικεφαλής της κεντροαριστερής πτέρυγας της ΕΚ και άρχισε να 

αµφισβητεί ανοιχτά ορισµένες επιλογές ακόµα και το ίδιου του πατέρα του. Στις 

διακηρύξεις του, έκανε λόγω για ανάγκη ριζοσπαστικών δηµοκρατικών αλλαγών και 

πλήρη εθνική ανεξαρτησία, θέσεις που είδαν θετικά τα προοδευτικά στελέχη του Κέντρου 

καθώς και µια µεγάλη µερίδα τη µη κοµµουνιστικής αριστεράς. Βέβαια, αυτό άλλαζε τις 

λεπτές ισορροπίες στην κυβερνώσα παράταξη, ενώ έδινε πρόσφορο έδαφος στην 

αντιπολίτευση να εκτοξεύσει κατηγορίες περί «συνοδοιπόρων» του κοµµουνισµού. Οι 

ηγετικές εµφανίσεις του Α. Παπανδρέου εντάθηκαν το επόµενο διάστηµα και ξεκίνησαν 

να συσπειρώνονται γύρω του και αρκετά µέλη του υπουργικού συµβουλίου και βουλευτές. 

Μάλιστα, στις 29 Απριλίου επανήλθε πανηγυρικά στην κυβέρνηση αναλαµβάνοντας τη 

θέση του αναπληρωτή υπουργού Συντονισµού.
91

 Την ίδια περίοδο έκανε την εµφάνισή του 

και ο συντηρητικός πόλος του κόµµατος που, µε πρωταγωνιστή τον Κ. Μητσοτάκη, που 

παρουσιαζόταν ως ο αντίπαλος της «ανδρεϊκής» κίνησης. 

 

1.6. Η υπόθεση «ΑΣΠΙ∆Α» και η ανατροπή του Γ. Παπανδρέου 

 

Το γεγονός που έµελε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και να προκαλέσει ραγδαίες 

εξελίξεις ήταν οι αποκαλύψεις για την περίφηµη υπόθεση «ΑΣΠΙ∆Α».
92

 Η υπόθεση ήρθε 

στο φως µετά από καταγγελίες δυο αξιωµατικών που υπηρετούσαν στην Κύπρο ότι 

επιχειρήθηκε η µύησή τους σε µυστική οργάνωση που υπήρχε στους κόλπους του 

Ελληνικού Στρατού. Ακολούθησε έρευνα και κατόπιν ο αρχηγός των Ενόπλων ∆υνάµεων 

στην Μεγαλόνησο, Στρατηγός Γ. Γρίβας, έστειλε σχετική αναφορά στον υπουργό Εθνικής 

Άµυνας στην Ελλάδα, ο οποίος και διέταξε την έκδοση σχετικού πορίσµατος. Το 

αποτέλεσµα της έρευνας έδειξε ότι όντως υπήρχε συνωµοτική κίνηση από 

«αριστερίζοντες» αξιωµατικούς αλλά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο βάρος, οπότε το θέµα 

παραπέµφθηκε στη στρατιωτική δικαιοσύνη για τα «περαιτέρω». 
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Γρήγορα όµως το ζήτηµα απέκτησε πολιτική χροιά όταν ξέσπασε σάλος από τις 

ασαφείς κατηγορίες ότι πίσω από την οργάνωση κρυβόταν ο ίδιος ο Α. Παπανδρέου,
93

 ενώ 

ο πατέρας του χρησιµοποιούσε την ιδιότητά του ώστε να συγκαλύψει τις ευθύνες του γιου 

του. Οι κατηγορίες αυτές ξεκίνησαν αρχικά από κύκλους της ΕΡΕ, που βρήκαν το 

«αντίβαρο» για το «Σχέδιο Περικλής», αλλά στην πορεία εµφανίστηκαν υποστηρικτές από 

έναν ευρύτερο µέτωπο δυνάµεων, στο χώρο των Ανακτόρων, στο στράτευµα ακόµα και 

µέσα στην παράταξη της ΕΚ. Την ίδια στιγµή, στο παρασκήνιο κινούνταν και οι µυστικές 

υπηρεσίες ξένων δυνάµεων σε συνεργασία µε µηχανισµούς του παρακράτους.
94

 

Ο Γεώργιος Παπανδρέου προσπάθησε αρχικά να διατηρήσει χαµηλούς τόνους, 

θεωρώντας το όλο ζήτηµα ήσσονος σηµασίας και απέδωσε την διόγκωσή του σε σκευωρία 

µε στόχο την ανατροπή του από την Πρωθυπουργία. Πράγµατι, ο Υπουργός Εθνικής 

Άµυνας Γαρουφαλιάς, παρά τις αντίθετες οδηγίες του Παπανδρέου, άρχισε να καλύπτει 

ύποπτες διαδικασίες που είχαν στόχο την ενοχοποίηση ανωτέρων αξιωµατικών, οι οποίοι 

δεν ανήκαν στον χώρο της ∆εξιάς, καθοδηγώντας µάλιστα και τη στρατιωτική δικαιοσύνη 

προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, ο Κ. Μητσοτάκης, βρήκε την ευκαιρία να 

επιτεθεί στον εσωκοµµατικό του αντίπαλο υιοθετώντας απόλυτα της κατηγορίες εναντίον 

του. 

Οι εξελίξεις πήραν απρόσµενη τροπή όταν επήλθε η οριστική ρήξη µεταξύ του Γ. 

Παπανδρέου και του Γαρουφαλιά. Ο ηγέτης της ΕΚ, θεωρώντας ως βασικό υπεύθυνο τον 

Υπουργό Εθνικής Άµυνας για την τροπή που είχε πάρει η υπόθεση «ΑΣΠΙ∆Α» τον κάλεσε 

να παραιτηθεί, έχοντας πάρει την απόφαση να αναλάβει ο ίδιος προσωπικά τον υπουργικό 

θώκο. Ο Γαρουφαλιάς, σε συνεννόηση µε τον βασιλιά Κωνσταντίνο,
95

 αρνήθηκε να 

εκτελέσει την πρωθυπουργική εντολή δηµιουργώντας πρωτοφανή εµπλοκή στην πολιτική 

ζωή της χώρας,
96

 συνεχίζοντας µάλιστα την πολιτική κάλυψη των παράτυπων µεθόδων 
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που ακολουθούσαν οι ανακριτικές αρχές στις έρευνες για τον «ΑΣΠΙ∆Α». Το γεγονός 

αυτό εξόργισε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αποφάσισε την άµεση αποποµπή του υπουργού 

και ενηµέρωσε σχετικά το Παλάτι. Η απάντηση του Κωνσταντίνου ήταν απόλυτα 

αρνητική επιβεβαιώνοντας την οριστική ρήξη στις σχέσεις των βασικών παραγόντων του 

πολιτεύµατος. Ακολούθησε ανταλλαγή επιστολών,
97

 στις οποίες ο άνακτας φαινόταν να 

προδικάζει το έργο της δικαιοσύνης και έκανε λόγο για «ανώµαλη κατάσταση» και 

«συνοµωσία» προχωρώντας σε νουθεσίες προς τον γηραιό πολιτικό. Ο Γ. Παπανδρέου 

επέµεινε σταθερά στη θέση του για την αποποµπή του Γαρουφαλιά και απέστειλε το 

σχετικό βασιλικό διάταγµα στον Κωνσταντίνο για υπογραφή. Ο βασιλιάς αρνήθηκε να το 

υπογράψει προτείνοντας µια εναλλακτική λύση: να αποµακρυνθεί ο Υπουργός Εθνικής 

Άµυνας, αλλά το υπουργείο να αναλάµβανε άλλη προσωπικότητα και όχι ό ίδιος ο Γ. 

Παπανδρέου. Ο ηγέτης της ΕΚ απέρριψε κατηγορηµατικά αυτήν την πρόταση, 

καθιστώντας σαφές ότι του ήταν αδιανόητο να λειτουργεί ως «πρωθυπουργός υπό 

απαγόρευση» που δεν µπορούσε να καθορίζει την σύνθεση του Υπουργικού του 

Συµβουλίου. Ο Κωνσταντίνος επέστρεψε στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου και το απόγευµα 

συναντήθηκε µε τον πρωθυπουργό. Η ιστορική αυτή συνάντηση, που διήρκησε µόνο λίγα 

λεπτά έµελλε να σφραγίσει, όπως έδειξαν οι µετέπειτα εξελίξεις, την δηµοκρατική πορεία 

της χώρας. Ο Γ. Παπανδρέου βρισκόµενος µπροστά στην αµετάκλητη απόρριψη της 

απόφασής του από το θρόνο, υπέβαλε την παραίτησή του, τερµατίζοντας τη θητεία της 

κυβέρνησης της ΕΚ και πυροδοτώντας τη µεγαλύτερη πολιτική κρίση που γνώρισε η 

Ελλάδα στην µεταπολεµική της ιστορία έως τότε.
98

 

 

1.7. Οι «Κυβερνήσεις της Αποστασίας» και η πορεία προς την κατάλυση του 

Κοινοβουλίου 

 

Το βράδυ της ίδιας ηµέρας, νέος πρωθυπουργός ορκίστηκε ο µέχρι τότε πρόεδρος 

της Βουλής Γεώργιος Αθανασιάδης – Νόβας, καθώς και το νέο Υπουργικό Συµβούλιο που 

θα απαρτιζόταν αποκλειστικά από στελέχη της ΕΚ.
99

 Με αυτόν τον τρόπο, τα ανάκτορα 
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ήθελαν να δείξουν ότι σέβονταν την λαϊκή ετυµηγορία της 16ης Φεβρουαρίου 1964, 

παράλληλα όµως προωθούσαν και τη διάσπαση της κεντρώας παράταξης. Η αντίδραση 

του Γ. Παπανδρέου ήταν εκρηκτική. Μίλησε για παραβίαση του πολιτεύµατος από το 

νεαρό βασιλιά, ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε και στους «αποστάτες» του κόµµατός του µε 

βαρύτατους χαρακτηρισµούς όπως «ανδρείκελα» και «προδότες».
100

 Τέλος, κάλεσε τον 

λαό για ένα νέο «ανένδοτο αγώνα» µε στόχο την αποκατάσταση της δηµοκρατικής 

οµαλότητας. 

Οι πολιτικές αναταραχές που ακολούθησαν και έµειναν γνωστές στην ιστορία µε 

τον όρο «Ιουλιανά», χαρακτηρίζονταν από τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, τους 

δεκάδες τραυµατισµούς καθώς και για τα πρωτοφανή υβριστικά συνθήµατα εναντίον των 

«αποστατών». Το όλο σκηνικό οδήγησε σε νέες πολιτικές ανακατατάξεις δηµιουργώντας 

δυο βασικούς ετερόκλητους πόλους. Από τη µία µεριά συσπειρώθηκαν τα µέλη της νέας 

κυβέρνησης µαζί µε την ΕΡΕ, έχοντας την ξεκάθαρη στήριξη του θρόνου, ενώ από την 

άλλη οργανώθηκε ένα µαζικό αντικυβερνητικό µέτωπο µε βασικούς πυλώνες την ΕΚ και 

την Ε∆Α. 

Για να νοµιµοποιηθεί η νέα κυβέρνηση θα έπρεπε να λάβει την πλειοψηφία της 

Βουλής, κάτι εξαιρετικά δύσκολο µε τους τότε υπάρχοντες συσχετισµούς όπως 

αποδείχτηκε. Η πρώτη προσπάθεια έγινε στις 5 Αυγούστου, όπου κατέληξε σε δεινή 

αποτυχία της κυβέρνησης και του Παλατιού αφού µπόρεσε να συγκεντρώσει µόνο 131 

θετικές ψήφους. Η εξέλιξη αυτή δεν έδειξε να κάµπτει όµως τον Κωνσταντίνο, ο οποίος 

αρνήθηκε την προσφυγή στις κάλπες και κινούµενος παρασκηνιακά, άρχισε την 

προσπάθεια προσεταιρισµού και άλλων βουλευτών της ΕΚ. Παράλληλα, στους κόλπους 

της κεντρώας παράταξης, επικρατούσε αναβρασµός, ενώ µια µικρή οµάδα πίεζε τον Γ. 

Παπανδρέου να δεχτεί κάποιο συµβιβασµό ώστε να λυθεί το αδιέξοδο. Κύριοι εκφραστές 

αυτής της άποψης ήταν οι Σ. Στεφανόπουλος και Η. Τσιριµώκος, οι οποίοι και 

αποχώρησαν από το κόµµα στις 14 Αυγούστου. Ο βασιλιάς, προσπαθώντας να 

εκµεταλλευτεί τα νέα δεδοµένα, ανέθεσε την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στον Η. 

Τσιριµώκο, ο οποίος σηµειωτέον είχε διατελέσει ηγετικό στέλεχος του ΕΑΜ κατά τη 

διάρκεια της Αντίστασης.
101

 Εν τω µεταξύ, οι συγκρούσεις στους δρόµους της 
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πρωτεύουσας συνεχίζονταν δίνοντας την εντύπωση λαϊκής εξέγερσης. Η κυβέρνηση 

Τσιριµώκου, έπειτα από επεισοδιακές συνεδριάσεις, απέτυχε και αυτή µε τη σειρά της να 

λάβει την πλειοψηφία της βουλής, αφού στηρίχτηκε µόνο από 135 βουλευτές, 98 της ΕΡΕ 

και 37 των «αποστατών» της ΕΚ. Όπως ήταν φυσικό, το πολιτικό αδιέξοδο άρχισε να 

παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, ο Κωνσταντίνος ωστόσο δεν έδειχνε καµιά πρόθεση για 

διάλυση του παρόντος κοινοβουλίου και προσφυγή στο λαό. Τελικά, οι προσπάθειές των 

Ανακτόρων, απέδωσαν στα τέλη του Σεπτέµβριου, όταν και µετά από νέες αποχωρήσεις 

βουλευτών από την ΕΚ,
102

 ο Σ. Στεφανόπουλος έλαβε την εντολή σχηµατισµού 

κυβέρνησης
103

 και κατάφερε να κερδίσει οριακά την εµπιστοσύνη της βουλής µε 152 

θετικές ψήφους. 

Η τρίµηνη σύγκρουση µεταξύ του πρωθυπουργού και του βασιλιά έληξε µε την 

επικράτηση του δεύτερου, αφήνοντας όµως «βαριά τραυµατισµένο» το δηµοκρατικό 

πολίτευµα αφού πλέον τον βασικό κορµό της νέας κυβέρνησης τον αποτελούσε η ΕΡΕ που 

είχε όµως καταψηφιστεί από τον ελληνικό λαό στις τελευταίες εκλογές. Οι 

αποχωρήσαντες βουλευτές της ΕΚ, συγκρότησαν στις 25 Νοεµβρίου, το Φιλελεύθερο 

∆ηµοκρατικό Κέντρο (ΦΙ∆ΗΚ), χωρίς ωστόσο να αποκτήσει κάποια βάση στη κοινωνία. 

Εξάλλου, πολλά από τα στελέχη του, θα δικαιολογούσαν αργότερα τη στάση τους, 

λέγοντας ότι αποσκοπούσε στην αποτροπή του διαφαινόµενου κινδύνου επιβολής 

δικτατορίας από το βασιλιά, λόγω των ερεισµάτων που είχε στην ηγεσία του 

στρατεύµατος. Στον αντίποδα, ο Γ. Παπανδρέου συνέχισε την πολεµική του, σε 

ηπιότερους όµως τόνους, εµφανιζόµενος ως ο ηγέτης της λεγόµενης «δηµοκρατικής 

παράταξης».
104

 

Η κυβέρνηση των «Αποστατών» δεν είχε πολλά περιθώρια επιτυχίας αφού ήταν 

δέσµια των ποικίλων αντιφάσεών της: εµφανιζόταν ως «διαχειρίστρια» της λαϊκής εντολής 

των κεντρώων ψηφοφόρων,
105

 έχοντας όµως µηδαµινή λαϊκή απήχηση σε αυτούς, ενώ από 

την άλλη συνέχισε τις αντιδεξιές επιθέσεις, ωστόσο ήταν απόλυτα εξαρτηµένη από την 

                                                                                                                                                    
Κύρκο, έχοντας στόχο να τον µεταπείσει. Κάτι που δεν κατάφερε όµως, διότι, όπως ανέφερε ο Τσιριµώκος, 

είχε αποφασίσει να προχωρήσει στην αποδοχή ώστε «να ριχθεί µια γέφυρα στη διένεξη Βασιλέως – 

Παπανδρέου». Λεονταρίτης, Γ., Ο Ηλίας Τσιριµώκος και η κρίση του ’65, Εκδόσεις Ολκός 1977, 58. 
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 Τσουνάκος, Ο., «Από το τέλος του εµφυλίου ως την άνοδο της Ένωσης Κέντρου», ό.π., 221. 
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συνεχίσει την εφαρµογή του προγράµµατος της ΕΚ. 
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στήριξη των δεξιών βουλευτών.
106

 Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Στεφανόπουλου κατάφερε 

να παραµείνει στην εξουσία για 15 περίπου µήνες αφήνοντας ουσιαστικό έργο σε πολλούς 

τοµείς της δηµόσιας ζωής. Πέτυχε να δηµιουργήσει ευνοϊκό κλίµα για προσέλκυση 

επενδύσεων, σταθεροποίησε τους οικονοµικούς δείκτες της χώρας, ενώ προχώρησε στην 

εκτέλεση αρκετών δηµοσίων έργων και σε οικονοµικές παροχές σε µισθωτούς και 

αγρότες. Επιπλέον, αναθέρµανε τις σχέσεις µε τη δυτική συµµαχία και αποκλιµάκωσε την 

ένταση που επικρατούσε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αντίθετα όµως, σταµάτησε τις 

διαδικασίες που είχε ξεκινήσει η προηγούµενη κυβέρνηση της ΕΚ, για φιλελευθεροποίηση 

των Σωµάτων Ασφαλείας και ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης. Αξιοσηµείωτη ήταν και η 

αυστηρότητα µε την οποία τιµωρήθηκαν όσοι είχαν εµπλακεί στα γεγονότα των 

«Ιουλιανών» καθώς και στην υπόθεση «ΑΣΠΙ∆Α», χωρίς όµως να συµβεί το ίδιο και µε τη 

δολοφονία Λαµπράκη όπου η ευθύνη καταλογίστηκε µόνο στους φυσικούς αυτουργούς. 

Το τέλος της κυβέρνησης των «αποστατών» ήρθε στις 20 ∆εκεµβρίου 1966, όταν ο 

Κανελλόπουλος απέσυρε την εµπιστοσύνη της ΕΡΕ από την κυβέρνηση και προκάλεσε 

την ανατροπή της. Νωρίτερα είχαν προηγηθεί επαφές µεταξύ των αρχηγών των µεγάλων 

κοµµάτων, του ίδιου του Κωνσταντίνου καθώς και σηµαντικών εξωπολιτικών 

παραγόντων, που είχαν καταλήξει σε συµβιβασµό για τον τερµατισµό της µακράς 

πολιτικής κρίσης.
107

 Νέος πρωθυπουργός ορκίστηκε ο Ι. Παρασκευόπουλος 

σχηµατίζοντας υπηρεσιακή κυβέρνηση, µε φιλικά προς το θρόνο πρόσωπα, η οποία θα είχε 

µεταβατικό χαρακτήρα µε στόχο την αλλαγή του εκλογικού νόµου σε αναλογικότερη 

βάση. Η νέα κυβέρνηση, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που υπήρξαν στο εσωτερικό και 

των δυο µεγάλων κοµµάτων
108

 και την επικριτική στάση της Ε∆Α,
109

 έλαβε την ψήφο 

εµπιστοσύνης από τη βουλή στις 13 Ιανουαρίου 1967, παίρνοντας 215 ψήφους. Παρόλα 

αυτά το συναινετικό κλίµα δεν έµελλε να διαρκέσει πολύ. Στις 24 Φεβρουαρίου, οι 

εισαγγελικές Αρχές αποφάσισαν την ποινική δίωξη του Α. Παπανδρέου για συµµετοχή 

στην υπόθεση «ΑΣΠΙ∆Α», κάτι που πυροδότησε την πολιτική ατµόσφαιρα. Η τελική ρήξη 
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επήλθε στις 29 Μαρτίου, όταν κάτω από τη σφοδρή σύγκρουση της ΕΚ και της ΕΡΕ, για 

την άρση ή µη της βουλευτικής ασυλίας στο διάστηµα ανάµεσα στη διάλυση της 

υπάρχουσας Βουλής και µέχρι την εκλογή νέας.
110

 Μπροστά στο νέο αδιέξοδο η 

κυβέρνηση Παρασκευόπουλου αναγκάστηκε να παραιτηθεί οδηγώντας τη χώρα σε 

κατάσταση αβεβαιότητας και εν µέσω φηµών για ενδεχόµενο πραξικόπηµα από οµάδα 

φιλοβασιλικών στρατηγών.
111

  

Μέσα σε όλα αυτά, ο Κωνσταντίνος προχώρησε σε µια άκρως αντισυνταγµατική 

ενέργεια, αναθέτοντας στις 11 Απριλίου 1967 την πρωθυπουργία στον αρχηγό της ΕΡΕ Π. 

Κανελλόπουλο, κάτι που ήταν αντίθετο µε την λαϊκή εντολή της 16ης
 
Φεβρουαρίου 1964. 

Σκοπός της νέας κυβέρνησης ήταν οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, αφού δεν υπήρχε καµία 

περίπτωση για λήψη ψήφου εµπιστοσύνης υπό τις παρούσες συνθήκες.
112

 Η πράξη αυτή 

εξόργισε τον ηγέτη της ΕΚ, ο οποίος τη θεώρησε καθαρή εκτροπή του συντάγµατος και 

προχώρησε σε ευθείες απειλές εναντίων των Ανακτόρων,
113

 ενώ την ίδια στιγµή, η Ε∆Α 

εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Βασιλιά και του προέδρου της ΕΡΕ, κάνοντας 

λόγο για «Χούντα» και «βασιλικό πραξικόπηµα».
114

 Έτσι, ο Κανελλόπουλος προχώρησε 

στη διάλυση της Βουλής του 1964 στις 14 Απριλίου και η χώρα µπήκε στην τελική ευθεία 

για τις εκλογές που θα διεξάγονταν την 28η Μαΐου 1967. Κάτι όµως, που δεν έγινε ποτέ, 

γιατί ως γνωστόν, µια βδοµάδα µετά τη διάλυση της Βουλής, την 21η Απριλίου, το 

κοινοβουλευτικό πολίτευµα κατέρρευσε χωρίς κάποια ουσιαστική αντίδραση, κλείνοντας 

τη «θυελλώδη» περίοδο που ξεκίνησε το 1961 µε τις «νόθες» εκλογές και την έναρξη του 

«ανένδοτου αγώνος». Η διακυβέρνηση της χώρας τέθηκε πλέον υπό τον έλεγχο µιας 

στρατιωτικής δικτατορίας, που θα διαρκούσε για τα επτά επόµενα χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Εκπαιδευτική πολιτική και µεταρρυθµίσεις 

 

2.1 Η εκπαιδευτική πολιτική των κυβερνήσεων της Εθνικής Ριζοσπαστικής 

Ενώσεως 1957-1963 

 

Η εκπαίδευση µέχρι και τις εκλογές του 1956 ήταν θέµα σαφώς υποβαθµισµένο 

στο χώρο της πολιτικής. Αφορµή για να στραφεί το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσµου στα 

εκπαιδευτικά ζητήµατα, αποτέλεσε η προσπάθεια της νέας κυβέρνησης της ΕΡΕ να 

προχωρήσει σε αύξηση των εκπαιδευτικών τελών. Στην προσπάθεια αυτή αντέδρασε ο Γ. 

Παπανδρέου, πρόεδρος τότε του Κόµµατος των Φιλελευθέρων (ΚΦ),
115

 µε αποτέλεσµα να 

ξεκινήσει ένας πολιτικός διάλογος, στον οποίο εκτός από τα πολιτικά κόµµατα, 

συµµετείχαν διάφοροι φορείς και οργανώσεις,
116

 αποσκοπώντας βασικά στην αποτροπή 

των αυξήσεων, αλλά αντιδρώντας και στην γενικότερη στάση της κυβέρνησης στα θέµατα 

της Παιδείας. Στις συζητήσεις που ακολούθησαν στη Βουλή, ο Γ. Παπανδρέου προχώρησε 

σε µια πρόταση που θα αποτελούσε αφετηρία εξελίξεων στην εκπαιδευτική πολιτική: 

«είναι τόσον βαθύ το πάθος µου δια την Παιδείαν, ώστε επεθύµουν να προβώ εις µίαν 

πρότασιν προς ολόκληρον την Βουλήν και προς την Κυβέρνησιν, να αποφασίσωµεν τον 

καταρτισµόν µιας διακοµµατικής Επιτροπής από όλα τα κόµµατα […]». Η απάντηση της 

κυβέρνησης ήρθε δια στόµατος του υπουργού Παιδείας Π. Λεβέντη, ο οποίος έκανε δεκτή 

την πρόταση λέγοντας µάλιστα: «όχι µόνο αποδέχοµαι την πρότασιν αλλά και πλειοδοτώ 

εις αυτήν […]»
117

 Θετική ήταν και η ανταπόκριση από τον κύκλο των εκπαιδευτικών, 

χαρακτηριστικό παράδειγµα η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ που έκανε λόγο για «φως εν 

σκότει». 
118

 

Τελικά, η κυβέρνηση, αν και είχε κάνει δεκτή την πρόταση του Γ. Παπανδρέου που 

αφορούσε διακοµµατική Επιτροπή για την µελέτη των εκπαιδευτικών προβληµάτων, 

διαφοροποίησε τη θέση της και προχώρησε, στις 14 Ιουνίου 1957, στην σύσταση µιας 
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Επιτροπής Παιδείας, την οποία θα συγκροτούσαν µια οµάδα «ειδικών»
119

 µε εκπροσώπους 

τόσο των συντηρητικών όσο και των φιλελεύθερων ρευµάτων στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Η Επιτροπή Παιδείας, µετά από εντατική ενασχόληση εφτά µηνών και έπειτα από 53 

συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του τότε υπουργού Παιδείας Α. Γεωργοκωστόπουλου, 

υπέβαλε στην κυβέρνηση Καραµανλή, στις 10 Ιανουαρίου 1958, τα πορίσµατα των 

εργασιών της.
120

 Οι προτάσεις της συνοψίζονται όπως παρακάτω: 

-Έπρεπε να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά θέµατα, διότι από την 

καλή λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δεν εξαρτιόταν µόνο η προαγωγή του 

πνευµατικού πολιτισµού αλλά και η οικονοµική ανόρθωση της χώρας. Χωρίς σωστής 

εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί του εθνικό εισόδηµα, ούτε να εξασφαλιστεί η 

κοινωνική ευηµερία. 

-Το ενδιαφέρον της πολιτείας για την εκπαίδευση έπρεπε να εκδηλωθεί άµεσα και 

εµπράκτως, µε την γενναία προσφορά όλων των οικονοµικών µέσων και την κινητοποίηση 

όλων των προσωπικών δυνάµεων για την ανάπτυξή της. Θα έπρεπε η πολιτεία να βρει 

άµεσα τους αναγκαίους πόρους ώστε να αποκτήσει η χώρα εξοπλισµένα διδακτήρια και 

καλώς καταρτισµένο και ικανοποιητικά αµειβόµενο διδακτικό προσωπικό. 

-Αναθεώρηση του προγράµµατος και της οργάνωσης των σχολείων. Το καθεστώς 

που υπήρχε ανέτρεχε χρονολογικά στο έτος 1929 κάτι που δεν κάλυπτε πλέον τις νέες 

µορφωτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. 

-Στο ελληνικό έθνος είχε δηµιουργηθεί «µακράν και ιεράν παράδοσιν» 

ανθρωπισµού χάρη στο ελληνοχριστιανικό πνεύµα. Γι’ αυτό το Ελληνικό Σχολείο θα 

έπρεπε να δώσει στο πρόγραµµά του εξέχουσα θέση στα αγαθά της «κλασσικής» παιδείας, 

µε την ευρύτερη έννοια του όρου, στην οποία βαρύνουσα θέση θα είχαν και οι θετικές 

επιστήµες. 

-Το Ελληνικό Σχολείο χρειαζόταν να δείξει ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να γίνει 

συνειδητή στους νέους η αρραγής ενότητα του Έθνους κατά την µακρά ιστορική 

σταδιοδροµία του. Να διδάσκεται ότι υπάρχει ένας αρχαίος, ένας µεσαιωνικός και ένας 

νέος «Ελληνισµός», µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην κάθε φάση του, διατηρώντας όµως 
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κάτω από τις διαφορές την ουσιαστική του ενότητα. Έτσι το γλωσσικό ζήτηµα θα έπρεπε 

να τεθεί στην ορθή του θέση και να πάψει να ταλαιπωρεί την εκπαίδευση. Το Ελληνικό 

Σχολείο είχε την υποχρέωση να διδάξει και την δηµοτική και την καθαρεύουσα, εφόσον 

και οι δύο αποτελούσαν την τότε πραγµατικότητα. Η όποια διαφοροποίηση οφειλόταν 

στον µακρό ιστορικό βίο και τον πλούσιο πνευµατικό κόσµο του Γένους. 

-Οι επιτακτικές ανάγκες της οικονοµίας, έκαναν απαραίτητη τη θεµελίωση και 

ανάπτυξη της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η χώρα έπρεπε να 

σπεύσει να προσαρµοστεί στους νέους όρους της παραγωγής µε την µόρφωση 

ειδικευµένων στελεχών. 

-Το µεγάλο αγαθό της παιδείας δεν θα έπρεπε να είναι προνόµιο των λίγων που 

έχουν την δυνατότητα για σπουδές µεγάλης διάρκειας. Αποτελούσε υποχρέωση της 

Πολιτείας να παρέχει σε επαρκή βαθµό τα οικονοµικά µέσα στους άπορους νέους, 

αποδεδειγµένα ικανούς, ώστε να µην χάνονταν «τα πολύτιµα αυτά πνευµατικά κεφάλαια». 

-Αιτία της εκπαιδευτικής µας «κακοδαιµονίας» ήταν οι συχνές και βιαστικές 

αλλαγές στην οργάνωση και στο πρόγραµµα των σχολείων. Για να αποβεί επωφελής µια 

εκπαιδευτική πολιτική ήταν απαραίτητο να τηρηθεί σταθερή για πολλά χρόνια. Γι’ αυτό το 

λόγο, ήταν αναγκαίο να σταµατήσει να αποτελεί αντικείµενο πολιτικών ή κοµµατικών 

ανταγωνισµών η εκπαίδευση και να τεθεί σε καθαρά εθνική και επιστηµονική βάση, ώστε 

να διατηρηθεί για µεγάλο διάστηµα και να µην ανατρέπεται µε την πρώτη κυβερνητική 

αλλαγή. 

Οι πρώτες τρεις προτάσεις είναι φανερό ότι εξέφραζαν φιλελεύθερες απόψεις αφού 

έκαναν λόγο για ανάγκη εκσυγχρονισµού και προσαρµογής της εκπαίδευσης τονίζοντας 

τον ρόλο της παιδείας στην οικονοµική ανάπτυξη, θεωρία που βρισκόταν σε πλήρη άνθιση 

στις δυτικές κοινωνίες εκείνη την εποχή.
121

 Στην συνέχεια, γινόταν λόγος για διεύρυνση 

του «ανθρωπισµού», ο οποίος σύµφωνα µε την συντηρητική άποψη της εποχής, 

προερχόταν από το συνδυασµό του ελληνικού και χριστιανικού πνεύµατος, στη 

διευρυµένη του υπόσταση όµως, θα έπρεπε να περιλαµβάνει και τις επιτεύξεις των θετικών 

επιστηµών. Για το γλωσσικό πρόβληµα εξέφραζε την άποψη ότι τόσο η κοινή όσο και η 

λόγια γλώσσα, αποτελούσαν µια πραγµατικότητα και θα έπρεπε να διδάσκονται και οι δύο 

αφού ήταν ισότιµοι κλάδοι του εθνικού κορµού, στον οποίο πλέον αποκτούσε την 
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πρέπουσα θέση του και η νεοελληνική φάση, παραµερίζοντας την µέχρι τότε υπερβολική 

προβολή της αρχαίας και βυζαντινής περιόδου από όπου το κυρίαρχο συντηρητικό ρεύµα 

αντλούσε τις ιδεολογικές αναφορές του. Από τις βασικότερες προτάσεις της Επιτροπής 

Παιδείας, αλλά και των σύγχρονων τότε φιλελεύθερων ρευµάτων στην εκπαίδευση, ήταν η 

θεµελίωση της επαγγελµατικής και τεχνικής εκπαίδευσης και ο συγχρονισµός της παιδείας 

µε την οικονοµία, κάτι που εντασσόταν στα πλαίσια των προσπαθειών της Ελλάδος για 

σύνδεση µε την Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά. Σε αυτή τη θέση ήταν απόλυτα σύµφωνος και ο 

Γ. Παπανδρέου, ο οποίος έκανε λόγο για επίσπευση της προπαρασκευής στα ζητήµατα της 

τεχνικής εκπαίδευσης λόγω του επικείµενου υψηλού ανταγωνισµού στον ευρωπαϊκό 

χώρο.
122

 

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι στα πορίσµατα, στα οποία κατέληξε η 

Επιτροπή, υπήρχε µια προσπάθεια αφοµοίωσης απόψεων του φιλελεύθερου εκπαιδευτικού 

ρεύµατος της εποχής, χωρίς όµως να προχωράει σε ριζοσπαστικές προτάσεις. Η υποδοχή 

που επιφυλάχτηκε στις θέσεις της Επιτροπής Παιδείας διέφερε. Από την πλευρά του 

φιλελεύθερου χώρου, ο Κ. Θ. ∆ηµαράς παρατήρησε ότι το έργο της Επιτροπής «δεν 

παρουσιάζει αιχµές», «ελειάνθηκε µε τις συζητήσεις» και «εκφράζει καθαρά έναν µέσον 

όρον αντιτιθέµενων απόψεων». Γι’ αυτό το λόγο, θεωρούσε ότι ήταν έτοιµο να γίνει 

αντικείµενου «κοινού ελέγχου» και ότι είχε τη δυνατότητα «να συγκεντρώσει την 

επιδοκιµασία ενός µεγάλου µέρους της κοινής γνώµης».
123

 Στο ίδιο κλίµα, ο Γ. Θεοτοκάς 

επισήµανε ότι το γενικό σχέδιο εκπαιδευτικής πολιτικής, στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή, 

κινούταν σε θετική κατεύθυνση και δεν απείχε πολύ από αυτό του Γ. Παπανδρέου.
124

 Από 

την άλλη, η Εταιρία Ελλήνων Φιλολόγων υπογράµµιζε ότι, αντί να γίνει προσπάθεια για 

αύξηση του διδακτικού προσωπικού και «λειτουργική αρτίωσιν της παιδείας», συστάθηκε 

µια «ανεύθυνη Επιτροπή των ειδικών», η οποία επανέφερε «την περί οργανωτικών 

σχηµάτων κενολόγον φλυαρίαν». Ταυτόχρονα, εξέθετε τις βασικές γραµµές στις οποίες θα 

έπρεπε να συνταχθεί η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης: α. διασφάλιση των 

ιδεολογικών πλαισίων εντός των οποίων θα κινούνταν οι εκπαιδευτικές λειτουργίες της 

χώρας και β. άµεση παροχή των απαιτούµενων πόρων για την ανασυγκρότηση της 

Παιδείας διότι «άνευ της παροχής αυτών πάσα συζήτηση περί µεταρρυθµιστικών 
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σχηµάτων […] θα ήταν κενή παντός περιεχοµένου φλυαρία».
125

 Στην συνέχεια, προέβαλε 

τις θέσεις πάνω σε ειδικότερα ζητήµατα, όπως την ανάγκη για αύξηση της φοίτησης στα 

γυµνάσια, διορισµού νέων καθηγητών και αύξηση του υπάρχοντος µισθολογίου, βελτίωση 

των κτηριακών εγκαταστάσεων, αποφυγή της διδασκαλίας των αρχαίων από µεταφράσεις, 

ενώ εξέφραζε την αντίθεσή της στην εισαγωγή της δηµοτικής για να «αποφευχθή η 

κολόβωσις της γλωσσικής παιδεύσεως των µαθητών της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως».
126

 

Παράλληλα, µε ανακοίνωση που εξέδωσε η Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης 

Εκπαιδεύσεως (ΟΛΜΕ), χαρακτήριζε το έργο της Επιτροπής Παιδείας ως «υπερβολικά 

πτωχόν», κρίνοντάς το σε σχέση µε την πολυπρόσωπη σύνθεσή της και τα µέσα που της 

παρασχέθηκαν. Σηµείωνε εξάλλου, ότι µολονότι ορισµένες υποδείξεις της δεν ήταν 

άστοχες, κάποια θέµατα ζωτικής σηµασίας για την Παιδεία εξετάζονταν µε γενικότητα, 

ενώ για άλλα προτείνονταν λύσεις «πολλάκις ανεπιτυχείς, αντιδηµοκρατικαί και 

παραγνωρίζουσαι την ελληνικήν πραγµατικότητα». Τέλος αντιδρούσε στις έντονες 

συστάσεις που δέχτηκε το διδακτικό προσωπικό για αύξηση της «στάθµης» των σπουδών 

στην µέση εκπαίδευση, χωρίς να γίνεται προσπάθεια αναπλήρωσης των «φοβερών κενών» 

στα γυµνάσια και το απέδιδε αυτό «ίσως δια να ευρίσκουν οι εκάστοτε ανακαινισταί 

πρόσφορον θέµα απασχολήσεως […]».
127

 

Τον Μάρτιο του 1959 η νέα κυβέρνηση της ΕΡΕ, εξήγγελλε την καινούρια 

εκπαιδευτική πολιτική που θα ακολουθούσε κάνοντας λόγο για ανάγκη προσαρµογής της 

µέσης εκπαίδευσης στη νέα εποχή και δηλώνοντας αποφασισµένη να εκσυγχρονίσει τη 

σχέση εκπαίδευσης και οικονοµίας. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του ίδιου του 

Πρωθυπουργού, Κ. Καραµανλή, «η στροφή της Ελληνικής Παιδείας προς την 

επαγγελµατικήν και τεχνικήν εκπαίδευσιν αποτελούσα από ετών µόνιµον αίτηµα όλων των 

κοινωνικών τάξεων, µεταβάλλεται ήδη εις πραγµατικότητα»,
128

 πρόσθετε µάλιστα ότι οι 

κυβερνητικές αποφάσεις θα λάµβαναν υπόψη τα πορίσµατα της επιτροπής παιδείας καθώς 

και τις παρατηρήσεις των αρµοδίων φορέων. 

Οι εξαγγελίες της ΕΡΕ, απέκτησαν νοµοθετική µορφή τον Ιούνιο του ίδιου έτους 

µε την κατάθεση για ψήφιση από τη Βουλή οχτώ νοµοσχεδίων που αφορούσαν την 

εκπαίδευση. Βασικοί συντελεστές στη διαµόρφωση τους ήταν ο υπουργός Παιδείας Γ. 
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Βογιατζής και η ειδική σύµβουλός του, Ν. ∆ενδρινού-Αντωνακάκη.
129

 Στην εισηγητική 

έκθεση του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατός 3971/1959 «Περί Τεχνικής και Επαγγελµατικής 

Εκπαιδεύσεως», ο Βογιατζής αναγνώριζε την σπουδαιότητα συστηµατοποίησης του 

τεχνικοοινοµικού τοµέα της παιδείας αφού «η Ελλάς ευρίσκεται κατά την παρούσα 

περίοδον εις το στάδιον της εντατικής τεχνικής και οικονοµικής αναπτύξεώς της εις όλους 

τους παραγωγικούς τοµείς […]», τονίζοντας παράλληλα ότι το κράτος µέχρι τότε είχε 

αντιµετωπίσει «άνευ συστήµατος» το συγκεκριµένο ζήτηµα, αφήνοντάς το «εις χείρας της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας».
130

 Συγχρόνως όµως, αναγνώριζε και την αξία των αγαθών της 

ανθρωπιστικής παιδείας, τα οποία θα έπρεπε να προσφέρονται «εις όσο το δυνατόν 

ευρύτερα στρώµατα του λαού». Οι σηµαντικότερες προβλέψεις του Ν∆ 3971/59 ήταν: 

- Ίδρυση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δηµοσίων Σχολών Υποµηχανικών. 

- ∆ηµιουργία σε µεγάλες επαρχιακές πόλεις (Ιωάννινα, Κοζάνη, Καβάλα, 

Αλεξανδρούπολη, Χαλκίδα) δηµοσιών Τεχνικών Σχολών. 

- Μετονοµασία  των οκτατάξεων γυµνασίων σε εξατάξια και διαίρεσή τους σε δύο 

τριετείς βαθµίδες. Το πρόγραµµα των τριών πρώτων τάξεων θα ήταν κοινό για όλα 

τα γυµνάσια, βασισµένο «επί της ανθρωπιστικής γενικής παιδείας», ενώ στις τρεις 

τελευταίες τάξεις θα µπορούσαν να οργανωθούν τµήµατα τεχνοοικονοµικής 

κατεύθυνσης. 

Έτσι, στη µέση εκπαίδευση καθιερώθηκε σταδιακά ο θεσµός του «Ενιαίου 

Γυµνασίου», το οποίο ως προς τους σκοπούς ήταν κατά κύριο λόγο γενικής µορφώσεως 

και στην συνέχεια επαγγελµατικής και ειδικής. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισήµανε και ο 

υπουργός Παιδείας, βρέθηκε η οικονοµικότερη και απλούστερη λύση στο σχολικό ζήτηµα, 

αφού ούτε θα έκλειναν σχολεία που λειτουργούσαν, ούτε θα ιδρύονταν πολλά καινούρια 

επαγγελµατικά γιατί θα γινόταν χρήση των ήδη υπαρχόντων κτηρίων, µε το ίδιο περίπου 

προσωπικό και τα ίδια διδακτικά όργανα.
131

 

Την ίδια περίοδο η κυβέρνηση της ΕΡΕ µε νέο Νοµοθετικό ∆ιάταγµα (Ν∆ 

3973/59) έθεσε όλες τις επαγγελµατικές σχολές, ανεξαρτήτως ειδικότητας και βαθµίδος, 

στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.
132

 

                                                 
129

 Παπανούτσος, Ε., Αποµνηµονεύµατα, ό,π., 97. 
130

 ∆ηµαράς, Α., Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε: Τεκµήρια Ιστορίας, ό.π., 238. 
131

 Προβατά, Ανθή, Ιδεολογικά ρεύµατα, πολιτικά κόµµατα και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση (1950-1965), 

Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2002, 129. 
132

 ∆ηµαράς, Α., Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε: Τεκµήρια Ιστορίας, ό.π., 240. 



- 54 - 

 

Η θεσµοθέτηση τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών όλων των βαθµίδων 

αποτέλεσε το πρώτο βήµα από την πλευρά του κράτους για να ενταχθεί η εκπαίδευση στην 

αναπτυξιακή διαδικασία ανταποκρινόµενη στα αιτήµατα της εποχής. 

Επίσης, η ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης, και ειδικότερα της επαγγελµατικής, 

µε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονοµικού προγραµµατισµού, γινόταν φανερή στις αναφορές 

του πενταετούς προγράµµατος οικονοµικής ανάπτυξης, το οποίο κατάρτισε η ΕΡΕ το 

1960. Στο «Πενταετές Πρόγραµµα» γινόταν λόγος για τους τοµείς στους οποίους θα 

εφαρµοζόταν η πολιτική γενικής µορφώσεως και επαγγελµατικής καταρτίσεως. 

Συγκριµένα, προβλεπόταν γενική προεπαγγελµατική µόρφωση και καταπολέµηση του 

αναλφαβητισµού, επαγγελµατική κατάρτιση προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες του 

κάθε παραγωγικού τοµέα, κατάρτιση ανωτέρων στελεχών και επαγγελµατική 

µετεκπαίδευση. 

Το συµπέρασµα λοιπόν, είναι ότι  µε τη νοµοθετική µεταρρύθµιση του 1959, η 

κυβέρνηση της ΕΡΕ προχώρησε στη νοµοθετική τακτοποίηση της τακτικής και 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε κύριο χαρακτηριστικό την συγκέντρωση των σχετικών 

ευθυνών από διάφορα υπουργεία και άλλους φορείς στο Υπουργείο Παιδείας. Το γεγονός 

αυτό έβαλε σε κάποια τάξη τη χαώδη κατάσταση που υπήρχε στο χώρο της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης µέχρι τότε, αποκάλυψε όµως και την αδυναµία του κράτους 

για ριζοσπαστικές αλλαγές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτέλεσαν οι εξαιρέσεις 

ορισµένων επαγγελµατικών σχολών των Υπουργείων Εργασίας και Ναυτιλίας, οι οποίες 

κατόπιν αντιδράσεων δεν υπήχθησαν τελικά στον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας.
133

 

Οι εκλογές του Οκτωβρίου του 1961 ωστόσο θα αποτελούσαν και το τέλος των 

µεταρρυθµιστικών προσπαθειών της ΕΡΕ, όχι τόσο λόγω της έλλειψης βούλησης για 

εφαρµογή των ρυθµίσεων που η ίδια είχε ψηφίσει, αλλά κυρίως εξαιτίας του νέου 

πολιτικού και κοινωνικού σκηνικού που δηµιουργήθηκε. Ένα από τα βασικά πεδία 

σύγκρουσης της αντιπολίτευσης µε την κυβέρνηση, στα πλαίσια του «ανένδοτου αγώνα», 

αποτέλεσε η εκπαίδευση. Παρά την προσπάθεια της προηγούµενης κυβέρνησης της ΕΡΕ 

για εξορθολογισµό στον χώρο της παιδείας, τα µεγάλα προβλήµατα παρέµεναν άλυτα. 

Έτσι ζητήµατα όπως τα κενά σε διδακτικό προσωπικό, οι χαµηλές αποδοχές του, οι 

ελλείψεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις, τα απαρχαιωµένα προγράµµατα και το πρόβληµα 

εύρεσης απασχόλησης, του όλου και διογκούµενου αριθµού, των πτυχιούχων έγιναν 
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αντικείµενο σφοδρής κριτικής τόσο από την Ένωση Κέντρου όσο και από την Αριστερά 

και τις διάφορες εκπαιδευτικές οργανώσεις. 

Από την άνοιξη του 1962, ξεκίνησαν οι µαζικές κινητοποιήσεις των 

εκπαιδευτικών, αρχικά από τους καθηγητές και στην συνέχεια από τους δασκάλους. Οι 

καθηγητές χρησιµοποιώντας ως µέτρο πίεσης την αποχή από τα µαθήµατα και τις 

απεργίες, προέβαλλαν όχι µόνο τα οικονοµικά αιτήµατα του κλάδου τους, αλλά ζήτησαν 

και µέτρα για την εξύψωση της Παιδείας στη χώρα, όπως η µείωση του αριθµού των 

µαθητών σε µια τάξη, κάτι που έκανε πολλούς συλλόγους γονέων και κηδεµόνων να 

ταχθούν στο πλευρό τους.
134

 Οι κινητοποιήσεις οδήγησαν στην εξαγγελία συγκεκριµένων 

µέτρων από την  κυβέρνηση Καραµανλή, όπως ο διορισµός 1.700 καθηγητών και 

δασκάλων κάθε χρόνο, ίδρυση του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων και δηµιουργία 24 

κατωτέρων και 14 µέσων τεχνικών σχολών. Την ίδια περίοδο, επικρατούσε ένταση και 

στον χώρο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όταν µετά από διαµαρτυρίες φοιτητικών 

παρατάξεων, υπήρξε επέµβαση αστυνοµικών δυνάµεων κάτι που οδήγησε την Πρυτανεία 

στο να διακόψει την παράδοση µαθηµάτων για περίπου ένα µήνα, το Μάιο του 1962.
135

 

Το φοιτητικό κίνηµα, το οποίο είχε αρχίσει να αναπτύσσεται από το 1959, µετά τις 

κινητοποιήσεις για την µειωµένη χρηµατοδότηση του Πανεπιστηµίου της Αθήνας από την 

∆ιοικούσα Επιτροπή Συλλόγων του Πανεπιστηµίου Αθηνών (∆ΕΣΠΑ) και τις 

διαµαρτυρίες των σπουδαστών των τεχνικών σχολών και του Πολυτεχνείου για 

κατοχύρωση επαγγελµατικών δικαιωµάτων, διεκδικώντας την αύξηση του ποσοστού των 

κονδυλίων του προϋπολογισµού υπέρ της Παιδείας,
136

 αποτέλεσε την αιχµή του δόρατος 

των αγώνων για ανόρθωση της εκπαίδευσης, αλλά και του ευρύτερου εκδηµοκρατισµού 

της κοινωνίας.
137

 Ο αγώνας των φοιτητών ήταν καθαρά πολιτικοποιηµένος και συνδεόταν 
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µε τον µε τον αγώνα για την ενίσχυση της δηµοκρατίας στη χώρα. Στις φοιτητικές 

διαµαρτυρίες πρωτοστάτησαν στελέχη των νεολαιών της ΕΚ και της Ε∆Α, οι οποίες 

άσκησαν έµπρακτη κριτική στην κυβερνητική πολιτική δηµιουργώντας ένα κλίµα διαρκής 

σύγκρουσης στον χώρο της Παιδείας. Στις 7 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε η πρώτη 

µεγάλη πορεία από χιλιάδες φοιτητές στο κέντρο της Αθήνας καταλήγοντας στο υπουργείο 

Παιδείας. Ακολούθησε συνάντηση φοιτητικής αντιπροσωπίας µε τον τότε υπουργό 

Παιδείας Κασιµάτη, χωρίς όµως αποτέλεσµα πέραν κάποιον αόριστων υποσχέσεων.
138

 

Νέα µεγάλη φοιτητική συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε στις 17 του ίδιου µήνα, µε τη 

συµµετοχή αυτή τη φορά και των µαθητών, έχοντας ως κεντρικό σύνθηµα την αύξηση της 

χρηµατοδότησης στην Παιδεία στο 15% του προϋπολογισµού. Στις κινητοποιήσεις για τα 

εκπαιδευτικά αιτήµατα συµµετείχαν για πρώτη φορά και οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης.
139

 

Παράλληλα, µε ανακοίνωση της η ΟΛΜΕ γνωστοποιούσε, ότι µετά την άρνηση της 

κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυξήσεις στους µισθούς των εκπαιδευτικών, θα 

προχωρούσε από την 19η Ιανουαρίου 1963 σε «αποχή απεριορίστου διαρκείας εκ των 

καθηκόντων».
140

 

Η απεργία των δασκάλων και καθηγητών των δηµοσιών και ιδιωτικών σχολείων 

αποτέλεσε την µεγαλύτερη µέχρι τότε απεργιακή κινητοποίηση στον χώρο της 

εκπαίδευσης. Ήδη, µια µέρα πριν την έναρξη της απεργίας, η Κυβέρνηση µε ανακοίνωσή 

της στις 18 Ιανουαρίου 1963, την καταδίκασε ως «πράξις όχι µόνον αδικαιολόγητο, αλλά 

και αντισυνταγµατικήν και αντιπαιδαγωγικήν» και «προειδοποιούσε» τους εκπαιδευτικούς 

να «σταθµίσουν» τις ηθικές συνέπειες που θα είχε η απόφασή τους για την κοινωνία.
141

 Οι 

κινητοποιήσεις διήρκησαν για διάστηµα 20 ηµερών,
142

 έχοντας την στήριξη σύσσωµης της 

αντιπολίτευσης αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων της Αθήνας, ο οποίος µε 

ψήφισµά του στις 6 Φεβρουαρίου εξέφρασε «την αµέριστον συµπαράστασιν» προς τους 

εκπαιδευτικούς θεωρώντας τα αιτήµατά τους ως δίκαια και µετριοπαθή, ενώ κατέληγε 

κάνοντας έκκληση προς την Κυβέρνηση «να προβεί σε ριζικήν και εκσυγχρονισµένην 

αναµόρφωσιν του όλου θέµατος της παιδείας». Από την άλλη, η Κυβέρνηση είχε πάρει την 

πολιτική απόφαση να τηρήσει σκληρή στάση απέναντι στις θέσεις των εκπαιδευτικών 

λειτουργών διακηρύσσοντας ότι «ουδείς έχει το δικαίωµα, υπό τον εκβιασµόν της 
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απεργίας, να θέσει εν κινδύνω την οικονοµικήν σταθερότητα και το πρόγραµµα των 

κρατικών επενδύσεων της χώρας». Η κινητοποίηση έληξε τελικά στις 8 Φεβρουαρίου, 

έπειτα από την απόφαση του υπουργού Παιδείας να προχωρήσει σε πολιτική επιστράτευση 

των λειτουργών της στοιχειώδης και µέσης εκπαίδευσης, µε πρόφαση την 

«αναµφισβήτητον διαταραχήν της κοινωνικής και κρατικής ζωής της χώρας».
143

  

Η επόµενη σύγκρουση στον εκπαιδευτικό τοµέα έγινε στον χώρο της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Οι σπουδαστικές νεολαίες των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης (Κέντρου, 

Ε∆Α και Προοδευτικών) είχαν βρει πρόσφορο έδαφος συνεργασίας στην προβολή 

αιτηµάτων για την Παιδεία όπως η αύξηση της χρηµατοδότησης, η βελτίωση των 

συνθηκών των σπουδών και η προάσπιση των δηµοκρατικών ελευθεριών στον χώρο του 

Πανεπιστηµίου, µε αποτέλεσµα να συστήσουν κοινά µέτωπα διεκδικήσεων, ήδη από το 

1960, τα οποία ισχυροποιήθηκαν µε την έναρξη του «ανένδοτου αγώνα». Αυτό είχε ως 

συνέπεια να αποκτήσουν τον έλεγχο των εκλεγµένων συµβουλίων της πλειοψηφίας των 

φοιτητικών συλλόγων και να προχωρήσουν στην οργάνωση του ∆΄ Πανσπουδαστικού 

Συνεδρίου στις 22 Απριλίου 1963. Η κυβέρνηση της ΕΡΕ, βλέποντας ότι η πρωτοβουλία 

της οργάνωσης του συνεδρίου είχε περάσει σε φοιτητικές δυνάµεις που είχαν καθαρά 

αντικυβερνητικό προσανατολισµό, αποφάσισε να µποϋκοτάρει την διεξαγωγή του και να 

µην το αναγνωρίσει διότι δεν είχε συγκληθεί «κατά τας ισχύουσας διατάξεις του 

οργανισµού των πανεπιστηµίων», δηλαδή δεν είχε λάβει την προαπαιτούµενη άδεια της 

πρυτανείας για την οργάνωσή του.
144

 Τελικά, το συνέδριο οργανώθηκε κανονικά, οι 

συνεδριάσεις του διήρκησαν µέχρι τις 28 Απριλίου και οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε 

είχαν ως κύριο σύνθηµα την «αναγέννηση της Παιδείας». Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους 

φοιτητικούς συλλόγους οι αρχές στις οποίες θα έπρεπε να στηρίζεται η εκπαίδευση ήταν οι 

ακόλουθες:
145

  

α. «Η Παιδεία πρέπει να είναι δηµοκρατική. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι πρέπει να 

µορφώνονται, ότι σε όλους παρέχονται τα αναγκαία µέσα και ότι πρέπει να υπηρετεί το 

κοινωνικό σύνολο, το Έθνος». 

β. «Άµεσος σκοπός της Παιδείας είναι να πλάσει τον δηµιουργικό άνθρωπο». 

γ. «Η Παιδεία πρέπει να καλλιεργεί και να εξυψώνει τη ζωή του ελληνικού λαού, 

απελευθερώνοντας τις κρυµµένες µέσα του δυνάµεις». 

                                                 
143

 ∆ηµαράς, Α., Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε: Τεκµήρια Ιστορίας, ό.π., 255-256. 
144

 Λιναρδάτος, Α., ό.π., 242. 
145

 ∆ηµαράς, Α., Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε: Τεκµήρια Ιστορίας, ό.π., 258-259. 



- 58 - 

 

δ. «Υπέρτατο ιδανικό της Παιδείας η απελευθέρωση του ανθρώπου». 

ε. «Η δηµοτική γλώσσα που είναι το αληθινό εκφραστικό όργανο της νεοελληνικής 

ζωής, πρέπει να είναι η αφετηρία για τη µόρφωση των Ελλήνων». 

στ. «Η Παιδεία πρέπει να κάνει τον Έλληνα κοινωνό σε κάθε µεγάλη πνευµατική 

και ηθική κατάκτηση της ανθρωπότητας». 

ζ. «Η Παιδεία πρέπει να δώσει την ικανότητα στο νέο άνθρωπο να τοποθετηθεί 

δυναµικά απέναντι στη ζωή». 

Παράλληλα, το συνέδριο ψήφισε ιδιαίτερη απόφαση σχετικά µε την υπεράσπιση 

των ακαδηµαϊκών ελευθεριών. Με την απόφαση αυτή γινόταν καταγγελία για τις συνεχείς 

παραβιάσεις του πανεπιστηµιακού ασύλου, την προσπάθεια χειραγώγησης των φοιτητικών 

παρατάξεων καθώς και την προστασία των ακροδεξιών φοιτητικών οργανώσεων από την 

Κυβέρνηση. Από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις του συνεδρίου ήταν η ίδρυση της Εθνικής 

Φοιτητικής Ενώσεως Ελλάδος (ΕΦΕΕ), µε εκλεγµένα όργανα και δικό της καταστατικό, η 

οποία θα έπαιζε σπουδαίο ρόλο στις κατοπινές πολιτικές συγκρούσεις και εξελίξεις, 

οργανώνοντας το σπουδαστικό κίνηµα στον αγώνα για την ανανέωση και τον 

εκδηµοκρατισµό των θεσµών.
146

 

 

2.2. Η κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου και η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 

του 1964 

 

Όπως είδαµε παραπάνω, η νίκη της ΕΡΕ στις εκλογές του 1961 και η άρνηση της 

ΕΚ να αναγνωρίσει το αποτέλεσµα, σηµατοδότησαν την έναρξη µια περιόδου, που την 

χαρακτήριζε η έντονη πολιτική αντιπαράθεση και η κοινωνική αναταραχή. Μέσα από 

αυτή τη σύγκρουση, που συνεχίστηκε µέχρι και τις εκλογές του Νοεµβρίου 1963, η 

εκπαίδευση αναδείχτηκε ως ένα από τα βασικότερα σηµεία του πολιτικού αγώνα και του 

κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η απόφαση της ΕΚ να ταυτιστεί µε όλες τις εκδηλώσεις 

διαµαρτυρίας στον χώρο της Παιδείας, είτε για µισθολογικές αναπροσαρµογές των 

εκπαιδευτικών, είτε για το αίτηµα των φοιτητών για αύξηση των κονδυλίων του 

προϋπολογισµού της εκπαίδευσης, ενέταξε την εκπαίδευση στην αντιπαράθεση 

αναδεικνύοντάς την ως πεδίο πρόσφορο για πολιτική αξιοποίηση από τη µεριά της 

αντιπολίτευσης. 
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Η αντιπαράθεση γύρω από την εκπαίδευση έκανε την εµφάνισή της ξανά κατά τη 

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου το φθινόπωρο του 1963. Ο Κ. Καραµανλής, από την 

πρώτη κιόλας προεκλογική συγκέντρωση της ΕΡΕ, αναφέρθηκε σε εκπαιδευτικά ζητήµατα 

κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

πλήρους αναθεώρησης των αναλυτικών προγραµµάτων. Παράλληλα, τόνιζε ότι η 

Κυβέρνησή του είχε δηµιουργήσει τα οικονοµικά περιθώρια µε την ανόρθωση των 

αποθεµατικών, που επέτρεπαν πλέον την ενίσχυση της χρηµατοδότησης της Παιδείας, 

στην οποία θα δινόταν «απόλυτον προτεραιότητα» έναντι των άλλων τοµέων. Σηµείωνε 

επίσης ότι, η εκπαίδευση θα παρέµενε προσανατολισµένη στην ελληνική και χριστιανική 

παράδοση, ταυτόχρονα όµως θα εντείνονταν οι προσπάθειες για την «δηµιουργίαν 

ανθρώπων ικανών να εργασθούν παραγωγικώς µέσα εις τα πλαίσια της οικοδοµουµένης 

νέας ελληνικής οικονοµίας».
147

 Από την άλλη, όπως ήταν φυσικό, σε κάθε συγκέντρωση 

της ΕΚ γινόταν εκτενή αναφορά σε ζητήµατα της Παιδείας, προαναγγέλλοντας µεγάλες 

αλλαγές σε περίπτωση ανάληψης κυβερνητικών καθηκόντων. Ο Γ. Παπανδρέου άσκησε 

βαρύτατη κριτική στις προηγούµενες κυβερνήσεις της ΕΡΕ γιατί δεν είχαν αντιληφθεί ότι 

«η καλύτερα παραγωγική επένδυσις είναι η Παιδεία»
148

 και υπογράµµιζε την ανάγκη 

εκδηµοκρατισµού της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισµού των προγραµµάτων και την παροχή 

οικονοµικών διευκολύνσεων στους σπουδαστές. 

Μετά τη νίκη της ΕΚ στις εκλογές, ο νέος Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, 

θέλοντας να δείξει τη βαρύτητα που θα έδινε στα θέµατα της εκπαίδευσης αποφάσισε να 

αναλάβει ο ίδιος το Υπουργείο Παιδείας δηλώνοντας ότι «θα γίνη αληθής επανάστασις εις 

ό,τι αφορά την Παιδείαν […] διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξη εθνική αναγέννησις χωρίς 

Παιδείαν».
149

 Στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου, στις 16 Νοεµβρίου, ο 

Γ. Παπανδρέου εξήγγειλε τις κατευθύνσεις που θα ακολουθούσε στον χώρο της 

εκπαίδευσης καθώς και τα νέα µέτρα που σχεδίαζε να λάβει, ώστε να πραγµατοποιήσει 

την µεταρρύθµιση που είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Αρχικά, διαχώρισε τα ζητήµατα της 

Παιδείας σε δύο επιµέρους θέµατα, το οικονοµικό και το πνευµατικό. Στο οικονοµικό 

θέµα ενέταξε τον αριθµό και το µισθό των εκπαιδευτικών, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τα 

µέσα διδασκαλίας και τους χώρους της σωµατική αγωγής. Ο πνευµατικός τοµέας από την 

άλλη, περιελάµβανε τη µόρφωση των δασκάλων και µαθητών, τα σχολικά βιβλία, τα 

                                                 
147

 Εφηµ. Καθηµερινή, 8-10-1963, 6. 
148

 Εφηµ. Το Βήµα, 15-10-1963, 5. 
149

 Εφηµ. Το Βήµα, 09-11-1963, 5. 



- 60 - 

 

προγράµµατα εκπαιδεύσεως και τα ιδανικά της Παιδείας, τα οποία σύµφωνα µε το 

Σύνταγµα, συνέπιπταν µε τα ιδανικά του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού. Ακολούθως, 

έκανε λόγο για την απόφαση της Κυβέρνησης να αναπτερώσει το φρόνηµα των 

εκπαιδευτικών λειτουργών, µε υλικά και ηθικά µέσα, στοχεύοντας στο να καταστούν 

«στρατιώται εις την µεγάλην εθνικήν προσπάθεια ανυψώσεως της στάθµης των σπουδών». 

Έπειτα από αυτά, παρουσίασε τα µέτρα που θα συνιστούσαν την «γενναίαν εκπαιδευτικήν 

µεταρρύθµισιν», τα περισσότερα εκ των οποίων συµπεριλήφθηκαν στον Νόµο 4379/1964 

που θα παρουσιάσουµε αναλυτικά παρακάτω. Ο νέος Πρωθυπουργός και υπουργός 

Παιδείας ολοκλήρωσε τις θέσεις του δηλώνοντας ότι «δεν θα φεισθή δαπανών» για την 

Παιδεία, κινητοποιώντας πόρους και από τη δηµόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα, 

αφού µόνο µε ένα καλοσχεδιασµένο και µακροχρόνιο πρόγραµµα στον χώρο της 

εκπαίδευσης, χωρίς καµία «φειδώ», θα επέτρεπε να ανυψωθεί η στάθµη του πνευµατικού 

πολιτισµού της χώρας, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για την οικονοµική ανάπτυξη και 

την κοινωνική πρόοδο, αφού «η Παιδεία και η διοίκησης αποτελούν την υποδοµή της 

οικονοµικής αναπτύξεως», γι’ αυτό «αι περισσότερον παραγωγικαί επενδύσεις είναι αι 

δαπάναι της Παιδείας […]».
150

 

Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από τη µεριά της ΕΡΕ χωρίς όµως να απορρίπτουν 

τις εξαγγελίες της ΕΚ, αλλά αντίθετα προσπάθησαν να τις παρουσιάσουν είτε ως έργο και 

πρόγραµµα της ΕΡΕ είτε αδύνατον να πραγµατοποιηθούν λόγω του οικονοµικού κόστους. 

Συγκεκριµένα, ο πρώην υπουργός Παιδείας Γ. Κασιµάτης, δήλωσε ότι οι πρώτες 

εντυπώσεις υπήρξαν «αποκαρδιωτικές» αφού η «επανάστασις» στο χώρο της εκπαίδευσης 

που παρουσίαζαν οι εφηµερίδες, δεν είναι τίποτα άλλο από το πρόγραµµα της ΕΡΕ 

«κολοβόν όµως και τραυµατισµένον», ενώ κατήγγειλε τον Γ. Παπανδρέου ότι ποτέ δεν 

συµµερίστηκε επισήµως το αίτηµα για 15% στην Παιδεία, παρόλο που ήταν σηµαία του 

προεκλογικού του αγώνα, αφού στις εξαγγελίες του µετέθετε την αύξηση του ποσοστού 

για το µέλλον, τηρώντας «αιδήµονα σιγήν» για το πώς θα βρίσκονταν οι οικονοµικοί 

πόροι.
151

 

∆ιαφορετική ήταν η αντίδραση της Ε∆Α, η οποία κράτησε αποστάσεις από την ΕΚ 

και την ΕΡΕ εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την εξέχουσα θέση που λάµβανε η 

εκπαίδευση στο κυβερνητικό πρόγραµµα, αλλά δεν συµφωνούσε, σε καµία περίπτωση, 

στο ότι ήταν «εκπαιδευτική επανάσταση» παρά µόνο «µια γερή προσπάθεια να µετριαστεί 
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η τεράστια απόσταση που χωρίζει την ελληνική εκπαίδευση από την Παιδεία όλων των 

ευρωπαϊκών κρατών».
152

 

Όπως είδαµε παραπάνω, λόγω της αδυναµίας συγκέντρωσης της απόλυτης 

πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο, η ΕΚ προκάλεσε εκ νέου εκλογές στις 16 Φεβρουαρίου 

1964, στις οποίες επικράτησε θριαµβευτικά. Έχοντας, πλέον την απόλυτη κυριαρχία στη 

Βουλή, ο Γ. Παπανδρέου αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής που είχε εξαγγείλει, ξεκινώντας την κατάρτιση των µεταρρυθµιστικών 

νοµοσχεδίων. Για το δύσκολο αυτό έργο τοποθέτησε ως συνεργάτες του τον Λουκή 

Ακρίτα στη θέση του υφυπουργού Παιδείας και τον Ευάγγελο Παπανούτσο ως Γενικό 

Γραµµατέα του υπουργείου.  

Στις 30 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των προγραµµατικών δηλώσεων της 

δεύτερης κυβέρνησης της ΕΚ, ο Γ. Παπανδρέου τόνισε στη Βουλή την αποφασιστικότητα 

του για την υλοποίηση των εξαγγελιών στον χώρο της Παιδείας και επισήµανε ότι ήδη είχε 

αρχίσει η ικανοποίηση των οικονοµικών αιτηµάτων των εκπαιδευτικών και η ενίσχυση του 

Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών. Ακολούθως, ανακοίνωσε την καθιέρωση της 

υποχρεωτικής εννεαετής φοίτησης, κάτι που δεν προβλεπόταν έως τότε στις εξαγγελίες, 

ώστε να εναρµονιζόταν η Ελλάδα µε τις υπόλοιπες χώρες της Κοινής Αγοράς σε αυτό το 

θέµα και υποσχέθηκε την διεύρυνση της ενίσχυσης και σε ευρύτερους τοµείς της 

εκπαίδευσης όπως τα «Γράµµατα και τας Καλάς Τέχνας» και τον αθλητισµό. Τέλος, 

δήλωσε ότι εντός του εποµένου διαστήµατος θα κατέθετε στην Βουλή προς ψήφιση τα 

νοµοσχέδια για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.
153

 Όντως, λίγες µέρες αργότερα, ο 

Πρωθυπουργός επανήλθε στο θέµα και εξήγγειλε στο κοινοβούλιο την κατάθεση των 

τριών βασικών νοµοσχεδίων που θα συνιστούσαν την πολύαναµενόµενη εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση: 

α. Νοµοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Στοιχειώδους και Μέσης 

εκπαίδευσης. 

β. Νοµοσχέδιο για την διάρθρωση και τους τύπους των σχολείων της 

Επαγγελµατικής και Τεχνικής εκπαίδευσης. 
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γ. Νοµοσχέδιο για την ρύθµιση των ζητηµάτων της Τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

Τα παραπάνω νοµοθετήµατα θα στηρίζονταν στις βασικές αρχές του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος της Ε.Κ. όπως η δωρεάν παιδεία, η δηµοτική γλώσσα, η αύξηση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα θα αποστέλλονταν ειδικοί για να µελετήσουν 

τον τρόπο λειτουργίας της Επαγγελµατικής εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές χώρες και να 

εισηγηθούν έναν καλύτερο τρόπο οργάνωσης αυτού του τοµέα στην ελληνική 

πραγµατικότητα.
154

 

Το πρώτο από τα νοµοσχέδια που κατατέθηκε στη Βουλή ήταν το Νοµοθετικό 

∆ιάταγµα 4379/1964 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής (Στοιχειωδούς και 

Μέσης) Εκπαιδεύσεως» στις 17 Ιουλίου. Στην Εισηγητική Έκθεση του νοµοσχεδίου 

απεικονίζονταν µε σαφήνεια οι κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες της 

µεταρρυθµιστικής προσπάθειας του 1964.
155

 Πιο συγκεκριµένα, θεωρούσε ότι η Παιδεία 

όφειλε να έχει «κατά βάσιν ουµανιστικόν χαρακτήρα», τον οποίο επέβαλλε η «µακρά 

παράδοσις του Έθνους», πρόσθετε όµως ότι ο «ανθρωπισµός» δεν θα έπρεπε να 

προσηλωνόταν σε µια παθητική λατρεία του παρελθόντος, ούτε να έρχεται αντιµέτωπος µε 

τις κατακτήσεις των θετικών επιστηµών, αλλά να «εγκολπώνεται τα µεγάλα πνευµατικά 

ρεύµατα της εποχής µας µε στόχον την βελτίωσιν και τον ευγενισµόν της ατοµικής και της 

συλλογικής ζωής του Ανθρώπου».
156

 Σύµφωνα µε τον Παπανούτσο, έναν από τους 

πρωτεργάτες της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, το νοµοθετικό διάταγµα απέβλεπε στην 

ανακαίνιση του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε στόχο την ανάπλαση την ελληνικής 

κοινωνίας και την οικονοµική και πνευµατική ανόρθωση της χώρας και αποτελούσε 

συνισταµένη των απόψεων των εγκυρότερων επιστηµονικών και επαγγελµατικών κύκλων 

της Ελλάδας. Συγχρόνως, τόνιζε και την ολόθερµη συµπαράσταση που δέχτηκε το 

νοµοσχέδιο από τα κρατικά όργανα που ασκούσαν τον έλεγχο των δηµοσίων δαπανών, τα 

οποία «έδωσαν µε ευκολία» την έγκρισή τους για την προώθησή του. Γι’ αυτό το λόγο 

θεωρούσε ότι, αν και αρκετά καθυστερηµένα, είχε έρθει επιτέλους «η ώρα της Παιδείας 

για την χώρα µας».
157
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Το νοµοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση το καλοκαίρι του 1964. Κατά 

τις συζητήσεις πάνω στο νοµοσχέδιο, από τις 27 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεµβρίου, ο Γ. 

Παπανδρέου ανέπτυξε τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία της µεταρρυθµιστικής 

προσπάθειας.
158

 Τελικά, το νοµοσχέδιο έλαβε τη σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Επιτροπής 

βουλευτών που είχε συσταθεί για τον έλεγχό του και αφού ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο, 

δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 24 Οκτωβρίου 1964. Οι βασικές 

προβλέψεις του Ν.∆. 4379/64 ήταν οι ακόλουθες: 

• Η µέση γενική εκπαίδευση διαιρέθηκε σε δύο αυτοτελείς τύπους σχολείων, 

το γυµνάσιο και το λύκειο, µε τριετή φοίτηση και στα δύο.
159

 Η εισαγωγή 

στο γυµνάσιο δεν θα απαιτούσε εξετάσεις, ενώ για την εγγραφή στο λύκειο 

θα ήταν απαραίτητες. Η υποχρεωτική φοίτηση αυξανόταν από έξι στα εννιά 

χρόνια. Η συνέχιση των σπουδών µετά το δηµοτικό θα µπορούσε να 

πραγµατοποιηθεί είτε σε γενικό γυµνάσιο, είτε σε επαγγελµατικό.
 160

 

• Ανώτατος αριθµός µαθητών για ένα δάσκαλο θα ήταν οι 40, ενώ ο ίδιος 

αριθµός απαιτούταν να υφίσταται στην Α΄ τάξη για να ιδρυθεί καινούριο 

γυµνάσιο ή λύκειο.
161

 

• Καθιέρωση της δωρεάν Παιδείας σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, µε 

την κατάργηση των διάφορων υποχρεωτικών οικονοµικών επιβαρύνσεων 

(ένσηµα, εισφορές, δίδακτρα, εξέταστρα). Συγχρόνως, προβλέπονταν 

πιστώσεις για παροχή δωρεάν γεύµατος, δωρεάν µεταφοράς και δωρεάν 

χορήγηση βιβλίων.
162

 

• Καθιέρωση της «συντεταγµένης και άνευ ιδιωµατισµών» δηµοτικής 

γλώσσας σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η γραµµατική και η 

σύνταξη της Καθαρεύουσας θα διδασκόταν µόνο στη µέση εκπαίδευση 

παράλληλα µε τη ∆ηµοτική. Η πρώτη επαφή µε τα αρχαία ελληνικά, τα 

οποία µαζί µε τα νέα ελληνικά, τα µαθηµατικά, τη φυσική, την ιστορία και 
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την ξένη γλώσσα θα θεωρούνταν ως «βασικά µαθήµατα», καθορίστηκε να 

γίνεται στην τρίτη τάξη του γυµνασίου.
163

 

• Αναθεώρηση των αναλυτικών προγραµµάτων και συγγραφή νέων βιβλίων. 

Για πρώτη φορά προβλεπόταν ο θεσµός των κατ’ επιλογή µαθηµάτων στο 

λύκειο.
164

 

• Κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και 

καθιέρωση του «Ακαδηµαϊκού Απολυτηρίου», το οποίο διαχωριζόταν από 

το απλό απολυτήριο λυκείου και η λήψη του, κατόπιν αδιάβλητων 

εξετάσεων, θα αποτελούσε απαραίτητο προσόν για την είσοδο στα 

Πανεπιστήµια. Παράλληλα, αναδιοργανωνόταν οι Παιδαγωγικές 

Ακαδηµίες µε την προσθήκη ενός επιπλέον έτους και την προϋπόθεση 

εισαγωγής το «Ακαδηµαϊκό Απολυτήριο».
 165

 

• Πρόβλεψη για υπερωριακή απασχόληση των καθηγητών στα δηµόσια 

γυµνάσια και λύκεια.
166

 

• Ίδρυση δύο Υπηρεσιακών Συµβουλίων στο Υπουργείο Παιδείας µε στόχο 

την επιλογή του εποπτικού προσωπικού (διάφορων βαθµίδων επιθεωρητών) 

της στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης.
167

 

• Ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου µε αντικείµενο την επιστηµονική 

έρευνα των εκπαιδευτικών προβληµάτων, τη µετεκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών και την καθοδήγηση του εποπτικού προσωπικού.
168

 

• Σύσταση τριών Κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας, 

∆ευτεροβάθµιας και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως, µε αποστολή την 

άσκηση διοικητικού και πειθαρχικού ελέγχου στον χώρο της Παιδείας.
169

 

 Λίγους µήνες µετά την ρύθµιση του νοµοθετικού πλαισίου για την Γενική Παιδεία, 

η κυβέρνηση της ΕΚ επανήλθε στα θέµατα της Παιδείας καταθέτοντας, το Μάιο του 1965, 

προς ψήφιση το σχέδιο νόµο «Περί της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως», έχοντας στόχο να θέσει 
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τις βάσεις για τη συγκρότηση και διάρθρωση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης αυτή τη 

φορά. 

 Στην εισηγητική έκθεσή του διαφαίνονταν οι φιλελεύθερες απόψεις των 

συντακτών του πάνω σε αυτό το θέµα, τονίζοντας την στενή συνάρτηση της Τεχνικής 

Εκπαίδευσης µε την οικονοµική πρόοδο µιας χώρας και την ανάγκη δηµιουργίας 

ανθρωπίνου δυναµικού µε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Πάνω σε αυτό, επισήµαινε 

ότι το ελληνικό κράτος «εβράδυνε» να το αντιληφθεί, έχοντας στραµµένη την προσοχή 

του σχεδόν αποκλειστικά προς την Γενική Εκπαίδευση, τα κοινώς λεγόµενα 

«Γράµµατα»,
170

 ενώ την όποια επαγγελµατική εξειδίκευση την είχε αφήσει, κατά κύριο 

λόγο, στον τοµέα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στη συνέχεια, έκανε λόγο για την 

προσπάθεια της ΕΡΕ να προωθήσει το δηµόσιο τεχνικό και επαγγελµατικό δίκτυο µε τη 

µεταρρύθµιση του 1959, κάτι όµως που δεν είχε το αναµενόµενο αποτέλεσµα αφού η 

αναλογία ανάµεσα στους µαθητές της Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης παρέµενε η 

ίδια.
171

 Παρά τη σωστή κατεύθυνση των περισσότερων µέτρων του προηγούµενου νόµου, 

δεν υπήρξαν θετικά αποτελέσµατα λόγω της «ατολµίας του νοµοθέτου και των 

διοικούντων» να δοθεί αποφασιστική και ολοκληρωµένη λύση. Έτσι, η «παρούσα 

Κυβέρνησις εκληρονόµησε […] αφ’ ενός µίαν προσπάθειαν προωθήσεως της Τεχνικής 

Εκπαίδευσεως, και αφ’ εταίρου µίαν αναποφασιστικότητα και αρρυθµίαν, η οποία 

παρεκώλυε την όλην εργασίαν και εδυσχέραινε την απόδοσίν της». Γι’ αυτό το λόγο, 

«επιβάλλετο […] η συγκρότησις και η διάρθωσις της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως […]» µε τη 

λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών µέτρων. Οι βασικές αρχές του νοµοσχεδίου ήταν οι 

ακόλουθες: 

• Προσαρµογή της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης στην πρόβλεψη του 

Ν∆ 4379 για εννιάχρονη υποχρεωτική φοίτηση. 

• Ίδρυση σχολών επαγγελµατικής εξειδίκευσης µε διάρκεια φοίτησης από 

ένα έως τρία χρόνια, οι οποίες θα αποτελούσαν την βασική βαθµίδα της 
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 Σύµφωνα µε τους συντάκτες της έκθεσης, η συµβολική αξία των «Γραµµάτων» προερχόταν από τη 

µακριά παράδοση και πίστη του λαού ότι χάρη στην µόρφωση µπόρεσε να διασωθεί το ελληνικό έθνος κατά 

τη διάρκεια της οθωµανικής κατοχής. Συγχρόνως όµως, έκαναν αναφορά και στο «όνειρο» των 

µικροαστικών και αγροτικών οικογενειών να δώσουν στα παιδιά τους πανεπιστηµιακή µόρφωση, γιατί 

θεωρούσαν πως µόνο έτσι θα µπορούσαν να διακριθούν κοινωνικά και οικονοµικά. Επιπλέον, είχε 

καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι στα επαγγελµατικά σχολεία, φοιτούσαν µόνο όσοι δεν είχαν είτε την 

οικονοµική είτε την πνευµατική ικανότητα για θεωρητικές σπουδές. 
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 Συγκεκριµένα, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση φοιτούσαν περίπου 350.000 µαθητές ενώ στις τεχνικές 

σχολές ο αριθµός αυτός ανερχόταν περίπου στους 55.000, δηλαδή αναλογία 1 προς 6. 
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Τεχνικής Εκπαίδευσης και θα είχαν στόχο να «δίδουν εις την αγοράν 

εργασίας τους Τεχνίτας». 

• Εισαγωγή του Τεχνικού Γυµνασίου, ένα νέου τύπου σχολείο 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ισότιµο µε το κανονικό γυµνάσιο, µε την 

προσθήκη όµως τεχνικών µαθηµάτων και κύρια αποστολή του τον 

προσανατολισµό των µαθητών προς τεχνοεπαγγελµατικές κατευθύνσεις.
172

 

•  Ίδρυση Τεχνικών Λυκείων τριετής φοίτησης. Τα λύκεια αυτά θα 

συγκροτούσαν τη µέση επαγγελµατική εκπαίδευση και θα είχαν στόχο να 

προµηθεύουν την αγορά εργασίας µε τεχνικούς εφαρµογής. Οι απόφοιτοί 

τους, θα είχαν την δυνατότητα εισαγωγής κατόπιν κατατακτηρίων 

εξετάσεων στη Β΄ των Σχολών Υποµηχανικών, οι οποίες και θα 

αποτελούσαν την ανώτερη βαθµίδα της Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

• ∆ηµιουργία του ∆ιδασκαλείου Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, µε αποστολή την 

θεωρητική και πρακτική επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού των 

Τεχνικών Σχολείων.
173

 

• Σύσταση σώµατος επιθεωρητών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

• Συγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Τεχνικής και 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 

• Εισαγωγή του θεσµού των «µεταπτυχιακών σπουδών» για κάθε βαθµίδα 

Τεχνική Εκπαίδευσης.
174

 

Το νοµοσχέδιο για την Τεχνική Εκπαίδευση δεν έφτασε τελικά προς ψήφιση λόγω 

των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων τον Ιούλιο του 1965, στις οποίες αναφερθήκαµε 

εκτενώς στο προηγούµενο κεφάλαιο. Η ακραία πολιτική ένταση που ακολούθησε έθεσε 

φραγµούς στις όποιες σκέψεις για περαιτέρω συνέχιση των εκπαιδευτικών 

µεταρρυθµίσεων, µάλιστα η τύχη ορισµένων αλλαγών που είχαν ήδη προγραµµατιστεί 

παρέµενε αµφίβολη. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις του καλοκαιριού του 1965 δεν έκαναν 

καµία νύξη σε εκπαιδευτικά ζητήµατα, ενώ η κυβέρνηση Στεφανόπουλου που εξασφάλισε 

τελικά την ψήφο εµπιστοσύνης, ανέφερε στις προγραµµατικές της δηλώσεις ότι θα 
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 Το σχέδιο νόµου, προέβλεπε και την δυνατότητα καθιέρωσης και Γεωργικού Γυµνασίου στις αγροτικές 

περιοχές της χώρας, κατά αντιστοιχία µε το Τεχνικό Γυµνάσιο. 
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 Είναι ενδιαφέρον ότι στην έκθεση γινόταν λόγος για την απροθυµία των αποφοίτων του Πολυτεχνείου να 

ασκήσουν το διδακτικό επάγγελµα. 
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 Οι «µεταπτυχιακές» σπουδές αποσκοπούσαν στη συνεχή ενηµέρωση των τεχνικών πάνω στις εξελίξεις 

της ειδικότητάς του. 
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αντιµετώπιζε την Παιδεία ως «εθνικόν θέµα» και µε «σύνεσιν», αναγνωρίζοντας τις 

προσπάθειες εκσυγχρονισµού που επιχειρήθηκαν από την κυβέρνηση Παπανδρέου, 

κάνοντας όµως λόγο για ορισµένες «ατέλειαι» και «δυσχέρειαι» που ανέκυψαν στην 

πορεία. Κατά τη διάρκεια της παραµονής της στην εξουσία, η κυβέρνηση Στεφανόπουλου 

δεν προχώρησε σε κάποια δραστική εκπαιδευτική µεταβολή αλλά ακολούθησε σε γενικές 

γραµµές την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΚ, συσχετίζοντας δηλαδή την 

ανάγκη εκσυγχρονισµού της Παιδείας µε την οικονοµία στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

Αξιοσηµείωτο είναι, ότι το φθινόπωρο του 1966 κατατέθηκε προς ψήφιση νέο σχέδιο 

νόµου «Περί της επαγγελµατικής και τεχνικής εκπαιδεύσεως», το οποίο συνδύαζε τη λογική 

του Ν.3971/1959 και του αψήφιστου νοµοσχεδίου του 1965. Τελικά, ούτε αυτό το 

νοµοσχέδιο κατάφερε να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αφού µετά από 

λίγο διάστηµα υπήρξε νέα αλλαγή στην Κυβέρνηση. 

Η ρύθµιση των ζητηµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η αναδιοργάνωσή 

της υπήρξε η τελευταία πράξη της κυβέρνησης της ΕΚ σχετικά µε την εκπαίδευση. Ήδη, 

από τις αρχές του 1965,  ο πρωθυπουργός και υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου, σε 

οµιλία του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών είχε εξαγγείλει τις κεντρικές ιδέες του για την 

αναµόρφωση των ιδρυµάτων της ανωτάτης βαθµίδας της εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, ο 

Παπανδρέου ανέφερε ότι σκοπός των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων δεν ήταν µόνο 

η παραγωγή επιστηµόνων, αλλά η καλλιέργεια και του ήθους ώστε ο φοιτητής να 

αποτελέσει «πολίτη της ∆ηµοκρατίας», αφού µόνο αυτό το πολίτευµα θα µπορούσε να 

εξασφαλίσει καλύτερα την ευηµερία και την προόδου του Έθνους. Για να το πετύχει αυτό, 

το Πανεπιστήµιο θα έπρεπε να µην αποβλέπει στον απλό εφοδιασµό µε γνώσεις, αλλά 

στην καλλιέργεια µεθοδικού και κριτικού πνεύµατος των φοιτητών ώστε να γνωρίζουν 

πως «κατακτιέται και ελέγχεται η γνώσις». Στην συνέχεια, αναγνώριζε την ανάγκη της 

Ελλάδας, εκείνη την περίοδο, για µεγαλύτερο αριθµό και καλύτερης ποιότητας 

επιστηµόνων και εξήγγειλε την χρησιµότητα της επέκτασης του δικτύου των 

Πανεπιστήµιων αλλά και την απόφαση της Κυβέρνησης να προσφέρει «όλη την στοργή 

της» µε την παροχή «άνευ σχεδόν περιορισµού» κρατικών επιχορηγήσεων στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ακολούθως, θεωρούσε αναγκαίο να γίνει αναµόρφωση του 

προγράµµατος σπουδών και των εξετάσεων.
175

 Στόχος του ήταν να διδάσκονται µαθήµατα 

υποδοµής την πρώτη περίοδο των σπουδών και µετά να προχωράει ο φοιτητής στην όποια 
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 Παπανούτσος, Ε., Αγώνες και αγωνία για την Παιδεία, ό.π., 371-372. 
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εξειδίκευση, ενώ εξήγγειλε και την υποχρεωτική παρακολούθηση ανθρωπιστικών 

µαθηµάτων στο πρώτο έτος της φοίτησης, ανεξαρτήτως σχολής, κάτι που το θεωρούσε 

µεγάλη καινοτοµία.
176

 Παράλληλα, τόνισε τη σηµασία της δωρεάν παιδείας για τις 

ανώτατες σχολές και έκανε αναφορά στις προθέσεις της Κυβέρνησης για την λήψη 

επειγόντων µέτρων στον τοµέα αυτό: εξασφάλιση φοιτητικής στέγης, ευπρεπής διατροφή 

και χορήγηση δωρεάν επιστηµονικών συγγραµµάτων.
177

 Ακολούθως, υπογράµµιζε την 

ανάγκη για πρόσληψη νέου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, λόγω του αυξηµένου όγκου των φοιτητών, καθώς την και επαρκή 

αµοιβή τους «διά να επιδίδονται απερίσπαστοι εις το ερευνητικόν και διδακτικόν έργον 

των». Τέλος, εξήγγειλε την επέκταση των µεταπτυχιακών σπουδών σε όλα τα ΑΕΙ και την 

επιχορήγηση του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών, ώστε να αναλάβει την οικονοµική 

ενίσχυση των Ελλήνων επιστηµόνων που είχαν την πρόθεση να συνεχίσουν την έρευνά 

τους, καθώς και την µετάκληση ξένων καταξιωµένων καθηγητών που θα πλαισίωναν τα 

Ινστιτούτα Ερευνών της χώρας.
178

 

 

2.3 Οι θέσεις της Ενιαίας ∆ηµοκρατικής Αριστεράς 

 

Η Ε∆Α ιδρύθηκε το 1951 ως ένας πολιτικός συνασπισµός κοµµάτων µε 

σοσιαλιστική – µαρξιστική ιδεολογία και αποτελούσε την µοναδική λύση για 

κοινοβουλευτική δράση της ευρύτερης Αριστεράς εκείνη την περίοδο. Σταδιακά αύξησε 

τη δύναµή της, καταφέρνοντας να έρθει δεύτερο κόµµα στις εκλογές του 1958 και να 

εκλέξει 75 βουλευτές, οι οποίοι ανέπτυξαν έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα ως 

αξιωµατική αντιπολίτευση απέναντι στην ΕΡΕ. Λόγω του νέου κλίµατος στο πολιτικό 

τοπίο της χώρας µετά το 1961, η δύναµή της συρρικνώθηκε, χωρίς όµως να επηρεαστεί η 

παρεµβατικότητα της σε βασικούς τοµείς της πολιτικής ζωής της χώρας, ιδίως στα 

εκπαιδευτικά θέµατα. Σε αυτό συνετέλεσε και η συνύπαρξη και συνεργασία εντός του 
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 Τα µαθήµατα αυτά ήταν τρία: Ελληνικά Γράµµατα, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και Αρχές του Ελληνικού 

Πολιτεύµατος. 
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 Σύµφωνα µε τον Γ. Παπανδρέου, αυτό θα προστάτευε και τους ίδιους τους καθηγητές, οι οποίοι 

«διασύρονταν» συχνά κατηγορούµενοι ότι για λόγους κερδοσκοπίας επιβάλλουν στους φοιτητές την αγορά 
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κόµµατος, κατά την περίοδο που εξετάζουµε, ανθρώπων µε υψηλή µόρφωση και κύρος 

όπως ο Ν. Κιτσίκης, ο Η. Ηλιού, η Ρ. Ιµβριώτη, ο Κ. Σωτηρίου και ο Μ. Παπαµαύρος.
179

 

Οι προτάσεις της Ε∆Α δε διαφοροποιούνταν από τις προτάσεις των αστικών 

κοµµάτων στα βασικά θέµατα. Η ταξική ανάλυση και η αµφισβήτηση της ίδιας της 

αντίληψης που ήθελε το σχολείο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικονοµίας δεν 

προβάλλονταν από τους ιδεολογικούς εκπροσώπους του κόµµατος τη συγκεκριµένη 

εποχή.
180

 Αντίθετα, όπως και οι άλλες πολιτικές δυνάµεις της περιόδου, έκανε λόγο για 

αναποτελεσµατικότητα και «αναχρονισµό» του εκπαιδευτικού συστήµατος σε σχέση µε 

τις ανάγκες της χώρας. Παράλληλα, αποδεχόταν την άποψη, ότι το σχολείο αποτελούσε 

µέσο οικονοµικής ανάπτυξης, τονίζοντας τη σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα για την 

αναπτυξιακή διαδικασία, θεωρώντας τον άνθρωπο σαν το σηµαντικότερο των µέσων 

παραγωγής. Παρά την τεχνοκρατική διάσταση των θέσεών της, αυτό δεν την εµπόδιζε να 

υποστηρίζει και τον ουµανιστικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, αφού «µια συγχρονισµένη 

Εθνική Παιδεία οφείλει να […] υπηρετεί και τις οικονοµικόπαραγωγικές και τις 

πολιτιστικές ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας».
181

  

Συγχρόνως όµως, οι όποιες µεταρρυθµίσεις προτείνονταν από την Ε∆Α, σχετικά µε 

τον ρόλο του σχολείου και τη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος, δεν γίνονταν 

µεµονωµένα, αλλά εντασσόταν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγραµµατισµού της 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Συγκεκριµένα, προτεινόταν η κατάρτιση ενός 

«σχολικού χάρτη της χώρας» παράλληλα µε την δηµιουργία ενός προγράµµατος 

οικονοµικής ανασυγκρότησης, όπου θα καθορίζονταν ποια ήταν τα αναγκαία κύρια ή 

βοηθητικά επαγγέλµατα που είχε ανάγκη η ελληνική βιοµηχανία, καθώς και ο τρόπος που 

θα µπορούσε να αποφευχθεί η όποια δυσανάλογη κατανοµή αυτών των επαγγελµάτων 

προς τις παρουσιαζόµενες ανάγκες. Για να πετύχει το σχέδιο αυτό, έκριναν σκόπιµη τη 

συγκρότηση ειδικής επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας µε την συνδροµή, εκτός των 

εκπαιδευτικών, των Επιµελητηρίων, των Συνδικάτων και των Συνεταιρισµών.
182

 

Βασική θέση στην εκπαιδευτική πολιτική της Ε∆Α αποτελούσε η αύξηση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε να ανέβει το µορφωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού. 

Υποστήριζε την υποχρεωτική 9χρονη παιδεία, ασκώντας σφοδρή κριτική στις 
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 Ιµβριώτη, Ρόζα, «Ανασυγκρότησις και παιδεία», στο Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση – Συζητήσεις, Κρίσεις, 
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µεταρρυθµιστικές προσπάθειες της ΕΚ που ήθελαν τα επαγγελµατικά γυµνάσια να 

στηρίζονται στο 6χρονο ∆ηµοτικό, γιατί «τα παιδιά του λαού θα πηγαίνουν όπως πρώτα 

στις 6 τάξεις του ∆ηµοτικού και έπειτα σ’ ένα κατώτερο τεχνικό ή γεωργικό σχολείο και 

αυτό θα τους δίνει λίγα ψίχουλα από γνώσεις» υπονοµεύοντας έτσι τον πλήρη 

εκδηµοκρατισµό της παιδείας. Συγχρόνως τόνιζαν και τις µικρότερες δυνατότητες εξέλιξης 

των αποφοίτων των τεχνικών γυµνασίων αφού «ενώ το Λύκειον οδηγεί προς το 

Πανεπιστήµιον, το Τεχνικόν Γυµνάσιον, αποκλείει από τους αποφοίτους του από αυτές τις 

προοπτικές».
183

 

Η αλλαγή στη δοµή και διάρθρωση του όλου του εκπαιδευτικού συστήµατος υπό 

ενιαία µορφή χωρίς να γίνεται διαφοροποίηση σε γενική και τεχνική εκπαίδευση, 

αποτελούσε κεντρική πρόταση της Ε∆Α για τη Μέση Παιδεία. Η «πολυτεχνική 

µόρφωση», όπως αποκαλούσαν την ενιαία εκπαίδευση, θα συµπλήρωνε τη διδασκαλία του 

σχολείου µε την µαθητεία στα εργαστήρια και την επαγγελµατική άσκηση, επιτρέποντας 

στον έφηβο να προετοιµαστεί καλύτερα για την µετέπειτα πορεία του στον εργασιακό του 

βίο. Με αυτόν τον τρόπο θα «έδενε το σχολείο µε την εργασία» και θα δηµιουργούσε 

στους Έλληνες πολίτες «τεχνική συνείδηση», συνδέοντας τη θεωρία µε την πράξη και τις 

ανθρωπιστικές σπουδές µε τις τεχνικές. Έτσι, µε τη σύνδεση του σχολείου µε την 

κοινωνική δραστηριότητα θα επιτυγχάνονταν η µόρφωση του ολοκληρωµένου ανθρώπου, 

που σύµφωνα µε την αντίληψη της αριστεράς εκείνη την περίοδο, ήταν ο θεωρητικά 

καλλιεργηµένος αλλά παράλληλα µυηµένος στους κυριότερους κλάδους της 

παραγωγής.
184

 Όπως χαρακτηριστικά έλεγε η Ρ. Ιµβριώτη, να «µάθουν όλοι οι µαθηταί 

κοντά στον Πλάτωνα, να χειρίζονται τας απλάς µηχανάς, τας νέας συσκευάς, τας 

τεχνολογικάς µεθόδους της εργασίας».
185

 Η Ε∆Α στηριγµένη στην ιδέα της «πολυτεχνικής 

παιδείας» και εµφανώς επηρεασµένη από τις πρακτικές στην εκπαίδευση της Σοβιετικής 

Ένωσης, θεωρούσε ότι το κατ’ εξοχήν έργο της µέσης βαθµίδας της Παιδείας ήταν η 

προετοιµασία των στελεχών όλων των βαθµίδων της βιοµηχανίας, της γεωργίας, της 

ναυτιλίας και των συναφών επαγγελµάτων.
186

 Τα στελέχη αυτά, χάρη στην «πολυτεχνική» 

εκπαίδευσή τους θα ήταν περισσότερο ευέλικτα και προσαρµόσιµα στις επιστηµονικές και 

τεχνικές µεταβολές οι οποίες συντελούνταν µε γρήγορους ρυθµούς στην παραγωγική 
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διαδικασία. Τη θέση αυτή της Ε∆Α, σχετικά µε την καθιέρωση της πολυτεχνικής παιδείας, 

κατέκρινε το, παράνοµο τότε, ΚΚΕ θεωρώντας ότι δεν δυνατή η εξασφάλιση µιας 

πλατειάς συµµετοχής στο εκπαιδευτικό έργο, των βιοµηχανικών και αγροτικών 

επιχειρήσεων χωρίς την, εκ των προτέρων, εξασφάλιση της συλλογικής ιδιοκτησίας των 

µέσων παραγωγής.
187

  

Το 1963 η Επιτροπή Παιδείας της Ε∆Α δηµοσίευσε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

του κόµµατος στο οποίο φαίνονταν καθαρά οι θέσεις και οι προτάσεις της πάνω στα 

ζητήµατα της παιδείας. Οι βασικές αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε∆Α 

συνοψίζονταν ως ακολούθως:
188

 

• Η επίσηµη γλώσσα σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι η 

γλώσσα του λαού, η δηµοτική. 

• Καλλιέργεια των δηµοκρατικών ιδεών στα σχολεία. 

• Ανάπτυξη εθνικού και παράλληλα ειρηνόφιλου πνεύµατος στην παιδεία. 

Καλλιέργεια της θερµής αγάπης για την πατρίδα και τόνωση του 

πατριωτικού συναισθήµατος, ταυτόχρονα όµως µε σεβασµό και αγάπη για 

τις άλλες χώρες. 

• Ολόπλευρη µόρφωση του ατόµου µε γενική και τεχνική κατάρτιση, ώστε να 

γίνει δηµιουργικός παράγων µέσα στην εθνική παραγωγή. Όχι µόνο 

ποσοτικές, αλλά και ποιοτικές αλλαγές µέσα στο σχολείο. 

• Συγχρόνως, στόχος θα ήταν να πλάσει την «ηθική προσωπικότητα» του 

ατόµου, ανατρέφοντας τον µε πνεύµα ουµανιστικό. Οι µαθητές θα έπρεπε 

να ανατρέφονται µε ιδανικά τους την ελευθερία, τον σεβασµό της 

αξιοπρέπειας των άλλων και παράλληλα την αυτοθέλητη πειθαρχεία στους 

νόµους. Έτσι θα εξελίσσονταν σε ανθρώπους «µήτε άναρχους, µήτε 

δεσποτούµενους». 

Ένα σηµαντικό κεφάλαιο στις θέσεις της Ε∆Α αποτελούσε η αναδιοργάνωση εκ 

βάθρων όλου του εκπαιδευτικού συστήµατος. Τόνιζε την αναγκαιότητα να ειδωθεί η 

εκπαίδευση ως ενιαία από το Νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήµιο χωρίς οικονοµικές ή 

άλλες διακρίσεις. ∆ιεκδικούσε την άµεση δηµιουργία µεγάλου αριθµού προσχολικών 

ιδρυµάτων για να «ανακουφιστεί η µητέρα που εργάζεται», ενώ ως πρώτη βαθµίδα της 
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Παιδείας πρότεινε την θεσµοθέτηση οκτατάξιου βασικού σχολείου µε υποχρεωτική 

δωρεάν φοίτηση. Τα παιδιά θα έµεναν εντός του εκπαιδευτικού µηχανισµού µέχρι την 

ηλικία των 14 ετών και δεν θα λειτουργούσε παράλληλα κανένα άλλο σχολείο γι’ αυτές τις 

ηλικίες. Το πρόγραµµα διδασκαλίας θα στηριζόταν κυρίως στον ανθρωπιστικό κύκλο 

µαθηµάτων µε αρκετές όµως ώρες για µαθήµατα θετικής κατεύθυνσης καθώς και 

ορισµένο χρόνο για σωµατική αγωγή και καλλιτεχνικά. Παράλληλα, το 15% του 

προγράµµατος θα αφορούσε διδασκαλία που θα ήταν συνδεδεµένη µε την εργασία. Λόγω 

της αύξησης του επιπέδου της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης θα ήταν αναγκαία και η 

αναβάθµιση των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών σε τετραετή φοίτηση πανεπιστηµιακής 

στάθµης, για να ανέβει και το επιστηµονικό επίπεδο των δασκάλων, ώστε να ήταν σε θέση 

να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις.
189

 Η εκπαίδευση στην µέση βαθµίδα θα ήταν 

τετράχρονη «απαλλαγµένη από οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση», µε στόχο να 

προµηθεύσει την τα µεσαία στελέχη στην εθνική παραγωγή και να ετοιµάσει τους 

σπουδαστές για ανώτερες θεωρητικές και τεχνικές σπουδές. Σύµφωνα µε την Ε∆Α, οι 

τύποι των σχολείων αυτής της βαθµίδας θα διαχωρίζονταν ανάλογα µε την κατάρτιση που 

θα έδιναν (κλασική, πρακτική, γεωργική, βιοµηχανική, εµπορική, ναυτική) και θα 

καθορίζονταν από «αυτά που θα πρόσταζε η νέα οικονοµική µορφής της Ελλάδας». Σαν 

πρώτο βήµα, προτεινόταν, η ίδρυση των αντίστοιχων τύπων των µέσων σχολών σε κάθε 

περιοχή, πειραµατικά αρχικά, και στην συνέχεια θα γινόταν η σταδιακή επέκτασή τους, 

πάντα όµως κοντά σε τόπους εργασίας, ώστε να υπάρχει σύνδεση των µαθηµάτων µε τις 

παραγωγικές διαδικασίες. Βασικός πυλώνας επιτυχίας θα αποτελούσε το διδακτικό 

προσωπικό, οι καθηγητές της µέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι πλέον θα έπρεπε να ήταν 

υποχρεωτικά πανεπιστηµιακής µόρφωσης, ενώ για τους παλιούς πρότεινε την 

µετεκπαίδευσή τους στο Πανεπιστήµιο ή σε Ινστιτούτα µετεκπαιδεύσεως.
190

 Επίσης στο 

πρόγραµµα της Ε∆Α υπήρχαν αρκετές προτάσεις για µια σειρά άλλων θεµάτων, όπως τον 

τοµέα αναψυχής των µαθητών, τις εξωσχολικές δραστηριότητες και τη θεσµοθέτηση 

νυχτερινών µαθηµάτων για ενήλικες που δεν είχαν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους. 

 Σχετικά µε την ιδιωτική εκπαίδευση, η Ε∆Α έκρινε ότι λόγω της κατάστασης της 

δηµόσιας παιδείας, ήταν «ανεκτή» η ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά µόνο έπειτα από 

αυστηρό κρατικό έλεγχο θα µπορούσε να ιδρυθεί ένα ιδιωτικό σχολείο, ενώ διαφωνούσε 

κάθετα στην όποια δηµιουργία ξένων ιδρυµάτων, µε εξαίρεση τα ινστιτούτα εκµάθησης 

                                                 
189

 Στο ίδιο, 202-204. 
190

 Στο ίδιο, 206. 



- 73 - 

 

ξένων γλωσσών.
191

 Τέλος, η ίδια αναδιοργάνωση ήταν αναγκαία να γίνει και στην 

ανώτατη εκπαίδευση µε δηµιουργία νέων σχολών, διαίρεση των παλαιών σε διάφορα 

τµήµατα, αναδιοργάνωση των µεθόδων και της ύλης και µέριµνα για την 

µεταπανεπιστηµιακή µόρφωση και την επιστηµονική έρευνα.
192

 

 

2.4 Οι αντιδράσεις στη µεταρρύθµιση 

 

Από την πρώτη στιγµή της κατάθεσης του νοµοσχεδίου στη Βουλή ξεκίνησε η 

έντονη κριτική εναντίον του, κυρίως από συντηρητικούς κύκλους, οι οποίοι αρνήθηκαν να 

συναινέσουν στην επιχειρούµενη µεταρρύθµιση παραµένοντας περιχαρακωµένοι σε 

ξεπερασµένα επιχειρήµατα της µετεµφυλιακής εποχής. Βασικοί επικριτές του των 

εκπαιδευτικών νοµοσχεδίων αποτέλεσαν η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου των 

Αθηνών, η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, η Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης 

Εκπαίδευσης, οι πρώην υπουργοί Παιδείας των κυβερνήσεων της ΕΡΕ Ι. Βογιατζής και Γ. 

Κασιµάτης καθώς και πρώην ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας.
193

 

Σαν κύριο όργανο της πολεµικής των αντιπάλων της µεταρρύθµισης 

χρησιµοποιήθηκε η αντιπολιτευόµενη εφηµερίδα Καθηµερινή, στην οποία δηµοσιεύτηκε 

πλήθος άρθρων, κυρίως του πρώην Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, Κ. 

Γεωργούλη.
194

 Τα σηµεία στα οποία εστίασε η κριτική ήταν η δηµοτική γλώσσα, η 

διδασκαλία των αρχαίων από µετάφραση, η 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, η ίδρυση 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και οι οικονοµικές παροχές στην Παιδεία. Τα επιχειρήµατα 

που διατυπώνονταν συµπίπτουν µε αυτά που ακούγονταν και σε προηγούµενες 

µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, µε αναφορές στην πατρίδα, τη θρησκεία, τις παραδόσεις 

και την οικογένεια.
195

 

Η απόφαση της ΕΚ να καθιερώσει τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από 

µετάφραση στο γυµνάσιο, περιορίζοντας τη διενέργεια µαθηµάτων µέσα από το 

πρωτότυπο κείµενο µόνο στο λύκειο, βρήκε εντελώς αντίθετη την ΕΡΕ. Σε οµιλία του 

στην Βουλή ο Κανελλόπουλος υποστήριξε ότι δεν είχε σηµασία το πόσες ώρες θα 
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διδάσκονταν τα αρχαία ελληνικά αλλά πόσα χρόνια «θα συνήθιζε το µάτι, το αυτί και η 

ψυχή του εφήβου εις την επαφήν µε τα αρχαία κείµενα». Επίσης, ο πρώην πρόεδρος του 

Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, Ι. Σκουτερόπουλος, τόνισε την ανάγκη της περισσότερης 

ανθρωπιστικής µορφώσεως γιατί «[…] η τεχνική και η µεγάλη ειδίκευσις τείνουσι να 

µεταβάλλωσι τον άνθρωπον εις απλούν µονοµερές µηχάνηµα […] άρα πρέπει έκαστος 

[…] να έχη ισχυρόν ψυχικόν έρεισµα και εφόδιον […] και να µη γίνεται όργανον και 

σκεύος του δυνάµενου να αγοράση αυτό και να χρησιµοποιήση µόνον χάριν των ιδίων 

αυτού συµφερόντων». Παράλληλα, ο Κ. Τσάτσος ανέφερε ότι µε την κατάργηση του 

µαθήµατος των λατινικών υπήρχε κίνδυνος αποκοπής του κυριότερου δεσµού που υπήρχε 

µε τον δυτικό πολιτισµό.
196

 Στο ίδιο πνεύµα, ο ακαδηµαϊκός Ι. Θεοδωρακόπουλος 

διατύπωσε ότι θα δηµιουργούταν «ψυχολογικός συνωστισµός» στην συνείδηση των 

µαθητών εφόσον συµπιεζόταν σε τρία µόνο χρόνια η διδασκαλία της γραµµατικής, του 

συντακτικού και των αρχαίων κειµένων, αφού «ο µαθητής του λυκείου δεν θα είχε την 

στοιχειώδη άνεση να αφοµοιώση και να αναχωνεύση τύπους, φαινόµενα και νοήµατα».
197

 

Σηµαντικός επικριτής της µεταρρύθµισης ήταν και η Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σε αναλυτικό 15σέλιδο υπόµνηµά της εστίαζε στα ζητήµατα της 

διάρθρωσης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, του προσανατολισµού 

της Παιδείας και τον τρόπο εποπτείας της εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, δήλωνε την πλήρη 

αντίθεσή της στον διαχωρισµό της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε δύο τριετής κύκλους 

γυµνασίου και λυκείου διότι, κατά την άποψή της, λόγω της κατάργησης των λατινικών 

και των αρχαίων ελληνικών κειµένων στο γυµνάσιο, αυτό θα αποτελούσε απλώς µια 

προέκταση της στοιχειώδους εκπαίδευσης, ένα «ανώτερον ∆ηµοτικόν Σχολείον» και η 

Μέση Παιδεία θα περιοριζόταν απλώς στις τάξεις του λυκείου.
198

 Με αυτή τη θέση 

συνηγορούσε και ο Κ. Γεωργούλης, θεωρώντας ως «τέχνασµα» την άποψη ότι το 

γυµνάσιο θα αποτελούσε βαθµίδα της Μέσης Εκπαίδευσης.
199

 Συγχρόνως, η Φιλοσοφική 

Σχολή θεώρησε ως «παρέκκλιση» από τον ανθρωπιστικό-κλασικό προσανατολισµό της 

γυµνασιακής εκπαίδευσης την προσπάθεια µείωσης των κλασικών µαθηµάτων, 

υποστηρίζοντας µάλιστα ότι το µέτρο αυτό έθιγε την ενότητα του ελληνικού έθνους από 
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τα αρχαία στα νεότερα χρόνια καθώς και την ιδεολογία του ελληνοχριστιανικού 

πολιτισµού, στην οποία αυτό στηριζόταν. Στο ίδιο πλαίσιο αιτιολογούσε και την θέση της 

στο γλωσσικό ζήτηµα, καθώς θεωρούσε ότι «το ελληνικόν έθνος έχει ανάγκην της 

καθαρευούσης» ενώ η µη υποχρεωτική µάθηση της επίσηµης γλώσσας του κράτους «θα 

αχρήστευε το µεγαλύτερο µέρος της πνευµατικής περιουσίας του Έθνους».
200

 Σε αυτό το 

θέµα προέκυψε και αντιπαράθεση µε πολιτικού-ιδεολογικού περιεχοµένου επιχειρήµατα, 

ιδιαίτερα από το συντηρητικό εκπαιδευτικό ρεύµα, το οποίο υποστήριξε ότι η υποβάθµιση 

των κλασικών µαθηµάτων ερχόταν όχι µόνο σε πλήρη αντίθεση µε τα προγράµµατα των 

δυτικών χωρών, αλλά ήταν και σε πλήρη συµφωνία µε την εκπαίδευση στα Σοβιετικά 

καθεστώτα.
201

 Ενώ ταυτόχρονα, εξίσωναν την διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών µε την 

αποφυγή επιβολής κοµµουνιστικών ιδεών στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για «σοβαρό 

εµπόδιο στα διεθνιστικά σχέδια […] που δεν τους αφήνει να ξεριζώσουν από την ψυχή µε 

ευκολία τον πατριωτισµό».
202

 Έντονη υπήρξε η αντίδραση της Φιλοσοφικής Σχολής και 

στην ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως υπεύθυνου φορέα για τη θεωρητική και 

πρακτική διεύθυνση της Εθνικής Παιδείας καθώς και στην ανάθεση σ’ αυτό της 

επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων. Με αυτό τον 

τρόπο, η Φιλοσοφική θα έχανε τη θεσµικά εδραιωµένη θέση της στα όργανα εποπτείας και 

διοίκησης στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κάτι που θα περιόριζε τη δυνατότητα άσκησης 

ελέγχου, µειώνοντας έτσι το κύρος της σε ένα πεδίο που θεωρούσε προνοµιακό χώρο 

«ιδεολογικής» δράσης.
203

 Η πολεµική εναντίον του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από το 

σύνολο του συντηρητικού χώρου αλλά και από υποψηφίους που δεν επιλέχτηκαν για να το 

στελεχώσουν επεκτάθηκε και σε προσωπικό επίπεδο. Χρησιµοποιώντας ως βήµα τον 

αντιπολιτευόµενο Τύπο ή την Βουλή, εξαπέλυαν συχνά κατηγορίες για τον πρόεδρο του 

Ινστιτούτου και τα νεοεκλεγέντα µέλη, κάνοντας λόγω για «ύποπτους» και «εθνικά 

διαβλητούς» αµφισβητώντας το ηθικό κύρος και τα επιστηµονικά προσόντα των 

περισσότερων των στελεχών.
204

 

Από τη µεριά της Αριστεράς, λόγω των φιλολαϊκών προβλέψεων του νοµοσχεδίου, 

υπήρξε συναίνεση και συµφωνία στα βασικά θέµατα, όπως δωρεάν παιδεία, καθιέρωση 
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εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και προώθηση της δηµοτικής γλώσσας. Παρά 

όµως την γενική συµφωνία στο συνολικό πνεύµα της µεταρρύθµισης δεν έλειψαν και οι 

αντιρρήσεις σε ορισµένα επιµέρους ζητήµατα.
205

 Το πρώτο σηµείο που δέχτηκε κριτική 

από τους αριστερούς κύκλους αφορούσε τον χαρακτήρα της εννιάχρονης εκπαίδευσης. Η 

Ε∆Α θεωρούσε θετική την αύξηση των ετών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στον 

αντίποδα όµως της ΕΡΕ που ερµήνευε το νοµοσχέδιο σαν υποβιβασµό της Μέσης 

Εκπαίδευσης, τόνιζε την ανάγκη της «ενιαίας» υποχρεωτικής εκπαίδευσης κάτι που δεν 

διαφαινόταν στο νοµοσχέδιο αφού υπήρχε σαφή διαχωριστική γραµµή στο πέρασµα από 

την 6χρονη στοιχειώδη στην 3χρονη υποχρεωτική µέση Παιδεία. Έτσι, µε τον διαχωρισµό 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε δύο κύκλους «τείνει να εµποδιστεί και το ελάχιστο 

µέρος των παιδιών του λαού που έφτασαν ως εκεί, να προχωρήσουν προς τα επάνω».
206

 

Ένα άλλο κεντρικό θέµα στο οποίο τήρησε κριτική στάση ήταν οι αποφάσεις της ΕΚ για 

το ζήτηµα της γλώσσας. Η Ε∆Α στήριζε την καθιέρωση της δηµοτικής στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα, θεωρούσε όµως ως πράξη συµβιβασµού µε την συντηρητική παράταξη την µη 

επέκταση της και στην µεσαία βαθµίδα, καταγγέλλοντας την ΕΚ ότι «δεν µπόρεσε να 

αρθεί στο ύψος της εποχής […] καθιερώνοντας σαν υποχρεωτική γλώσσα σε όλες τις 

βαθµίδες της Παιδείας, την µητρική µας γλώσσα». Με αυτόν τον τρόπο, υποχρεώνονταν, 

σύµφωνα µε την Ε∆Α, οι µαθητές της µέσης εκπαίδευσης να «καταπονούνται µάταια και 

ανωφέλευτα» διδασκόµενοι την καθαρεύουσα, χωρίς να έχουν πρώτα καταφέρει να 

µάθουν να χειρίζονται σωστά τη δηµοτική.
207

 Αντιρρήσεις υπήρξαν επίσης και στην ίδια 

τη δοµή της Τεχνικής-Επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία θα έπρεπε να παρέχει υψηλής 

στάθµης τεχνική Παιδεία, βασισµένη στον οικονοµικό προγραµµατισµό, και όχι στην 

ίδρυση σχολείων «µικρής διάρκειας» για τα φτωχότερα στρώµατα, µε παροχή µόνο λίγων 

γνώσεων και λίγων δεξιοτήτων.
208

 Μια ακόµα σοβαρή παρατήρηση γινόταν για τον τρόπο 

και τη δυνατότητα εξεύρεσης των οικονοµικών πόρων ώστε να υλοποιηθούν οι 

προγραµµατικές εξαγγελίες της µεταρρύθµισης, κάνοντας λόγο για «ψιθύρους» που 

ήθελαν την κυβέρνησης Παπανδρέου να απευθύνεται σε ξένες χώρες και ξένους διεθνείς 

Οργανισµούς, θεωρώντας το γεγονός αυτό πολύ αρνητικό αφού οποιαδήποτε 
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δανειοδότηση από ξένα κέντρα δεν εξυπηρέτησε ποτέ τα συµφέροντα του λαού µιας 

χώρας παρά µόνο τους δανειστές. Αντίθετα, η Ε∆Α αντιπρότεινε την καταβολή ενός 2% 

από τον προϋπολογισµό του κάθε υπουργείου προς την εκπαίδευση, αφού «είναι έργο 

εθνικό και η πιο παραγωγική επένδυση είναι αυτή που γίνεται για την Παιδεία».
209

 

 

2.5 Κριτική θεώρηση 

 

Μετά τη λήξη του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

άρχισαν να καταβάλλουν προσπάθειες για αναπροσαρµογή των εκπαιδευτικών τους 

συστηµάτων στα νέα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα. Κεντρικό σηµείο όλων των 

προσπαθειών ήταν η αρχή της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση καθώς και η 

πεποίθηση ότι το σχολείο θα µπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για την οικονοµική 

ανάπτυξη ενός κράτους. Από τις αρχές τις δεκαετίας του ’60, οι παρεµβάσεις στην Παιδεία 

συστηµατοποιήθηκαν, δίνοντας έµφαση σε τρεις βασικούς τοµείς: τη θεσµοθέτηση του 

«Ενιαίου Σχολείου», την αναµόρφωση του περιεχοµένου των προγραµµάτων διδασκαλίας 

και στην εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στην Ελλάδα, η διαδικασία 

αναπροσαρµογής του εκπαιδευτικού συστήµατος στα µεταπολεµικά δεδοµένα, 

καθυστέρησε χρονικά λόγω της πολιτικής αστάθειας και την κακής οικονοµικής 

κατάστασης που επικράτησε τα πρώτα χρόνια µετά την λήξη του πολέµου. Οι αρχικές 

προσπάθειες ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του ’50 µε την Επιτροπή Παιδείας του 

1957, η οποία επιχείρησε να περάσει κάποια επιµέρους µεταρρυθµιστικά µέτρα, χωρίς 

όµως να προχωρήσει σε γενική αναµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η πρώτη 

ουσιαστική µεταρρύθµιση επιχειρήθηκε µε το Ν.∆. 4379/64 της ΕΚ, που αποτέλεσε το 

αρχικό στάδιο για τις µετέπειτα αλλαγές στον χώρο της παιδείας. Ο κεντρικός στόχος της 

µεταρρύθµισης ήταν, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εκείνης της περιόδου, η 

προώθηση του λεγόµενου «φιλελεύθερου µοντέλου» στην εκπαίδευση, εκσυγχρονίζοντας 

το εκπαιδευτικό σύστηµα µε κριτήριο τις νέες πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές 

συνθήκες. Βασική επιδίωξη ήταν να γίνει η εκπαίδευση προσιτή στο σύνολό της σε όλες 
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τους πολίτες, ανεξάρτητα της κοινωνικής τάξης καθιστώντας το σχολείο ως µοχλό 

κοινωνικής και οικονοµικής ισότητας και προόδου.
210

 

Το κόµµα της ΕΚ, ανέλαβε την εξουσία σε µια περίοδο έντονων οικονοµικών και 

διεθνών αλλαγών για την Ελλάδα. Η προκείµενη σύνδεση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και η συνεπακόλουθη ενίσχυση του κεφαλαιοκρατικού χαρακτήρα της 

οικονοµίας µε την εισροή ξένου κεφαλαίου στη χώρα δηµιούργησαν νέες απαιτήσεις για 

εκσυγχρονισµό των υπαρχουσών δοµών καθώς και θεσµικές και διαρθρωτικές αλλαγές, 

κάτι που δεν µπορούσε να επιτευχθεί από συντηρητικές κυβερνήσεις. Την ανάγκη 

δηµιουργίας µιας πολιτικής δύναµης µε δηµοκρατικό προσανατολισµό, µε λαϊκή βάση και 

συναίνεση και στις δύο πλευρές του πολιτικού συστήµατος ήρθε να καλύψει η εµφάνιση 

του «Κέντρου», ενός χώρου που είχε στόχο την εκτόνωση της έντασης των λαϊκών µαζών 

και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
211

 Ήταν χαρακτηριστικό ότι το εγχείρηµα της 

µεταρρυθµιστικής προσπάθειας του 1964 έγινε από τα φιλελεύθερα εκείνα στρώµατα της 

ελληνικής αστικής τάξης που, αφού «συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα αυτών των 

διαρθρωτικών, οικονοµικών και θεσµικών αλλαγών θα κατορθώσουν αυτήν την περίοδο 

να εκφραστούν πολιτικά και να διεκδικήσουν την εξουσία συµµαχώντας µε ένα µεγάλο 

τµήµα της µικροαστικής, της εργατικής και της αγροτικής τάξης».
212

 

Ήδη από το Νοέµβριο του 1963, µετά την πρώτη νίκη της ΕΚ στις εκλογές, ο Γ. 

Παπανδρέου εξάγγειλε τις κύριες συνιστώσες της µεγάλης εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 

που είχε αποτελέσει βασική προεκλογική του υπόσχεση και σχεδίαζε να την υλοποιήσει 

άµεσα. Με παρουσίαση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος για την παιδεία κάλυπτε τόσο 

τα «εσωτερικά» όσο και τα «εξωτερικά» χαρακτηριστικά της ελληνικής εκπαίδευσης και 

ικανοποιούσε την βασική αρχή κάθε µεταρρύθµισης: την αντιµετώπιση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος ως ενιαίου συνόλου. Η συστηµατική αυτή προσέγγιση σήµαινε ότι η 

εκπαίδευση αποτελούσε ένα ενιαίο οικοδόµηµα και συνεπώς η πραγµατοποίηση κάθε 

παρέµβασης απαιτούσε δέσµη µέτρων που θα λάµβαναν υπόψη τους ολόκληρο το 

σύστηµα προκειµένου να αποφευχθούν αρρυθµίες.
213

 Για παράδειγµα, η αναθεώρηση των 

προγραµµάτων διδασκαλίας µε µείωση των ωρών των κλασικών µαθηµάτων, προϋπόθετε 
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και τη διάρθρωση της µεθόδευσης της διδασκαλίας καθώς και την συγγραφή καινούριων 

βιβλίων που θα εντάσσονταν σε ένα νέο πλαίσιο φιλοσοφίας για την εκπαίδευση, λιγότερο 

εθνοκεντρική και περισσότερο τεχνοκρατική, προσεγγίζοντας έτσι τα υπόλοιπα δυτικά 

κράτη. Όπως ήταν φυσικό, δηµιουργήθηκαν µεγάλες αντιδράσεις τόσο για την γενική 

προσπάθεια στροφής  της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και για µικρότερα ζητήµατα, όπως 

το περιεχόµενο των ίδιων των βιβλίων.
214

 

Βασικό σηµείο στην µεταρρυθµιστική προσπάθεια της ΕΚ αποτέλεσε η 

τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, επιδιώκοντας να στρέψει τους νέους προς τα τεχνικά 

επαγγέλµατα, θεωρώντας ότι µε αυτόν τον τρόπο θα συνέβαλε στην οικονοµική ανάπτυξη 

της χώρας. Έτσι, µε την νέα δοµή των σχολικών µηχανισµών, θεσµοθετήθηκε ένα 

πολύεπίπεδο δίκτυο τεχνικοεπαγγελµατικών σχολείων (τεχνικό γυµνάσιο, σχολές 

ειδίκευσης τεχνικών, τεχνικοεπαγγελµατικό λύκειο, σχολές υποµηχανικών) έχοντας στόχο 

την τροφοδότηση της παραγωγής µε διαφορετικού επιπέδου ειδίκευσης εργατικό 

δυναµικό. Βέβαια, η δηµιουργία δύο σχολικών δικτύων, (γενικής – επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης) µετά την στοιχειώδη εκπαίδευση, παρά την δηµοκρατικότερη µορφή που 

έχει σε σχέση µε τα παλαιότερα συστήµατα, δεν απάλειψε εντελώς την ταξική µορφή που 

είχε το εκπαιδευτικό σύστηµα αφού ήταν φανερό ότι το δεύτερο σχολικό δίκτυο 

απευθυνόταν κυρίως σε παιδιά των κατωτέρων κοινωνικών τάξεων.
215

 

∆ύο επίκτητα στοιχεία της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας, η δωρεάν εκπαίδευση 

και η επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης από έξι σε εννέα χρόνια, προσέδιδαν 

κοινωνικό χαρακτήρα στην νέα εκπαιδευτική πολιτική και θα ωφελούσαν εκείνα τα 

κατώτερα κοινωνικά στρώµατα που για οικονοµικούς ή άλλους λόγους δεν µπορούσαν να 

κάνουν πλήρη χρήση των αγαθών της παιδείας. Συγχρόνως, οι συντελεστές της νέας 

εκπαιδευτικής πολιτικής, υιοθέτησαν ένα πάγιο αίτηµα του προοδευτικού πνευµατικού 

κόσµου της Ελλάδος, την θεσµική κατοχύρωση της δηµοτικής ως γλώσσας της 

εκπαίδευσης, έστω και παράλληλα µε την χρήση της καθαρεύουσας. Μάλιστα προώθησαν 

και συµπληρωµατικά µέτρα για την ενίσχυση της γλωσσικής µεταρρύθµισης όπως η 

διδασκαλία των αρχαίων από µετάφραση και η ρηξικέλευθη αντιµετώπιση του µαθήµατος 

των Λατινικών.
216

 Όλα τα παραπάνω, οδήγησαν ακόµα και επιφανή στελέχη άλλων 
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κοµµάτων να αναγνωρίσουν ότι η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1964 «έχει πάρα πολλά 

σηµεία γόνιµα, πού […] θα βοηθήσουν να γίνει η παιδεία ανεµπόδιστα κτήµα του 

λαού».
217

  

Τα µέτρα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964 θα πρέπει να ιδωθούν και να 

ερµηνευτούν µε βάση τις συγκεκριµένες ελληνικές συνθήκες στη συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο και αφού ληφθεί υπόψη ότι το εκπαιδευτικό πρόβληµα της χώρας δεν ήταν 

κοινωνικό-οικονοµικό αλλά πρωτίστως πολιτικό. Η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση 

και γενικότερα στα µέτρα κοινωνικής πολιτικής, στα οποία δόθηκε έµφαση µε την 

µεταρρύθµιση του 1964, πολεµήθηκαν έντονα από τους επικριτές της λόγω της 

ριζοσπαστικότητά τους.
218

 Από την πλευρά του συντηρητικού εκπαιδευτικού ρεύµατος, το 

οποίο συνασπιζόταν κυρίως µε την πολιτική παράταξη της ΕΡΕ, οι προσπάθειες των 

µεταρρυθµιστών κρίνονταν ως φορέας «εθνικών κινδύνων». Συχνά, οι κατηγορίες που 

τους απέδιδαν εντάσσονταν περισσότερο στα πλαίσια µιας πολιτικής-ιδεολογικής 

σύγκρουσης και όχι µιας διαµάχης µε εκπαιδευτικά επιστηµονικά επιχειρήµατα. Βασική 

κατηγορία αποτελούσε η προσπάθεια «άρνησης» ή «εκτροπής» του παραδοσιακού 

προσανατολισµού της παιδείας, ο οποίος στηριζόταν στον ελληνοχριστιανικό πολιτισµό. Ο 

συντηρητικός κόσµος θεωρούσε ως πρωταρχικό στόχο της εκπαίδευσης τον 

κοινωνικοποιητικό της ρόλο και ακολούθως την όποια επαγγελµατική ή τεχνική 

εξειδίκευση, πιστεύοντας έτσι ότι κάθε αλλαγή που υποβάθµιζε τα κλασικά µαθήµατα ή 

την καθαρεύουσα «υπέσκαπτε και τα θεµέλια του έθνους» κάνοντας ακόµα λόγο για 

υπηρέτηση «εξωεκπαιδευτικών» σκοπών ή άντληση στοιχείων από χώρες που βρίσκονταν 

«εκτός της δυτική οικογένειας». Γνωρίζοντας αυτό, θα µπορούσαµε να κατανοήσουµε 

καλύτερα τις µεγάλες αντιδράσεις που υπήρξαν σε ένα δευτερεύον, µέσα στην όλη 

µεταρρύθµιση, ζήτηµα όπως η τύχη του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών. Από την 

άλλη, η κριτική που προερχόταν από τα αριστερά δεν είχε στόχο να πλήξει το πνεύµα της 

µεταρρύθµισης αλλά περισσότερο να εκφράσει την επιθυµία για µεγαλύτερο 

ριζοσπαστισµό.  

Σε ένα ακόµα θέµα που έδωσαν σηµασία οι πρωτεργάτες της µεταρρύθµισης του 

1964 ήταν η έγκαιρη ενηµέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Κορυφαία στελέχη του 

Υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα του νεοσύστατου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

οργάνωσαν, σε όλες τις µεγάλες πόλεις της Ελλάδος, εκδηλώσεις µε στόχο την ενηµέρωση 
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των βασικών αποδεκτών της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας µαθητών, γονέων και 

εκπαιδευτικών καταφέρνοντας να ενεργοποιήσουν ένα µεγάλο µέρος της κοινωνίας και να 

αναδείξουν τα εκπαιδευτικά ζητήµατα. Σε αυτό, συνέβαλε αποφασιστικά και ο µεγάλος 

όγκος της αρθρογραφίας που αναφερόταν στην µεταρρύθµιση, ιδιαίτερα από τον χώρο της 

διανόησης, αλλά και ο έντονος και συνεχής διάλογος που αναπτύχθηκε στις στήλες του 

αθηναϊκού Τύπου καθώς και τα ψηφίσµατα δεκάδων κοινωνικών και συνδικαλιστικών 

φορέων.
219

  

Η πολιτική κρίση που ξέσπασε τον Ιούλιο του 1965 άφησε αρκετά από σχέδια της 

ΕΚ για την Παιδεία στα χαρτιά. Η κυβέρνηση Στεφανόπουλου, αναλαµβάνοντας τα 

καθήκοντά της τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους, ανέφερε στις προγραµµατικές της 

δηλώσεις ότι «εις το µέγα θέµα της Παιδείας, η Κυβέρνησις θα επιδείξη ιδιαίτερον 

ενδιαφέρον» δείχνοντας τις προθέσεις της να συνεχίσει το µεταρρυθµιστικό έργο. Παρόλο 

όµως τις διαβεβαιώσεις, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν προχώρησε στην 

ψήφιση του νοµοσχεδίου για την τεχνική εκπαίδευση, προωθώντας στην θέση του, ως 

αντιστάθµισµα, το νοµοσχέδιο «Περί της επαγγελµατικής και τεχνικής εκπαιδεύσεως», το 

οποίο κατέθεσε στην Βουλή τον Σεπτέµβριο του 1966 και εµπεριείχε αρκετές από τις ιδέες 

του Ν.3971/1959 της κυβερνήσεως της ΕΡΕ, ενώ παράλληλα δεν έδειχνε τη διάθεση να 

προχωρήσει σε υλοποίηση όσων προέβλεπε το πλήρες µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα της 

ΕΚ. Το γεγονός αυτό οδήγησε αρκετούς ερευνητές της περιόδου να καταλήξουν στο 

συµπέρασµα ότι η κατάργηση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που συντελέστηκε από το 

απριλιανό καθεστώτος είχε ήδη ξεκινήσει από το 1965. 
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 Στο ίδιο, 133. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Το περιοδικό ∆ωδωναίον Φως 

 

3.1 Συνοπτική ιστορία της Παιδείας στα Ιωάννινα 

 

Η Ήπειρος και ειδικότερα η περιοχή των Ιωαννίνων είναι απόλυτα συνυφασµένη 

µε την εξέλιξη της νεοελληνικής παιδείας από την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Τον 13ο 

αιώνα λειτούργησε η Σχολή των Φιλανθρωπηνών στο νησί των Ιωαννίνων 

σηµατοδοτώντας την σύνδεση της πόλης µε την ελληνική εκπαίδευση, κάτι που 

συνεχίστηκε µέχρι τις µέρες µας. Κατά τη διάρκεια της οθωµανικής κατοχής των 

Ιωαννίνων ιδρύθηκαν πρωτοπόρες Σχολές συντελώντας στην διαµόρφωση του 

πνευµατικού κινήµατος που έµεινε γνωστό ως «Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός». Ήδη από 

τον 16ο λειτουργούσε εντός του  κάστρου Σχολή ελληνικών γραµµάτων, ενώ σύµφωνα µε 

τον Μάξιµο Πελοποννήσιο, διδάσκαλο της Σχολής, έχουµε την πρώτη ιστορική µαρτυρία 

σχετικά µε κοινωνικούς αγώνες που είχαν επίκεντρο προσπάθειες για ανανέωση της 

Παιδείας στην πόλη.
220

  

Στα µέσα του 17ου αιώνα, µετά τις πρώτες επαφές µε τον σύγχρονο ευρωπαϊκό 

πολιτισµό, είχαν αρχίσει να διαµορφώνονται νέοι όροι που θα αποτελούσαν το υπόβαθρο 

της µετέπειτα έκρηξης της ελληνικής πνευµατικής αναγέννησης. Η εµφάνιση εύπορων 

ηπειρωτών εµπόρων, δηµιούργησε µια άµεση σχέση ανάµεσα στο ελληνικό παροικιακό 

εµπορικό κεφάλαιο και την προώθηση της Παιδείας στην πατρίδα των χορηγών. 

Συγχρόνως, δηµιουργήθηκε µια συνεχής και πολύµορφη επικοινωνία µε την Βενετία, που 

έως το 1797 κυριαρχούσε στην περιοχή των Ηπειρωτικών παραλίων. Κάτω από αυτό το 

πλαίσιο, η πρωτοβουλία και η ηγετική µέριµνα για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα του 

ελληνισµού περνά σταδιακά από τα χέρια της εκκλησιαστικής ιεραρχίας στη 

νεοεµφανιζόµενη τάξη των εµπόρων, αναδεικνύοντας έτσι τους Γιαννιώτες εµπόρους της 

διασποράς πρωτοπόρους στην πολιτισµική προσπάθεια για τη ανανέωση και διάδοση της 

ελληνικής Παιδείας, κάτι που συνεχίστηκε ακόµα και µετά την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους.  

Βασικός σταθµός της νεοελληνικής εκπαίδευσης στα Ιωάννινα θεωρείται η ίδρυση 

της Επιφάνιας Σχολής το 1648, ύστερα από κληροδότηµα πλούσιου Γιαννιώτη εµπόρου 
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 Κιτροµηλίδης, Π., «Αγώνες για ιδεολογική ανανέωση στην παιδεία των Ιωαννίνων» στο Αντί Ι∆΄ 179 

(1981), 26. 
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στην Βενετία, στην οποία δίδαξαν ορισµένοι από τους πρωτοπόρους της νεοελληνικής 

επιστηµονικής έρευνας.
221

 Μια δεύτερη σχολή ιδρύθηκε το 1674, µε χορηγία ενός άλλου 

εµπόρου στην Βενετία, του Μάνου Γκιούµα, στην οποία εµφανίστηκαν νεωτεριστικές 

θέσεις στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα επιχειρήθηκε εισαγωγή και θετικών επιστηµών 

στην διδασκαλία από τον ∆ιευθυντή της σχολής στις αρχές του 18ου αιώνα, Μεθόδιο 

Ανθρακίτη, ένα από τα µεγαλύτερα ονόµατα του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. Ο 

Ανθρακίτης, θρησκευτικός ουµανιστής και ορθολογιστής, ήρθε σε σύγκρουση µε την 

Πατριαρχική Σχολή που διαµόρφωνε την εκπαίδευση των ελληνικών πληθυσµών εκείνη 

την περίοδο και διαπνεόµενη από ακραίες συντηρητικές θέσεις αντιµετώπιζε αρνητικά την 

εισαγωγή των φυσικών επιστηµών στα προγράµµατα διδασκαλίας. Το αποτέλεσµα της 

σύγκρουσης ήταν η αποµάκρυνση του Ανθρακίτη από τα Ιωάννινα το 1723 και η ανάληψη 

της διεύθυνσης της Σχολής από την οικογένεια των Μπαλάνων. Το ίδιο διάστηµα, µε νέα 

χρηµατοδότηση από Ηπειρώτες εµπόρους της Βενετίας δηµιουργήθηκε η Μαρούτσειος 

Σχολή, στην οποία επιλέχθηκε το 1741 ως αρχιδιδάσκαλος, ένα άλλο µεγάλο όνοµα του 

Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, ο Ευγένιος Βούλγαρης. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της 

Σχολής χαρακτηρίστηκε για την ριζοσπαστικότητα του µε την εισαγωγή σύγχρονων 

Ευρωπαίων συγγραφέων και χρήση πειραµατικών µεθόδων διδασκαλίας. Οι καινοτοµίες 

του Βούλγαρη ήρθαν σε σύγκρουση µε την Μπαλαναία Σχολή που προωθούσε τον λόγιο 

συντηρητισµό και εναντιωνόταν σφοδρά σε κάθε νεωτερικότητα. Οι συγκρούσεις σε 

επιστηµονικά θέµατα µεταξύ του Μπαλάνου, που υποστηριζόταν από την εκκλησιαστική 

ιεραρχία και του Βούλγαρη είχαν ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση του δευτέρου από τα 

Ιωάννινα και την κυριαρχία της Μπαλαναίας Σχολή στην πόλη µέχρι και το 1818. Η 

διαµάχη αυτή αποτέλεσε ένα προοίµιο της σύγκρουσης που θα ακολουθούσε αργότερα και 

εντός των κόλπων του ελληνικού κράτους, µεταξύ των κόσµων της συντήρησης και της 

ανανέωσης, σχετικά µε την κατεύθυνση της ελληνικής εκπαίδευσης.
222

 Παράλληλα, ως τις 

αρχές του 19ου αιώνα,  τα ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας, τα οποία και ανήκαν σε 

γνωστές οικογένειες Γιαννιωτών,
223

 αποτέλεσαν την κύρια πηγή τροφοδότησης του 

ελληνικού χώρου µε έντυπο υλικό. Κατά συνέπεια, η πόλη των Ιωαννίνων, λόγω των 

στενών επαφών τους µε τη Βενετία, αποτέλεσε το βασικότερο διαµετακοµιστικό κέντρο 

απ’ όπου το βιβλίο σκορπιζόταν στον ελληνικό χώρο. 
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Μετά την παρακµή της Μητρόπολης της Αδριατικής, το κέντρο βάρος του 

ελληνικού παροικιακού εµπορίου, που αποτελούσε και την βασική πηγή χρηµατοδότησης 

της εκπαίδευσης στα Ιωάννινα, µετατοπίστηκε είτε στην Κεντρική Ευρώπη, είτε στην 

Ρωσία. Το 1805, µε χορηγία του εύπορου εµπόρου Ζώη Καπλάνη, ιδρύθηκε στην πόλη η 

Καπλάνειος Σχολή, ένα από τα βασικότερα κέντρα της νεωτεριστικής παιδείας στις αρχές 

του 19ου αιώνα για τον ελληνισµό. Στην Καπλάνειο δίδαξε ο Αθανάσιος Ψαλίδας, 

κυρίαρχη µορφή στο πνευµατικό κόσµο των Ιωαννίνων την πρώτη εικοσαετία του 19ου 

αιώνα. Στις διαµάχες του Ψαλίδα µε τους δασκάλους της Μπαλαναίας Σχολής 

αποκρυσταλλώνονταν οι πνευµατικές διαφωνίες και διαµάχες του προεπαναστατικού 

ελληνισµού και παρουσιάζονταν καθαρά οι διαφορές τις «ανανεωτικής» µε την 

«παραδοσιακή» ιδεολογία στον ελληνικό πνευµατικό κόσµο.
224

 Από τη Ρωσία προήλθε 

και η επόµενη χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Το 1828, κατά 

τη διάρκεια της Επανάστασης και έπειτα από µεγάλη χρηµατική προσφορά των αδελφών 

Ζωσιµάδων, ιδρύθηκε η Ζωσιµαία Σχολή, η οποία συνεχίζει τη λειτουργία της µέχρι τις 

µέρες µας και αποτέλεσε από εκείνη την στιγµή και µέχρι την δηµιουργία των πρώτων 

πανεπιστηµιακών σχολών στα Ιωάννινα το 1964, το σηµαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυµα 

στην πόλη. Χαρακτηριστικό ήταν, ότι κατά τη διάρκεια της οθωµανικής κατοχής, λόγω 

του κύρους της Σχολής, φοίτησαν στη Ζωσιµαία, εκτός από Έλληνες και µαθητές άλλων 

εθνικοτήτων. 

Μέχρι και την απελευθέρωση της πόλης και την ενσωµάτωσή της στο ελληνικό 

κράτος, ιδρύθηκαν εκτός από νέα σχολεία, και διάφορες σχολές µορφώσεως διδασκάλων 

αποσκοπώντας στην κάλυψη της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης σε διδακτικό προσωπικό. 

Το 1878, βάσει του νέου κανονισµού της Ζωσιµαίας Σχολής, δηµιουργήθηκε στο χώρο του 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος το ∆ιδασκαλικό Τµήµα της Ζωσιµαίας, το οποίο αποτέλεσε την 

βασικότερη πηγή τροφοδότησης δασκάλων για τα σχολεία της Ηπείρου µέχρι το 1913, 

οπότε και µε νόµο του ελληνικού κράτους θεσµοθετήθηκε το ∆ιδασκαλείο Ιωαννίνων, ενώ 

την ίδια περίοδο ιδρύθηκε και το Ιεροδιδασκαλείο της Βελλάς, µε στόχο την στελέχωση 

των σχολείων που βρίσκονταν κυρίως στα χωριά της περιοχής των Ιωαννίνων µε 

«δηµοδιδάσκαλους» και το οποίο συνήθως προσέλκυε άτοµα από τα πολύ φτωχά 

κοινωνικά στρώµατα λόγων των παροχών που πρόσφερε.
225

 Κατά τη διάρκεια του 
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µεσοπολέµου το ∆ιδασκαλείο Ιωαννίνων αντικαταστάθηκε από τη Ζωσιµαία Παιδαγωγική 

Ακαδηµία, όπου δίδαξαν αρκετά γνωστά ονόµατα του εκπαιδευτικού κόσµου
226

 και η 

οποία συνέχισε τη λειτουργία της µέχρι το 1988, απονέµοντας το πτυχίο του δασκάλου ή 

του νηπιαγωγού σε περίπου 9.300 σπουδαστές.
227

 Παράλληλα, την ίδια περίοδο ιδρύονται 

στα Ιωάννινα και επαγγελµατικές σχολές µε στόχο παροχή στους σπουδαστές τους τόσο 

των θεωρητικών γνώσεων όσο και των πρακτικών εφαρµογών τους, όπως για παράδειγµα 

η Εµπορική Σχολή Ηπείρου, που λειτούργησε στην πόλη από το 1923 έως και το 1961, µε 

µικρό αριθµό σπουδαστών κάθε χρόνο που εισέρχονταν κατόπιν αυστηρών εξετάσεων, 

αποτελώντας δηµόσια σχολή της «µέσης» εµπορικής εκπαίδευσης.
228

 Ενδιαφέρον έχουν 

και τα στοιχεία που παρέθεσε ο Πρόεδρος του ∆ιδασκαλικού Συλλόγου Ιωαννίνων, 

Ευάγγελος Φαρµάκης, σχετικά µε την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στο Νοµό Ιωαννίνων, 

για την περίοδο που εξετάζουµε. Συγκεκριµένα, ο Νοµός διαιρούνταν σε πέντε 

εκπαιδευτικές περιφέρειες: την Α΄ Ιωαννίνων, Β΄ Ιωαννίνων και την περιφέρεια Ζαγορίου 

Μετσόβου οι οποίες είχαν έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, την περιφέρεια Κονίτσης µε 

έδρα την Κόνιτσα και την περιφέρεια Πωγωνιανής µε έδρα το ∆ελβινάκι.
229

 Παράλληλα, 

ενώ ο αριθµός των µαθητών και των διδασκόντων ανά τάξη στα περισσότερα σχολεία της 

υπαίθρου ανερχόταν σε ικανοποιητικά επίπεδα (από 15 έως 40 µαθητές για ένα δάσκαλο), 

στα σχολεία που βρίσκονταν εντός των Ιωαννίνων η κατάσταση ήταν ασφυκτική αφού το 

σύνολο των µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην πόλη έφτανε πλέον τους 2.400 και 

στα περισσότερα σχολεία η κάθε τάξη αριθµούσε µέχρι και 80 µαθητές, καθιστώντας την 

σωστή διδασκαλία σχεδόν αδύνατη.
230

 Από τα παραπάνω µπορούµε να υποθέσουµε ότι η 

µαζική εσωτερική µετανάστευση από τα χωριά προς τις πόλεις που σηµειώθηκε τη 

δεκαετία του ’50 στο Νοµό Ιωαννίνων, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, είχε 

αρχίσει να επηρεάζει και τη σχολική λειτουργία αφού η Πολιτεία δεν είχε προβεί στην 

απαιτούµενη αναδιάταξη των σχολείων µε βάση τα νέα πληθυσµιακά δεδοµένα. 

Το σηµαντικότερο όµως εκπαιδευτικό ζήτηµα που απασχόλησε τον κόσµο των 

Ιωαννίνων µεταπολεµικά υπήρξε αναµφισβήτητα η ίδρυση Πανεπιστηµίου στην πόλη. Τον 

19ο αιώνα, δεκάδες Ηπειρώτες ευεργέτες συνέβαλαν οικονοµικά στην ελληνική 
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τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τεράστιες χορηγίες, οι οποίες όµως αποδόθηκαν στην Αθήνα 

λόγω της µη δυνατότητας ίδρυσης ελληνικού Πανεπιστηµίου στην πόλη των Ιωαννίνων. 

Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, ανάµεσα σε πολλές άλλες, ήταν των εµπόρων από το 

Μέτσοβο Τοσίτσα, Στουρνάρα και Αβέρωφ, οι οποίοι χορήγησαν µεγάλα χρηµατικά ποσά 

στο νεοϊδρυθέντα Πολυτεχνείο Αθηνών και το οποίο ονοµάστηκε προς τιµήν τους 

Μετσόβιο και του Ιωάννη ∆οµπόλη, προσωπικού φίλου του Καποδίστρια, ο οποίος µε τη 

διαθήκη του κληροδοτούσε το ελληνικό κράτος µε ένα υπέρογκο ποσό µε στόχο την 

ίδρυση δεύτερου πανεπιστηµίου στην Ελλάδα, µε µόνο όρο να λάβει την ονοµασία 

«Καποδιστριακό».
231

 Μετά από διάφορες συζητήσεις και απόψεις του πολιτικού και 

πνευµατικού κόσµου της Ελλάδας αποφασίστηκε το να χωριστεί το Πανεπιστήµιο Αθηνών 

σε δύο µέρη υπό ενιαία διοίκηση, λαµβάνοντας το ένα µέρος τον τίτλο «Εθνικό» και το 

άλλο την ονοµασία «Καποδιστριακό» ώστε να λυθεί το νοµικό ζήτηµα. Αξιοσηµείωτη 

ήταν η παρέµβαση που είχε κάνει τότε ο γνωστός ιστορικός Παύλος Καρολίδης για το 

θέµα, ο οποίος συνιστούσε «όπως αναβληθεί η λύσις του ζητήµατος µέχρι της παρούσης 

ανατολικής κρίσεως και µέχρι εντός των ορίων του Κράτους περιλήψεως των Ιωαννίνων ή 

της Θεσσαλονίκης αίτινες […] αποτελούσι ουχ ήττον επίκαιρα σηµεία του Ελληνισµού 

κατάλληλα να κατασταθώσι νέα κέντρα Πανεπιστηµίου εν τω Ελληνισµώ».
232

 Όντως, λίγα 

χρόνια µετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1925 το δεύτερο ελληνικό 

πανεπιστήµιο στην πόλη, ενώ τα Ιωάννινα θα γίνονταν η τρίτη πόλη που θα αποκτούσε 

πανεπιστηµιακές σχολές, παρόλο που σε µέγεθος πληθυσµού ήταν µικρότερη από άλλα 

αστικά κέντρα της Ελλάδας. Πράγµατι, στα µέσα του 20ου  αιώνα και συγκεκριµένα κατά 

τη δεκαετία του 1950, αναδύθηκε επιτακτικά από τις διάφορες θεσµοθετηµένες 

συλλογικότητες των Ιωαννίνων, το αίτηµα για την ίδρυση Πανεπιστηµίου στην πόλη, το 

οποίο λόγω της ιστορίας και της σχέσης της µε τα «γράµµατα» ήταν «φυσικό της 

δικαίωµα».
233

 Πλήθος δηµοσιευµάτων κατέκλυζαν για αρκετά χρόνια τον τοπικό και 

αθηναϊκό τύπο καθώς και τις περιοδικές εκδόσεις προβάλλοντας το ζήτηµα, ενώ από το 

1957, µετά την σύσταση της πρώτης επιτροπής για την παιδεία και την θέση της για την 

ανάγκη ίδρυσης νέου πανεπιστηµιακού φορέα στην χώρα, το αίτηµα άρχισε να µπαίνει σε 

ρεαλιστικά πλαίσια βρίσκοντας υποστηρικτές και στον ευρύτερο πολιτικό κόσµο.
234
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 Στεφόπουλος, Σ., Ματιές και σκέψεις πάνω στην ιστορία, Ιωάννινα 1991, τ. Α΄. 23. 
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 Στο ίδιο, 24-25. 
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Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιστορία και εξέλιξη 1964-2004, Ιωάννινα 2006, 8. 
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 Στεφόπουλος, Σ., ό.π., 27-28. 
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Χαρακτηριστική ήταν η συσταθείσα το 1962, στην Αθήνα, Επιτροπή Αγώνος 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, αποτελούµενη από καθηγητές πανεπιστηµίου, ανθρώπους των 

γραµµάτων και του δηµόσιου βίου, η οποία και αποτέλεσε µοχλό πίεσης στην 

πρωτεύουσα, υπέρ της ιδρύσεως του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στην Ήπειρο. 

Στα Ιωάννινα, παρά την άµεση σχέση της πόλης µε την παιδεία και την παρουσία πλήθους 

εντύπων ποικίλης ύλης και εφηµερίδων, δεν υπήρχε κάποιο περιοδικό που να αφορούσε 

αποκλειστικά τα εκπαιδευτικά ζητήµατα µέχρι το 1961, όταν και αποφασίστηκε από τον 

∆ιδασκαλικό Σύλλογο Ιωαννίνων η έκδοση του περιοδικού ∆ωδωναίον Φως. Η 

κυκλοφορία του περιοδικού συνέπεσε µε τις κρίσιµες πολιτικές εξελίξεις που συνέβησαν 

στη χώρα τη δεκαετία του ’60 καθώς και µε την άνοδο του Γεωργίου Παπανδρέου στην 

εξουσία και την απόφασή του να προχωρήσει σε µεγάλη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση το 

1964. Μέσα από τις σελίδες του, µπορούµε να δούµε ποια ήταν τα θέµατα που 

προβαλλόταν από τους εκπαιδευτικούς, κυρίως, κύκλους της πόλης και ποια θέση έλαβαν 

στις µεγάλες διαµάχες που ξέσπασαν γύρω από την εκπαίδευση εκείνο το διάστηµα. 

Παρότι τα Ιωάννινα ήταν µια µικρή επαρχιακή πόλη εκείνη την περίοδο, οι απόψεις του 

πνευµατικού κόσµου της περιοχής για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα έχουν ένα ξεχωριστό 

ενδιαφέρον λόγω και της µακροχρόνιας παράδοσης της πόλης µε τα «γράµµατα». 

 

3.2 Η φυσιογνωµία του περιοδικού 

 

Το ∆ωδωναίον Φως από το πρώτο κιόλας τεύχος του έκανε ξεκάθαρους του 

στόχους τους οποίους επιδίωκε: την προβολή και «θεραπεία» των ζητηµάτων της αγωγής, 

αξιολογώντας και οργανώνοντας «προς την κατεύθυνση των παιδευτικών, κοινωνικών και 

εθνικών σκοπών».
235

 Κεντρικός άξονας του περιοδικού αποτελούσε ο «επαρχιακός 

ορίζοντας», απευθυνόµενο όχι µόνο στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά στην ευρύτερη 

περιοχή της Ηπείρου, στην οποία εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε άλλο περιοδικό που να 

αφορούσε την εκπαίδευση. Γι’ αυτό το λόγο, καλούσε τους διδασκαλικούς συλλόγους και 

τους επιστήµονες της Ηπείρου να συµπαρασταθούν στην προσπάθεια ώστε να καταστεί το 

∆ωδωναίον Φως «το πνευµατικόν όργανο όλων των Ηπειρωτών δασκάλων» και το βήµα 

όπου «θα διεξάγονται επιστηµονικές συζητήσεις» αποσκοπώντας στην πνευµατική και 

ηθική αναβάθµιση της περιοχής. Αυτό όµως δεν σήµαινε ότι επιθυµούσε να παραµείνει 

                                                 
235

 ∆ωδωναίο Φως (1961), τ.1, 2 
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στα στενά ηπειρωτικά πλαίσια, αφού τόνιζε µε σαφήνεια ότι στόχευε στην διεύρυνση 

αυτού του «ορίζοντα» ώστε το περιοδικό που «δηµιουργήθηκε σ’ έναν τόπο που 

βαρύνεται από µια παράδοση στα γράµµατα, τα Γιάννινα, […] να γίνει πνευµατικό όργανο 

Πανελλήνιο µε αξιώσεις, που θα τιµά τον κλάδο καθολικά».
236

 

Τόσο ο τίτλος όσο και το σήµα του περιοδικού αποτύπωναν τον στόχο των 

εκδοτών του να αποτελέσει το περιοδικό «ένα συνδετικό κρίκο» µεταξύ του παρόντος και 

της µεγάλης Ηπειρωτικής παραδόσεως. Μια παράδοση, που οι εκδότες του περιοδικού δεν 

την περιόριζαν µόνο στους τελευταίους αιώνας αλλά τη διεύρυναν µέχρι την αρχαιότητα. 

Συγκεκριµένα, ως σύµβολο του περιοδικού χρησιµοποιούταν ένα αρχαίο νόµισµα του 

οµοσπονδιακού κράτους της Ηπείρου του 3ου και 2ου αιώνα π.Χ., γνωστό ως «Κοινό των 

Ηπειρωτών», το οποίο είχε σαν πολιτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό κέντρο την περιοχή 

της ∆ωδώνης. Στη µια πλευρά του νοµίσµατος απεικονίζονταν το ιερό ζεύγος των 

∆ωδωναίων θεών ∆ίας και ∆ιώνη, ενώ στην άλλη πλευρά υπήρχε ένας ταύρος 

περιστοιχισµένος από φύλλα βελανιδιάς και µε την επιγραφή «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ».
237

 

Μάλιστα, στο πρώτο κιόλας τεύχος του ο Γεώργιος Βρέλλης, θεωρούσε την ονοµασία του 

περιοδικού «συµβολική, γεµάτη αγώνα και πολιτισµό», ενώ καλούσε τους δασκάλους για 

«προσκύνηµα» στο Μαντείο της ∆ωδώνης.
238

 

Το περιοδικό ξεκίνησε την έκδοσή του τον Ιούνιο του 1961 και συνέχισε µέχρι τον 

∆εκέµβριο του 1966, εκδίδοντας συνολικά 10 τεύχη, ενώ η τελευταία έκδοσή του 

χαρακτηριζόταν ως «ειδική» και ήταν αφιερωµένη στο πανηπειρωτικό παιδαγωγικό 

σεµινάριο, που διοργανώθηκε στα Ιωάννινα στις 5 και 6 Ιουνίου 1966.  Η κυκλοφορία του 

διακόπηκε το 1967, πιθανώς λόγω της αλλαγής του πολιτικού καθεστώτος στη χώρα και 

στους κανόνες λογοκρισίας που επέβαλε η δικτατορική κυβέρνηση.  

Το ∆ωδωναίον Φως ήταν έκδοση του ∆ιδασκαλικού Συλλόγου Ιωαννίνων, κάτι 

που σήµαινε ότι την πλήρη ευθύνη των όσων δηµοσιεύονταν την είχε το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του συλλόγου, το όποιο όµως είχε διαφορετική σύνθεση στα περισσότερα 

τεύχη. Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η σύνθεση του ∆Σ του ∆ιδασκαλικού Συλλόγου 

Ιωαννίνων και το τεύχος του περιοδικού που εξέδωσε: 

 

Ιούνιος 1961 Τεύχος 1ο 
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 ∆ωδωναίο Φως (1961), τ.2, 68. 
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 ∆ωρικού τύπου λέξη που σηµαίνει «των Ηπειρωτών».  
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 ∆ωδωναίο Φως (1961), τ.1, 97. 
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Βούστρος ∆ηµήτριος Πρόεδρος 

Φαρµάκης Ευάγγελος Γενικός Γραµµατέας 

Σιαµάντας Γεώργιος Ταµίας 

Εξαρχόπουλος Γεώργιος Μέλος 

Πλιάκος ∆ηµήτριος Μέλος 

Παγούνης Σπυρίδων Μέλος 

Ζαΐµης ∆ηµήτριος Μέλος 

 

∆εκέµβριος 1961 Τεύχος 2ο 

 

Φαρµάκης Ευάγγελος Πρόεδρος 

Ντέµος Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος 

Μπάρτσης Κωνσταντίνος Γενικός Γραµµατέας 

Ζαΐµης ∆ηµήτριος Ταµίας 

Βαταβάλης Φιλ. Μέλος 

Θεοδώρου Ηρακλής Μέλος 

Τούµπας Κωνσταντίνος Μέλος 

 

Μάρτιος 1962 Τεύχος 3ο 

 

Φαρµάκης Ευάγγελος Πρόεδρος 

Ντέµος Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος 

Μπάρτσης Κωνσταντίνος Γενικός Γραµµατέας 

Ζαΐµης ∆ηµήτριος Ταµίας 

Βαταβάλης Φιλ. Μέλος 

Θεοδώρου Ηρακλής Μέλος 

Τούµπας Κωνσταντίνος Μέλος 

 

Οκτώβριος 1962 Τεύχος 4ο 

 

Ζαΐµης ∆ηµήτριος Πρόεδρος 

Βαταβάλης Φιλ. Αντιπρόεδρος 

Μπάρτσης Κωνσταντίνος Γραµµατέας 

Αλεξίου ∆ηµήτριος Ταµίας 

Κούρτη Αθηνά Μέλος 

Παπαστεργίου Φώτης Μέλος 

Κράβαρης Θωµάς Μέλος 

 

Ιανουάριος – Απρίλιος 1963 Τεύχος 5ο-6ο 

 

Ζαΐµης ∆ηµήτριος Πρόεδρος 

Βαταβάλης Φιλ. Αντιπρόεδρος 

Μπάρτσης Κωνσταντίνος Γραµµατέας 

Αλεξίου ∆ηµήτριος Ταµίας 

Κούρτη Αθηνά Μέλος 

Παπαστεργίου Φώτης Μέλος 

Κράβαρης Θωµάς Μέλος 
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Ιούλιος 1963 Τεύχος 7ο 

 

Ζαΐµης ∆ηµήτριος Πρόεδρος 

Βαταβάλης Φιλ. Αντιπρόεδρος 

Αλεξίου ∆ηµήτριος Γραµµατέας 

Θεοδώρου Ηρακλής Ταµίας 

Μπάρτσης Κωνσταντίνος Μέλος 

Κράβαρης Θωµάς Μέλος 

Παπαδηµητρίου ∆ηµήτρης Μέλος 

 

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1964 Τεύχος 8ο 

 

Ζαΐµης ∆ηµήτριος Πρόεδρος 

Βαταβάλης Φιλ. Αντιπρόεδρος 

Αλεξίου ∆ηµήτριος Γραµµατέας 

Θεοδώρου Ηρακλής Ταµίας 

Μπάρτσης Κωνσταντίνος Μέλος 

Κράβαρης Θωµάς Μέλος 

Παπαδηµητρίου ∆ηµήτρης Μέλος 

 

Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 1964 Τεύχος 9ο 

 

Ζαΐµης ∆ηµήτριος Πρόεδρος 

Νικολαΐδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος 

Αλεξίου ∆ηµήτριος Γενικός Γραµµατέας 

Κωλέτσης ∆ηµήτριος Ταµίας 

Φαρµάκης Ευάγγελος Μέλος 

Βαταβάλης Φιλ Μέλος 

Θεοδώρου Ηρακλής Μέλος 

 

∆εκέµβριος 1966 Τεύχος 10ο 

 

Φαρµάκης Ευάγγελος Πρόεδρος 

Καρέτσης ∆ηµήτριος Αντιπρόεδρος 

Βιδούρη – Κοττάρη Κασ. Γενική Γραµµατέας 

Θεοδώρου Ηρακλής Ταµίας 

Ζαΐµης ∆ηµήτριος Μέλος 

Βαταβάλης Φιλ Μέλος 

Στέφος Χαρίλαος Μέλος 

 

∆εκέµβριος 1966 Ειδική Έκδοση 

 

Κουνάβος Μιλτιάδης Πρόεδρος 

Ζαΐµης ∆ηµήτριος Αντιπρόεδρος 

Καρέτσης ∆ηµήτριος Γενικός Γραµµατέας 

Ευθυµίου ∆ηµήτριος Ταµίας 
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Αγγελίδης Θεοφ. Μέλος 

Παπαδόπουλος ∆ηµοσθένης Μέλος 

∆ηµολίκας ∆ηµήτριος Μέλος 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία µπορούµε να δούµε, εκτός των άλλων και ποιοι 

δάσκαλοι συµµετείχαν ενεργά στα «κοινά» του εκπαιδευτικού κόσµου των Ιωαννίνων 

ασκώντας συνδικαλιστική δράση. Είναι φανερό ότι ορισµένα ονόµατα είχαν αδιάλειπτη 

συµµετοχή στην έκδοση του περιοδικού σε όλα ή στα περισσότερα τεύχη του, όπως για 

παράδειγµα ο Ζαΐµης, ο Φαρµάκης και ο Μπάρτσης, ενώ αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός 

ότι εµφανιζόταν µόνο µια δασκάλα, η Βιδούρη – Κοττάρη, αποδεικνύοντας την πολύ 

χαµηλή εκπροσώπηση-συµµετοχή του γυναικείου φύλλου στα εκπαιδευτικά τεκταινόµενα 

της πόλης των Ιωαννίνων την περίοδο 1961-1967, αν αναλογιστούµε ότι το συγκεκριµένο 

διάστηµα περίπου το 1/3 των διδασκόντων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στην 

Περιφέρεια της Ηπείρου αποτελούταν από γυναίκες, δηλαδή 575 από τους 1556,
239

 ενώ 

συγκεκριµένα στον Νοµό Ιωαννίνων από τους 675 άτοµα διδακτικό προσωπικό στα 

δηµοτικά σχολεία οι 232 ήταν δασκάλες.
240

 Η χαµηλή συµµετοχή των γυναικών 

επιβεβαιώνεται και από τις πολύ λίγες δηµοσιεύσεις που είχε το περιοδικό από γυναίκες 

αρθρογράφους, περίπου 7% του συνόλου των άρθρων. 

Την συντακτική οµάδα του περιοδικού την µαθαίνουµε στο 7ο τεύχος, όπου 

αναφερόταν ότι είχε επιµεληθεί και την ύλη όλων των προηγούµενων τευχών, σε 

συνεργασία πάντα µε το ∆Σ του ∆ιδασκαλικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Το γιατί µέχρι τότε 

δεν αναγράφονταν τα άτοµα που ήταν επιφορτισµένα µε την επιµέλεια των περιεχοµένων 

του ∆Φ είναι άγνωστο, φαίνεται όµως ότι µετά από «ατυχή» κριτική που δέχτηκε από 

«γνωστό παιδαγωγικό περιοδικό» σχετικά µε το ποιος «πρωτοταστεί» στην έκδοση και 

επιλογή της ύλης, αναγκάστηκε να προβεί στην δηµοσίευση των ονοµάτων της 

συντακτικής επιτροπής,
241

 η οποία αποτελούνταν από τα ακόλουθα µέλη:
242

 

1. Βρέλλης Γεώργιος 

2. Νικολαΐδης Κωνσταντίνος 

3. Ντέµος Κωνσταντίνος 

4. Παπαστεργίου Φώτης 
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 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό έτος 1963-64. 

Στοιχειώδης Εκπαίδευσις, Αθήναι 1966, 8. 
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 Στο ίδιο, 32. 
241

 ∆ωδωναίο Φως (1963), τ.7, 382. 
242
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5. Πλιάκος ∆ηµήτριος 

6. Τολάκης Γεώργιος 

7. Τσιάρας Αναστάσιος 

8. Φαρµάκης Ευάγγελος 

Στο 9ο τεύχος αποχώρησαν από την επιτροπή ο Νικολαΐδης και ο Φαρµάκης ενώ 

στο 10ο και τελευταίο τεύχος την επιµέλεια των κειµένων την είχαν οι: 

1. Λαζαρίδης Κωνσταντίνος 

2. Αλεξίου ∆ηµήτριος 

3. Βρέλλης Γεώργιος 

4. Μπάρτζης Κωνσταντίνος 

5. Πλιάκος ∆ηµήτριος 

6. Τολάκης Γεώργιος 

Θα µπορούσαµε να κατατάξουµε την διάθρωση του περιοδικού σε δύο µέρη: την 

επώνυµη αρθρογραφία και τις µόνιµες στήλες που υπήρχαν σε κάθε τεύχος. Το 

µεγαλύτερο µέρος των αρθρογράφων του ∆Φ το αποτελούσαν δάσκαλοι από την περιοχή 

της Ηπείρου, χωρίς όµως να λείπει η συµµετοχή από καθηγητές ή επιστηµονικές και 

πνευµατικές προσωπικότητες της περιοχής. Το σύνολο των επώνυµων άρθρων που 

δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό καθ’ όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας του είναι 145,
243

 τα 

οποία µπορούµε να τα εντάξουµε στις εξής κατηγορίες: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ - ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

5 

13 

29 

14 

32 

16 

4 

5 

27 

                                                 
243

 Συµπεριλαµβάνονται και τα πρακτικά του επιστηµονικού σεµιναρίου που δηµοσιεύτηκαν στην «ειδική 

έκδοση». 
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Σύνολο 145 

 

Οι δύο πολυπληθέστερες κατηγορίες αφορούσαν λογοτεχνικά-λαογραφικά θέµατα, 

όπως τοπικές ιστορίες, ποιήµατα ή µύθους διαφόρων περιοχών και ζητήµατα γύρω από τη 

νέα αγωγή ή ευρύτερα θέµα παιδαγωγικής. Συγκεκριµένα, πολύ συχνά παρατηρούµε 

άρθρα σχετικά µε την καθηµερινή διδασκαλία στην τάξη, άλλα που αφορούν την ευθύνη 

εξωσχολικών παραγόντων στην αγωγή του παιδιού, ενώ δεν λείπουν και άρθρα µε 

αντικείµενο την ειδική αγωγή.  

Μια άλλη θεµατολογία που βρίσκουµε συχνά στο περιοδικό είναι το γλωσσικό 

ζήτηµα. Όπως θα αναλύσουµε παρακάτω, το περιοδικό είχε ξεκάθαρη θέση σε αυτό το 

θέµα, εξάλλου φαίνεται και από τα σχετικά άρθρα, την ίδια άποψη είχαν και οι 

εκπαιδευτικοί της Ηπείρου, τουλάχιστον όσοι επέλεγαν ή επιλεγόντουσαν να 

συνεργαστούν µε το ∆ωδωναίον Φως. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από το τρίτο τεύχος και 

έπειτα υπήρχαν πάντα τουλάχιστον δύο άρθρα που είχαν θεµατολογία το ζήτηµα της 

γλώσσας. 

Όπως είναι φυσικό, το περιοδικό αφιέρωνε σε κάθε τεύχος του κάποια άρθρα σε 

καθαρά επαγγελµατικά ζητήµατα που απασχολούσαν τους εκπαιδευτικούς της και τα 

οποία αφορούσαν είτε προτάσεις προς το υπουργείο παιδείας, είτε ανάδειξη ζητηµάτων 

που ανέκυψαν µετά τη µεταρρύθµιση ή παρουσίαση των υπαρχόντων τοπικών 

προβληµάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής. 

Οι µόνιµες στήλες του περιοδικού κάλυπταν περίπου το 1/5 του κάθε τεύχους, δεν 

ήταν επώνυµες, µε εξαίρεση τις βιβλιοπαρουσιάσεις και µπορούµε να τις διακρίνουµε σε: 

εισαγωγικό σηµείωµα τις διοικήσεως, το οποίο γραφόταν πάντα πριν τα επώνυµα άρθρα, 

στα σηµειώµατα και στις ειδήσεις που αποτελούνταν από µικρές παραγράφους σε µια έως 

τέσσερις σελίδες και αναφέρονταν σε θέµατα της επικαιρότητας της Ηπείρου, κατά κύριο 

λόγο εκπαιδευτικά, στην αλληλογραφία, στην οποία µπορούµε να δούµε προτάσεις των 

αναγνωστών ή κρίσεις για το περιοδικό και στη βιβλιοκρισία, όπου επώνυµα 

παρουσιάζονταν και προτείνονταν βιβλία, που τις περισσότερες φορές είχαν συνάφεια µε 

την εκπαίδευση. Στην τελευταία σελίδα υπήρχαν ελάχιστες διαφηµίσεις, συνήθως 

εκδοτικών οίκων ή βιβλιοπωλείων. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουµε ξεχωριστά ορισµένες από τις πτυχές του περιοδικού 

που ενδιαφέρουν την παρούσα εργασία και έχουν σχέση µε τις πολιτικές και εκπαιδευτικές 
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εξελίξεις τις εποχής. Γι’ αυτό το λόγο, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε άρθρα τα οποία 

αφορούσαν ζητήµατα σχετικά µε το γλωσσικό, την µεταρρύθµιση του 1964, τα 

επαγγελµατικά θέµατα που έθεταν οι εκπαιδευτικοί, τα βιβλία που επέλεξε η συντακτική 

επιτροπή του περιοδικού να παρουσιάσει, καθώς και το ποια ήταν η αποδοχή που είχε το 

∆ωδωναίον Φως από τους συνδροµητές του. 

 

3.3 Το γλωσσικό ζήτηµα στο ∆ωδωναίον Φως 

 

Η θέση του περιοδικού στο ζήτηµα της γλώσσας ήταν ξεκάθαρα υπέρ τη 

δηµοτικής. Από το δεύτερο κιόλας τεύχος του, έθιγε το θέµα και προέτρεπε τον νέο 

Υπουργό Παιδείας, Γρηγόριο Κασιµάτη, να προχωρήσει ριζικές αλλαγές στο σχολικό 

πρόγραµµα προτάσσοντας το γλωσσικό αφού «οι απόφοιτοι των σχολείων µας […] δεν 

γνωρίζουν να µιλούν σωστά τη γλώσσα µας». Συγχρόνως, θεωρούσε ότι η συζήτηση για 

την αφαίρεση µιας ώρας διδασκαλίας από τα αρχαία ελληνικά του Γυµνασίου και η 

αντικατάστασή της µε µια επιπλέον ώρα στα νέα ελληνικά δεν είχε νόηµα. Αντ’ αυτού 

πρότεινε συνολική µεταρρύθµιση του προγράµµατος βάζοντας τα χέρια «εις τον τύπον των 

ήλων» ασκώντας ταυτόχρονα και κριτική στους καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής 

Αθηνών που ήταν αντίθετοι σε οποιαδήποτε αλλαγή.
244

 

Από το τρίτο τεύχος και έπειτα η αναφορά στο γλωσσικό γινόταν όλο και 

συχνότερη, ενώ τουλάχιστον δύο άρθρα σε κάθε τεύχος ήταν αφιερωµένα πάνω σε αυτό το 

θέµα. Βασικό χαρακτηριστικό των άρθρων ήταν η αντίθεση στην ταυτόχρονη διδασκαλία 

δηµοτικής και καθαρεύουσας που εφαρµοζόταν στην εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τον Κώστα 

Βελιαρούτη η διγλωσσία ήταν «εκείνο που δηλητηριάζει την εκπολιτιστική πορεία του 

έθνους» και θεωρούσε την χρήση της δηµοτικής «αίτηµα του ελληνικού λαού και εθνική 

ανάγκη». Συγχρόνως, για να δείξει την σχέση της πόλης των Ιωαννίνων µε τους αγώνες 

για την δηµοτική γλώσσα, έκανε αναφορά σε µια πνευµατική προσωπικότητα του 19ου 

αιώνα στα Ιωάννινα, τον Στέφανο Ράδο καθηγητή της Ζωσιµαίας Σχολής, ο οποίος 

προσπάθησε να καθιερώσει τη δηµοτική στα σχολεία της περιοχής.
245

 Παράλληλα, το 

περιοδικό συνέδεσε τη χρήση της δηµοτικής µε την ανάγκη βελτίωσης των σχολικών 

προγραµµάτων εντός του νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που θα προέκυπτε από την 

σύνδεση της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Θεωρούσε την κατάργηση της 
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διγλωσσίας ως ένα από τα «πιο συντελεστικά µέτρα» στην αναµόρφωση της εκπαίδευσης 

και πρότεινε την καθιέρωση της δηµοτικής ως τη µόνη γλώσσα τουλάχιστον στην 

στοιχειώδη εκπαίδευση.
246

 

Στο περιοδικό δεν παραλείπονταν και αφιερώµατα σε µεγάλες πνευµατικές µορφές 

δηµοτικιστών. Σε πολυσέλιδο άρθρο του για την ποίηση του Κωστή Παλαµά, ο Φώτης 

Παπαστεργίου ανέλυε το πλούσιο έργο του ποιητή, υποστηρίζοντας ότι «αυτός ο 

ψύχραιµος αγωνιστής της δηµοτικής γλώσσας […] ύψωσε το λάβαρο του δηµοτικισµού 

απέναντι στ’ απελπισµένα και µουχλιασµένα ταµπούρια της αρτηριοσκλήρωσης των 

καθαρευουσιάνων» και βοήθησε όσο κανένας άλλος στο να γίνει κοινή συνείδηση η 

χρησιµότητα της δηµοτικής για την «καθολική ανύψωση της εθνικής µας ζωής».
247

 

Παράλληλα, σε αφιέρωµα στην άλλη µεγάλη µορφή του δηµοτικισµού, τον Γιάννη 

Ψυχάρη, µπορούµε να δούµε µια ακόµα προσπάθεια σύνδεσης της εθνικής παράδοσης µε 

τη δηµοτική γλώσσα, αντιστρέφοντας κατά κάποιο τρόπο το επιχείρηµα των 

υποστηρικτών της καθαρεύουσας.
248

  

Οι αναφορές σε πλευρές του γλωσσικού ζητήµατος εντάθηκαν την περίοδο που 

γινόταν η συζήτηση για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Ο Κώστας Νικολαΐδης, αφού 

έκανε µια εκτενή ανάλυση της ιστορίας της γλωσσικής διαµάχης στην Ελλάδα κατέληγε 

στο συµπέρασµα ότι η Παιδεία είχε ανάγκη στο µεταρρυθµιστικό της έργο τη βοήθεια 

ενός «εκπαιδευτικού δηµοτικισµού µε εθνικές κατευθύνσεις […] αλλά και µε στραµµένα 

τα µάτια προς τον ευρύτερο στίβο της παγκοσµιότητας των ιδεών και των γνώσεων».
249

 

Συγχρόνως, δεν έλειψαν και κάποιες προτάσεις που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν 

«ακραίες». Παράδειγµα, ο Παπαστεργίου σε άλλο άρθρο του, υποστήριξε ότι στην 

σχεδιαζόµενη γλωσσική µεταρρύθµιση θα έπρεπε να συµπεριληφθεί και η ορθογραφική 

µεταρρύθµιση µε τέτοιο τρόπο ώστε να πλησιάσει την φωνητική ορθογραφία γιατί «όπως 

ο λαός έχει το δικαίωµα να καταλαβαίνει, να µιλάει και να γράφει τη γλώσσα του, έτσι 

έχει το δικαίωµα να µαθαίνει και την ορθογραφία εύκολα».
250

  

Είδαµε πιο πάνω πως η καθιέρωση της δηµοτικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

συντελέστηκε το 1964. Όπως ήταν φυσικό η υποδοχή αυτής της ρύθµισης έγινε δεχτή µε 

πολύ θετικό τρόπο από το περιοδικό, το οποίο έκανε αναφορά στις διαµάχες που 
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εξελίσσονταν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ώστε «το µεγάλο όνειρο της 

προοδευτικότερης µερίδας του ελληνικού» να γίνει πραγµατικότητα, χαρακτηρίζοντας την 

απόφαση «ευεργετική» που την «χαιρετίζει» όλος ο διδασκαλικός κόσµος. Ταυτόχρονα, 

σηµείωνε την πρωτοπόρο δράση του Ηπειρώτη ποιητή, του πρώτου µισού του 19ου αιώνα, 

Ιωάννη Βηλαρά στους αγώνες υπέρ της δηµοτικής γλώσσας, τονίζοντας ότι όφειλε η 

ιδιαίτερή του πατρίδα να τον τιµήσει ως «πνευµατικό οδηγό που άνοιξε καινούριους 

δρόµους και φώτισε µε το έργο του τη µορφωτική πορεία του Έθνους».
251

 Η θερµή 

ανταπόκριση που έτυχε η γλωσσική µεταρρύθµιση στον διδασκαλικό κόσµο γινόταν 

εµφανής και στο άρθρο του ∆ηµήτρη Αλεξίου όπου ανέφερε παραδείγµατα για το πώς 

ζηµίωνε η χρήση της καθαρεύουσας την µορφωτική διαδικασία στο δηµοτικό σχολείο 

καλλιεργώντας στο µαθητή «την κλίση προς τον παπαγαλισµό», την αδιαφορία για την 

ανάγνωση βιβλίων και την «έλλειψη καλλιέργειας συναισθηµάτων». Γι’ αυτό το λόγο, 

υπογράµµιζε ότι η καθιέρωση της δηµοτικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελούσε 

«πρωταρχικής σηµασίας µέτρο» για την µόρφωση των λαού, κάτι που ο εκπαιδευτικός 

κόσµος και ιδιαίτερα οι δάσκαλοι το γνώριζαν από την πολυετή τους πείρα και γι’ αυτό 

«δίκαια πανηγυρίζουν» που µπαίνουν κατ’ αυτό τον τρόπο «τα θεµέλια µιας νέας εποχής 

εκπαιδευτικής αναγεννήσεως».
252

 

Μια άλλη πτυχή του γλωσσικού ζητήµατος ήταν η ύπαρξη δίγλωσσων πληθυσµών 

σε ορισµένες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως σε µη αστικά κέντρα. Τη δεκαετία του ’60 

υπήρχαν ακόµα πληθυσµιακές οµάδες που ενώ στην δηµόσια ζωή χρησιµοποιούσαν τα 

ελληνικά, είχαν ως µητρική τους διαφορετική γλώσσα ή διάλεκτο.
253

 Το ζήτηµα αυτό 

απασχόλησε και την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων. Ο σχολικός επιθεωρητής 

Κωσταντίνος Πλακούτσης σε µακροσκελή άρθρο του στο περιοδικό, το οποίο 

δηµοσιεύτηκε σε δύο συνέχειες, έκανε µια ιστορική αναδροµή για τον λόγο ύπαρξης 

δίγλωσσων κατοίκων στον ελληνικό χώρο και τόνιζε ότι παρά την αδιαµφισβήτητη 

ελληνική προέλευση και συνείδησή τους, όπως φαινόταν από την συµµετοχή τους στους 

αγώνες του ελληνισµού, χρησιµοποιούνταν από γειτονικά κράτη για τη δηµιουργία 

µειονοτικών ζητηµάτων κάτι το οποίο ήταν «εθνικώς επιζήµιον».
254

 Εκτός όµως από 

εθνικούς λόγους προέβαλε και παιδαγωγικούς κάνοντας λόγο για δυσκολία του παιδιού να 
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µάθει άριστα µια από τις δύο γλώσσες µε συνέπεια να µειονεκτεί σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους µαθητές. Γι’ αυτό το λόγο υπογράµµιζε ότι ήταν ζήτηµα της πολιτείας να 

µεριµνήσει για τον εξελληνισµό της µητρικής γλώσσας των δίγλωσσων µαθητών κάτι το 

οποίο θα µπορούσε να το πετύχει µέσω του σχολικού δικτύου διορίζοντας κατάλληλο 

διδακτικό προσωπικό, επεκτείνοντας τον θεσµό των νηπιακών κήπων, παρέχοντας δωρεάν 

βιβλία και υποστήριξή και τοποθετώντας τα γλωσσικά µαθήµατα σε πρωταρχική θέση. 

Ανάλογες προτάσεις διατύπωνε και για τους απόδηµους οµογενείς για να µην χαθεί η 

σχέση τους µε την ελληνική γλώσσα.
255

 Στο ίδιο κλίµα, ο Θωµάς Κράβαρης, σε άρθρο του 

υπογράµµιζε την ιδιαιτερότητα των σχολείων µε δίγλωσσους µαθητές ενώ σηµείωνε τις 

προσπάθειες που γίνονταν ώστε να δοθεί γλωσσικός χαρακτήρας σε όλα τα µαθήµατα 

«σύµφωνα και µε την υπόδειξη του κ. Επιθεωρητού». Συγχρόνως όµως, τόνιζε και την 

επιπλέον δυσκολία που είχε το διδασκαλικό έργο σε τέτοια σχολεία και πρότεινε την 

καταβολή συγκεκριµένου επιδόµατος στους δασκάλους της Ηπείρου κατά αντιστοιχία µε 

αυτό που λάµβαναν οι εκπαιδευτικοί στα τουρκόφωνα και ποµάκικα σχολεία της 

Θράκης.
256

 

Ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 

Σταµάτης Καρατζάς, σε οµιλία του στο εκπαιδευτικό συνέδριο της 5ης Ιουνίου 1966 στα 

Ιωάννινα, υπεραµυνόταν της δηµοτικής παρουσιάζοντας όµως µια άλλη διάσταση του 

γλωσσικού ζητήµατος. Αφού πρώτα έκανε µια αναφορά στην εξέλιξη της γλωσσικής 

διαµάχης από την αρχαιότητα έως της µέρες µας, συµπέραινε ότι το πρόβληµα για την 

υιοθέτηση κοινής εθνικής γλώσσας µπερδευόταν συχνά µε ζητήµατα άσχετα προς τη 

γλώσσα καθεαυτή όπως η αισθητική αξία των έργων ανάλογα µε τον γλωσσικό τύπο που 

γράφονταν ή σύνδεση του γλωσσικού οργάνου έκφρασης µε στοιχεία του ανθρώπινου 

χαρακτήρα: «χυδαιότητα ή ευγένεια». Υπογράµµιζε µάλιστα ότι η τραγικότερη 

παρανόηση γινόταν εκείνη την περίοδο, συνδέοντας τον τρόπο µε τον οποίο µιλάει ένα 

άτοµο προς ορισµένη πολιτική, συγκεκριµένα  συσχέτιζαν την χρήση της «κοινής 

γλώσσας» µε την «αριστερή πολιτική ιδεολογία», κάτι που το θεωρούσε λάθος διότι η 

γλώσσα, παρόλο που αποτελούσε κοινωνικό φαινόµενο, ήταν «υπερταξική» αφού σε όλες 

τις χώρες του κόσµου οι οµόγλωσσοι είτε ήταν δεξιοί ή αριστεροί είτε πλούσιοι ή φτωχοί, 

εκφράζονταν µε το ίδιο γλωσσικό όργανο. Συνεπώς, όπως η γλώσσα δεν ήταν υπεύθυνη 

για το ήθος των ατόµων που την χρησιµοποιούσαν, έτσι δεν ήταν υπεύθυνη και για την 
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ιδεολογία τους. Κατέληγε τέλος ότι έπειτα από πολλούς αγώνες και µε µεγάλο προσωπικό 

κόστος των υποστηρικτών της, καθιερώθηκε η δηµοτική στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

και το ζητούµενο πλέον ήταν η καθιέρωσή της και ως επίσηµη γλώσσα του κράτους.
257

 

 

3.4 Απόψεις για επαγγελµατικά ζητήµατα των εκπαιδευτικών 

 

Ένα άλλο θέµα που διέτρεχε συχνά τα άρθρα και τις µόνιµες στήλες του 

περιοδικού αποτελούσαν οι προβληµατισµοί πάνω σε επαγγελµατικά ζητήµατα των 

εκπαιδευτικών. Παρά τον επαρχιακό προσανατολισµό του περιοδικού, οι συγγραφείς δεν 

περιορίζονταν στην αποτύπωση τοπικών προβληµάτων ούτε αρκούνταν σε στείρα 

καταγραφή απαιτήσεων «συντεχνιακού» χαρακτήρα ή σε επιτακτικές απαιτήσεις για 

αυξήσεις των µισθών. Αντίθετα, παρουσιάζονταν συχνά προτάσεις για τον τρόπο 

βελτίωσης του εκπαιδευτικού λειτουργήµατος µέσω αναβάθµισης των σπουδών των 

εκπαιδευτικών, µεγάλης ή µικρής κλίµακας αναδιοργάνωσης της σχολικής λειτουργίας, 

δυνατότητες υπηρεσιακής εξέλιξης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες καθώς και πλήθος 

άλλων ζητηµάτων επαγγελµατικής φύσης. 

Η κατάρτιση των λειτουργών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αποτελούσε ένα από τα 

θέµατα που απασχολούσε συχνά τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και το ίδιο το 

κράτους, ειδικά µετά τις νέες συνθήκες που είχαν αρχίσει να διαµορφώνονται στα τέλη της 

δεκαετίας του ’50. Μια από τις προτάσεις που υπήρχε ήταν η αύξηση των ετών φοίτησης 

στις παιδαγωγικές ακαδηµίες ή ο διπλασιασµός του αριθµού των δασκάλων που 

µετεκπαιδεύονταν στο πανεπιστήµιο. Ο επιθεωρητής πρωτοβάθµιας Κωνσταντίνος 

Πλακούτσης, µε άρθρο του στο περιοδικό διαφωνούσε κάθετα µε αυτές τις προτάσεις 

θεωρώντας τες ηµίµετρα που δεν θα επέφεραν ουσιώδεις βελτιώσεις στο επάγγελµα του 

δασκάλου αφού ισχυριζόταν ότι λόγω της έκτασης των ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών 

επιστηµών ήταν αδύνατη η πλήρη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση εντός των 

παιδαγωγικών ακαδηµιών. Ταυτόχρονα, σηµείωνε ότι λόγω του υποβαθµισµένου πτυχίου, 

οι δάσκαλοι δεν µπορούσαν να ανέλθουν στις ανώτατες υπηρεσιακές βαθµίδες του 

κλάδου, ενώ τόνιζε και το ψυχολογικό αντίκτυπο στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς διότι 

δεν είχαν τη δυνατότητα να καταλάβουν την επιστηµονική θέση που τους άξιζε στη 

συνείδηση της κοινωνίας. Γι’ αυτό το λόγο, πρότεινε ως µόνο τρόπο αναβάθµιση του 
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επαγγέλµατος του δασκάλου την πλήρη πανεπιστηµιακή µόρφωση, όπως παρεχόταν στις 

περισσότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης. Η απόκτηση πτυχίου πανεπιστηµίου ως 

προϋπόθεση για την άσκηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος θα βελτίωνε τόσο τις 

γνώσεις όσο και την αυτοπεποίθηση του ίδιου του εκπαιδευτικού, θα του δηµιουργούσε 

προοπτικές υπηρεσιακής εξέλιξης, αναβαθµίζοντας παράλληλα και την κοινωνική του 

θέση.
258

  

Μέσα από έναν ιδιότυπο διάλογο που αναπτύχθηκε εντός του περιοδικού γίνεται 

φανερό ότι το θέµα της προαγωγής στο βαθµό του ∆ιευθυντή Β΄ και ειδικά ο τρόπος 

αξιολόγησης των υποψηφίων αποτέλεσε σηµείο τριβής στους κόλπους της στοιχειώδους 

εκπαίδευσης. Ο Φώτης Παπαστεργίου σε άρθρο του επισήµανε την υποκειµενικότητα της 

σύνταξης των υπηρεσιακών εκθέσεων των δασκάλων από τους επιθεωρητές χωρίς τη 

δυνατότητα επιβεβαίωσης των πορισµάτων. Αυτό είχε ως συνέπεια την καλλιέργεια 

«ερωτηµάτων και καχυποψιών» καθώς και την «εκτροφή» συνθηκών ύποπτου 

προσεταιρισµού του βαθµολογούντος, µεταφέροντας έτσι την άµιλλα σε «απαράδεκτα 

επίπεδα». Σύµφωνα µε τον Παπαστεργίου, η λύση ήταν η ποιοτικότερη αξιολόγηση µε 

επαληθεύσιµη µεθοδολογία, όπως η χρήση ολοκληρωµένων ερωτηµατολογίων που να 

«περιχαρακώνουν τα καίρια σηµεία του αντικειµένου της επιθεώρησης» αλλά και η 

καθιέρωση του θεσµού των εξετάσεων, µε υψηλό µάλιστα συντελεστή, βάσει των οποίων 

θα µπορούσε να γίνει επαλήθευση τόσο των καινούριων όσο και των παλιών εκθέσεων. 

Με αυτό τον τρόπο εκτός από την αντικειµενικότητα των κριτηρίων θα δηµιουργούνταν 

και οι προϋποθέσεις για την επιδίωξη, από τη µεριά του δασκάλου, της συνεχής 

επιµόρφωσής του.
259

 Το πρόβληµα της υποκειµενικότητας της κρίσης του επιθεωρητή 

τονιζόταν και από τον Ιωάννη Νικολαΐδη, ο οποίος σε σχετικό κείµενό του, διαφωνούσε 

µε την υπάρχουσα τότε διαδικασία και κατέθετε συγκεκριµένη πρόταση για την 

καθιέρωση διαγωνισµού µεταξύ των υποψηφίων προακτέων συνδυάζοντάς τον µε τη 

δυνατότητα προαγωγής και στη βαθµίδα του επιθεωρητή, εφόσον προέκυπτε κενή θέση, 

θεωρώντας ότι µε αυτό τον τρόπο θα εξελίσσονταν στελέχη που είχαν τις ικανότητες να 

προσφέρουν στον εκπαιδευτικό κλάδο και όχι όσοι απλώς επιδίωκαν µε κάθε τρόπο µια 

απλή βελτίωση στα οικονοµικά τους. Παράλληλα, παρόλο που ήταν βέβαιος για τις 

αντιδράσεις που θα προκαλούσε η πρότασή του ως «αντισυνδικαλιστική», υπογράµµιζε 

ότι θα ωφελούσε το σύνολο των συναδέλφων, αφού όλοι οι επιθεωρητές, γνωρίζοντας ότι 
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θα ελεγχόταν οι βαθµολογήσεις τους και µάλιστα «όχι ατιµωρητί» δεν θα προχωρούσαν σε 

παρατυπίες.
260

 Στον αντίποδα των διαµαρτυριών για τον τρόπο βαθµολόγησης των 

επιθεωρητών και στις προτάσεις για αλλαγή της όλης διαδικασίας κινούταν το άρθρο του 

Γεώργιου ∆ανού, ο οποίος διαφωνούσε µε κατηγορηµατικό τρόπο µε τις απόψεις που 

ήθελαν να υπολογίζεται ως βασικό κριτήριο προαγωγής των εκπαιδευτικών διαγωνισµοί ή 

εξετάσεις και όχι οι εκθέσεις αξιολόγησης. Θεωρούσε ότι µε αυτό τον τρόπο θα 

λαµβάνονταν υπόψη αποκλειστικά η επιστηµονική παιδαγωγική κατάρτιση του 

υποψηφίου, κάτι που από µόνο του δεν αποτελούσε ικανό προσόν για την θέση του 

∆ιευθυντή Β΄, για την οποία χρειάζονταν να συνυπολογιστούν και άλλα δεδοµένα όπως η 

διοικητική δεξιότητα, η ευσυνειδησία αλλά και η εν γένει συµπεριφορά του. Τα στοιχεία 

αυτά, υποστήριζε, ότι µόνο από µια έκθεση επιθεωρήσεως θα µπορούσαν να φανούνε, υπό 

τον «αυστηρό και απαράβατο όρο» να ήταν δίκαιη και αντικειµενική. Ταυτόχρονα, 

πρότεινε την θέσπιση δυνατότητας προσφυγής στον Γενικό Επιθεωρητή οποιουδήποτε 

εκπαιδευτικού αισθανόταν ότι αδικήθηκε, ο οποίος θα είχε και την δικαιοδοσία 

τροποποίησης της έκθεσης αξιολόγησης εφόσον προέκυπτε ότι ήταν µη αντικειµενική.
261

 

Ένα παρόµοιο ζήτηµα ανέκυψε και µε την επιλογή του εποπτικού προσωπικού της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως για την προαγωγή στη βαθµίδα του επιθεωρητή. Μέχρι 

το 1964 η επιλογή γινόταν κατόπιν διαγωνισµού, κάτι που είχε δεχτεί κριτική από την 

∆ιδασκαλική Οµοσπονδία, η οποία τον θεωρούσε «υποτιµητικό» και επιδίωκε την 

κατάργησή του, πράγµα το οποίο πέτυχε το 1964 µέσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 

µεταρρυθµίσεων. Σύµφωνα µε το νέο σύστηµα, αποκλείονταν από την διαδικασία όσοι δεν 

είχαν παρακολουθήσει µετεκπαίδευση σε πανεπιστήµιο, ενώ το συµβούλιο επιλογής 

επιθεωρητών θα στήριζε τις αποφάσεις σε δύο κυρίως στοιχεία: την υπηρεσιακή 

βαθµολογία του υποψηφίου και το συγγραφικό του έργο. Τα νέα δεδοµένα, όπως φαίνεται 

και από άρθρο στο περιοδικό, έθιγαν µια µεγάλη κατηγορία εκπαιδευτικών που ήθελαν να 

προχωρήσουν στην ιεραρχία.
262

 Οι διαµαρτυρίες τους εστιάζονταν βασικά στο «στένεµα 

της βάσης της επιλογής» λόγω του υποχρεωτικού κριτηρίου της µετεκπαίδευσης µε 

αποτέλεσµα τον αποκλεισµό όσων δεν είχαν καταφέρει για διάφορους λόγους να την 

παρακολουθήσουν, ενώ παράλληλα θεωρούσαν ότι η πνευµατική συγκρότηση του 

δασκάλου δεν εξαρτιόταν από την τυπική παρακολούθηση µαθηµάτων δυο ετών αλλά από 
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την πολύχρονη διδακτική σταδιοδροµία του.
263

 Συγχρόνως, επανέφεραν το πρόβληµα 

υποκειµενικότητας της υπηρεσιακής βαθµολόγησης που εξαρτιόταν κάθε φορά από την 

προσωπική γνώµη του προϊσταµένου και δεν στηριζόταν σε µετρήσιµα κριτήρια, ενώ 

κατέκριναν το πανελλήνιο ξαφνικό «συγγραφικό αµόκ» µετά τη δηµοσίευση του νόµου, το 

οποίο είχε αρχίσει να παίρνει πλέον «εύθυµη όψη».
264

 Αξιοσηµείωτη ήταν και η 

παρέµβαση του Προέδρου του ∆ιδασκαλικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Ευάγγελου Φαρµάκη, 

ο οποίος µε κείµενό του στο περιοδικό κατήγγειλε την ύπαρξη ορισµένων φαινοµένων 

αυθαιρεσίας στην περιοχή της Ηπείρου στην σύνταξη των υπηρεσιακών εκθέσεων από 

τους επιθεωρητές, κάνοντας παράλληλα έκκληση στην Πολιτεία να προχωρήσει «στην 

αποκατάσταση […] της καταστραφείσας ενότητας και συνεργασίας µεταξύ των στελεχών 

της περιφέρειας».
265

 

Η βαρύτητα του ζητήµατος του εποπτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης γίνεται φανερή και από τα πρακτικά του συνεδρίου του 1966 που εξέδωσε το 

∆ωδωναίον Φως. Στην εισήγησή του ο Κώστας Λαζαρίδης, µε την ιδιότητα του δασκάλου 

αλλά και του επί χρόνια συνδικαλιστή, συνέχιζε την κριτική που δεχόταν ο θεσµός του 

επιθεωρητή από τη διδασκαλική κοινότητα της Ηπείρου, χαρακτηρίζοντας «αδιέξοδη 

κατάσταση» τον τότε τρόπο βαθµολόγησης λόγω της έλλειψης αντικειµενικών κριτηρίων 

αλλά και της απασχόλησης του επιθεωρητή µε γραφειοκρατικά προβλήµατα που δεν του 

επέτρεπαν να ασκήσει το «καθεαυτό εποπτικό και καθοδηγητικό του έργο». Κατά τον 

οµιλητή η κατάσταση θα µπορούσε να βελτιωθεί παραχωρώντας ορισµένα δικαιώµατα 

των επιθεωρητών στους διευθυντές των σχολείων, µε την απλοποίηση του συστήµατος 

κρίσης των δασκάλων αλλά και της κατάργησης της µυστικότητας της υπηρεσιακής 

έκθεσης. Παράλληλα, παρενέβαινε και στη γνωστή διαµάχη για τον τρόπο εκλογής του 

εποπτικού προσωπικού που είχε διχάσει τον εκπαιδευτικό κόσµο τα τελευταία χρόνια µετά 

την ψήφιση του νέου εκπαιδευτικού νόµου. Έκρινε απαραίτητη την κατοχή των τυπικών 

προσόντων, τουλάχιστον το πτυχίο της µετεκπαίδευσης, υποστήριζε τον διαγωνισµό ως 

τρόπο επιλογής, ενώ θεωρούσε σηµαντικά και επιπλέον κριτήρια όπως η πίστη στις 

δηµοκρατικές αρχές, αφοσίωση στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και τη σωστή χρήση της 

«ζωντανής γλώσσας», της δηµοτικής.
266

 Στις παραπάνω τοποθετήσεις αντέδρασε ο 
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Επιθεωρητής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πωγωνίου, Βασίλης Τσιώτης, 

αναφέροντας ότι η κριτική από την πλευρά των εκπαιδευτικών γινόταν διότι αναζητούσαν 

τον ιδανικό τύπο του επιθεωρητή χωρίς να κάνουν όµως πρώτα αυτοκριτική, ενώ 

σηµείωνε ότι µε όποιον τρόπο και να γινόταν οι βαθµολογήσεις θα υπήρχαν διαµαρτυρίες 

αφού «όποιος ασκεί εξουσίαν θά δυσαρεστήση».
267

 Στο συνέδριο παραβρισκόταν και ο 

σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Κωνσταντίνος Χάρης, ο οποίος δήλωσε ότι η 

Πολιτεία γνώριζε για την διαµάχη που είχε ξεσπάσει λόγω της αλλαγής των κριτηρίων 

επιλογής, έλαβε ξεκάθαρη θέση υπέρ της επιστροφής κάποιου είδους διαγωνισµού, 

ανέφερε όµως και τις δυσκολίες που υπήρχαν στο να γίνουν αλλαγές πάνω στον νόµο 

λόγω της υπάρχουσας πολιτικής κατάστασης και της σύνθεσης της Βουλής.
268

 Η επίσηµη 

άποψη του ∆ιδασκαλικού Συλλόγου Ιωαννίνων εκφράστηκε από τον πρόεδρο του, 

Ευάγγελο Φαρµάκη στην αποφώνηση του συνεδρίου, ο οποίος σηµείωσε ότι η θέση του 

διδασκαλικού κλάδου ήταν υπέρ της κατάργησης του κριτηρίου της µετεκπαίδευσης ως 

υποχρεωτικού προσόντος για την υποβολή υποψηφιότητας για θέση επιθεωρητή, κάτι που 

δεν ήταν «µονάχα αίτηµα συνδικαλιστικό, αλλά απόρρεε από τη γενικότερη αντιµετώπιση 

του προβλήµατος».
269

  

Εκτός από τα παραπάνω ζητήµατα που αποτέλεσαν πεδίο αντιπαράθεσης µεταξύ 

των εκπαιδευτικών, µέσα στο περιοδικό µπορούµε να εντοπίσουµε διάφορα άλλα θέµατα  

επαγγελµατικής φύσης που απασχόλησαν τον διδασκαλικό κόσµο των Ιωαννίνων την 

περίοδο που µας ενδιαφέρει. Σε επιστολή του, ανώνυµος εκπαιδευτικός, πιθανώς 

διευθυντής δηµοτικού σχολείου, διαµαρτυρόταν για τον τρόπο που γινόταν η εκκαθάριση 

των αποδοχών των δασκάλων από τους διευθυντές, οι οποίοι αναγκάζονταν να 

εγκαταλείπουν δύο φορές το µήνα το σχολείο για να εισπράξουν τους µισθούς, κάτι που 

ήταν εις βάρος της εύρυθµης λειτουργίας των µαθηµάτων. Για την επίλυση του 

προβλήµατος πρότεινε την τοποθέτηση δασκάλου στις οικονοµικές υπηρεσίες της 

Περιφέρειας µε µόνη απασχόληση την πληρωµή των µισθών.
270

 Ο ∆ηµήτριος Αλεξίου, σε 

ολιγόστηλο άρθρό του παρουσίαζε τα προβλήµατα των δασκάλων που υπηρετούσαν σε 

µονοθέσια σχολεία και τις ποικιλόµορφες εξωσχολικές ασχολίες που επιφορτιζόταν, χωρίς 

κάποια επιπλέον αποζηµίωση και καλούσε την Πολιτεία να δείξει περισσότερο 
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ενδιαφέρον.
271

 Πιθανώς το συγκεκριµένο κείµενο να είχε γραφτεί πριν την απόφαση της 

Κυβέρνησης Παπανδρέου για την χορήγηση ειδικού επιδόµατος στους µονοθεσίτες 

δασκάλους, όπως µαθαίνουµε από τα Σηµειώµατα του περιοδικού που εξέφραζαν την 

«ικανοποίηση του διδασκαλικού κόσµου» για το γεγονός αυτό.
272

 Οι µεταθέσεις των 

εκπαιδευτικών αποτελούσαν ένα ζήτηµα που έκανε συχνά την εµφάνισή του στο 

∆ωδωναίον Φως, είτε ως διαµαρτυρία για την καθυστέρηση της διαδικασίας, κάτι που 

δηµιουργούσε «ανωµαλίες» και «κράταγε σε µια διαρκή αγωνία τους δασκάλους»,
273

 είτε 

ως παραινέσεις προς τους δασκάλους για αποφυγή άσκοπων παραπόνων,
274

 είτε µε τη 

µορφή επισήµανσης προς τον Γενικό Επιθεωρητή του υπερβολικά µεγάλου αριθµού 

ενστάσεων που γίνονταν δεκτές από το δευτεροβάθµιο συµβούλιο των µεταθέσεων 

θέτοντας έτσι σε αµφισβήτηση της όλης διαδικασίας.
275

 

 

3.5 Η υποδοχή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 

 

Το 1961, χρονιά η οποία πρωτοεκδόθηκε το ∆ωδωναίον Φως, κεντρικό θέµα στο 

πεδίο της Παιδείας αποτελούσε η εφαρµογή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που είχε 

νοµοθετήσει η κυβέρνηση της ΕΡΕ το προηγούµενο διάστηµα. Παρόλο που δεν 

διακρινόταν για ριζοσπαστικότητα ή για διάθεση ανατροπής της υπάρχουσας κατάστασης 

στο χώρο της εκπαίδευσης, ο τότε υπουργός Παιδείας Βογιατζής δέχτηκε σφοδρή κριτική 

κυρίως από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και διάφορους συντηρητικούς κύκλους του 

πνεύµατος σχετικά µε µια τροποποιητική απόφασή του να µειωθούν οι ώρες των 

κλασσικών µαθηµάτων στην πρώτη βαθµίδα του Γυµνασίου. Στον αντίποδα, η προσπάθειά 

του αυτή βρήκε θερµή υποστήριξη από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης καθώς και από «ανώτερους πνευµατικούς ανθρώπους» και την «κοινή 

γνώµη».
276

 Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε ένα κύµα άρθρων, σηµειωµάτων και επιστολών 

στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο µε επιχειρήµατα και από τις δύο πλευρές που συχνά 

έφταναν στα όρια του φανατισµού. 
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Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του ίδιου έτους και µέσα σε αυτό κλίµα έντονων 

συζητήσεων και αντιπαραθέσεων για τις αλλαγές στα σχολικά προγράµµατα, ανέλαβε τον 

Νοέµβριο νέος υπουργός Παιδείας ο Γρηγόριος Κασιµάτης. Όπως ήταν λογικό, διάφοροι 

φορείς ή οργανώσεις του χώρου της Παιδείας άρχισαν να απευθύνονται προσωπικά στη 

νέα ηγεσία του Υπουργείου λαµβάνοντας θέση υπέρ ή κατά των αλλαγών. Στην διαµάχη 

αυτή παρενέβη και ο ∆ιδασκαλικός Σύλλογος Ιωαννίνων, ο οποίος µε σηµείωµα του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του που δηµοσιεύτηκε στο ∆ωδωναίον Φως λίγες µέρες µετά την 

ανάληψη των καθηκόντων του νέου Υπουργού, ξεκαθάριζε απόλυτα τη θέση του. Αρχικά 

κατέκρινε τα τότε υπάρχοντα προγράµµατα και την συνολική διαρρύθµιση της 

εκπαίδευσης ως «ξεπερασµένα και αναχρονιστικά» αφού είχαν δηµιουργηθεί σύµφωνα µε 

τις αντιλήψεις που υπήρχαν το  1913, κάτι που δεν συµφωνούσε µε το γενικά αποδεκτό 

«ότι η παιδεία και τα προγράµµατα µεταρρυθµίζονται και εξακολουθούν το ίδιο, ανάλογα 

µε τα ιδανικά και τα διάφορα ρεύµατα, που επικρατούσαν και επικρατούν στις διάφορες 

εποχές του ανθρώπινου βίου». Ταυτόχρονα, σηµείωνε πως ενώ τα προηγµένα κράτη είχαν 

προσαρµόσει τα σχολεία τους στη «σηµερινή πραγµατικότητα», στην Ελλάδα συνέβαινε 

το «εκπληκτικό» να συµφωνούνε όλοι για την ανάγκη εκσυγχρονισµού της εκπαίδευσης 

αλλά όταν έρχεται η στιγµή να γίνει πράξη αυτό, δηµιουργούνταν ένα κλίµα αναταραχής 

και αρνητικότητας από όσους δεν ήθελαν να θιγούν τα «κακώς έχοντα». Γι’ αυτό το λόγο, 

το περιοδικό απεύθυνε έκκληση στον «βαθυστόχαστο νέο Υπουργό της Παιδείας ν’ αρθή 

στο ύψος των σηµερινών δεδοµένων και να εφαρµόση γενναία µεταρρυθµιστική πολιτική 

σ’ όλους του κύκλους της Παιδείας», συνεχίζοντας το έργο του προκατόχου του, που 

έκανε την αρχή µεταρρυθµίζοντας µόνο ένα κοµµάτι του προγράµµατος του Γυµνασίου. 

Αξιοσηµείωτο είναι και το εγκώµιο προς τον νέο υπουργό Παιδείας που έπλεκε το ∆Σ του 

Συλλόγου, αναφέροντας ότι «η προσωπικότητά του Γρηγορίου Κασιµάτη δίνει την 

εγγύηση» που απαιτούταν για τα σοβαρά προβλήµατα της εκπαίδευσης.
277

 

Οι παρεµβάσεις του περιοδικού για την ανάγκη ριζικής αναµόρφωσης του 

εκπαιδευτικού συστήµατος συνεχίστηκαν και στα επόµενα τεύχη. Αφορµή αυτή τη φορά 

δόθηκε από την επικύρωση της συµφωνίας σύνδεσης Ελλάδας – Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας (ΕΟΚ) από την Ελληνική Βουλή τον Φεβρουάριο του 1962.
278

 Σύµφωνα µε το 

                                                 
277

 Στο ίδιο, 3. 
278

 Η συµφωνία σύνδεση είχε υπογραφτεί από την Ελληνική Κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των 

Ευρωπαϊκών κρατών το καλοκαίρι του 1961. Εντύπωση είχε προκαλέσει στον εκπαιδευτικό και πνευµατικό 

χώρο η αντιπαράθεση µεταξύ του Ευάγγελου Παπανούτσου, ο οποίος αντέδρασε αρνητικά εναντίον αυτής 

της σύνδεσης, µε σηµαντικές προσωπικότητες όπως του Γεώργιου Θεοτοκά, του Κωνσταντίνου Τσάτσου και 
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∆ωδωναίον Φως, η σύνδεση της Ελλάδας στην Κοινή Αγορά δεν σήµαινε αυτόµατα και 

την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου της ελληνικής κοινωνίας εάν δεν 

αναπροσαρµόζονταν παράλληλα οι θεσµοί και οι αντιλήψεις που υπήρχαν στον ελληνικό 

κράτος. Η εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων εξέφραζε την άποψη ότι η Παιδεία 

αποτελούσε τον πρωταρχικό «Παραγωγικό Κλάδο της Πολιτείας» γι’ αυτό θα έπρεπε να 

στηριχθεί µε την αύξηση του κονδυλίου από τον κρατικό προϋπολογισµό αλλά και µε την 

πολιτική απόφαση για «άµεση εκ θεµελίων αναδιοργάνωσή της» ώστε να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες της «νέας εποχής». Έτσι, καλούσε την Κυβέρνηση Καραµανλή να εφαρµόσει 

έγκαιρα «ένα πλούσιο µεταρρυθµιστικό Πρόγραµµα σ’ όλους τους τοµείς της Παιδείας, 

από της Στοιχειώδους µέχρι της Ανωτάτης».
279

 Η συζήτηση γύρω από την ανάγκη για 

ριζικές αλλαγές στον εκπαιδευτικό χώρο αναζωπυρώθηκε τον Ιανουάριου του 1963 µετά 

από τις µεγάλες κινητοποιήσεις που παρέλυσαν την εκπαιδευτική λειτουργία για µεγάλο 

διάστηµα. Λόγω της κατάστασης που άρχισε να επικρατεί στον τοµέα της Παιδείας 

φαινόταν ότι είχαν ξεκινήσει να ωριµάζουν οι συνθήκες που θα οδηγούσαν σε µια εκ 

βάθρων µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Γι’ αυτό το λόγο εκτός από τις 

καθαρά συνδικαλιστικές παρεµβάσεις που αφορούσαν µισθολογικά ή βαθµολογικά 

ζητήµατα έκαναν την εµφάνισή τους σε περιοδικά ή εφηµερίδες απόψεις και κείµενα µε 

προτάσεις που θα έπρεπε να συµπεριληφθούν στη συζήτηση για την αναµόρφωση της 

εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο µπορούµε να εντάξουµε την παρέµβαση του Άγγελου 

∆αλαγγέλη, Προέδρου του ∆ιδασκαλικού Συλλόγου Μετσόβου – Ζαγορίου, ο οποίος µε 

άρθρο του στο ∆ωδωναίον Φως αναφερόταν στην ανάγκη µεταρρυθµιστικής πολιτικής 

στην Παιδεία, η οποία όµως θα έπρεπε να λάβει υπόψη της και τα προβλήµατα των 

σχολείων της υπαίθρου, ιδίως των µονοθέσιων που αποτελούσαν και την πλειοψηφία των 

«λαϊκών» σχολείων. Με αυτό το σκεπτικό, πρότεινε προς την πολιτεία έναν κατάλογο 

µέτρων που θα βελτίωνε τόσο την λειτουργία των αποµακρυσµένων και δυσπρόσιτων 

σχολείων όσο και τη θέση του εκπαιδευτικού που υπηρετούσε σε αυτά.
280

 Την ίδια 

περίοδο, σε επιστολή του στο περιοδικό, ο ∆ηµήτριος Αλεξίου, δάσκαλος στην περιοχή 

του Πωγωνίου, αναφερόταν στο πρόβληµα των εισαγωγικών εξετάσεων στα Γυµνάσια που 

«είχαν καταντήσει πραγµατικός εφιάλτης» και απασχολούσε τους µαθητές, ιδίως όσων δεν 

                                                                                                                                                    
του Γιάγκου Πεσµαζόγλου, που τον κατέκριναν για τις θέσεις του. Εφηµ. Το Βήµα, 03-08-1961, 06-08-1961, 

08-08-1961. 
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 ∆ωδωναίο Φως (1962), τ.3, 75. 
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 ∆ωδωναίο Φως (1963), τ.5-6, 292, 293. 
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είχαν την οικονοµική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες που χρειάζονταν για την 

σωστή προετοιµασία για τις εξετάσεις. Τόνιζε, συνεπώς, ότι η κατάργησή τους, θα άνοιγε 

«τις πόρτες» των Γυµνασίων σε περισσότερα παιδιά µε αποτέλεσµα να ανέβει συνολικά το 

πνευµατικό επίπεδο όλης της κοινωνίας, «όπως το απαιτούσαν οι σηµερινές 

περιστάσεις».
281

 Το περιοδικό συνέχισε τις εκκλήσεις προς την Πολιτεία και επισήµανε 

την επιτακτική ανάγκη για ρηξικέλευθες αλλαγές στην εκπαίδευση ακόµα και το 

καλοκαίρι του 1963, διάστηµα κατά το οποίο η χώρα είχε αρχίσει να µπαίνει σε έντονη 

προεκλογική περίοδο. Καλούσε την κυβέρνηση να «ανοίξει το ταµείο επενδύσεων και να 

τοποθετήσει χωρίς φειδώ κεφάλαια σ’ αυτόν τον παραγωγικότατο τοµέα που λέγεται 

Παιδεία» πετυχαίνοντας έτσι την καλύτερη επένδυση. Υπογράµµιζε όµως την ίδια στιγµή 

ότι «η Παιδεία δεν είναι µόνο πρόβληµα χρηµάτων και µεθόδων» και ούτε στοχευµένες 

απλώς µικροαλλαγές θα αρκούσαν για να λυθούν τα προβλήµατα. Χρειάζονταν «φαντασία 

και τόλµη» από την επιτροπή που θα εξουσιοδοτούταν να προχωρήσει στις αλλαγές, η 

οποία θα έπρεπε να ξεκινήσει από τον πλήρη εκσυγχρονισµό του αναλυτικού 

προγράµµατος, που ίσχυε από το 1913, ώστε να πάψουν τα σχολεία να αποτελούν απλώς 

«αποθήκες γνώσεων».
282

 Συγχρόνως, ένα από τα βασικότερα αιτήµατα που είχε η περιοχή 

της Ηπείρου διαχρονικά είχε έρθει ξανά στην επικαιρότητα. Η συζήτηση για την ίδρυση 

του «Τρίτου Ελληνικού Πανεπιστηµίου» στην πόλη των Ιωαννίνων είχε αρχίσει να γίνεται 

εντονότερη λόγω των αλλαγών που όλοι ανέµεναν να γίνουν στην εκπαίδευση στο 

επόµενο διάστηµα. Το ∆ωδωναίον Φως, στήριζε απερίφραστα την δηµιουργία του 

Πανεπιστηµίου για λόγους «εθνικούς, γεωγραφικούς και ιστορικούς», εξέφραζε όµως την 

δυσφορία των ∆ιδασκαλικών Συλλόγων της Ηπείρου διότι δεν είχαν προσκληθεί να 

συµµετέχουν και αυτοί στις επιτροπές τοπικών φορέων και οργανώσεων που 

δηµιουργήθηκαν στα Ιωάννινα για το σκοπό αυτό.
283

 

Η ανάγκη για συνολική µεταρρύθµιση της εκπαίδευσης που ζητούσαν οι 

εκπαιδευτικοί των Ιωαννίνων µέσω του ∆Φ από τα πρώτα κιόλας τεύχη του, βρήκε τη 

δικαίωσή της τον Φεβρουάριο του 1964, έπειτα από την εκλογική επικράτηση της ΕΚ και 

την βούληση του νέου Πρωθυπουργού για αναµόρφωση «εκ βάθρων» της Παιδείας. Με 

ένα λιτό κείµενο χωρίς πανηγυρισµούς, η ∆ιοίκηση του περιοδικού χαιρέτιζε την απόφαση 

της Πολιτείας να προχωρήσει στην «αναγέννηση» της εκπαίδευσης και θεωρούσε ότι έχει 

                                                 
281

 Στο ίδιο, 309. 
282

 ∆ωδωναίο Φως (1963), τ.7, 314. 
283

 ∆ωδωναίο Φως (1963), τ.5-6, 306. 
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«βαρύ χρέος» πλέον να συµπαρασταθεί στο δύσκολο εγχείρηµα. Παράλληλα, θέλοντας να 

δείξει την «ιστορική ευθύνη» που είχε ο πνευµατικός κόσµος της εποχής, έκανε αναφορά 

σε µεγάλες µορφές της διανόησης του πρώτου µισού του 20ου, όπως του Τριανταφυλλίδη, 

του ∆ελµούζου, του Λορετζάτου, του Βέη, του Γ. Ιµβριώτη, του Παπαµαύρου, οι οποίοι 

αγωνίστηκαν εναντίον του «πισώδροµου λογιωτατισµού» που είχε στόχο την «κοινωνική 

µας καθυστέρηση», υπογραµµίζοντας πως είχε έρθει «η µεγάλη ώρα» να βρούνε την 

ιστορική τους δικαίωση.
284

 Στο ίδιο τεύχος, παρά την µέχρι τότε τακτική του περιοδικού 

να µην υπεισέρχεται σε καθαρά πολιτικά θέµατα, παρατηρούµε δύο Σηµειώµατα µε πολύ 

εγκωµιαστικά σχόλια τόσο για τον νέο Πρωθυπουργό και Υπουργό Παιδείας, Γ. 

Παπανδρέου, του οποίου «όχι µονάχα το παρελθόν αλλά και το παρόν, τιµήθηκε από το 

λαό […] για τις αρετές του, το ηθικό µεγαλείο του, την πνευµατική του ακτινοβολία και το 

δηµοκρατικό του πνεύµα», αποτελούσε «εγγύηση» για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

µεταρρυθµιστικής προσπάθειας, όσο και για τον Ε. Παπανούτσο, «πρωταγωνιστή» στη 

µάχη εναντίον «των στρατευµένων δυνάµεων της παρακµής τα τελευταία χρόνια στη 

χώρα», ο οποίος λόγω της παρουσίας του στο Υπουργείο Παιδείας είχε τη δυνατότητα «να 

γίνει ο φορέας και εκτελεστής των εντολών της ιστορικής αναγκαιότητας για τη ριζική 

µεταρρύθµιση της Παιδείας».
285

 Την ίδια στιγµή, ένα άλλο Σηµείωµα του ∆Φ, µε σαφή 

πολιτική χροιά και αιχµές εναντίον της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας, παρουσίαζε 

ξεκάθαρα την διάθεση του περιοδικού απέναντι στις εξαγγελίες των µέτρων για την 

εκπαίδευση από την νέα Κυβέρνηση:  

«Για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία του τόπου µας, η Παιδεία περιβάλλεται µε 

στοργή και ενδιαφέρον. Τα µεταρρυθµιστικά µέτρα για τη βελτίωση της γίνονται συνθήµατα 

πολιτικών αγώνων που συγκινούν περισσότερο από κάθε άλλο τον Ελληνικό λαό, τη 

νεότητα, τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς […]. Χαιρετίζουµε τα µεταρρυθµιστικά µέτρα για 

την Παιδεία, γιατί είναι τα πρώτα µεγάλα και γενναία µέτρα που προοιωνίζουν πνευµατική 

αναγέννηση στη χώρα µας και αναλογιζόµαστε µε πικρία ότι στο πρόσφατο παρελθόν η 

Παιδεία κατείχε την τελευταία θέση στο πολιτικό ενδιαφέρον […]. Μια µεγάλη αλλαγή 

συνέβη στην πρόοδο του τόπου µας και που η Ιστορία θα προσυπογράψει ασφαλώς στον 

πρωτεργάτη της».
286
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Παρά την απόλυτη στήριξη του περιοδικού στην σχεδιαζόµενη µεταρρύθµιση, δεν 

παρέλειπε να κάνει και τις πρώτες παραινέσεις προς το Υπουργείο Παιδείας για τον 

σηµαντικό ρόλο του «δασκάλου» στο νέο εκπαιδευτικό τοπίο. Γι’ αυτό καλούσε την 

Πολιτεία να «ακούσει τη γνώµη του», πριν χαράξει οριστικά το µεταρρυθµιστικό 

περίγραµµα για την ∆ηµοτική Εκπαίδευση πάνω σε «κρυστάλλινα γραφεία» και χωρίς 

πρώτα να συµβουλευτεί εκπαιδευτικούς λειτουργούς µε πολύχρονη σχολική εµπειρία. Την 

ίδια όµως στιγµή, απεύθυνε έκκληση και στους τοπικούς πολιτικούς φορείς, που θα έπρεπε 

«διαφυλάξουν το υψηλό φρόνηµα του διδασκαλικού κλάδου» και να παραλείψουν 

παρεµβάσεις προς το Υπουργείο µε καθαρά «ρουσφετολογική» διάθεση.
287

 

Τον Οκτώβριο του ίδιο έτους, οι εξαγγελίες της ΕΚ πήραν την νοµοθετική τους 

µορφή µε το Ν.∆. 4379/1964. Το ∆ωδωναίον Φως υποδέχτηκε την ψήφιση του 

νοµοσχεδίου µε διθυραµβικά σχόλια χαρακτηρίζοντας την ως «σταθµό µεγίστης εθνικής 

προσφοράς» για το µέλλον της χώρας καθώς για πρώτη φορά «η Παιδεία είναι στην πρώτη 

γραµµή της κρατικής µέριµνας». Συνεχίζοντας µε τόνο που έδειχνε έντονη 

συναισθηµατική φόρτιση, έκανε λόγο «για ρίγος ικανοποίησης και αισιοδοξίας» που 

διαπερνούσε όλους εκείνους που είχαν αγωνιστεί διαχρονικά για την εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση και πλέον έβλεπαν τις προσπάθειές τους να υλοποιούνται από την Πολιτεία. 

Το περιοδικό όµως δεν σταµατούσε εκεί αλλά επενέβαινε ενεργά στην διαµάχη που είχε 

ξεσπάσει ανάµεσα στους υποστηρικτές και τους αντιπάλους των νέων µέτρων. Θεωρούσε 

ότι για να πετύχει η προσπάθεια και να έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα χρειαζόταν «η 

θερµή συµπαράσταση και η ολόψυχη συµµετοχή όλων των ηθικών και προοδευτικών 

δυνάµεων του τόπου» που θα βοηθήσουν στα να αποβληθούν «οι σκουριασµένες ιδέες και 

οι αναχρονιστικές αντιλήψεις» του παρελθόντος, καλώντας επίσης «το λαό» να µην δώσει 

καµία σηµασία στους «αρνητές» αφού τα κίνητρά τους στερούνταν παιδαγωγικής 

βάσης.
288

 Στο ίδιο κλίµα κινούνταν και το άρθρο του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, 

Υποδιευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Ιωαννίνων, για την αξία της Παιδείας εν 

γένει, ο οποίος αναφερόταν στην νέα εκπαιδευτική πολιτική του Γ. Παπανδρέου, 

χαρακτηρίζοντάς την ως «άνεµο» που θα έφερνε µια «πραγµατική εκπαιδευτική 

αναγέννηση».
289
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 Εκτός όµως από τα θετικά σχόλια που εξέφραζε το περιοδικό για τις 

νοµοθετηµένες πλέον αλλαγές, δεν έλειπε η κριτική για την µη συµµετοχή του 

διδασκαλικού κόσµου στη διαµόρφωση των τελικών αποφάσεων, κάτι που το είχε 

επισηµάνει και το προηγούµενο διάστηµα. Βέβαια, η αντίδραση του ∆Φ δεν πήρε την 

µορφή επιθετικής κριτικής ή προσπάθειας να έρθει σε αντιπαράθεση µε το Υπουργείο 

αλλά περιορίστηκε στην αποτύπωση αρνητικών σχολίων µε τη µορφή «παραπόνου». 

Συγκεκριµένα, σηµείωνε το περιοδικό ότι η διδασκαλική κοινότητα διακατεχόταν από  

«πικρία και απογοήτευση» γιατί παρόλο που ∆ιδασκαλικοί Σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα 

είχαν δηλώσει παρών στην µεταρρυθµιστική προσπάθεια της νέας Κυβέρνησης, οι 

επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας για την διαµόρφωση των εκπαιδευτικών µέτρων τους 

επιφύλαξαν «περιφρονητική» υποδοχή. Παράλληλα, υπογράµµιζε τα βασικά αιτήµατα των 

λειτουργών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, όπως την αναβάθµιση των Παιδαγωγικών 

Ακαδηµιών σε Ανώτατες Σχολές, την ακύρωση της απόφασης για µείωση του ορίου 

ηλικίας για την εισαγωγή στο ∆ηµοτικό Σχολείο και του νέου τρόπου επιλογής 

Επιθεωρητών που είχε διχάσει την εκπαιδευτική κοινότητα, καλώντας την «∆ηµοκρατική 

Κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου» να δώσει µια πιστική απάντηση για το λόγο που 

αγνοήθηκε «ο ∆άσκαλος».
290

 Ακόµα και µετά την πτώση της Κυβέρνησης Παπανδρέου, 

το καλοκαίρι του 1965 και την απόφαση του νέου Υπουργού Παιδείας, Στ. Αλαµανή, για 

ακύρωση ορισµένων µέτρων της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, το ∆ωδωναίον Φως, 

συνέχισε να στηρίζει το σχετικό νοµοσχέδιο χωρίς να προβαίνει σε υψηλού τόνου κριτική 

ούτε προς τους επικριτές της µεταρρύθµισης που ήθελαν την πλήρη κατάργησή της, ούτε 

προς την καινούρια ηγεσία που προχωρούσε σε µετριοπαθείς αλλαγές. Υπογράµµιζε όµως 

ότι οι ελλείψεις και τα κενά θα έπρεπε µε τον καιρό να συµπληρωθούν. Το περιοδικό 

βάσιζε την επιλογή του για αποφυγή της αντιπαράθεσης µε «κύκλους που υπονοµεύουν 

και πολεµούν µε φανατισµό αδικαιολόγητο και αχαρακτήριστο» την εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση θεωρώντας ότι ήταν πια «τετελεσµένο γεγονός» και «κάθε διαβρωτική 

προσπάθεια» δεν θα µπορούσε να είναι αποτελεσµατική.
291
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 Στο ίδιο, 504. 
291

 ∆ωδωναίο Φως (1964), τ.10, 512. 
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 3.6 Επιρροή - Επιστολές – Γνώµες για το περιοδικό 

 

 Μια άλλη στήλη του ∆Φ που δεν είχε συγκριµένη ονοµασία και δεν 

συµπεριλαµβανόταν σε όλα τα τεύχη του αφορούσε την επικοινωνία του περιοδικού µε 

τους αναγνώστες. Η στήλη είχε συνήθως τον τίτλο Επιστολές ή Κρίσεις όταν επρόκειτο για 

αλληλογραφία που προερχόταν από αναγνώστες του περιοδικού, ενώ βρίσκουµε και την 

ονοµασία Γνώµες όταν παρέθετε αποσπάσµατα από έντυπα που είχαν δηµοσιεύσει κάποιο 

σχόλιο που αφορούσε το ∆ωδωναίον Φως. 

 ∆εν είναι γνωστό, το πόσοι και ποιοι ήταν οι συνδροµητές του περιοδικού αφού 

δεν γινόταν ξεκάθαρη νύξη σε κάποιο σηµείο. Μπορούµε όµως να υποθέσουµε, αν 

λάβουµε υπόψη τον στόχο του να γίνει το «πνευµατικό όργανο όλων των Ηπειρωτών 

δασκάλων», την αλληλογραφία, τις κριτικές που δηµοσιεύτηκαν εκτός Ιωαννίνων καθώς 

και τις λίγες έστω διαφηµίσεις του, ότι το ∆ωδωναίον Φως αποστελλόταν εκτός από τα 

µέλη του ∆ιδασκαλικού Συλλόγου Ιωαννίνων, σε εκπαιδευτικούς διάφορων βαθµίδων 

εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, σε Ηπειρώτες δασκάλους που υπηρετούσαν ανά την 

Ελλάδα, σε ∆ιδασκαλικούς Συλλόγους άλλων πόλεων, σε γνωστές προσωπικότητες του 

χώρου της Παιδείας, καθώς και σε φορείς ή σωµατεία που θα µπορούσαν να είχαν κάποιο 

ενδιαφέρον είτε για την εκπαίδευση είτε για την περιοχή των Ιωαννίνων. 

 Γνωρίζουµε ότι οι δάσκαλοι στην Ήπειρο ανέρχονταν, κατά το σχολικό έτος 1965-

1966, σε 1669 άτοµα εκ των οποίων οι 702 στο Νοµό Ιωαννίνων,
292

 συνεπώς εάν πάρουµε 

ως παραδοχή ότι η πλειοψηφία αυτών θα λάµβανε το περιοδικό, καθώς και τα τεύχη που 

προορίζονταν για τους εκτός Ηπείρου δασκάλους και φορείς τότε οι αποδέκτες του 

περιοδικού θα ξεπερνούσαν τους 1.000. Ωστόσο είναι γνωστό ότι οι αναγνώστες ενός 

περιοδικού είναι πάντα περισσότεροι από τους συνδροµητές, οπότε ο αριθµός αυτών που 

διάβαζαν το ∆ωδωναίον Φως ήταν στην πραγµατικότητα αρκετά µεγαλύτερος. Βέβαια, 

χρειάζεται να επισηµανθεί πως οι επιγαµίες ήταν συχνό φαινόµενο στο διδασκαλικό σώµα 

και γι’ αυτό, µερικές φορές, η µια συνδροµή µπορεί να µην αντιστοιχούσε σε ένα δάσκαλο 

ή µία δασκάλα, αλλά σε ένα ζευγάρι δασκάλων.
293

 

 Όπως είναι λογικό στο πρώτο τεύχος δεν υπήρχε κάποια αλληλογραφία ή 

σχολιασµός για το περιοδικό. Από το επόµενο όµως άρχισαν να έρχονται επιστολές µε 

                                                 
292

 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό έτος 1965-66. 

Στοιχειώδης Εκπαίδευσις, Αθήναι 1968, 32. 
293

 Αθανασιάδης, Χ., ό.π., 67. 
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γνώµες και εγκωµιαστικά σχόλια από τους αναγνώστες κυρίως από αποδέκτες που δεν 

ανήκαν στο ∆ιδασκαλικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Για παράδειγµα, ο Βασίλειος Τζουµάκας, 

εκπαιδευτικός στην Κέρκυρα µε καταγωγή από την Ήπειρο, όπως ο ίδιος αποκάλυπτε, 

αποκαλούσε το πρώτο τεύχος ως «επιβλητικό» τόσο για τη µορφή όσο και για το 

περιεχόµενο, ο Επαµεινώνδας Καφετζής, Επιθεωρητής ∆ηµοτικών Σχολείων Μεσσήνης, ο 

οποίος ευχόταν να αποκτήσει Πανελλήνια διάσταση το περιοδικό
294

 ή ο γνωστός 

Παιδαγωγός Σπυρίδων Καλλιάφας,
295

 που θεωρούσε ότι το ∆ωδωναίον Φως είχε την 

δυνατότητα να καταλάβει τις πρώτες θέσεις ανάµεσα υπόλοιπα ελληνικά περιοδικά λόγω 

του αξιόλογου περιεχοµένου του, ενώ ο Παναγιώτης Σωτήρχος εξέφραζε και την πρώτη 

χλιαρή κριτική για τις «τεχνικές ατέλειες» του πρώτου τεύχος, θεωρώντας σίγουρο ότι θα 

βελτιωνόταν στην συνέχεια.
296

 Κοινός τόπος όλων των κριτικών αποτελούσαν οι  

αναφορές στην «µεγάλη πνευµατική παράδοση της Ηπείρου» και στην «ένδοξο 

Ηπειρωτική Παιδεία», δείχνοντας την ευρεία διαδοµένη άποψη που υπήρχε για την 

ταύτιση της περιοχής της Ηπείρου µε την ελληνική εκπαίδευση.  

 Αξιοσηµείωτες είναι οι θετικές κριτικές που έλαβε από τον διακεκριµένο 

συγγραφέα Παύλο Παλαιολόγο, ο οποίος δηµοσίευσε στην αθηναϊκή εφηµερίδα Το Βήµα, 

µικρό αφιέρωµα στο ∆ωδωναίον Φως, την περίοδο που ξεκίναγαν οι πανελλήνιες 

εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, εντυπωσιασµένος από «την όρεξη» των δασκάλων των 

Ιωαννίνων να ασχοληθούν µε παιδαγωγικά, κοινωνικά και εθνικά θέµατα παραµερίζοντας 

τα καθαρά µισθολογικά αιτήµατα, γεγονός που όφειλε να αναγνωριστεί τόσο από την 

κοινωνία όσο και την Πολιτεία.
297

 Στην ίδια κατεύθυνση και η άποψη της γνωστής 

λαογράφου Αλεξάνδρας Παραφεντίδου που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της 

Θεσσαλονίκης Νέα Αλήθεια, εξαίροντας την πληρότητα της ύλης και τους αρθρογράφους 

που δεν αποτελούνταν αποκλειστικά από δασκάλους αλλά επεκτείνονταν σε όλες τις 

βαθµίδες της εκπαίδευσης καθώς και σε άλλες κατηγορίες, ενώ σύµφωνα µε τη γνώµη της 

δεν πραγµατοποιούνταν σε καµιά άλλη περιοχή της Ελλάδος έκδοση από λειτουργούς 

Στοιχειώδους Εκπαίδευσης µε τόσο µεγάλη απήχηση.
298

 Θετικές κριτικές απέσπασε και 

από διάφορα άλλα γνωστά ονόµατα του χώρου των Γραµµάτων, παράδειγµα ο 
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 ∆ωδωναίο Φως (1961), τ.2, 67. 
295

 Μετά το θάνατο του Καθηγητή Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σ. Καλλιάφα, τον Φεβρουάριο 

του 1964, το ∆ωδωναίο Φως αφιέρωσε εκτενές άρθρο για τη ζωή και το έργο του. ∆ωδωναίο Φως (1964), 

τ.9, 452-455. 
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 ∆ωδωναίο Φως (1961), τ.2, 68. 
297

 ∆ωδωναίο Φως (1963), τ.5-6. 311. 
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 ∆ωδωναίο Φως (1963), τ.8, 444. 
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Παιδαγωγός και εκπαιδευτικός σύµβουλος, Γεώργιος Ζοµπανάκης που πίστευε ότι το 

περιοδικό είχε τη δυναµική να αναδειχθεί σε «πρώτης τάξεως εκπολιτιστικόν όργανόν», 

ενώ ο βραβευµένος λογοτέχνης Άγγελος Φουριώτης θεωρούσε ότι «κερδίζει όποιος το 

διαβάζει».
299

 

 Από την άλλη, δεν παρατηρούνται επιστολές µε εγκωµιαστικά σχόλια από 

δασκάλους της περιοχής των Ιωαννίνων, πιθανώς όµως να ήταν επιλογή του περιοδικού να 

µην δηµοσιεύει τέτοιου είδους αλληλογραφία για να κρατάει ένα µετριοπαθές και 

χαµηλών τόνων προφίλ. Συνήθως στις επιστολές των δασκάλων που υπηρετούσαν στην 

Ήπειρο βρίσκουµε να επισηµαίνονται τοπικά εκπαιδευτικά ζητήµατα ή να γίνονται 

προτάσεις για διάφορα θέµατα προς το περιοδικό. Ενδεικτικά, ο Α. Τσιάρας τόνιζε την 

ανάγκη να συνδεθούν τα αναπτυξιακά προγράµµατα της Ηπείρου µε την εκπαίδευση, ώστε 

να επιλυθεί το µεγάλο πρόβληµα έλλειψης σχολικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που 

υπήρχε στην πόλη των Ιωαννίνων,
300

 ο ∆. Αλεξίου όπως αναφέραµε και πιο πάνω, 

υπογράµµιζε τις δυσκολίες των µαθητών της υπαίθρου να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

των εισαγωγικών εξετάσεων των Γυµνασίων,
301

 ενώ ο Φ. Παπαστεργίου, από τους 

βασικότερους συνεργάτες του περιοδικού, εξέφραζε την άποψη ότι, µετά την αναγγελία 

της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, το ∆ωδωναίον Φως θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε 

γόνιµες προτάσεις προς το Υπουργείο ιδιαίτερα για το γλωσσικό ζήτηµα και την 

αντικατάσταση των αναγνωστικών βιβλίων του ∆ηµοτικού. Παράλληλα, θεωρούσε ότι το 

περιοδικό είχε αναβαθµιστεί ποιοτικά και πρότεινε την αλλαγή της ονοµασίας του διότι  

δεν «ικανοποιούσε ούτε αισθητικά ούτε εννοιολογικά» τη «σοβαρότητα» της 

θεµατολογίας του.
302

 

 Τέλος, µέσω των διάφορων συνδικαλιστικών, παιδαγωγικών και λογοτεχνικών 

εντύπων που αποστέλλονταν στο ∆ωδωναίον Φως µπορούµε να παρατηρήσουµε και το 

εύρος της διασποράς που είχε στον ελληνικό χώρο αφού αποτελούσε συνηθισµένη 

πρακτική η ανταλλαγή συνδροµών µεταξύ περιοδικών, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει 

απαραίτητα ότι δεν υπήρχαν και άλλοι αποδέκτες φορείς ως αποδέκτες. Στον παρακάτω 

πίνακα µπορούµε να δούµε ενδεικτικά, τα περιοδικά και τις εφηµερίδες, έξω από την 

περιφέρεια Ηπείρου που έλαβε το ∆ωδωναίον Φως: 
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 ∆ωδωναίο Φως (1963), τ.4. 221. 
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«Ιωλκός», Μηνιαία Επιθεώρησις Γραµµάτων και Τεχνών. 

«Η Ευρώπη µας», Μηνιαία Ευρωπαϊκή Επιθεώρησις. 

«Ευβοϊκός Λόγος», Μηναία Επιθεώρησις Κριτικής. Μελέτης και Τέχνης, Όργανων 

Ευβοέων Λογοτεχνών. 

«Κρητική Εστία», Μηνιαίο Ιστορικό – Λαογραφικό και Λογοτεχνικό περιοδικό. 

«∆ελτίον Ελληνικής Βιβλιογραφίας. 

«∆ιδασκαλικό Κύµα», Συλλόγου ∆΄ Εκπαιδευτικών Περιφέρειας Πειραιώς. 

«Παγκόσµιος Ποιητική Ανθολογία», Εκδόσεις Λογοτεχνικής Εστίας, Αθήνα. 

«Θρακικά», Ξάνθη 

«∆ιδασκαλικό Βήµα», ∆ΟΕ, Αθήνα. 

«Ο κόσµος του σχολείου», Νικόδηµος, Π., Αθήνα. 

«Ιλισός», Αθήνα. 

«∆ιδασκαλική ∆ράση», Καρδίτσα. 

«Ελληνική Παράδοση» 

«∆ελτίον Ενώσεως Επιθεωρητών» 

«Παιδαγωγικά Θέµατα», Εκδόσεις Ε.Σ.Ε.Ε. 

«Εκπαιδευτικός Τύπος» 

«∆ιδασκαλική» 

«Επιστηµονικόν Βήµα του ∆ιδασκάλου» 

 

 Είναι φανερό ότι το ∆ωδωναίον Φως διαχεόταν στις περισσότερες περιοχές της  

ελληνικής επικράτειας αφού, εκτός από τα πολλά αθηναϊκά έντυπα που εµφανίζονται, 

βρίσκουµε εκδόσεις από την περιοχή της Θράκης, της Κρήτης, της Θεσσαλίας, της 

Εύβοιας, ενώ, όπως φαίνεται και από την αλληλογραφία, τεύχη του αποστέλλονταν στα 

Ιόνια νησιά, την Πελοπόννησο και τη Μακεδονία. Βέβαια, δεν γνωρίζουµε εάν η διάδοση 

του περιοδικού εκτός των ορίων του Ηπειρωτικού χώρου οφειλόταν στην ύπαρξη 

ηπειρωτών εκπαιδευτικών ή στην προσπάθεια του εκδοτών του να γίνει το ∆ωδωναίον 

Φως πανελλήνιας εµβέλειας, είναι πάντως σίγουρο ότι, έστω και λίγα τεύχη του 

ξεπερνούσαν τη γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου. Άγνωστο, επίσης παραµένει εάν το 

περιοδικό είχε αποδέκτες και στο εξωτερικό. Στην τιµή των συνδροµών αναγραφόταν 

µόνο το κόστος για την ετήσια συνδροµή εσωτερικού, ενώ από κανένα σηµείο του δεν 
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µπορούµε να συµπεράνουµε την αποστολή τευχών σε άλλες χώρες, χωρίς όµως αυτό το 

ενδεχόµενο να µπορεί να αποκλειστεί.  

 

3.7 Βιβλιοπαρουσιάσεις και βιβλιοκρισίες 

 

Μια δραστηριότητα του περιοδικού ∆ωδωναίον Φως ήταν η αναγγελία νέων 

εκδόσεων βιβλίων και οι βιβλιοκριτικές. Από το πρώτο τεύχος, καθιέρωσε µόνιµη στήλη 

στις τελευταίες σελίδες του µε τίτλο Βιβλιοκρισία, στην οποία γινόταν παρουσιάσεις και 

κριτικές συγκεκριµένων βιβλίων από τους συνεργάτες του περιοδικού. Η Βιβλιοκρισία 

συνεχίστηκε µέχρι το 9ο τεύχος του περιοδικού, για κάποιο άγνωστο λόγο όµως δεν 

συµπεριλήφθηκε στο 10ο που ήταν και το τελευταίο τεύχος.
303

 Η στήλη αρχικά ήταν 

µικρής έκτασης, δύο περίπου σελίδων, στην πορεία όµως αυξήθηκε σταδιακά και έφτασε 

να κατέχει µέχρι και οχτώ φανερώνοντας τη σηµασία που της απέδιδαν οι εκδότες του 

περιοδικού. Η θεµατολογία ποίκιλε και περιλάµβανε από δηµοσιεύσεις σχετικά µε 

παιδαγωγικά ζητήµατα, τη διδακτική και την νέα αγωγή, µέχρι τοπικού ενδιαφέροντος 

εκδόσεις και λογοτεχνικής φύσης έργα καθώς και παρουσιάσεις περιοδικών εντύπων. 

Χαρακτηριστική ήταν η έκκληση που έκανε το ∆ωδωναίον Φως προς τους «εργάτας της 

Επιστήµης και των Γραµµάτων» της Ηπείρου για αποστολή των έργων τους µε στόχο να 

παρουσιαστεί η συγγραφική κίνηση του «τόπου µας». Συνολικά, τα βιβλία που 

παρουσιάστηκαν ήταν κατά σειρά τα ακόλουθα: 

                                                 
303

 Αν δεν συµπεριλάβουµε την «ειδική έκδοση» του ∆ωδωναίου Φωτός το 1966 που έτσι κι αλλιώς δεν είχε 

µόνιµες στήλες αφού περιλάµβανε µόνο τα πρακτικά του Πανηπειρωτικού Παιδαγωγικού Σεµιναρίου της 

5ης και 6ης Ιουνίου 1966. 

Βιβλίο Κριτική Τεύχος Θεµατολογία Άλλα στοιχεία συγγραφέα 

Descoeudres, Alice, Η αγωγή 

των καθυστερηµένων παιδιών 

(µτφ Βασδέκης Γ.). 

Φώτης Παπαστεργίου 1ο Ειδική Αγωγή 
Ελβετίδα καθηγήτρια 

παιδαγωγικής 

Γέρου, Θ., Παιγνιώδες µορφές 

εργασίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο, 

Εκδόσεις ∆ίπτυχο, Αθήναι 

1961. 

Κώστας Νικολαΐδης 1ο Παιδαγωγικό 

Καθηγητής στο Μαράσλειο 

∆ιδασκαλείο, µέλος 

Παιδαγωγικού Ινστιστούτου, 

δηµοτικιστής 

Μπάης, Μ., Σπήλαιο 

Περάµατος Ιωαννίνων, ΕΗΜ, 

Ιωάννινα 

Ευάγγελος Φαρµάκης 2ο ∆ιάφορα 
Καθηγητής φυσικής στη 

Ζωσιµαία Σχολή Ιωαννίνων 
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Μηλιώνης Χ., Παραφωνία 

∆ιηγήµατα, Ενδοχώρα, 

Ιωάννινα. 

Κώστας Νικολαΐδης 2ο Λογοτεχνία 
Ηπειρώτης 

διηγηµατογράφος 

Καλαντζής. Κ., ∆ιαταραχές του 

λόγου στην παιδική ηλικία, 

Αθήνα. 

Φώτης Παπαστεργίου 2ο Ειδική Αγωγή 
∆ιδάκτορας Φιλοσοφίας 

Πανεπιστηµίου Βιέννης   

Μπάρµπας, Β., Κοντά στο 

κρεβάτι του πόνου. 
Φώτης Παπαστεργίου 2ο Λογοτεχνία ∆άσκαλος 

Μητσιάδης, Α., Η 

ατοµικοποιηµένη διδασκαλία, 

Ιωάννινα 

Γεώργιος Βρέλλης 3ο Παιδαγωγικό 
Επιθεωρητής Σχολείων 

Ζαγορίου Μετσόβου 

Κιτσαράς, Ι., Η ψυχολογία του 

πολιτισµού. 
Α. Κουνάβος 3ο ∆ιάφορα 

∆ιδάκτορας Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής – 

Υποδιευθυντής 

Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 

Βλαστού Φύτα, Λουκία, Ειδική 

διδακτική µαγνητισµού – 

ηλεκτρισµού. 

∆ηµήτριος Πλιάκος 3ο 
Παιδαγωγικό - 

∆ιδακτική 

Καθηγήτρια Φυσικής στο 

Πειραµατικό Σχολείο 

Αθηνών 

Σούρλας, Ε., Η διδακτική των 

παραµυθιών – Παραµύθι και 

λαϊκή τέχνη, Εκδόσεις ∆ίπτυχο, 

Αθήνα. 

Φώτης Παπαστεργίου 3ο 
Παιδαγωγικό - 

∆ιδακτική 

∆ιευθυντής ∆ιδασκαλείου 

Ιωαννίνων 

Άµιλλα, Μηνιαία Εφηµερίς 

Μαθητικής Κοινότητος 

Καλλιράχης - Μακεδονίας 

Κ. Ντέµος 3ο Περιοδική Έκδοση - 

Αντωνίου – Καραντώνη, 

Ελένη, Σχολικές εορτές. 
Κώστας Λαζαρίδης 4ο Παιδαγωγικό ∆ασκάλα 

Βαζάκας, Γ., Η αυλαία του 

σχολείου. Τα παιδιά παίζουν 

θέατρο. 

∆ηµήτριος Πλιάκος 4ο Παιδαγωγικό ∆άσκαλος στην Πρέβεζα  

Μουστάκα, Καλλιόπη, Το 

ωραίο και η αγωγή, Αθήναι 

1960. 

Φώτης Παπαστεργίου 5ο-6ο Παιδαγωγικό 

∆ιδάκτορας Παιδαγωγικής 

και Κοινωνικής Ψυχολογίας 

– Σύµβουλος Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 

Περάνθης, Μ., Απόψεις, Αθήνα 

1961. 
Φώτης Παπαστεργίου 5ο-6ο ∆ιάφορα Ηπειρώτης Λογοτέχνης 

Νικολαΐδης, Κ. - Σκόπας Ν., 

Μορφωτικό παιδικό θέατρο, 
Φώτης Παπαστεργίου 5ο-6ο Παιδαγωγικό Ηπειρώτες δάσκαλοι 
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Αθήναι 1963. 

Βακάλης, ∆., Λάµπρος 

Τζαβέλλας. 
Φώτης Παπαστεργίου 5ο-6ο Λογοτεχνία Ηπειρώτης δάσκαλος 

Βασδέκη, Γ., Μάθε τη γλώσσα 

µας, Εκδόσεις ∆ίπτυχο. 
Κώστας Λαζαρίδης 5ο-6ο 

Παιδαγωγικό – 

∆ιδακτική 
∆άσκαλος - Μεταφραστής 

Παπαστεργίου, Φ., Ματιές στην 

ποίηση του Παλαµά, Ιωάννινα 

1962. 

Λάµπρος Μάλαµας 5ο-6ο ∆ιάφορα 

∆άσκαλος – Μέλος 

∆ιδασκαλικού Συλλόγου 

Ιωαννίνων – Μέλος 

συντακτικής οµάδας 

∆ωδωναίου Φωτός 

Λαζαρίδης, Κ., Ζιάν Ζακ 

Ρουσσώ. 
Λάµπρος Μάλαµας 5ο-6ο Ιστορικό 

Ηπειρώτης δάσκαλος – 

Ιστορικός - Λαογράφος 

Τζάλλας, Κ. Η επίθεση, 

Εκδόσεις Ενδοχώρας, Γιάννινα 

1962. 

Κώστας Νικολαϊδης 5ο-6ο Λογοτεχνία Ηπειρώτης λογοτέχνης 

∆άλλας, Γ., Πόρτες Εξόδου, 

Εκδόσεις Ενδοχώρας, Ιωάννινα. 
Κώστας Νικολαϊδης 7ο Λογοτεχνία Ηπειρώτης λογοτέχνης 

Θεοδωρόπουλου, Ε., 

Εφαρµοσµέναι υποδειγµατικαί 

διδασκαλίαι. 

∆ηµήτριος Πλιάκος 7ο Παιδαγωγικό 

Υποδιευθυντής 

Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 

Ιωαννίνων 

Πέταλά – Πατρινού, Α., Αγωγή 

του παιδιού. 
Λάµπρος Μάλαµας 7ο Παιδαγωγικό 

Ηπειρώτισσα εκπαιδευτικός 

στη Σχολή Νηπιοκόµων 

Ιωαννίνων 

Κάρτερ, Γ, Γνωριµία µε την 

τηλεόραση. 

∆ηµήτριος 

Παπαδηµητρίου 
7ο ∆ιάφορα 

Λογοτέχνης – Κριτικός 

θεάτρου και τηλεόρασης 

Κίτσος, Κ., Συγκριτική 

παιδαγωγική, Εκδοτικός Οίκος 

Σιδέρη, Αθήναι 1963. 

Φώτης Παπαστεργίου 8ο Παιδαγωγικό 
Υποδιευθυντής Ζωσιµαίας 

Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 

Dottrens, R., Η ατοµικευµένη 

εργασία των µαθητών (µτφ 

Κίτσος Κ.), Εκδοτικός Οίκος 

Σιδέρη, Αθήναι 1963. 

Φώτης Παπαστεργίου 8ο Παιδαγωγικό 

Ελβετός καθηγητής 

παιδαγωγικής στο 

Πανεπιστήµιο της Γενεύης 

Παραφεντίδου, Αλεξάνδρα, 

∆ώρα Ντ’ Ίστρια (Ελένη Γκίκα). 
∆ηµήτριος Πλιάκος 8ο Ιστορικό Λογοτέχνης - Λαογράφος 

Σταύρου, Τατιάνα, Το άλλο 

πρόσωπο του ανθρώπου. 
Κώστας Νικολαΐδης 8ο Λογοτεχνία Λογοτέχνης 

Μπέττης, Σ., Γεώργιος, Ιερεύς 

Σουγδούρης. Ο διδάσκαλος του 
Ευάγγελος Φαρµάκης 8ο Ιστορικό 

Ηπειρώτης ιστορικός - 

λαογράφος 
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Από τα παραπάνω φαίνεται πως η πλειοψηφία των βιβλίων που προβλήθηκαν στο 

περιοδικό είχαν παιδαγωγικό περιεχόµενο, συγκεκριµένα 17 από τα 35. Μάλιστα τα δύο 

από αυτά αφορούσαν την ειδική αγωγή, ενώ τρία εξειδικεύονταν πάνω στη διδακτική 

συγκεκριµένων θεµάτων όπως τον τρόπο διδασκαλίας της γλώσσας ή των φυσικών 

επιστηµών. Αξιοσηµείωτη ήταν και η παρουσίαση λογοτεχνικών εκδόσεων, συνολικά 

εφτά, ενώ προβλήθηκαν και τρία βιβλία µε ιστορικό περιεχόµενο.  

Όπως είδαµε προηγουµένως, το ∆ωδωναίον Φως στήριζε ξεκάθαρα στο γλωσσικό 

ζήτηµα τον δηµοτικισµό. Αυτό γίνεται φανερό και στις Βιβλιοκρισίες όπου τόσο από την 

θεµατική των βιβλίων αλλά κυρίως από τα ονόµατα των συγγραφέων αντιλαµβανόµαστε 

πως δεν έχουµε να κάνουµε µε µια ουδέτερη παρουσίαση της τρέχουσας βιβλιογραφικής 

παραγωγής αλλά µε συνειδητή επιλογή βιβλίων συγκεκριµένου προσανατολισµού που 

συχνά ήταν εκδόσεις ατόµων, τα οποία ανήκαν στην διοικητική επιτροπή του 

∆ιδασκαλικού Συλλόγου Ιωαννίνων ή στην συντακτική οµάδα του περιοδικού. Για 

παράδειγµα ο Κώστας Λαζαρίδης, ο οποίος «ανάλωσε όλα του τα χρόνια για την 

επικράτηση της ∆ηµοτικής και την καθιέρωσή της στα σχολεία»,
305

 παρουσίαζε το βιβλίο 

του ηπειρώτη εκπαιδευτικού, Γεωργίου Βασδέκη που «ήταν λάτρης της δηµοτικής 

                                                 
304

 Παρουσίαση και κριτική του ίδιου βιβλίου είχε γίνει και από τον Φώτη Παπαστεργίου στο τεύχος 5ο-6ο. 
305

 ∆ωδωναίο Φως (1963), τ.5-6, 301. 

γένους. 

Παπαστεργίου, Φ., Το παιδί σου 

και η αγωγή σου. 
Θανάσης Τζούλης 8ο Παιδαγωγικό Βλ. παραπάνω 

Ζιτσαίας. Χρυσάνθης, Με τον 

αχό του τραγουδιού. 
Λάµπρος Μάλαµας 8ο Λογοτεχνία Ηπειρώτισσα λογοτέχνης 

Λαµπαρίδου, Μαίρη, Μικροί 

κόσµοι. 
Λάµπρος Μάλαµας 8ο Λογοτεχνία Λογοτέχνης 

Βακάλης, ∆., Λάµπρος 

Τζαβέλλας
304

 
∆ηµήτριος Πλιάκος 9ο Λογοτεχνία 

Ηπειρώτης δάσκαλος – 

Μεταφραστής – Λαογράφος 

Νινιός, Π., Παιδεία και 

πολιτισµός, Αθήνα. 
Γ. Τολάκης 9ο Παιδαγωγικό 

Επιθεωρητής ∆ηµοτικών 

Σχολείων Β΄ Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Ιωαννίνων 

Γιαλιώτης, Π., Ποικίλα και 

διάφορα. 

Αντώνιος 

Μαστοράκης 
9ο ∆ιάφορα 

Επιθεωρητής ∆ηµοτικών 

Σχολείων Β΄ Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Αγρινίου 
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γλώσσας».
306

 Ταυτόχρονα, ορισµένες φορές δεν δίσταζαν να προβούν σε αρνητικά σχόλια 

σε κάποια βιβλία γιατί δεν εναρµονίζονταν απόλυτα µε τις απόψεις που είχαν πάνω στο 

γλωσσικό, όπως στην κριτική του Φώτη Παπαστεργίου, για τις Απόψεις του 

«νεοδηµοτικιστή» Ηπειρώτη λογοτέχνη Μιχάλη Περάνθη που παρόλο την υποστήριξη του 

στον δηµοτικισµό εκφραζόταν αρνητικά για την συµβολή του Ψυχάρη ή την «µοναδική 

αντίρρησή» πάλι του Παπαστεργίου στο θεατρικό έργο Λάµπρος Τζαβέλλας του 

∆ηµητρίου Βακάλη που «ενώ όλες οι σελίδες του πάλλουν από την όµορφη δηµοτική 

γλώσσα […] δεν µπόρεσε ο συγγραφέας να αντισταθεί στον δασκαλίστικο πειρασµό της 

καθαρεύουσας εκεί στον πρόλογο».
307

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό σηµείο στις επιλογές βιβλίων για βιβλιοκριτική στις 

στήλες του περιοδικού ήταν η προσπάθεια ανάδειξης συγγραφέων και λογοτεχνών από την 

περιοχή της Ηπείρου. Από τα 35 βιβλία που παρουσιάστηκαν τουλάχιστον τα 20 είχαν 

εκδοθεί από Ηπειρώτες, κάτι που τονιζόταν από τους αξιολογητές στις κριτικές τους.
308

 

Αυτό είναι ένα ακόµα γεγονός που επιβεβαιώνει τη διάθεση για προβολή της τοπικής 

επιστηµονικής και λογοτεχνικής βιβλιογραφίας χωρίς όµως να περιορίζεται σε αυτό αφού 

παρουσίαζε και δηµοσιεύσεις γνωστών Ελλήνων ή διεθνών προσωπικοτήτων κάνοντας 

πράξη την απόφαση «να ευρυνθή ο επαρχιακός ορίζοντας» των εκπαιδευτικών της 

Ηπείρου, όπως διακήρυττε από το πρώτος κιόλας τεύχος του. 

Μια ακόµα αξιοσηµείωτη παρατήρηση που θα µπορούσαµε να κάνουµε είναι σε 

σχέση µε το φύλο. Πάνω από το 25% των βιβλίων στις Βιβλιοκρισίες, συγκεκριµένα 9 στα 

35, έχουν συγγραφέα γυναίκα, πράγµα που ερχόταν σε αντίθεση µε την πολύ χαµηλή 

συµµετοχή γυναικών στην αρθρογραφία του περιοδικού, αν αναλογιστούµε ότι από τα 145 

άρθρα που δηµοσιεύτηκαν συνολικά στο ∆ωδωναίον Φως τα 135 είχαν συνταχθεί από 

άντρες, δηλαδή ποσοστό 93%. 

Ενδιαφέρον έχουν τέλος οι διαφηµίσεις που προβάλλονταν στην τελευταία σελίδα 

του περιοδικού, λίγο µετά τις βιβλιοκρισίες και αφορούσαν βιβλιοπωλεία (π.χ. «η Νίκη» 

του Βασίλειου Χόβολου στα Ιωάννινα), εκδοτικούς οίκους (π.χ. «∆ίπτυχο» του Γεωργίου 

Βασδέκη ή «Εκδοτικός Κόσµος» του Γιαννέλη – Νικοδήµου στην Αθήνα) ή συγκεκριµένα 

βιβλία, συγγραφείς των οποίων ήταν και συνεργάτες του ∆Φ (π.χ. Κωνσταντίνος Κίτσος ή 

                                                 
306

 Στο ίδιο, 300. 
307

 Στο ίδιο, 298. 
308

 Ακόµα και για την µηναία εφηµερίδα Άµιλλα της µαθητικής κοινότητας Καλλιράχης, ενός χωριού στην 

περιοχή της Μακεδονίας, διαβάζουµε στην παρουσίασή της ότι εκδιδόταν από τον δάσκαλο Νικόλαο 

Καραβίδα µε ηπειρώτικη καταγωγή. 
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Ευθύµης Θεοδωρόπουλος). Παρατηρούµε ότι ήταν πολύ λίγες σε σχέση µε τον όγκο του 

περιοδικού, κάλυπταν συνήθως λιγότερο από µια σελίδα, σε όσα τεύχη δηµοσιεύτηκαν
309

 

και αφορούσαν αποκλειστικά διαφηµίσεις που είχαν συνάφεια µε τον εκπαιδευτικό και 

πνευµατικό χώρο. 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρουσίαση των βασικών πολιτικών εξελίξεων που συνέβησαν την κρίσιµη 

επταετία 1961-1967, η καταγραφή των αλλαγών στο χώρο της εκπαίδευσης το ίδιο 

διάστηµα και, κυρίως, η ανάλυση του περιοδικού ∆ωδωναίον Φως µας επιτρέπει να 

διατυπώσουµε τα παρακάτω συµπεράσµατα, τα οποία απαντούν στα ερευνητικά 

ερωτήµατα που θέσαµε στην αρχή της διπλωµατικής και λειτούργησαν ως κεντρικοί 

άξονες εργασίας.  

 

1. Συνοψίζοντας, µε βάση τις πολιτικές συγκυρίες και το ποιος ήταν στην 

διακυβέρνηση της χώρας, η περίοδος που µας ενδιαφέρει µπορεί να χωριστεί σε 

τρεις κύκλους. Ο πρώτος έχει ως σηµείο αναφοράς τις εκλογές του 1961 και 

την χρησιµοποίηση «έκνοµων» µεθόδων από την κυβέρνηση της ΕΡΕ µε στόχο 

να παραµείνει στην εξουσία. Το γεγονός αυτό ανάγκασε το νεοσυσταθέν κόµµα 

της ΕΚ, που είχε συσπειρώσει στους κόλπους του τον φιλελεύθερο αστικό 

κόσµο υπό την ηγεσία του Γεωργίου Παπανδρέου, να εγκαινιάσει µια νέα 

τακτική αµφισβήτησης του υπάρχοντος καθεστώτος µε τη µη αποδοχή του 

εκλογικού αποτελέσµατος και την προσπάθεια ανατροπής του µέσω συνεχών 

αντιπαραθέσεων τόσο σε υψηλό πολιτικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό, 

διοργανώνοντας πορείες, συγκεντρώσεις και απεργίες που κατέληγαν πολλές 

φορές σε σφοδρές συγκρούσεις. Αυτή η κοινωνική αναταραχή έδωσε τη 

δυνατότητα να συνεργαστούν, σε χαµηλό κυρίως επίπεδο, στελέχη του 

Κέντρου και της Αριστεράς, µε αποτέλεσµα να έρθουν στο προσκήνιο 

αιτήµατα για εκδηµοκρατισµό και φιλελευθεροποίηση σε διάφορους τοµείς της 

ελληνικής πραγµατικότητας. Η ισχυροποίηση του Παπανδρέου ως ηγέτη της 

«αντι-δεξιάς» παράταξης τον οδήγησε στην εκλογική νίκη στο τέλος του 1963 
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 Τα τεύχη 3, 10 και η «ειδική έκδοση» δεν συµπεριέλαβαν διαφηµίσεις. 
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οπότε και ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος αυτής της περιόδου. Το διάστηµα αυτό η 

ΕΚ µε διάφορα «φιλολαϊκά» νοµοσχέδια θα προσπαθήσει να κάνει πράξη τις 

προεκλογικές της εξαγγελίες προσφέροντας κοινωνικές παροχές, 

µεταρρυθµίζοντας την εκπαίδευση και προωθώντας µέτρα για άρση των 

συνεπειών του εµφυλίου. Συγχρόνως όµως, ξεκίνησε να αναπτύσσεται η 

εσωκοµµατική αµφισβήτηση εντός του κόλπου της ΕΚ, την οποία 

εκµεταλλεύτηκε το Παλάτι το καλοκαίρι του 1965, όταν προέκυψε η ρήξη µε 

τον Πρωθυπουργό για ζητήµατα του στρατεύµατος και οργάνωσε το 

σχηµατισµό νέας κυβέρνησης από «αποστατήσαντα» στελέχη της ΕΚ, 

στηριζόµενα από την ΕΡΕ. Στο τελευταίο στάδιο του διαστήµατος που µας 

ενδιαφέρει η χώρα βρισκόταν σε µια συνεχιζόµενη πολιτική αναταραχή, 

γεγονός που δεν επέτρεπε τη δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος για την 

προώθηση φιλελευθέρων και ριζοσπαστικών µέτρων. Η αυλαία της περιόδου 

έπεσε όταν στις αρχές του 1967, µέσα σε οξυµένη πολιτικά και κοινωνικά 

κατάσταση, προκηρύχθηκαν εκλογές, οι οποίες όµως δεν θα 

πραγµατοποιούνταν ποτέ λόγω της κατάλυσης του Κοινοβουλίου έπειτα από 

στρατιωτικό πραξικόπηµα.  

 

2. Λαµβάνοντας ως κριτήριο την εκπαίδευση, γίνεται φανερό ότι οποιαδήποτε 

απόφαση για µεταρρυθµίσεις στον χώρο της Παιδείας ήταν απόλυτα 

εξαρτώµενη από την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση, φανερώνοντας έτσι την 

έλλειψη αυτονοµίας που υπήρχε στον τοµέα της εκπαίδευσης, η οποία 

αποτελούσε συνάρτηση της εκάστοτε πολιτικής συγκυρίας. Η ΕΡΕ από το 1957 

µε τη συγκρότηση της Επιτροπής Παιδείας και τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που 

προχώρησε δύο χρόνια αργότερα, είχε αποφασίσει να εκσυγχρονίσει το 

εκπαιδευτικό σύστηµα και να το εντάξει στην αναπτυξιακή διαδικασία, 

στοχεύοντας να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνταν µε την 

σύνδεση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Η προσπάθεια αυτή, που δεν 

διακρινόταν για την ριζοσπαστικότητά της ή για διάθεση σοβαρών ανατροπών 

στο χώρο της Παιδείας, χαρακτηρίζεται ως ένας συγκερασµός φιλελεύθερων 

και συντηρητικών απόψεων. Αποτελούσε όµως το πρώτο βήµα προς µία 

σύγχρονη ευρωπαϊκή κατεύθυνση συνδέοντας το σχολείο µε την οικονοµία και 
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περιορίζοντας, ελαφρώς, τον κλασικό χαρακτήρα του. Οι προσπάθειες αυτές 

σταµάτησαν λόγω του σκηνικού έντασης που επικράτησε από το 1961 και 

έπειτα. Πλέον την πρωτοκαθεδρία στην εκπαιδευτική πολιτική την ανέλαβε 

προσωπικά ο αρχηγός της ΕΚ, ανυψώνοντάς την ως σηµαία του προεκλογικού 

αγώνα. Από το ∆εκέµβριο του 1962, η Παιδεία µπήκε σε µια περίοδο έντασης 

µε τη διοργάνωση διαµαρτυριών από µαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς 

λειτουργούς. Αποκορύφωµα αποτέλεσε η µεγάλη απεργία των εκπαιδευτικών 

στις αρχές του 1963 που οδήγησε στην πολιτική επιστράτευσή τους. Μετά την 

επιτυχία της ΕΚ στις εκλογές, δηµιουργήθηκε το κατάλληλο κλίµα για 

προχωρήσουν οι ριζικές αλλαγές στο χώρο της Παιδείας. Μάλιστα, ο Γ. 

Παπανδρέου ανέλαβε ο ίδιος τη θέση του υπουργού Παιδείας, θέλοντας να 

τονίσει την απόφασή του για απόλυτη πολιτική στήριξη του µεταρρυθµιστικού 

προγράµµατος που αναγγέλθηκε το 1964 και ανέτρεψε τα µέχρι τότε δεδοµένα 

σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Οι αντιδράσεις που υπήρξαν ανήκαν σε 

ήπιες φωνές από την αντιπολίτευση και κυρίως σε κύκλους του συντηρητικού 

πνευµατικού κόσµου που θεωρούσε ότι µε τις νέες αλλαγές θα χανόταν ο 

εθνικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Από την πλευρά της Αριστεράς η κριτική 

υπήρξε µετριοπαθής και εστιάστηκε σε ορισµένες λεπτοµέρειες της 

µεταρρύθµισης. Η νέα κατάσταση στην διακυβέρνησή της χώρας έπειτα από 

τον Ιούλιο του 1965, δεν έδωσε την ευκαιρία για την συνέχιση των 

εκπαιδευτικών αλλαγών, ενώ έθεσε σε αµφιβολία ως προς την εφαρµογή 

ορισµένων παραµέτρων που είχαν ήδη ψηφιστεί αφού πλέον έπρεπε να 

λαµβάνεται υπόψη και η γνώµη των βουλευτών της αντιπολίτευσης που 

στήριζαν την τότε Κυβέρνηση. 

 

3. Η βασική οµάδα, µετά τους µαθητές, η οποία επηρεάζεται άµεσα από την 

εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική είναι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί οπότε έχει 

ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε την συµπεριφορά τους µέσα στο πλαίσιο 

των διάφορων αλλαγών που συντελούνταν εκείνο το διάστηµα στο χώρο της 

Παιδείας. Λίγο πολύ είναι γνωστές οι διαµάχες πάνω στα εκπαιδευτικά 

ζητήµατα και η θέση που λάµβαναν οι µεγάλες προσωπικότητες του 

πνευµατικού κόσµου της Ελλάδας που όµως σχεδόν στο σύνολό τους 
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βρίσκονταν κατά κύριο λόγο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που δεν 

έχει µελετηθεί σε βάθος µέχρι σήµερα είναι οι απόψεις που είχαν οι 

εκπαιδευτικοί των επαρχιακών πόλεων, οι οποίοι βρίσκονταν µακριά από τα 

κέντρα λήψης των αποφάσεων και δεν είχαν τη δυνατότητα να παρεµβαίνουν 

άµεσα στις συζητήσεις που γίνονταν πάνω σε θέµατα του κλάδου τους. Γι’ 

αυτό το λόγο επιλέξαµε να µελετήσουµε ένα κοµµάτι των εκπαιδευτικού 

κόσµου της επαρχίας, εστιάζοντας στην περιοχή των Ιωαννίνων, η οποία 

βέβαια είχε µία σηµαντική παράδοση ελληνικής παιδείας. Ένας τρόπος για να 

φωτίσουµε τις αντιλήψεις που είχαν οι εκπαιδευτικοί των Ιωαννίνων, είναι διά 

της ανάλυσης των τοπικών έντυπων εκδόσεων, στις οποίες γνωστά ονόµατα 

του χώρου των γραµµάτων της περιοχής αλλά και απλοί δάσκαλοι, δηµοσίευαν 

άρθρα και κείµενα µε τις απόψεις τους. 

 

4. Στην περιοχή της Ηπείρου, παρά την ύπαρξη διαφόρων επιστηµονικών ή 

λογοτεχνικών εκδόσεων, το µοναδικό παιδαγωγικό περιοδικό που εκδιδόταν 

εκείνη την περίοδο ήταν το ∆ωδωναίον Φως. Τα παιδαγωγικά περιοδικά, ως 

επιστηµονικά έντυπα, µπορούν να θεωρηθούν πνευµατικά δηµιουργήµατα της 

εποχής τους και συνήθως διαµορφώνουν έναν δίαυλο επικοινωνίας µε την 

επικαιρότητα, συνιστώντας παράλληλα και το αποτέλεσµα συλλογικής 

έκφρασης του φορέα έκδοσης αλλά και των συνεργατών του. Μελετώντας το 

∆ωδωναίον Φως παρατηρούµε ότι αρχικά, παρά την οξυµένη πολιτική 

κατάσταση στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, απόφευγε να λάβει θέση 

υποστηρίζοντας µε πολιτικούς όρους κάποια πλευρά και παρέµεινε 

προσηλωµένο σε καθαρά εκπαιδευτικά θέµατα και ζητήµατα σε σχέση µε την 

τοπική πραγµατικότητα. Ωστόσο, από το ∆εκέµβριο του 1962, όταν ξεκίνησαν 

οι αναταραχές στο χώρο της εκπαίδευσης, µετέβαλε τη στάση του και άσκησε, 

όχι έντονα ή απροκάλυπτα, αρνητική κριτική για τις αποφάσεις της ΕΡΕ στα 

εκπαιδευτικά τεκταινόµενα και ειδικά για την απόφαση της πολιτικής 

επιστράτευσης των εκπαιδευτικών (ύστερα από την πολυήµερη απεργία τους). 

Η αλλαγή στάσης φάνηκε εντονότερα µετά τις εκλογές που έδωσαν τη νίκη 

στην ΕΚ, οπότε στο περιοδικό εµφανίστηκαν αιχµηρότερα σχόλια για τις 

προηγούµενες ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας αλλά και εγκώµια για τη νέα 



- 123 - 

 

κυβέρνηση, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι ακολούθησε ανεπιφύλακτα 

φιλοκυβερνητική γραµµή ή ότι µετέβαλε το περιεχόµενο του σε πιο πολιτικό. 

Μετά τα Ιουλιανά και την εµφάνιση ενός νέου κλίµατος αναταραχής και 

κούρασης στην ελληνική πολιτική σκηνή, άρχισε µάλλον να εξασθενεί το 

έντονο ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα επηρεασµένο από την όλη 

ατµόσφαιρα, οπότε το ∆ωδωναίον Φως εξέδωσε µόνο ένα τεύχος, πολιτικά 

ουδέτερο. Ενδιαφέρον έχουν και τα πρακτικά του διήµερου παιδαγωγικού 

συνεδρίου που οργανώθηκε στα Ιωάννινα τον Ιούνιο του 1966, τα οποία 

δηµοσίευσε το περιοδικό σε «ειδική έκδοση», πιθανώς στις αρχές του 1967, µε 

ηµεροµηνία ∆εκέµβριος 1966. Γίνεται φανερό ότι στις συζητήσεις που 

ανέκυψαν κατά τις εργασίες, αποφεύχθηκαν οι καθαρά πολιτικές αντιµαχίες, 

ενώ οι όποιες αντιπαραθέσεις περιορίστηκαν σε παιδαγωγικά ή συνδικαλιστικά 

ζητήµατα. 

 

5. Το αίτηµα για µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση εµφανίζεται από τα πρώτα 

κιόλας τεύχη του περιοδικού. Κατέκρινε έντονα τα προγράµµατα αλλά και την 

όλη οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, ενώ µετά τις εκλογές του 

Οκτωβρίου του 1961, απηύθυνε έκκληση στον νέο υπουργό Παιδείας να 

προχωρήσει σε γενναία εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, φανερώνοντας µε αυτόν 

τον τρόπο ότι, αρχικά τουλάχιστον, ο ∆ιδασκαλικός Σύλλογος Ιωαννίνων 

θεωρούσε ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση θα µπορούσαν να επιτευχθούν και 

από µία συντηρητική κυβέρνηση. Η παροτρύνσεις προς την ΕΡΕ για ριζικές 

αλλαγές στην Παιδεία συνεχίστηκαν και την επόµενη περίοδο και 

κορυφώθηκαν µετά τον ∆εκέµβριο του 1962, συµπεριλαµβάνοντας πλέον 

συνδικαλιστικά και παιδαγωγικά ζητήµατα καθώς και παρουσίαση τοπικών 

αιτηµάτων όπως η ίδρυση Πανεπιστηµίου στα Ιωάννινα και προβληµάτων στην 

σχολική καθηµερινότητα της περιοχής. Η απόφαση της κυβέρνησης 

Παπανδρέου να προχωρήσει στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση το 1964 έγινε 

δεχτή µε ενθουσιασµό από τους εκπαιδευτικούς των Ιωαννίνων, όπως φαίνεται 

στο περιοδικό. Παράλληλα δεν σταµάτησαν οι προτάσεις προς το Υπουργείο 

ώστε να συµπεριλάβει και επιπλέον µεταρρυθµίσεις στο πρόγραµµά του, ενώ 

συγχρόνως καλούσε την εκπαιδευτική κοινότητα να σταθεί αρωγός σε αυτές τις 
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προσπάθειες και να µην υπολογίζει τις αντιµεταρρυθµιστικές κριτικές. 

Ταυτόχρονα όµως, εξέφραζε και ήπια κριτική προς τα κλιµάκια και τις 

επιτροπές του υπουργείου Παιδείας λόγω της µη συµµετοχής οργάνων των 

εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των 

µέτρων. Ακόµα και µετά την πτώση του Παπανδρέου, το περιοδικό 

ακολούθησε την ίδια γραµµή στήριξης προς την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, 

χωρίς να παραλείπονται ήπιες επισηµάνσεις και προτάσεις για συµπλήρωση 

ορισµένων παραλείψεων.  

 

6. Ένα από τα αιτήµατα που έκανε εντονότερα την εµφάνισή του στο ∆ωδωναίον 

Φως ήταν η ανάγκη ριζικής µεταρρύθµισης στο γλωσσικό. Παρουσιάζονταν 

συχνά άρθρα που πρότειναν ενίσχυση της δηµοτικής γλώσσας στα σχολικά 

προγράµµατα και αντίστοιχη εξάλειψη της καθαρεύουσας, ιδίως στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση, µε επιχειρήµατα κυρίως παιδαγωγικά. ∆ηµοσιευόταν 

συχνά βιογραφίες δηµοτικιστικών από την ελληνική εκπαιδευτική ιστορία, ενώ 

ταυτόχρονα προβαλλόταν και ορισµένοι γηγενείς υπέρµαχοι της ∆ηµοτικής, σε 

µια προσπάθεια να καταδειχτεί η γείωση της δηµοτικής στην τοπική διανόηση. 

Η ξεκάθαρη θέση του περιοδικού στη γλωσσική διαµάχη φαίνεται και εάν 

παρατηρήσουµε τις εκδόσεις που παρουσίαζε στη στήλη µε τις βιβλιοκρισίες. 

Είναι φανερό ότι τόσο οι συγγραφείς, όσο και το περιεχόµενο των βιβλίων 

στήριζαν τη χρήση της ∆ηµοτικής γλώσσας, ενώ σε όσα παρατηρούνταν 

ελαφρές αποκλίσεις τους γινόταν αρνητικές επισηµάνσεις. 

 

7. Στο περιοδικό δεν παραλείπονταν και οι παρουσιάσεις εκπαιδευτικών 

αιτηµάτων και προβληµάτων µε καθαρά τοπικό χαρακτήρα όπως η ίδρυση 

πανεπιστηµίου στα Ιωάννινα, η έλλειψη σχολικών εγκαταστάσεων στην πόλη, 

η συµφόρηση µαθητών στις αίθουσες και οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών στα 

αποµακρυσµένα σχολεία του Νοµού. Αξιοσηµείωτη είναι και η διαµάχη που 

φαίνεται ότι υπήρχε στους κόλπους της διδασκαλικής κοινότητας της Ηπείρου 

σε σχέση µε την βαθµολογική εξέλιξή τους, αφού παρατηρείται ένας έντονος, 

µακροχρόνιος µάλιστα, διάλογος σχετικά µε τον τρόπο προαγωγής σε 

διευθυντικές θέσεις ή τη διαδικασία επιλογής του εποπτικού προσωπικού, κάτι 

που φανερώνει τις σοβαρές διαφωνίες που υπέβοσκαν στους κόλπους των 
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δασκάλων της περιοχής, όπως πιθανώς και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και δεν 

είχαν να κάνουν µε την πολιτική ή παιδαγωγική τους τοποθέτηση αλλά 

περισσότερο µε ατοµικές στρατηγικές επαγγελµατικής ανέλιξης. 

 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι παρά την ύπαρξη αρκετών µελετών 

πάνω στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του Γεωργίου Παπανδρέου και τις θετικές ή 

αρνητικές αντιδράσεις που δέχτηκε, υπάρχουν ακόµα πολλά ερευνητικά κενά σε επιµέρους 

πτυχές της που χρήζουν επιπλέον έρευνας, όπως, εν προκειµένω, η αποδοχή ή µη της 

µεταρρύθµισης από τον εκπαιδευτικό κόσµο των µικρότερων πόλεων και της υπαίθρου. 

Ωστόσο, παρά την σαφή θέση των εκπαιδευτικών των Ιωαννίνων, όπως φάνηκε από το 

περιοδικό που εξέδιδαν, υπέρ των ριζοσπαστικών αλλαγών στο χώρο της Παιδείας, θεωρώ 

αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση για τις αντίθετες φωνές που είναι αδύνατο να µην 

υπήρχαν στην περιοχή και δεν εκφράζονταν από κάποιο επίσηµο έντυπο. Παράλληλα, 

ενδιαφέρον θα είχε και η προσέγγιση του θέµατος µε βάση ζητήµατα φύλου, διότι, όπως 

φάνηκε και από την εργασία, υπήρχε πολύ χαµηλή αντιπροσώπευση των γυναικών 

εκπαιδευτικών λειτουργών, τόσο στη συµµετοχή στα συνδικαλιστικά δρώµενα όσο και 

στην έκφραση των απόψεών τους µέσω αρθρογραφίας, κάτι που είναι αξιοσηµείωτο εάν 

αναλογιστεί κανείς τον αριθµό τους εκείνη την περίοδο. 

 

 

    

  



- 126 - 

 

Βιβλιογραφία 

 

Αθανασιάδης, Χ., ∆άσκαλοι και εκπαιδευτικό δηµοτικισµός. Το περιοδικό Αυγή (1923-

1925), Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα 2001. 

 

Αλτουσερ, Λ., Θέσεις, Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα 1999. 

 

Αλιβιζάτος, Ν., Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση (1922-1974), Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα 1995. 

 

Αποστολόπουλος, ∆., «Ελλάδα – Γερµανία 1961-1967», στο Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής 

Επιστήµης, Η «σύντοµη» ∆εκαετία του ’60, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2008. 

 

Γέµτος, Α., Μεθοδολογία των κοινωνικών επιστηµών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004. 

 

Γενικόν Επιτελείον Στρατού, ΕΕ 86-10 Μνηµόνιον Αξιωµατικού ΤΕΑ, Στρατιωτικόν 

Τυπογραφείο, Αθήνα 1958. 

 

Γεροζήσης, Τ., Το Σώµα των Αξιωµατικών και η Θέση του στην Σύγχρονη Ελληνική 

Κοινωνία, Εκδόσεις ∆ωδώνη, Ιωάννινα 1996, τ. 3. 

 

Γιαννάτου, Σπ, Ο Γεώργιος Παπανδρέου στις κρίσιµες ώρες της Ελλάδας και της 

δηµοκρατίας, Εκδόσεις Φώτρον, Αθήνα 1976. 

 

Γρηγοριάδης, Σ., Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδος 1941-1967. Εκδόσεις Καπόπουλος, 

Αθήνα 1974, τ. 4. 

 

∆ελτίον ΟΛΜΕ, τ. Ε΄, τευχ. 94-95. 

 

∆ηµαράς, Α. και Αθανασιάδης, Χ. (επιµ.), Ελληνικά Παιδαγωγικά Περιοδικά 1831-1991, 

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα 2004. 

 

∆ηµαράς, Α., Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε: Τεκµήρια Ιστορίας 1895-1967, Εκδόσεις 

Ερµής Ε.Π.Ε., Αθήνα 1974, τ. Β΄. 

 

∆ηµαράς, Α., «Εκπαίδευση» στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 

2000, τ. ΙΣΤ΄. 

 

∆ιαµαντόπουλου, Θ., Η ελληνική πολιτική: Εικοστός αιώνας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

1997. 

 

Duverger, M., Μέθοδοι κοινωνικών επιστηµών, µτφ. Παπαδοδήµας Ν., ΕΚΚΕ, Αθήνα 

1990, τ. Β΄. 

 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό 

έτος 1963-64. Στοιχειώδης Εκπαίδευσις, Αθήναι 1966. 

 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό 

έτος 1965-66. Στοιχειώδης Εκπαίδευσις, Αθήναι 1968. 



- 127 - 

 

 

Elton, G.R., The practice of history, Fontana Books, London 1967. 

 

Evans, R., Για την υπεράσπιση της ιστορίας, µτφ Λυδία Παπαδάκη, Εκδόσεις Σαββάλας, 

Αθήνα 2009. 

 

Επιτροπή Παιδείας της Ε.∆.Α., «Τα µέτρα της Κυβέρνησης για την Παιδεία», στο 

Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Συζητήσεις, κρίσεις, απόψεις, 1956-1965, Εκδόσεις 

Προοδευτική Παιδεία, Αθήνα 1966. 

 

Ζάκκας, Κ., Εµπορική Σχολή Ηπείρου (1923-1961), Ιωάννινα 2004. 

 

Ιµβριώτη, Ρόζα, «Ανασυγκρότησις και παιδεία», στο Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. 

Συζητήσεις, Κρίσεις, Απόψεις. 1956-1965, Εκδόσεις Προοδευτική Παιδεία, Αθήνα 1966 

 

Jessop, B., Κρατική εξουσία: Μια στρατηγική – σχεσιακή προσέγγιση, Εκδόσεις Εικοστού 

Πρώτου, Αθήνα 2011. 

 

Κασσωτάκης, Μ., «Η προσπάθεια ανάπτυξης της µέσης τεχνικής – επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1950-1980 και η αποτυχία της: µια ερµηνευτική 

προσέγγιση», στο Καζαµίας, Α., - Κασσωτάκης, Μ. (επιµ.), Οι εκπαιδευτικές 

µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο 1986. 

 

Καρ, Ε. Χ., Τι είναι ιστορία; µτφ Ανδρέας Παππάς, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα. 

 

Κιτροµηλίδης, Π., «Αγώνες για ιδεολογική ανανέωση στην παιδεία των Ιωαννίνων» στο 

Αντί Ι∆΄ 179 (1981). 

 

Κίτσος, Κ., Η ιστορία του ∆ιδασκαλείου Ιωαννίνων και της Ζωσιµαίας Παιδαγωγικής 

Ακαδηµίας, Εκδόσεις ∆ωδώνη, Γιάννινα 1988. 

 

Κίτσος, Κ., «Ο θεσµός των παιδαγωγικών Ακαδηµιών και το έργο της Ζωσιµαίας 

Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και του Ιεροδιδασκαλείου της Βελλάς» στο Ηπειρωτικό 

Ηµερολόγιο (1993). 

 

Κυριαζή, Ν., Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των µεθόδων και τεχνικών. 

Ελληνικές επιστηµονικές εκδόσεις, Αθήνα 1998. 

 

Λαµπίρη-∆ηµάκη, Ι., Κοινωνιολογία και ιστορία. Οµοιότητες και ιδιαιτερότητες. Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 1989. 

 

Λεονταρίτης, Γ., Ο Ηλίας Τσιριµώκος και η κρίση του ’65, Εκδόσεις Ολκός 1977. 

 

Λιάκος, Α., Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2007. 

 

Λιναρδάτος, Σ., Από τη Χούντα στον Εµφύλιο, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1986, τ. ∆΄. 

 



- 128 - 

 

Marichal, R., «Κριτική των κειµένων», στο Ιστορία και µέθοδοί της, τ. ∆΄, Οι µαρτυρίες και 

η κριτική τους αξιοποίηση, µτφ. Παπάζογλου Χ., ΜΙΕΤ, Αθήνα 1980. 

 

Μαρκεζίνης, Σ., Σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος (1936-1975), Εκδοτικός 

Οργανισµός Πάπυρος, Αθήνα 1994, τ. Γ΄. 

 

Meynaud, J., Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, µτφ Μερλόπουλος Π. και Αλέξης 

Εµµανουήλ, Εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα 2002, τ. Α΄ και Β΄. 

 

Μποτσίου, Κωνσταντίνα, «Η αρχή του τέλους της Βασιλευοµένης», στο Ελληνική 

Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης, Η «σύντοµη» ∆εκαετία του ’60, Εκδόσεις Καστανιώτη, 

Αθήνα 2008. 

 

Μπουζάκης, Σ., Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, Εκδόσεις Gutenbeg, Αθήνα 

1994, τ. A΄ και Β΄. 

 

Μπουζάκης, Σ., Γεώργιος Α. Παπανδρέου 1888-1968. Ο πολιτικός της παιδείας, Εκδόσεις 

Gutenberg, Αθήνα 1999, τ. Β΄. 

 

Μπουζάκης, Σ.-Σιµένη Περσεφόνη, «Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

και οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις του 1913, 1929 και 1964», στο Ελληνική Εταιρεία 

Ιστορικών της Εκπαίδευσης, Θέµατα ιστορίας της εκπαίδευσης, τ. 8, Εκδόσεις Ατραπός, 

Αθήνα 2009. 

 

Νικολακόπουλος, Η., «Από το τέλος του εµφυλίου ως την άνοδο της Ένωσης Κέντρου» 

στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000. τ. ΙΣΤ΄. 

 

Νικολακόπουλος, Η., Η Καχεκτική ∆ηµοκρατία, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001. 

 

Offenstadt, N., Οι λέξεις του ιστορικού, µτφ Κωστής Γκοτσίνας, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 

2007. 

 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιστορία και εξέλιξη 1964-2004, Ιωάννινα 2006 

 

Παπαθανασίου, Ιωάννα, «Αριστερές αυταπάτες τις παραµονές του πραξικοπήµατος», στο 

Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης, Η «σύντοµη» ∆εκαετία του ’60, Εκδόσεις 

Καστανιώτη, Αθήνα 2008. 

 

Παπανδρέου, Α., Η δηµοκρατία στο απόσπασµα, Εκδόσεις Καρανάση, Αθήνα 1974. 

 

Παπανούτσος, Ε., Αγώνες και αγωνία για την Παιδεία, Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 1965. 

 

Παπανούτσος, Ε., Η Παιδεία το µεγάλο µας πρόβληµα, Εκδόσεις ∆ωδώνη, Αθήνα 1976. 

 

Παπανούτσος, Ε., Αποµνηµονεύµατα, Εκδόσεις Φιλιππότης, Αθήνα 1982. 

 

Παραλίκας, ∆., Συνωµοσίες Ι.∆.Ε.Α. και Α.Σ.Π.Ι.∆.Α. 1944-1974, Εκδόσεις Βασδέκης, 

Αθήνα 1982. 



- 129 - 

 

 

Πουλαντζάς, Ν., Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισµός, Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα 1978. 

 

Προβατά, Ανθή, Ιδεολογικά ρεύµατα, πολιτικά κόµµατα και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 

(1950-1965), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2002. 

 

Ράγκος, Γ., Η νάρκη. Υπόθεση «Γοργοπόταµος - Νοέµβριος 1964». Εκδόσεις Εντός, Αθήνα 

2000. 

 

Σβολόπουλος, Κ. (επιµ.), Κ. Καραµανλής. Αρχείο. Γεγονότα και κείµενα, Αθήνα 1997, τ. 6. 

 

Σβορώνος, Ν., Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Θεµέλιο, Αθήνα 1999. 

 

Σερντεδάκης, Ν., «Συλλογική δράση και φοιτητικό κίνηµα κατά της περίοδο 1959-1964», 

στο Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης, Η «σύντοµη» ∆εκαετία του ’60, Εκδόσεις 

Καστανιώτη, Αθήνα 2008. 

 

Σεφεριάδης, Σ., «Συλλογικές δράσεις, κινηµατικές πρακτικές», στο Ελληνική Εταιρεία 

Πολιτικής Επιστήµης, Η «σύντοµη» ∆εκαετία του ’60, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2008. 

 

Στεφόπουλος, Σ., Ματιές και σκέψεις πάνω στην ιστορία, Ιωάννινα 1991, τ. Α΄. 

 

Τσουκαλάς, Κ., «Η ελληνική δεκαετία του ’60: “σύντοµη ή µακρά”;» στο Ελληνική 

Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης, Η «σύντοµη» ∆εκαετία του ’60, Εκδόσεις Καστανιώτη, 

Αθήνα 2008. 

 

Τσουνάκος, Ο., «Από το τέλος του εµφυλίου ως την άνοδο της Ένωσης Κέντρου» στο 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000, τ. ΙΣΤ΄. 

 

Υπουργείο Στρατιωτικών/Γενικό Επιτελείο Στρατού, Οδηγίαι διά την οργάνωσιν και 

χρησιµοποίησιν των Μονάδων Εθνοφυλακής Αµύνης (ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ), Στρατιωτικόν 

Τυπογραφείο, Αθήναι 1950.  

 

Υπουργείον Εθνικής Αµύνης/Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Οδηγίαι επί της αποστολής και 

του έργου των Τ.Ε.Α. (ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ), Αθήναι 1958. 

 

Φιλίας, Β., Εισαγωγή στη µεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών. Εκδόσεις 

Gutenberg, Αθήνα 1977. 

 

Φραγκουδάκη, Α., Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και φιλελεύθεροι διανοούµενοι, Εκδόσεις 

Κέδρος, Αθήνα 1987. 

 

Χάρης, Κ., «Το επιτελικό επιστηµονικό όργανο της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 

1964», Ένωση Φίλων του Πνευµατικού Ιδρύµατος “Γεώργιος Παπανδρέου”, Εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση 1964: τριάντα χρόνια µετά, Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα, 1995 

 

Χατζηστεφανίδης, Θ., Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης (1821-1986), Εκδόσεις 

Παπαδήµα, Αθήνα 1986. 



- 130 - 

 

 

Χρηστίδης, Χ., «Ανένδοτος Αγώνας: Η Αιχµή του ∆όρατος» στο Ελληνική Εταιρεία 

Πολιτικής Επιστήµης, Η «σύντοµη» ∆εκαετία του ’60, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2008. 

 

 

 

∆ιδακτορικές ∆ιατριβές 

 

Καραβά, Ζαχαρούλα, Τα ελληνικά κωνσταντινουπολίτικα περιοδικά για παιδιά και νέους 

κατά την πρώτη εικοσαετία του 20ου αιώνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 2008. 

 

Μελαχροινούδης, Μ., Εκπαιδευτική πολιτική και αριστερά στη µεταπολεµική Ελλάδα. Η 

περίπτωση της προδικτατορικής Ε.∆.Α. (1950-1967), Πανεπιστήµιο Κρήτης, Σχολή 

Επιστηµών της Αγωγής, Ρέθυµνο 2006. 

 

Πυρπυρής, Π., Οµοσπονδία λειτουργών µέσης εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) και εκπαιδευτική 

πολιτική 1949 – 1967, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Αθήνα 2010. 

 

Σωτηρόπουλος, ∆., Η πολιτική εξουσία στην Ελλάδα (1946-1967), Ιόνιο Πανεπιστήµιο, 

Τµήµα Ιστορίας, Κέρκυρα 2002. 

 

Τσιάλος, Σ., Το περιοδικό Αναγέννηση (1926-1928), το παράρτηµά του Σχολική Πράξη 

(1927-1928) και οι παιδαγωγικές τους ιδέες για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς, 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστηµών της Αγωγής, Ιωάννινα 2003. 

 

Χαραλάµπους, ∆., Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στη µεταπολεµική 

Ελλάδα (1950–1974), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, 

Θεσσαλονίκη 1990. 

 

Χασεκίδου – Μάρκου, Θεοδώρα, Εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα. Η 

διαµόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης κατά το 19ο αιώνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Θεσσαλονίκη 2005. 

 

Χατζηδηµητρίου – Παράσχου, Σοφία, Το περιοδικό «Παιδικός Κόσµος» (1930-1952), 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης, Αθήνα 2002. 

 

 

 

 

Πηγές 

Εφηµερίδες 

 

Το Βήµα, 17-1-1958 

 

Το Βήµα, 25-1-1958 

 



- 131 - 

 

Το Βήµα, 22-03-1959 

 

Το Βήµα, 03-08-1961 

 

Το Βήµα, 06-08-1961 

 

Το Βήµα, 08-08-1961 

 

Το Βήµα, 15-10-1963 

 

Το Βήµα, 09-11-1963 

 

Καθηµερινή, 08-10-1963 

 

Καθηµερινή, 21-07-1964 

 

Καθηµερινή, 02-08-1964 

 

Καθηµερινή, 06-09-1964 

 

Καθηµερινή, 13-09-1964 

 

 

 

 

Νόµοι 

 

Ν.∆. 3971/07-09-1959 «Περί τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως, οργανώσεως της 

Μέσης Εκπαιδεύσεως και διοικήσεως της Παιδείας» (ΦΕΚ 187/ Τεύχος Α΄). 

 

Ν.∆. 3971/07-09-1959 «Περί ενοποιήσεως και συντονισµού της διοικήσεως της 

επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 187/ Τεύχος Α΄). 

 

Ν.∆. 4379/24-10-1964 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής (Στοιχειώδους και 

Μέσης) Εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 182/Τεύχος Α΄). 

 

 

  



- 132 - 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Χρονολογική σύνοψη της περιόδου 

 

1961 

19 Σεπτεµβρίου 

Καθορίστηκε η 29η Οκτωβρίου ως ηµεροµηνία διεξαγωγής των βουλευτικών 

εκλογών. Την ίδια ηµέρα ιδρύθηκε η «Ένωσις Κέντρου», από την συνένωση των 

κεντρώων κοµµάτων υπό την ηγεσία του Γεωργίου Παπανδρέου. 

27 Σεπτεµβρίου 

Αποφασίστηκε η συνεργασία της Ένωσις Κέντρου (ΕΚ) µε το Κόµµα των 

Προοδευτικών (ΚΠ). 

29 Οκτωβρίου 

∆ιεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών. Η ΕΡΕ έλαβε 50,80% και εξασφάλισε άνετη 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία µε 176. Ο συνασπισµός ΕΚ και ΚΠ έλαβε 33,65% και 100 

έδρες. Το Πανδηµοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδος (ΠΑΜΕ), στα πλαίσια του οποίου 

συνεργάζονταν η Ενωµένη ∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α) και το Εθνικό Αγροτικό Κόµµα 

(ΕΑΚ), κατέλαβε 24 έδρες µε 14,62%. Τα κόµµατα της αντιπολίτευσης κατήγγελλαν το 

αποτέλεσµα ως «προϊόν βίας και νοθείας» και ο Γ. Παπανδρέου κήρυξε  «ανένδοτο 

αγώνα» για την ανατροπή της κυβέρνησης. 

 

1962 

20 Απριλίου 

Παρά την απαγόρευση της κυβέρνησης η ΕΚ πραγµατοποίησε  ανοιχτή 

συγκέντρωση στην Αθήνα, την οποία ακολούθησαν σοβαρά επεισόδια. 

Μάιος 

Πρόταση δυσπιστίας από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης Καραµανλή 

25 Ιουλίου 

Οργάνωση από βουλευτές της Ε∆Α µεγάλου συλλαλητηρίου στο Ηράκλειο, µε τη 

συµµετοχή και στελεχών της ΕΚ. 

7 ∆εκεµβρίου 

Μαζικό φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα 
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∆εκέµβριος 

Πραγµατοποιήθηκε το Β΄ Συνέδριο της Ε∆Α. 

 

1963 

16 Ιανουαρίου 

Ο συναρχηγός της ΕΚ Σοφοκλής Βενιζέλος, πραγµατοποίησε επίσκεψη στον 

Βασιλιά, πράξη εκτός της γραµµή του κόµµατός του. 

19 Ιανουαρίου 

Άρχισε η µεγάλη απεργία των εκπαιδευτικών 

21 Φεβρουαρίου 

Πρόταση βουλευτών της ΕΡΕ για αναθεώρηση µη θεµελιωδών διατάξεων του 

Συντάγµατος. ∆ιαπραγµατεύσεις µεταξύ ΕΡΕ και ΕΚ που κατέληξαν σε ναυάγιο. 

22 Απριλίου 

Οργάνωση του ∆΄ Πανσπουδαστικού Συνεδρίου 

22 Μαΐου 

∆ολοφονική επίθεση κατά του ανεξάρτητου βουλευτή, συνεργαζόµενου µε την 

Ε∆Α, Γρηγορίου Λαµπράκη, από παρακρατικούς στη Θεσσαλονίκη. Ο θάνατός του, λίγες 

µέρες µετά, πυροδότησε την ήδη βεβαρηµένη πολιτική ατµόσφαιρα. 

11 Ιουνίου 

Κυβερνητική κρίση λόγω της διαφωνίας του Πρωθυπουργού µε τον Βασιλιά 

σχετικά µε την επίσηµη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στο Λονδίνο. Κατέληξε στην 

παραίτηση του Καραµανλή. 

17 Ιουνίου 

Ο βασιλιάς Παύλος ανέθεσε την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στον 

εξωκοινοβουλευτικό Παναγιώτη Πιπινέλη. 

18 Ιουνίου 

Αναχώρηση του Κ. Καραµανλή για τη Ζυρίχη. Την διοίκηση της ΕΡΕ ανέλαβε 

τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από τους Π. Κανελλόπουλο, Κ. Ροδόπουλο και Π. 

Παπαληγούρα. 

24 Ιουνίου 

Η νέα κυβέρνηση Πιπινέλη έλαβε ψήφο εµπιστοσύνη από τη Βουλή, µε την 

υποστήριξη των βουλευτών της ΕΡΕ. 
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30 Ιουλίου 

Καθορίστηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών για τις 3 Νοεµβρίου. 

21-29 Αυγούστου 

Οι βουλευτές των κοµµάτων της αντιπολίτευσης αποχώρησαν σταδιακά από τις 

συζητήσεις της Βουλής, µε αίτηµα την καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικού 

συστήµατος. 

5 Σεπτεµβρίου 

Οµιλία του Γ. Παπανδρέου στην Αθήνα, σε µεγάλη δηµόσια συγκέντρωση της 

Ε.Κ. και σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Πιπινέλη. 

18 Σεπτεµβρίου 

Ο Κ. Καραµανλής µε επιστολή του από την Ελβετία έκανε γνωστό στον βασιλιά 

ότι σκέφτεται να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική. 

25 Σεπτεµβρίου 

Σύγκληση των αρχηγών όλων των πολιτικών κοµµάτων υπό τον Βασιλιά, µε στόχο 

την εξοµάλυνση της πολιτικής έντασης. Η Ε∆Α αποκλείστηκε από τις συζητήσεις. 

26 Σεπτεµβρίου 

∆ιαλύθηκε η Βουλή και προκηρύχθηκαν εκλογές. 

28 Σεπτεµβρίου 

Νέα υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Στ. 

Μαυροµιχάλη. 

3 Νοεµβρίου 

Νίκη της ΕΚ στις βουλευτικές εκλογές µε 42,04% και 138 έδρες. Η ΕΡΕ έλαβε 

39,37% και κατέλαβε 132 έδρες, η Ε∆Α εξέλεξε 28 βουλευτές αφού έλαβε 14,34%, ενώ το 

ΚΠ µε ποσοστό 3,73% κέρδισε µόλις 2 έδρες. 

9 ∆εκεµβρίου 

Ο Κ. Καραµανλής παραιτήθηκε οριστικά από την πολιτική και αναθέτει την ηγεσία 

της ΕΡΕ στον Π. Κανελλόπουλο. 

23 ∆εκεµβρίου 

Η νέα κυβέρνηση, µε πρωθυπουργό τον  Γ. Παπανδρέου έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης 

από τη Βουλή. Ο πρωθυπουργός δεν την δέχτηκε διότι στηριζόταν και στους ψήφους της 

Ε∆Α και παραιτήθηκε για να οδηγηθεί η χώρα ξανά σε εκλογές. 

30 ∆εκεµβρίου 
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Νέα υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Ιωάννη Παρασκευόπουλο. 

 

1964 

16 Φεβρουαρίου 

Νέες εκλογές στις οποίες η ΕΚ εξασφάλισε την απόλυτη αυτοδυναµία µε 52,72% 

των ψήφων και 171 έδρες. Η ΕΡΕ, σε συνεργασία µε το ΚΠ, εξέλεξε 107 βουλευτές και η 

Ε∆Α 22. 

6 Μαρτίου 

Θάνατος του βασιλιά Παύλου. Τον Θρόνο ανέλαβε ο γιός του Κωνσταντίνος Β΄ 

Απρίλιος 

Μέτρα του Γ. Παπανδρέου µε στόχο την απελευθέρωση µέρους των πολιτικών 

κρατουµένων. 

5 Ιουλίου 

∆ηµοτικές εκλογές. Ήταν και η τελευταία εκλογική αναµέτρηση στην 

προδικτατορική περίοδο. 

17 Ιουλίου 

Κατάθεση στη Βουλή του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 4379/1964 µε το οποίο 

άρχιζε η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. ∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

στις 24 Οκτωβρίου. 

18 Σεπτεµβρίου 

Γάµος του βασιλιά Κωνσταντίνου Β΄ µε την πριγκίπισσα Άννα-Μαρία της ∆ανίας. 

Αρνητική εντύπωση από τη χλιδή και τα έξοδα των τελετών.  

18 Νοεµβρίου 

Κατά τη διάρκεια των εορτασµών για την ανατίναξη της γέφυρας του 

Γοργοποτάµου την περίοδο της κατοχής, σηµειώθηκε έκρηξη νάρκης µε αποτέλεσµα τον 

θάνατο 13 ατόµων. 

Νοέµβριος 

Αρχίζει η εσωκοµµατική διαµάχη στους κόλπους της ΕΚ. 

1965 

Μάιος 

Κατάθεση στη Βουλή σχέδιο νόµου για την µεταρρύθµιση στην τεχνική 

εκπαίδευση. ∆εν πρόλαβε να ψηφιστεί. 
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18 Μαΐου 

Ήλθε στο φως της δηµοσιότητας η υπόθεση ΑΣΠΙ∆Α που αφορούσε την ύπαρξη 

συνωµοτικών οργανώσεων εντός τους στρατεύµατος, στις οποίες κατηγορούταν για 

εµπλοκή και ο Ανδρέας Παπανδρέου. 

15 Ιουλίου 

Παραίτηση του Γ. Παπανδρέου από την πρωθυπουργία ύστερα από έντονη 

διαφωνία µε τα Ανάκτορα, σχετικά µε την ανάληψη του υπουργείου Εθνικής Άµυνας. 

Νέος πρωθυπουργός ο Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας. 

Ιούλιος – Αύγουστος 

«Αποστασία» µερίδας βουλευτών της Ε.Κ. και συνεργασία τους µε την ΕΡΕ. Ο Γ. 

Παπανδρέου κήρυξε νέο «ανένδοτο». 

Σεπτέµβριος 

Σχηµατισµός της κυβέρνησης «αποστατών» υπό την πρωθυπουργία του Σ. 

Στεφανόπουλου. 

 

1966 

18 ∆εκεµβρίου 

Υπογραφή µυστικής συµφωνίας ανάµεσα στον Γ. Παπανδρέου και τον Π. 

Κανελλόπουλο, που προέβλεπε το σχηµατισµό µεταβατικής κυβέρνησης υπό την προεδρία 

του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, Ι. Παρασκευόπουλου. Στόχος η προκήρυξη εκλογών 

και η µεταβολή του εκλογικού συστήµατος. 

22 ∆εκεµβρίου 

Ορκωµοσία της κυβέρνησης Παρασκευόπουλου. 

 

1967 

13 Ιανουαρίου 

Η νέα κυβέρνηση έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλής, παίρνοντας 215 

ψήφους. 

24 Φεβρουαρίου 

Αποφασίστηκε η ποινική δίωξη του Ανδρέα Παπανδρέου για την υπόθεση 

ΑΣΠΙ∆Α. 

29 Μαρτίου 
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Στα πλαίσια της ψήφισης του νέου εκλογικού νόµου για την καθιέρωση της απλής 

αναλογικής σηµειώθηκε εµπλοκή λόγω της µη εισαγωγής µιας τροπολογίας για την 

παράταση της βουλευτικής ασυλίας και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Η 

κυβέρνηση Παρασκευόπουλου αναγκάστηκε να παραιτηθεί. 

3 Απριλίου 

Απόφαση του βασιλιά να αναθέσει την πρωθυπουργία στον αρχηγό της ΕΡΕ Π. 

Κανελλόπουλο. Σφοδρή αντίδραση της ΕΚ. 

14 Απριλίου 

∆ιάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών για τις 28 Μαΐου. 

21 Απριλίου 

Εκδήλωση στρατιωτικού πραξικοπήµατος, το οποίο προχώρησε στην κατάργηση 

του κοινοβουλευτικού συστήµατος. 

 

Υπουργοί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 1958-1967
310

 

 

Γ. Βογιατζής: 17 Μαΐου 1958 – 20 Σεπτεµβρίου 1961 

Χρ. Στράτος 20 Σεπτεµβρίου 1961 – 04 Νοεµβρίου 1961 

Γρ, Κασιµάτης 04 Νοεµβρίου 1961 – 19 Ιουνίου 1963 

Χρ. Στράτος 19 Ιουνίου 1961 – 28 Σεπτεµβρίου 1963 

Ι. Σόντης 28 Σεπτεµβρίου – 08 Νοεµβρίου 1963 

Γ. Παπανδρέου 08 Νοεµβρίου – 31 ∆εκεµβρίου 1963 

Γ. Κουρµούλης 31 ∆εκεµβρίου 1963 – 19 Φεβρουαρίου 1964 

Γ. Παπανδρέου
311

 19 Φεβρουαρίου 1964 – 15 Ιουλίου 1965 

Γ. Αθανασιάδης-Νόβας 15 Ιουλίου 1965 – 20 Αυγούστου 1965 

Ευ. Σαββόπουλος 20 Αυγούστου 1965 – 17 Σεπτεµβρίου 1965  

Στ. Αλαµανής 17 Σεπτεµβρίου 1965 – 22 ∆εκεµβρίου 1966 

Ι. Θεοδωρακόπουλος 22 ∆εκεµβρίου 1966 – 03 Απριλίου 1967 

Γρ. Κασιµάτης 03 Απριλίου 1966 – 21 Απριλίου 1967 

 

                                                 
310

 Οι προηγούµενες ονοµασίες του Υπουργείου ήταν: Από το 1833 έως το 1926 «Εκκλησιαστικών και 

∆ηµόσιας Εκπαιδεύσεως», από το 1926 έως το 1949 «Υπουργείο Θρησκευµάτων και Παιδείας», από το 

1949 έως το 1955 «Υπουργείο Θρησκευµάτων και Εθνικής Παιδείας». 
311

 Το διάστηµα 24 Φεβρουαρίου 1964 µέχρι 07 Φεβρουαρίου 1965, υπήρχε θέση Υφυπουργού, στην οποία 

βρισκόταν ο Λουκής Ακρίτας. 
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Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 4379/1964 
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