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1.ΔΗΑΓΩΓΖ 

 1.1 ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ – ΚΟΠΟ ΣΖ 

ΔΡΔΤΝΑ  

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηε μερσξηζηή ζέζε ηεο 

γπλαίθαο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηελ ηδηαίηεξε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε δσή. Με ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ θαη κέζα απφ αγψλεο, ε γπλαίθα έπαςε λα είλαη έλαο αηειήο άλδξαο ή ην δεχηεξν 

θχιν ( θαηά ηε Simone de Beauvoir)
1
 θαη θαηάθεξε λα πεηχρεη ηζφηεηα κε ηνλ άλδξα (επίζεκα 

ην έηνο 1967). Απηφ θαηέζηε δπλαηφ, κέζσ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ, θαζηζηψληαο ηελ δεθαεηία ηνπ 70, δεθαεηία ηεο γπλαίθαο
2
.
 

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ αγψλσλ είλαη, ζηε ζχγρξνλε επνρή, ε ηζφηεηα κεηαμχ άλδξα θαη 

γπλαίθαο λα ζεσξείηαη δεδνκέλε.  

Ζ πξννπηηθή ηεο παξνχζαο κειέηεο ζαθψο δελ είλαη ε ζέαζε ηεο γπλαίθαο ζηελ 

θνηλσλία γεληθά, αιιά θπξίσο ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο γπλαίθαο κε ηελ εθπαίδεπζε, φπσο 

θαη ε αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζηάζεθε αξσγφο ζηελ 

εγθαζίδξπζε απηήο ηεο ζρέζεο. Αμίδεη, ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί πσο ε ζέζε ηεο γπλαίθαο 

αιιάδεη ζχκθσλα κε ην πιαίζην θάζε εζληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αθνχ είλαη δηαθνξεηηθφ ην 

επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ θεκηληζκνχ ζε θάζε έζλνο θαη δηαθνξεηηθνί νη λφκνη θαη ην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη. Θα κειεηεζεί ελδειερψο, πσο μεπεξάζηεθαλ ζηελ Διιάδα ν βηνινγηθφο 

επηθαζνξηζκφο θαη ληεηεξκηληζκφο, ν νπνίνο βάθηηδε ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαλην νη γπλαίθεο 

πξντφλ γελεηηθήο θιεξνλνκηάο. Δπηπιένλ, ζα αλαιπζεί ε δηαδξνκή απφ ηνπο αγψλεο ηνπ 

γπλαηθείνπ θηλήκαηνο θαη ηεο ππνζηήξημεο ινγίσλ θαη ππνπξγψλ παηδείαο έσο ηελ ηειηθή 

εηζαγσγή ηεο γπλαίθαο ζηελ εθπαίδεπζε. Χο έκκεζε απφξξνηα ηεο ζηαδηαθήο επίηεπμεο ηεο 

ηζφηεηαο αλάκεζα ζηα δχν θχια, απνηειεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ αξέλα ηεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο, θπξίσο κέζσ ηνπ ξφινπ ηεο δαζθάιαο, πνπ είλαη θαη ην επίθεληξν απηήο 

ηεο έξεπλαο.  

Αλ θαη ν δξφκνο πξνο ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε αλνίγεη ην 1890, κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

πξψηεο γπλαίθαο, Ησάλλαο ηεθαλφπνιη ζηε Φηινζνθηθή ζρνιή θαη έπεηηα ησλ αδειθψλ 

Παλαγησηάηνπ ην 1892 ζηελ ηαηξηθή, ε παξνχζα κειέηε ζα επηθεληξσζεί ζε δσηηθήο ζεκαζίαο 

κεηαξξπζκίζεηο, εγθπθιίνπο θιπ. ησλ πξνγελέζηεξσλ εηψλ, ησλ νπνίσλ θαξπφο είλαη ε 

                                                           
1 Β. Γειεγηάλλε θαη .Εηψγνπ (1994), Δηπαίδεοζδ ηαζ θφθμ, ζζημνζηή δζάζηαζδ ηαζ ζφβπνμκμξ 

πνμαθδιαηζζιυξ, Δθδφζεηο Βάληαο, ζεζζαινλίθε 1994, ζ 41 
2 Μ.Ζιηνχ, Δηπαζδεοηζηή ηαζ Κμζκςκζηή Γοκαιζηή, Πνξεία, Αζήλα 1984, ζ 202. 
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εηζαγσγή ηεο γπλαίθαο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε. Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε, ζα 

εμεηαζηεί ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο παηδαγσγνχ Μπξζίλεο Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, ε δσή 

θαη ην έξγν ηεο, κε βάζε ηα ζπκθξαδφκελα πάληα ηεο επνρήο ηεο, απνθεχγνληαο ηνλ 

αλαρξνληζκφ - ζχλεζεο παγίδα πνπ ελέρεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο. Μειεηάηαη ε εηζαγσγή 

ηεο Νέαο Αγσγήο ζηελ Διιάδα κέζα απφ ην ηξίηνκν έξγν ηεο θαη πσο ε Νέα Αβςβή 

απνηππψλεηαη κέζα ζηα αλαγλσζηηθά ηεο.  

 θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα θσηηζηνχλ εηο βάζνο νη αξρέο θαη ηα αίηηα ηεο 

γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη λα παξνπζηαζηεί ε εμέρνπζα πεξίπησζε κηαο εθπαηδεπηηθνχ 

εθείλσλ ησλ ρξφλσλ, ε νπνία μερψξηζε θη απηή ζην πιεπξφ θάπνησλ ιίγσλ ζπνπδαίσλ 

γπλαηθψλ δηδαζθαιηζζψλ. Σν επάγγεικα ηεο δαζθάιαο άιισζηε απνηεινχζε έλα απφ ην 

πεξηνξηζκέλν θχθιν επηινγψλ ησλ γπλαηθψλ πνπ επηζπκνχζαλ λα κνξθσζνχλ θαη λα 

εξγαζζνχλ θαζψο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ε κφξθσζε απεπζχλνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

(αλψηεξε) θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηάμε θαη έσο ηφηε ζεσξνχληαλ θαιισπηζηηθή
 
. Μέζσ ηεο 

εξγαζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη, αλαθχπηνπλ κηα ζεηξά εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. πγθεθξηκέλα: 

I. Πνηα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά γεγνλφηα νδήγεζαλ ζην λα απνιακβάλνπλ ηα 

θνξίηζηα ην δηθαίσκα ηεο εθπαίδεπζεο, ηφζν ηεο βαζηθήο φζν θαη ηεο κέζεο θαη 

αλψηεξεο;  

II. Πνηα ε δσή θαη ην έξγν ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ; 

III. Πνηα ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηε δηάδνζε ηεο Νέαο Αγσγήο, ηφζν κε ην ηξίηνκν βηβιίν ηεο 

φζν θαη κέζα απφ ηα αλαγλσζηηθά ηεο; 

1.2 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ  

Αξρηθά, αμίδεη λα ηνληζηεί πσο κε ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ θχινπ έρνπλ 

γξαθηεί βηβιία, ηα νπνία ξίρλνπλ θψο ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο επνρήο, αιιά 

ζρεδφλ ηίπνηα δελ έρεη γξαθηεί γηα ηελ πεξίπησζε απηή θαζεαπηή ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο 

Παπαδεκεηξίνπ. Γη απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνο κειέηε πξσηνγελείο 

πεγέο, φπσο άξζξα θαη έξγα ηεο ίδηαο. πγθεθξηκέλα ζα ζηαζνχκε ζηα αλαγλσζηηθά ηεο, Ζ 

πανά ημο παζδζμφ θαη ηα Παζδζά, θαζψο θαη ζην ηξίηνκν έξγν ηεο, Νέα Αβςβή ηαζ μζ ιέεμδμί 

ηδξ, κε ην νπνίν καο εηζαγάγεη ζηε λέα απηή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο, 

πξνζβάζηκε ππήξμε ε πξνζσπηθή ηεο αιιεινγξαθία ε νπνία φκσο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ έξεπλα θαζψο δείρλνπλ ηε Μπξζίλε σο άλζξσπν θαη ηηο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο, 

θαη δελ αθνξνχλ ηνχηε εδψ ηελ έξεπλα. Δμίζνπ πξνζβάζηκεο είλαη θαη νη ζεκεηψζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ζηε δηδαζθαιία ηεο, γξακκέλεο ζηε γαιιηθή θπξίσο αιιά θαη γεξκαληθή 
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γιψζζα, πνπ δείρλνπλ ηε ζπζηεκαηηθφηεηα θαη ηελ νξγάλσζε πνπ ηε δηέπλεε σο άλζξσπν θαη 

σο εθπαηδεπηηθφ. Αλαθνξηθά κε ηηο πεγέο, ηα βηβιία δειαδή πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο γπλαίθαο, αιιά θαη γηα ην ξφιν ηεο ζηελ θνηλσλία ηεο επνρήο, ζα ζηαζνχκε 

ζηα παξαθάησ: 

Α.  

Ζ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΚΟΡΗΣΗΧΝ (1830-1910) ηεο Διέλεο 

Φνπξλαξάθε, δίλεη κηα πνιχ δηαπγή εηθφλα, κέζα απφ κηα ζεηξά καξηπξηψλ, γηα ηελ 

επηθξαηνχζα άπνςε γχξσ απφ ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε θαηά ην 19
ν 

αη. Eπηπξνζζέησο, 

παξνπζηάδεη ην ελδεδεηγκέλν πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ, ηφζν ζην ζρνιείν 

φζν θαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Β.   

Ζ ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΚΟΡΗΣΗΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1830-1893), ππφ ηελ 

επηκέιεηα ηεο ηδεξνχιαο Εηψγνπ Καξαζηεξγίνπ, παξέρεη κηα ζαθή εηθφλα, γηα ηελ εμέιημε 

ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο μεθηλψληαο απφ ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαλνθξαηίαο σο ην 1893, 

φπνπ θαη έρνπκε ηελ εηζαγσγή ησλ γπλαηθψλ ζην παλεπηζηήκην. Δίλαη ηδηαηηέξσο 

θαηαηνπηζηηθφ γηα ηηο πξνγελέζηεξεο πξνζπάζεηεο πνπ δελ απέδσζαλ άκεζα θαξπνχο, αιιά 

πνπ ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ αλχςσζε ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο. 
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Γ.  

Σν βηβιίν ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΦΤΛΟ ζζημνζηή  δζάζηαζδ ηαζ πνμαθδιαηζζιυξ κε 

επηκειήηξηεο ηελ Β. Γειεγηάλλε θαη ηελ . Καξαζηεξγίνπ ππφ ηηο εθδφζεηο Βάληα, παξνπζηάδεη 

ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην δήηεκα ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια καο 

θαηαηνπίδεη γηα ηελ γπλαηθεία εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, ξίρλνληαο θσο ζε φιε ηε γθάκα 

πξνζπαζεηψλ κε ζθνπφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ εθπαίδεπζε. Δπηπξφζζεηα, 

αλαιχεη ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ ζηα αλαγλσζηηθά, ηε δεκηνπξγία ζηεξενηχπσλ θαη ηηο 

αλακελφκελεο πξνζδνθίεο γηα ηε γπλαίθα ζηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. 

Πξσηνγελείο πεγέο απνηέιεζαλ πεξηνδηθά ηεο επνρήο πξνο ηελ θαζηέξσζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο γπλαίθαο φπσο Ζ Δθδιενίξ ηςκ Κονζχκ ηεο Καιιηξξφεο Παξξέλ, φπνπ 

ζπκκεηείρε κε άξζξα θαη ε Μπξζίλε Παπαδεκεηξίνπ, ηα νπνία κειεηήζεθαλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ έξεπλα. Γείγκαηα γξαθήο ηεο απαληψληαη θαη ζην θεκηληζηηθφ 

πεξηνδηθφ Διιελίο. Δμίζνπ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε αξζξνγξαθία ηεο ζε κηα πιεηάδα ακηγψο 

παηδαγσγηθψλ πεξηνδηθψλ ηεο επνρήο φπσο ήηαλ ε Παζδεία, πμθείμ ηαζ γςή, Παζδεία ηαζ γςή, 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζε σο κέζν έθθξαζεο ησλ παηδαγσγηθψλ ηεο ηδεψλ. 

  

Εσηηθήο ζεκαζίαο ππήξμε ην ηξίηνκν έξγν ηεο Νέα αβςβή, εεςνία ηαζ ιέεμδμζ (1952) 

γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ παηδαγσγηθνχ ξεχκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο ζηελ Διιάδα, ηνπ νπνίνπ 

ζπλνπηηθή απφδνζε αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα. Δπηπξνζζέησο έκθαζε ζα δνζεί θαη ζηα 2 

αλαγλσζηηθά πνπ ζπλέγξαςε, ην πξψην κε ηίηιν Σα παζδζά α‟ δδιμηζημφ 1926 ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Μηραήι Παπακαχξν θαη ην δεχηεξν ε Υανά ημο παζδζμφ, ακαβκςζηζηυ α δδιμηζημφ θαηά 

ην έηνο 1934. 
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 1.3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Ζ παξνχζα έξεπλα αθνξά ηφζν κηα γλψζε αλαδξνκηθή, θαζψο εθθξάδεη κηα πεξαζκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα φζν θαη ηελ ησξηλή, φπσο εχζηνρα πξνζδηφξηζε ν Lucien Febvre
3
 ηελ 

ηζηνξηθή έξεπλα. ηελ ηζηνξία, ε γλψζε πξνέξρεηαη απφ ηελ έκκεζε εκπεηξία, δειαδή απφ 

ληνθνπκέληα, επηγξαθέο, έγγξαθα, επηζηνιέο, απνκλεκνλεχκαηα, άξζξα ζε εθεκεξίδεο, αθφκε 

θαη κχζνπο ή ζξχινπο φπσο ηνλίδεη ζην βηβιίν Θεςνία ηαζ Μεεμδμθμβία ηδξ Ηζημνίαξ ν 

Θεφθηινο Βέηθνο
4
.  

Σν επίθεληξν ηεο κειέηεο απηήο απνηειεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ηεο ηζηνξίαο, 

απηήο ησλ γπλαηθψλ, γηα ην μεραζκέλν κηζφ ηεο αλζξσπφηεηαο, φπσο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηηο 

θεκηλίζηξηεο ηζηνξηθνχο. Μηα ηζηνξία πνπ πεγάδεη απφ ηελ επηζπκία λα εθθξαζηεί ην 

ζπιινγηθφ ππνθείκελν γπλαίθεο
5
. Σν «άιιν» πνπ μεθίλεζε λα παξνπζηάδεηαη σο ζχκα, θη 

έθηαζε λα ηνπνζεηεζεί ζην επίθεληξν, κεηά απφ ηελ καθξά απνζηψπεζε ηνπ απφ ηελ ηζηνξηθή 

αθήγεζε. Απηή ε ηζηνξία ήξζε λα εκπινπηίζεη ηελ παξαδνζηαθή ηζηνξία, κεηαμχ άιισλ θαη κε 

λέεο πεγέο ή κε δηαθνξεηηθή – εθ λένπ εθκεηάιιεπζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ, εθκαηεχνληαο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο γπλαίθεο. Οη γπλαίθεο ζηελ ηζηνξηνγξαθία σο ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαλ 

θξηλφκελεο κνλνδηάζηαηα απφ ηνπο ηζηνξηθνχο θαη ρξεζίκεπαλ κφλν πξνο εχξεζε ζπνπδαίσλ 

«αλδξαγαζεκάησλ». Πξνζηέζεθε επίζεο, πινχζην αξρεηαθφ θαη κε πιηθφ πνπ αθνξνχζε απηφ 

πνπ παξαδνζηαθά νη άλδξεο ηζηνξηθνί ζεσξνχζαλ ηδησηηθή ζθαίξα θαη θαζεκεξηλή δσή, κε 

απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη ζεκαληηθέο πιένλ πεγέο νη δηθαζηηθέο ππνζέζεηο, αιιεινγξαθίεο, 

εκεξνιφγηα θαη θσηνγξαθίεο
6
. Καηλνηνκία απνηέιεζε θαη ε πξνζζήθε ησλ πξνθνξηθψλ πεγψλ 

κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ απφ ηελ νπηηθή ησλ γπλαηθψλ, αλ θαη θαηεθξίζε 

ηδηαηηέξσο απφ ηνπο άξξελεο ηζηνξηθνχο πσο ηάρα αληηβαίλεη ηε ζεηηθηζηηθή άπνςε πεξί 

ηζηνξηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο. πσο άιισζηε γλσξίδνπκε, ε ηζηνξία νθείιεη πάληα λα είλαη 

αληηθεηκεληθή, αιιά πάληνηε ελέρεη θαη ην ειάρηζην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν πνπ έγθεηηαη ζην φηη 

ηα γεγνλφηα είλαη δηαζιαζκέλα κέζα απφ ην ππνθείκελν πνπ ηα παξνπζηάδεη. Ζ ηζηνξία είλαη 

                                                           
3 Θεφθηινο Βέηθνο, Θεςνία ηαζ Μεεμδμθμβία ηδξ Ηζημνίαξ, Θεκέιην, Αζήλα 1987, ζ 191. 
4 Θεφθηινο Βέηθνο, Θεςνία ηαζ Μεεμδμθμβία ηδξ Ηζημνίαξ, Θεκέιην, Αζήλα 1987, ζ 191. 
5 Έθε Αβδειά Αγγέιηθα Φαξξά, ζςπδνέξ Ηζημνίεξ, Γοκαίηεξ ηαζ Φφθμ ζηδκ  Ηζημνζηή Αθήβδζδ, 

Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1997, ζ 26.  
6 Michelle Perrot, Making History‟s Women in France S.jay Kleinberg (επζι) Retrieving 

Women‟s History Changing Perceptions  of the Role of Women in Politics and society, Berg 

/Unesco, Πξνβηληελο 1988, ζζ 46-52.  
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έλαο επηιεθηηθφο κεραληζκφο, θαζψο ν ηζηνξηθφο επηιέγεη ην βαζηθφηεξν φισλ, δειαδή, κε 

πνην ζέκα ζα αζρνιεζεί.
7
 

Ζ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ φκσο είλαη θη απηή πνπ θιφληζε ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο: ηελ πεξηνδνιφγεζε, ηηο θαηεγνξίεο ηεο θνηλσληθήο αλάιπζεο θαη ηηο 

ζεσξίεο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο.
8
 

Αξρίδνληαο απφ ην ζέκα ηεο πεξηνδνιφγεζεο, αληρλεχηεθε, πσο νη ιεγφκελεο 

ζεκαληηθέο ηζηνξηθά πεξίνδνη, δείγκαηα αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, φπσο ε 

Κιαζηθή Δπνρή, ε Αλαγέλλεζε, ν Γηαθσηηζκφο, ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε πεξηιάκβαλαλ θπξίσο 

άλδξεο - επλννχζαλ ηνπο άλδξεο θαη νη γπλαίθεο απιά απνηεινχζαλ κηα κεηνςεθία ζε ζρέζε 

κε απηνχο. Χο απνηέιεζκα, νη ηζηνξηθνί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηνξζψζνπλ ηελ παξάιεηςή 

ηνπο, λα ηηο πξνζζέηνπλ σο εμαίξεζε. Ζ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ θαη ε θεκηληζηηθή 

ηζηνξηνγξαθία αλέδεημαλ απηφ ην πξφβιεκα θαη ηφληζαλ πσο γηα ηηο γπλαίθεο δελ ηζρχεη ε ίδηα 

θαηάηκεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, αθνχ κηα ηζηνξηθή πεξίνδνο κπνξεί λα απνηέιεζε θφιαθν 

πξνφδνπ γηα ηνπο άλδξεο, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο λα κελ ππήξρε θακία αληίζηνηρε εχλνηα. 

Αληηζέησο, παξαηεξείηαη ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο λα ζηεξνχληαη θάζε δηθαίσκα ηζφηεηαο θαη 

ειεπζεξίαο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ θχινπ σο θνηλσληθή θαηεγνξία, πιένλ θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ε 

παξαδνζηαθή ηζηνξία παξαγθψληδε απφ ηηο ζειίδεο ηεο ηε γπλαίθα, φρη ιφγσ ηεο γπλαηθείαο 

θχζεο ηεο, αιιά ιφγσ ηεο θνηλσληθήο ηεο ππφζηαζεο, ε νπνία ζεσξνχληαλ θαηψηεξε ηνπ 

αλδξφο. Οη γπλαίθεο νξίδνληαη σο ην «άιιν» θνηλσληθά, ην αληίζεην ηνπ άλδξα. ζνλ αθνξά 

ηηο ζεσξίεο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο, θαηαιήγνπλ πσο αλ ζεσξήζνπκε πσο ε θνηλσληθή απηή 

αιιαγή πεξηιακβάλεη θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα θχια, θαζνξίδεη ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ. 

Σνλίδεη πσο ζπλάκα κε ηελ εκθάληζε ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ κεγάιε δηάζηαζε 

κεηαμχ ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ζθαίξαο πξνθχπηεη έλαο «εγθιεηζκφο» ησλ γπλαηθψλ ζην ζπίηη 

θαη ζε κηα ζεηξά θαζεθφλησλ πνπ ππνδειψλεη ν παηξηαξρηθά επηβεβιεκέλνο ξφινο ηνπο
9
. 

Δπνκέλσο, ινγηθά πξνθχπηεη κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο κεγαιχηεξε 

θαηαπίεζε ηεο γπλαίθαο θαη αληίζηξνθα φζν πην κηθξή είλαη ε αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο, ηφζν 

πεξηζζφηεξεο ειεπζεξίεο απνιακβάλεη. Ζ γπλαίθα γηα πνιιά ρξφληα ζεσξνχληαλ ηδηνθηεζία 

                                                           
7 Θεφθηινο Βέηθνο, Θεςνία ηαζ Μεεμδμθμβία ηδξ Ηζημνίαξ, εθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα 1987, ζ 

164. 
8 Έθε Αβδειά, Αγγέιηθα Φαξξά, ζςπδνέξ Ηζημνίεξ, Γοκαίηεξ ηαζ Φφθμ ζηδκ Ηζημνζηή Αθήβδζδ, 

Δηδυζεζξ Αθελάκδνεζα, Αεήκα 1997, ζ 123.  
9 Υξηζηίλα Αλησλνπνχινπ, Κμζκςκζημί νυθμζ ηςκ δφμ θφθςκ, Καζηαληψηεο, Αζήλα 1999, ζζ 

47-54. 
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ηνπ άλδξα αθφκε θαη ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία παξαγσγήο, θαζψο ζην πξφζσπφ ηεο 

έβιεπε ηε κφλε ηνπ ηδηνθηεζία. πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη πφζν θαίξηα ππήξμε ε 

ζπκβνιή ηεο ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηζηνξία σο επηζηήκε θαη πφζα ηεο νθείιεη ελ ηέιεη ν 

θιάδνο. 

1.4 ΘΔΩΡΖΣΗΚΔ ΑΦΔΣΖΡΗΔ 

Καη’ αξράο, ν φξνο εθπαίδεπζε, ν νπνίνο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο απηήο ηεο 

εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Αξγχξε Κπξίδε ζην βηβιίν ηνπ Ζ Ακζζυηδηα ζηδκ 

Δθθδκζηή Δηπαίδεοζδ ηαζ δ Πνυζααζδ ζημ Πακεπζζηήιζμ, ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: «υηζ πνυηεζηαζ 

βζα έκακ ημζκςκζηυ εεζιυ πμο επζηεθεί έκα ζφκμθμ θεζημονβζχκ πμο δ ημζκςκία εεςνεί 

απαναίηδηεξ βζα ηδκ φπανλή ηδξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή οθμπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ. Ζ ζπέζδ, 

θμζπυκ ιεηαλφ ημζκςκίαξ ηαζ εηπαίδεοζδξ είκαζ αιθίδνμιδ: δ ημζκςκία ελοπδνεηεί ημοξ 

θεζημονβζημφξ ηδξ ζηυπμοξ ιέζα απυ ηδκ φπανλδ ηςκ δμιχκ ηαζ πνμτπμεέηεζ έκα ηφπμ 

ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ».
10

 Δπίζεο, ζηνλ ηίηιν ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο γπλαίθα, άξα ελππάξρεη 

ε δηάθξηζε αξζεληθνχ ζειπθνχ θαη θαη’ επέθηαζε ν φξνο θχιν. ηαλ ιέκε θχιν δελ 

αλαθεξφκαζηε επηδεξκηθά ζηε βηνινγηθή δηάθξηζε, θάλνπκε αλαγσγή ζην θνηλσληθφ θχιν 

(gender), δειαδή ζην θχιν ην νπνίν είλαη θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά 

θαηαζθεπαζκέλν θαη γηα ην νπνίν έγηλε ελδειερήο δηάινγνο θαη έιαβαλ ρψξα κεγάιεο 

αςηκαρίεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή θαη ζε φιν ην θάζκα ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θη φρη κφλν ζηελ επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο
11

. Ο φξνο θχιν έρεη 

απνζπλδεζεί απφ αθξαηθλείο αληηιήςεηο ηνπ θεκηληζκνχ. Αληηζέησο, ελέρεη ζεκαζηαθφ θνξηίν 

πνπ νπζηαζηηθά αθνξά θαη ηα δχν θχια ηφζν ην ζειπθφ φζν θαη ην αξζεληθφ, ηα νπνία 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Δδψ επηιέρζεθε ε ιέμε γπλαηθψλ, θαζψο είλαη πιένλ θνηλψο 

απνδεθηφ πσο νη γπλαίθεο απνηεινχλ έγθπξα ηζηνξηθά ππνθείκελα. Δπίζεο, απηφ πνπ έρεη 

νπζηαζηηθά αγλνεζεί δελ είλαη νη ίδηεο νη γπλαίθεο, αιιά νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη 

κεηαμχ ηνπ ίδηνπ. Πάγην θαη δηαρξνληθφ αίηεκα απνηειεί ε ηζηνξία λα εκπεξηέρεη ην θχιν θη 

απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ.
12

 

ζνλ αθνξά ην θνηλσληνινγηθφ ππφβαζξν ηεο ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ, νη θεκηλίζηξηεο 

ηζηνξηθνί έρνπλ αλαδείμεη θπξίσο ηξείο θνηλσληνινγηθέο ζέζεηο γχξσ απφ ην θχιν. Ζ πξψηε 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ακθηιεγφκελν φξν παηξηαξρία, ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελo απνδίδεη 

                                                           
10 Αξγχξεο Κπξίδεο, Ακζζυηδηα ζηδκ Δθθδκζηή Δηπαίδεοζδ ηαζ δ Πνυζααζδ ζημ Πακεπζζηήιζμ, 

Gutenberg Κψζηαο θαη Γηψξγνο Γαξδάλνο 1997, Δθπαίδεπζε Διιάο, ζ 19. 

11 Αζελά Αζαλαζίνπ, Φειζκζζηζηή εεςνία ηαζ Πμθζηζζιζηή ηνζηζηή, Νήζνο, Αζήλα 2006, ζ 34. 
12 Έθε Αβδειά, Αγγέιηθα Φαξξά, ζςπδνέξ Ηζημνίεξ, Γοκαίηεξ ηαζ Φφθμ ζηδκ Ηζημνζηή 

Αθήβδζδ, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1997, ζ 429. 
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ζπλνπηηθά ε Adrienne Rich σο: «έκα ημζκςκζηυ μζημβεκεζαηυ, ζδεμθμβζηυ πμθζηζηυ ζφζηδια ζην 

μπμίμ μζ άκδνεξ είηε ιε ηδκ δφκαιή ημοξ ηαζ ηδκ απεοεείαξ πίεζδ είηε ιε ηδκ πανάδμζδ, ημοξ 

κυιμοξ, ηδ βθχζζα, ηζξ ζοκήεεζεξ, ηδκ εηπαίδεοζδ, ημκ ηαηαιενζζιυ ηδξ ενβαζίαξ, ηαεμνίγμοκ ημ 

νυθμ πμο παίγμοκ ή πμο εα παίλμοκ μζ βοκαίηεξ..»
13

. 
 
Πην ειεχζεξα, αξγφηεξα, ζήκαηλε ηελ 

αλδξηθή ππεξνρή θαη έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 60 ζε πιεζψξα θεηκέλσλ 

γχξσ απφ ην θεκηληζκφ.
 
Ζ δεχηεξε ζέζε απνηειεί απφηνθν ηνπ καξμηζκνχ θαη βιέπεη ηε ζέζε 

ηεο γπλαίθαο σο δεκηνχξγεκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, θαζψο ε γπλαίθα δελ απνηειεί 

θαλ κέξνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, παξά κφλν ν άλδξαο. Αληηζέησο, εθείλε αλαγθάδεηαη λα 

ζπλδέεηαη κφλν κε ην νηθηαθφ- ηδησηηθφ ζθέινο ηεο δσήο, κε έρνληαο ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε 

δεκφζηα ζθαίξα
14

. Καη ηέινο ε ηξίηε ζέζε, πξντφλ κεηαδνκηζκνχ, βαζηά επεξεαζκέλε απφ ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπ Μηζέι Φνπθψ, ππνδεηθλχεη ηελ κε χπαξμε ελφο εληαίνπ ππνθεηκέλνπ θαη σο 

εθ ηνχηνπ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν γπλαίθεο πνπ δξα εληαία, αθνχ θη 

απηφ απνηειεί κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή.
15

 

ηε θεκηληζηηθή έξεπλα, γηα ην ζέκα ηνπ θχινπ ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα, 

θπξηαξρνχλ ηξείο ηάζεηο: ν θηιειεχζεξνο θεκηληζκφο, ν καξμηζκφο θαη ηέινο ν ξηδνζπαζηηθφο 

θεκηληζκφο. 

Αξρηθά, ε θηιειεχζεξε άπνςε έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο παξάιιεια κε ηελ άλνδν ηεο 

αζηηθήο ηάμεο θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ θεκηληζκνχ 

απηφ ζήκαηλε απαίηεζε ησλ γπλαηθψλ θηήζεο ίζσλ δηθαησκάησλ κε ηνπο άλδξεο ηφζν ζηελ 

εθπαίδεπζε φζν θαη ηελ αξέλα ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. Οη λέεο θηιειεχζεξεο θεκηλίζηξηεο 

φκσο ζεσξνχλ πσο αλ θαη ζεσξεηηθά θαηνρπξψζεθε ε ηζφηεηα, απηφ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, εθφζνλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο νηθνγέλεηαο δηαησλίδνληαη ζηεξεφηππα, 

δειαδή πξφηππα πνπ δίλνληαη ζην παηδί γηα ηαχηηζε πνπ πεξηθιείνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο 

θαη πξνζδνθίεο απφ ην θάζε θχιν.
16

 Θεσξνχλ πσο γηα λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή ηζφηεηα 

νθείινπλ λα θαηαξγεζνχλ ηα ζηεξεφηππα πνπ ππνδνπιψλνπλ ηα θχια ζε πξνθαζνξηζκέλεο 

λφξκεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Ο θηιειεπζεξηζκφο δελ έρεη σο έξεηζκα νχηε ηελ ηζηνξηθή δνκή 

νχηε θαη ηελ θνηλσληθή, αιιά έρεη ςπρνινγηθή πξνέιεπζε. Οη πξνηάζεηο ηνπ έγθεηληαη ζην 

                                                           
13 Hilary Lips, sex and gender Mayfield.publ.Company California 1988, ζ 45. 
14 Έθε Αβδειά, Αγγέιηθα Φαξξά, ζςπδνέξ Ηζημνίεξ, Γοκαίηεξ ηαζ Φφθμ ζηδκ Ηζημνζηή 

Αθήβδζδ, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1997, ζζ 44 – 45. 
15 Έθε Αβδειά, Αγγέιηθα Φαξξά, ζςπδνέξ Ηζημνίεξ, Γοκαίηεξ ηαζ Φφθμ ζηδκ  Ηζημνζηή 

Αθήβδζδ, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1997, ζ 5712  

Β. Γειηγηάλλε, ηδεξνχια Εηψγνπ - Καξαζηεξγίνπ, Δηπαίδεοζδ ηαζ θφθμ Ηζημνζηή Γζάζηαζδ ηαζ 

φβπννλνο Πξμαθδιαηηζκφο, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζ 29. 
16 Β. Γειηγηάλλε, ηδεξνχια Εηψγνπ - Καξαζηεξγίνπ, Δηπαίδεοζδ ηαζ θφθμ Ηζημνζηή Γζάζηαζδ 

ηαζ φβπννλνο Πξμαθδιαηηζκφο, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζζ 26 – 27. 
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γεγνλφο πσο γηα λα θαηαξξηθζνχλ ηα ζηεξεφηππα, απαηηείηαη εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα θαη 

επηδίσμε απφ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ ζηαδηνδξνκηψλ πνπ δελ είλαη ζπλπθαζκέλεο θαη 

πξνζδηνξηζκέλεο απφ ην θχιν ηνπο. Σνλ λενθηιειεπζεξηζκφ δηαδέρζεθε ν ξηδνζπαζηηθφο, ν 

νπνίνο ζεσξεί a priori δεδνκέλεο ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πίζσ απφ ηα θχια θαη ν ζνζηαιηζηηθφο 

πνπ αλαδεηά ηηο αηηίεο αλαπαξαγσγήο πίζσ απφ ηελ άληζε εθπαίδεπζε.  

Αθνινπζεί ν Μαξμηζκφο, ν νπνίνο βαζίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζηελ θνηλσληθή ηάμε θαη 

ζηνλ θαπηηαιηζκφ, ν νπνίνο νδεγεί ζε άληζν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο ζηα δχν θχια κε ηελ 

γπλαίθα λα κε ζεσξείηαη ελεξγφ εξγαηηθφ δπλακηθφ φπσο ν άλδξαο, αληηζέησο λα ζπαηαιά 

ελέξγεηα ζηελ νηθηαθή εξγαζία. Ζ ηδενινγία φπσο δήισλε ν Αιηνπζέξ είλαη ν κεραληζκφο πνπ 

καο πεξλά αζπλείδεηα κελχκαηα θαη καο θάλεη λα ζεσξνχκε θάπνηα πξάγκαηα σο 

παξαδεδεγκέλεο αιήζεηεο
17

. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζα απφ ην ζρνιείν, δειαδή ηελ 

εθπαίδεπζε ε νπνία αλαπαξάγεη ηελ ηζρχνπζα θνηλσληθή δνκή θαη ηηο αληηιήςεηο γχξσ απφ 

απηήλ. Ο καξμηζκφο ζχκθσλα κε ηνλ Arnot είλαη: «δ ακάθοζδ, ζζημνζηά, αθθά ηαζ ιέζα απυ ηδ 

ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα ηδξ επίζδιδξ ζδεμθμβίαξ ηαζ.. δ ακάθοζδ ηςκ ζπέζεςκ ακάιεζα ζηδ 

βοκαζηεία εηπαίδεοζδ ηαζ ηδ βοκαζηεία ιζζεςηή ενβαζία 
18

» Γειαδή, ν καξμηζκφο ζεσξεί πσο ε 

εθπαίδεπζε απνδίδεη σο κφλε αηηία ηεο κεηνλεθηηθήο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ηνλ θαπηηαιηζκφ, θαη 

πσο ε θνηλσληθή αλαπαξαγσγή ειινρεχεη ζηελ εθπαίδεπζε. Πξψηνο ν καξμηζκφο ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ φξν παηξηαξρία, αιιά ζην πιαίζην πάληα ηεο ηαμηθήο δηαζηξσκάησζεο. αθψο απνδέρεηαη 

πσο ε παηξηαξρία πξνυπήξρε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, αιιά ζεσξεί πσο ν θαπηηαιηζκφο έθαλε λφξκα 

ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηνπο άλδξεο ζχκθσλα κε ηε Μac Donald.
19

 Ζ 

ζέζε ηνπο έρεη θαηεγνξεζεί σο πεζηκηζηηθή αλ πξνζηξέμεη θαλείο ζηε ζέζε ηνπο πσο γηα λα 

αιιάμεη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα αιιάμνπλ νη δνκέο, άξα ην ζρνιείν είλαη έλα είδνπο 

«θεξέθσλνπ» ησλ δνκψλ, κε απνηέιεζκα ε αιιαγή λα θαζίζηαηαη νπηνπηθή. Δπίζεο, ζην 

πιάλν ηνπο δελ ππάξρεη θαζφινπ ρψξνο γηα αληηζηάζεηο-αληηδξάζεηο θαη ζεσξνχλ πσο φινη 

είλαη θαζππνηαγκέλνη δνπιηθά ζην ζέιεκα ησλ δνκψλ. 

Σξίηνο θαη εμίζνπ ζεκαληηθφο ν ξηδνζπαζηηθφο θεκηληζκφο παίξλεη ηελ παηξηαξρία θαη 

ηελ θαζηζηά θεληξηθφ άμνλα ησλ εξκελεηψλ ηνπ. Ζ παηξηαξρία είλαη νπζηαζηηθά ε αλδξηθή 

εμνπζία θαη ε επηβνιή ηνπο πάλσ ζηηο γπλαίθεο, ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο, ζηελ νηθνγέλεηα, 

ζηελ πνιηηηθή, ζηελ επηζηήκε θιπ. Οη ξηδνζπάζηξηεο, ζε αληίζεζε κε ηηο καξμίζηξηεο 

                                                           
17 Λνπί Αιηνπζέξ, (κηθ. Ξελνθψληαο Γηαηαγάλαο), Θέζεζξ,Θεκέιην, Αζήλα 1983, ζζ 83-86. 
18 Μ.Αrnot, Culture and political economy:dual perspectives in sociologyof women‟s education 

educational  analysis 3 no1 1981, ζζ 97—116. 
19 Μac Donald, Social cultural reproduction and women‟s education ζην R deem op 1980, ζζ 

13-25. 
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θεκηλίζηξηεο, ζεσξνχλ ηνλ θαπηηαιηζκφ απφηνθν ηεο παηξηαξρίαο, άξα θαη πξνυπάξρεη θαη 

πθίζηαηαη ζε θάζε είδνπο θνηλσλίαο. Οη ξηδνζπάζηξηεο βιέπνπλ επίζεο, ην ζρνιείν σο ρψξν 

αλαπαξαγσγήο φρη γεληθά ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ αιιά ζπγθεθξηκέλα ηεο παηξηαξρίαο.
20

 

1.5 ΗΣΟΡΗΚΟ-ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1.5.1 ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ζ θξνληίδα γηα ηελ εθπαίδεπζε,ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ γίλεηαη 

εκθαλήο ήδε απφ ην 1822 φπνπ ε πεινπνλλεζηαθή γεξνπζία δηαθήξπηηε «ιδ ἀιεθήζεηε ηδκ 

παζδείακ ηῶκ αβαπδηῶκ ζαξ ηέηκςκ ἀννέκςκ ηε εδθέςκ..»
21 

 Σν 1825 ιεηηνπξγεί ην πξψην 

αιιεινδηδαθηηθφ ζρνιείν γηα θνξίηζηα, κε δηδάζθαιν ηνλ Ν. Νηθεηφπνπιν, «Σν ζρνιείν 

θνξαζίδσλ»
22

. Σελ ίδξπζε αιιά θαη ηελ ζπληήξεζή ηνπ αλέιαβε ε Φηιφκνπζνο εηαηξεία, ε 

νπνία ζπζηήζεθε ην 1813 κε πξσηνβνπιία ηνπ Πέηξνπ Ρεβειάθε, Ηψαλλε Μαξκαξνηχξε, 

Αιέμαλδξνπ Λνγνζέηε θαη Γεψξγηνπ νθηαλνχ. θνπφο ηεο ήηαλ λα δηαθσηίζεη ηνπο έιιελεο 

κέζσ ηεο ίδξπζεο ζρνιείσλ γηα θνξίηζηα φπσο, ην ζρνιείν ηνπ Παξζελψλα, ην 

αιιεινδηδαθηηθφ ηεο χξνπ θαη ηεο Αίγηλαο
23

. Δπίζεο, καζήηξηεο ππάξρνπλ θαη ζηα ζρνιεία 

ηνπ Ναππιίνπ θαη ηνπ Άξγνπο. Θεζκηθά δελ πξνβιέπνληαλ ε ζπλεθπαίδεπζε, άηππα κφλν 

γηλφηαλ ζε κηθξέο ειηθίεο, κε ην λφκν ηνπ 1834
24

 λα νξίδεη θάηη πνπ δελ θαηέζηε πάληα δπλαηφ, 

δειαδή, λα δηδάζθνληαη ρσξηζηά ηα αγφξηα απφ ηα θνξίηζηα. Αληηδξάζεηο ππήξμαλ αθφκε θαη 

γηα ην ζέκα ηεο ζπζηέγαζεο, πφζν κάιινλ γηα ηε ζπλδηδαζθαιία φπσο βιέπνπκε ζε εγθχθιην 

ηνπ ππνπξγνχ . Βιάρνπ ην 1852, ν νπνίνο ραξαθηεξηζηηθά δειψλεη: «μὐδείξ δφκαηαζ ημο 

θμζπμφ ἐκ ηῶ αοηῶ μἱηήιαηζ κα δζαηδνή δζδαηηήνζμκ ἁννέκςκ ηαζ ημναζίδςκ..»
25

 . 

Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1856-57 ην 10,2 πνπ θνηηνχζαλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν ήηαλ 

θνξίηζηα θαη ην 13,5% ζην δεκνηηθφ, ελψ κηα δεθαεηία αξγφηεξα ην πνζνζηφ απμήζεθε θη 

                                                           
20 Β. Γειηγηάλλε, ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Δηπαίδεοζδ ηαζ θφθμ Ηζημνζηή Γζάζηαζδ 

ηαζ φβπννλνο Πξμαθδιαηηζκφο, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζ 40.                                                                                                                                                              
21 ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ Μέζδ Δηπαίδεοζδ ηςκ ημνζηζζχκ ζηδκ Δθθάδα (1830-

1893), ζζημνζηυ ανπείμ εθθδκζηήξ κεμθαίαξ, βεκζηή βναιιαηεία κέαξ βεκζάξ, Αεήκα 1986, ζ 40.                                                                                  
22 Θενθάλεο Υαηδεζηεθαλίδεο, Ηζημνία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ (1821-1986), Δθδφζεηο 

Παπαδήκα, Αζήλα 1986, ζ 43. 
23 φ.π. ζ 66. 
24 Νφκνο 6/18 Φεβξνπαξίνπ 1834 «Πεξί δεκνηηθψλ ζρνιείσλ» κε βάζε ηνλ Γαιιηθφ Νφκν 28 

Ηνπιίνπ 1833. 
25 Τπνπξγηθή εγθχθιηνο (πεξί ζπζηάζεσο ζρνειίσλ ησλ θνξαζίσλ) 4 Ννεκβξίνπ 1852, Γ. 

Βελζχινο, Θεζιμθυβζμκ, ηφκνο Α, κέξνο Γ, ζ 199. 
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έθηαζε ηελ ηάμε ηνπ 17,1%.
26

 Σν 1856 κάιηζηα φπνπ ππνπξγφο δηεηέιεζε ν θ.Υξηζηφπνπινο, 

βιέπνληαο λα απμάλνληαη ηα ζρνιεία ζειέσλ (ησλ νπνίσλ ε ίδξπζε επαθηφηαλ ζηνλ θάζε 

δήκν), ηνλίδεη πσο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο δηδαζθάιηζζεο. Ζ παξνπζία ησλ θνξηηζηψλ, έζησ 

θαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, παξακέλεη κεδακηλή φπσο καο ηελ παξνπζηάδεη ν 

αλψηεξνο εθπαηδεπηηθφο Υαξίζηνο Παπακάξθνπ, νξηζκέλνο επηζεσξεηήο θαηά ην έηνο 1885 

κέζα απφ ηελ ζχλνςε «ημ εήθο θφθμκ μοδαιχξ μοδαιμφ θμζηα εζξ ηα ζπμθεία».
27

 Ζ Μέζε φκσο 

εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ αλάγεηαη ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, θαηά θχξην ιφγν δπηηθψλ 

ηεξαπνζηφισλ θαη θηιειιεληθψλ ζσκαηείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ  πνιηηεία λα ζπκκεηέρεη 

κφλν κε ηε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ νη απφθνηηεο- ππνςήθηεο 

δηδαζθάιηζζεο ην πηπρίν ηνπο. 

Καηά ην έηνο 1854 ιεηηνπξγνχζαλ ηα αλψηεξα ζρνιεία Hill, Korck, θαη Αξζάθε ζηελ 

Αζήλα, Βνξέιε ζηελ Πάηξα, Hildner Καη Μαγθάθε ζηελ Δξκνχπνιε ζχκθσλα κε ζηνηρεία 

ηνπ Τπνπξγείνπ.
28 

Αλ θαη ν λφκνο φξηδε πσο ην Γηδαζθαιείν (ηδξπζέλ ην 1834 ζην Ναχπιην) 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθπαίδεπζε δαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ, απηφ δελ έγηλε πνηέ πξάμε, 

θαζψο ηφζν ε θνηλσλία φζν θαη ην θξάηνο ήηαλ δηζηαθηηθνί ή θαη αξλεηηθνί απέλαληη ζηε 

ζπλεθπαίδεπζε. Ζ Φηιεθπαηδεπηηθή εηαηξεία
29

, ηδξπζείζα ην 1836, ζηφρεπε επίζεο ζην λα 

δψζεη ζηνηρεηψδε αιιά θαη αλψηεξε εθπαίδεπζε ζηα θνξίηζηα, ηε δεχηεξε φκσο χζηεξα απφ 

θαηαβνιή δηδάθηξσλ, θη φρη ρακειψλ θαη κε ηηο ππνηξνθίεο λα δίδνληαη θαη ζε καζήηξηεο πνπ 

δελ ην είραλ αλάγθε. ηφρνο ηεο ήηαλ λα κνξθψζεη δαζθάιεο αιιά θαη λα πξνζθέξεη ζπλάκα 

«δηαθνζκεηηθή» κφξθσζε ζηηο θφξεο ησλ πινπζίσλ νηθνγελεηψλ θαη κάιηζηα κε θνηλφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην νπνίν δηαθνξνπνηνχληαλ κφλν θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν ζηελ 

παξαθνινχζεζε ζεσξίαο θαη εθαξκνγήο ηεο αιιεινδηδαθηηθήο γηα ηηο ππνςήθηεο 

δηδαζθάιηζζεο. Σν 1861 ην Παξζελαγσγείν ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο 

ην επίζεκν δηδαζθαιείν Θειέσλ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ φκσο νη επηζεσξεηέο 

παξαηήξεζαλ πσο νη απφθνηηνη θαη δε νη δηδαζθάιηζζεο δελ πιεξνχζαλ ηα πξνζφληα πνπ 

ππνηίζεηαη φηη απέθηεζαλ θαηά ηε καζεηεία ηνπο, θάηη ην νπνίν παξαηεξνχκε ζηελ έθζεζε ηνπ 

                                                           
26 Αιέμεο Γεκαξάο, Ηζημνία ηδξ  Νεμεθθδκζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημ ακαημπηυιεκμ άθια, Μεηαίρκην, 

Αζήλα 2013, ζ 38.                                                                                                                                                                                                      
27 Αιέμεο Γεκαξάο, Ηζημνία ηδξ  Νεμεθθδκζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημ ακαημπηυιεκμ άθια, Μεηαίρκην, 

Αζήλα 2013, ζζ 74-75.                                                                                                                                                                                         
28 ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ Μέζδ Δηπαίδεοζδ ηςκ ημνζηζζχκ ζηδκ Δθθάδα (1830-

1893), ζζημνζηυ ανπείμ εθθδκζηήξ κεμθαία, βεκζηή βναιιαηεία κέαξ βεκζά, Αζήλα 1986, ζ 13 . 
29 Ζ Φηιεθπαηδεπηηθή εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1836 κε ζηφρν ηελ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ηνπ ιανχ 

θαη ζπγθεθξηκελα ησλ γπλαηθψλ. Σν 1837 ιεηηνχξγεζε ην πξψην ηεο ζρνιείν ζηελ Αζήλα. Σα 

ζρνιεία ηεο δηαθξίλνληαλ γηα ην αλψηεξν επίπεδν κφξθσζεο πνπ παξείραλ θπξίσο ζηηο 

κέιινπζεο δηδαζθάιηζζεο. Μαξία Βατάλε, Μζηναζζαηζηυξ Δθθδκζζιυξ ηαζ Φζθεηαπζδεοηζηή 

εηαζνεία,1836 – 1900, Δθδφζεηο ελψζεσο κπξλαίσλ, Αζήλα 2003, ζ 18. 
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επηζεσξεηή Γ.Παπαβαζηιείνπ γηα ην λνκφ Αξθαδίαο ην 1872 λα δειψλεη ηα θάηνζη: « αἱ 

δζδαζηάθζζζαζ αἱ πθείζηαζ ηῶκ ἐη ημῦ Ανζαηείμο ἀπμθουιεκςκ, εἰζί θίακ ἀβνάιιαημζ ηαζ ὀοπί 

ὡξ πνμζήηεζ ημῖξ δζδαζηάθμζξ ιμνθςιέκαζ»
30

, «μἱ δαζηάθεξ ὑζηενμφζζ ηαηά ηάξ βκχζεζξ μὔηε 

εεςνδηζηχξ δζδαπεείζαζ ἐπανηχξ μφηε πναηηζηχξ ἀζηδεείζαζ ἐκ ηῷ ἔνβῳ» ζχκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηνπ Γ.Πεηξίδε ζηε χξν ην 1880. 
31

 

Γλσξίδνπκε πσο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ δηδαζθαιηζζψλ ήηαλ ππνδεέζηεξν 

εθείλνπ ησλ δαζθάισλ αιιά θαη ηα ρξφληα θνίηεζεο ήηαλ ιηγφηεξα, ζπγθεθξηκέλα 4-6ησλ 

γπλαηθψλ, ελψ ησλ αλδξψλ 7
32

. Καη ζηα παξζελαγσγεία ήδε απφ ην 1869, κεηψλνληαη νη ψξεο 

ησλ καζεκαηηθψλ φζν πξνρσξνχλ νη ηάμεηο.
33

 ζν πεξλά ν θαηξφο αλαδεηνχλ νπζηαζηηθή 

εθπαίδεπζε ζην παξζελαγσγείν, ηδηαηηέξσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο πξψηεο γπλαίθαο ζηε 

Φηινζνθηθή ζρνιή ην 1890, Ησάλλαο ηεθαλφπνιη. Ζ ηεθαλφπνιη δελ ήηαλ ε πξψηε γπλαίθα 

πνπ πξνζπάζεζε λα πξάμεη ηνχην. Πξίλ απφ απηή πξνζπάζεζε ε εβαζηή Καιηζπέξε, ε νπνία 

αληηκεηψπηζε πιεζψξα αληηδξάζεσλ, θαη αλη’ απηνχ γξάθηεθε ζηε Φηινζνθηθή ηνπ Παξηζηνχ. 

Λνγηθφο ν απνθιεηζκφο ηεο, αλ αλαινγηζηνχκε πσο ζχκθσλα κε ην δηάηαγκα ηεο 26εο 

Απξηιίνπ 1837 γηα λα εηζαρζεί θάπνηνο ζην παλεπηζηήκην φθεηιε λα έρεη απνιπηήξην 

γπκλαζίνπ ή λα δψζεη εμεηάζεηο, θάηη πνπ απαηηνχζε θνπηψδε πξνζπάζεηα απφ ηα θνξίηζηα. 

Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ δηέθεξε θαη κάιηζηα ην δηθφ ηνπο ήηαλ απινπζηεπκέλν θαη 

θαη’ επέθηαζε ππνδεέζηεξν, απαηηψληαο κεγάιε πξνεηνηκαζία γηα καζήκαηα πνπ δελ είραλ 

θαλ δηδαρζεί. Με απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη θαη δηάζεζε ρξφλνπ, αιιά θαη δηάζεζε ελφο 

δηφινπ επθαηαθξφλεηνπ πνζνχ γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία. 

Απηφ πνπ φκσο άλνημε ην δξφκν γηα εηζαγσγή θνηηεηξηψλ ζην παλεπηζηήκην, είλαη ν 

λφκνο ΒΣΒ΄ηεο 12εο Ηνπιίνπ 1895 πνπ φξηδε πσο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή είλαη ε 

θνίηεζε ζηελ ηέηαξηε ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ: «ἀθθ‟ ὀοδεκί ἐπζηνέπεηαζ κα ὑπμζηή ηδκ 

ἀπμθοηήνζμκ ἀπυ βοικαζίμο ἐλέηαζζκ, ἄκ ιδ δμηζιαζεείξ ηαηεηάπεδ έκ ηεηάνηδ(ἀκςηάηδ) ημῦ 

βοικαζίμο ηάλεζ ηαζ δζήημοζεκ ὡξ ηαηηζηυξ ιαεδηήξ ηα ηῆξ ηάλεςξ ηαφηδξ ιαεήιαηα ἐκ ηζκί 

δδιμζίῳ βοικαζίῳ»
34

 θάηη πνπ έδσζε ην ρψξν ζηηο καζήηξηεο λα θνηηήζνπλ ζην γπκλάζην ησλ 

αγνξηψλ θαη λα απνθχγνπλ ην δπζβάζηαθην ησλ εμεηάζεσλ. Οη θνηηήηξηεο άξρηζαλ λα 

                                                           
30 ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ Μέζδ Δηπαίδεοζδ ηςκ ημνζηζζχκ ζηδκ Δθθάδα (1830-

1893), ζζημνζηυ ανπείμ εθθδκζηήξ κεμθαία, βεκζηή βναιιαηεία κέαξ βεκζά, Αεήκα 1986, ζ 159.               
31 φ.π. ζ 159. 
32 φ.π. ζζ 117-118. 
33 φ.π. ζ 107. 
34 Νφκνο ΒΣΒ΄ηεο 12εο Ηνπιίνπ 1895 Γειηγηάλλε, ηδεξνχια Εηψγνπ Καξαζηεξγίνπ, 

Δηπαίδεοζδ ηαζ θφθμ Ηζημνζηή Γζάζηαζδ ηαζ φβπνμκμξ Πνμαθδιαηζζιυξ, Δθδφζεηο Βάληαο, 

Θεζζαινλίθε 1994, ζ 340.   
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εηζάγνληαη ζην παλεπηζηήκην, αιιά θαη πάιη απηή ε πξνζέιεπζε ήηαλ ειάρηζηε ζε ζρέζε κε 

εθείλε ησλ θνηηεηψλ, θαζψο εθείλεο αληηπξνζψπεπαλ κφιηο  ην 1,4% θαηά ηελ πεξίνδν 1890-

1920. 

Δθείλε ε πεξίνδνο ππήξμε θαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε ελ γέλεη, αθελφο 

ιφγσ ηεο ίδξπζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ νκίινπ ην 1910
35

 κε εγέηεο ηνλ Γεκήηξε Γιελφ, 

Αιέμαλδξν Γεικνχδν θαη Μαλψιε Σξηαληαθπιιίδε, ν νπνίνο ζηφρεπε ζηελ αλακφξθσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη πξνσζνχζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ δεκνηηθηζκφ. Καη αθεηέξνπ εμαηηίαο ηεο 

ίδξπζεο ελφο λένπ θξαηηθνχ ηδξχκαηνο, ηνπ Γηδαζθαιείνπ Μέζεο Δθπαηδεχζεσο πνπ ζθνπφ 

είρε ηε « ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή παηδαγσγηθή κφξθσζηο ηῶλ ιεηηνπξγῶλ ηῆο Μέζεο 

Δθπαηδεχζεσο» ζχκθσλα κε ην λφκν ΓΦΗΖ΄(3718) ηνπ ίδηνπ έηνπο
36

 θαη ην νπνίν ιεηηνχξγεζε 

σο αληηζηάζκηζκα ηνπ ζπληεξεηηζκνχ πνπ δηαθαηείρε ην Παλεπηζηήκην. εκαληηθά γηα ηελ 

επνρή ήηαλ θαη ηα λνκνζρέδηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία, κε 

πξψην ην λφκν 4029 «πεξί ἐξγαζίαο γπλαηθψλ θαη ἀλειίθσλ» (1912).
37

 Απηή ε πξνζπάζεηα 

ζπλερίζηεθε θαη ην 1913 κε ππνπξγφ ηνλ Ησάλλε Σζηξηκψθν
38

, ν νπνίνο ήζειε, κεηαμχ άιισλ 

ξεμηθέιεπζσλ κέηξσλ, λα πξνσζήζεη θαη ηελ εμάρξνλε εθπαίδεπζε σο ππνρξεσηηθή, φκσο ε 

κεηαξξχζκηζε απηή δελ ηειεζθφξεζε.  

Σν Φιεβάξε ηνπ 1918 νξίζηεθε επηηξνπή γηα ηε ζπγγξαθή αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ λεσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εθδφζεθαλ ελ ηέιεη δεθαηξία 

αλαγλσζηηθά γξακκέλα πάληα ζηε δεκνηηθή, απφ ηα νπνία δηάιεγε ν δάζθαινο πνην ζα 

δηδάμεη.
39

 Με ηελ θπβέξλεζε Ράιιε φκσο αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηνπ σο ππνπξγφο 

παηδείαο ν Θφδσξνο Εαΐκεο, ν νπνίνο ήην ππέξ ηεο θαζαξεχνπζαο θη απαηηεί αθφκε θαη ηελ 

θαχζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηε δεκνηηθή θαηά ην έηνο 1921. Σν έηνο 1922 κε ηελ 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηνλ θαηαπνληηζκφ ηεο Μεγάιεο Ηδέαο ηνπ Διεπζέξηνπ 

                                                           
35 Γειηίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νκίινπ, ηφκνο Α΄, ηρ 1, ζ 5. 
36 Νφκνο ΓΦΗΖ΄(3718) 1910, «Πενί παζδαβςβζηήξ ιμνθχζεςξ ηαζ δμηζιαζίαξ ηςκ θεζημονβχκ 

ιέζδξ εηπαζδεφζεςο», Αιέμεο Γεκαξάο, Ηζημνία ηδξ  Νεμεθθδκζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημ 

ακαημπηυιεκμ άθια, Μεηαίρκην, Αζήλα 2013, ζ 132.                                                                                                                                                                                              
37 Β. Γειηγηάλλε, ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Δηπαίδεοζδ ηαζ θφθμ Ηζημνζηή Γζάζηαζδ 

ηαζ φβπνμκμξ Πνμαθδιαηζζιυξ, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζ 348.    
38 Γηάηαγκα 1ε επηεκβξίνπ 1913 (ππνπξγφο παηδείαο Γ. Σζηξηκψθνο), «ςνμθυβζμκ πνυβναιια 

ελαηάλζμο δδιμηζημφ ζπμθείμο». 

20 Ννεκβξίνπ 1913, Δζζδβδηζηή έηεεζδ κμιμζπεδίμο, «πενί ζημζπεζςδμοξ δδιμηζηήξ 

εηπαζδεφζεςξ» 
39 Αιέμεο Γεκαξάο, Ηζημνία ηδξ  Νεμεθθδκζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημ ακαημπηυιεκμ άθια, Μεηαίρκην, 

Αζήλα 2013 ζζ 152-154. 
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Βεληδέινπ, θέξλεη ην «δάζθαιν ησλ δχν καξηχξσλ»
40

, δειαδή, ειιείςεη απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ, φπνηνο ήζειε απηναπνθαινχληαλ δάζθαινο αξθεί λα είρε δχν κάξηπξεο. Μεηαμχ 

άιισλ, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ θη απηά ηα θαηλφκελα, αλαιακβάλεη ν Γεικνχδνο ηε δηεχζπλζε 

ηνπ Μαξαζιείνπ δηδαζθαιείνπ
41

, θαη ηδξχεηαη ε Παηδαγσγηθή Αθαδεκία
42

, κε ζθνπφ ηελ δηεηή 

κεηεθπαίδεπζε πηπρηνχρσλ παλεπηζηεκίνπ γηα λα γίλνπλ θαζεγεηέο δηδαζθαιείσλ, κε 

δηεπζπληή ηνλ Γιελφ. Ζ ιεηηνπξγία φκσο ηνπ Μαξαζιείνπ απνδείρζεθε βξαρχβηα θαζψο ην 

1925 μεζπνχλ ηα «Μαξαζιεηαθά» απφ ερζξνχο ηεο δεκνηηθήο θαη θάπνηνπο αθξαηθλείο 

ζπληεξεηηθνχο νη νπνίνη ήηαλ ελνριεκέλνη απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο απφ ηε 

δηδάζθνπζα Ρφδα Ηκβξηψηε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ν Γεικνχδνο λα νδεγεζεί ζε δίθε θαη ην 

Μαξάζιεην έπαςε λα ιεηηνπξγεί. εκαληηθή ήηαλ θαη ε δηάζπαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νκίινπ 

θαηά ην 1927
43

, φηαλ νη ηδξπηέο ηνπ δηαθψλεζαλ γηα ην αλ πξέπεη ή φρη λα απνθηήζεη θαη 

πνιηηηθφ ππφβαζξν, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Γεκήηξηνπ Γιελνχ. 

Παξ’ φιεο απηέο ηηο αξλεηηθέο ζπγθπξίεο θαηά ηε δηεηία 1920-1922, ζπλερίδνπλ ην έξγν 

ηνπο ή θαη αλνίγνπλ λέεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αθνινπζνχλ θαη εδξαηψλνπλ ηηο λέεο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, φπσο ε ρνιή Μαθξή θαη ε ρνιή Υίιι θαη φπσο ην American Junior 

College for Girls, ην νπνίν κεηαθέξζεθε ην 1923 απφ ηελ κχξλε, ην Anatolia College πνπ 

κεηαθέξζεθε ην 1925 απφ ηνλ Πφλην ζηε Θεζζαινλίθε. Καη ηέινο, ην 1927 αλέιαβε ε Μίλα 

Αεδνλνπνχινπ ηε ζρνιή Κσλζηαληηλίδε αληίζηνηρα.
44

 Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε φκσο 

ηνπ 1929
45

 πξντφλ ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ είλαη απηή ε νπνία ζα κλεκνλεχεηαη γηα πνιιά 

ρξφληα γηα ηηο θαηλνηνκίεο ηεο θαη θπξίσο γηα ηελ γελίθεπζε ηεο κεηθηήο θνίηεζεο ζηε 

δεκνηηθή εθπαίδεπζε θαζψο θαη ηελ επηβνιή ηεο εμάρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Απηή 

ε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πιένλ, θη φρη κφλν εθπαηδεπηηθά ζεψκελεο ζέζεο ησλ 

γπλαηθψλ ζπλερίδεηαη θαηά ην έηνο 1930.  

                                                           
40 Αιέμεο Γεκαξάο, Ηζημνία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ, ημ ακαημπηυιεκμ άθια, Μεηαίρκην, 

Αζήλα 2013, ζ 172. 
41 Σν Μαξάζιεην πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ νκνγελή Μαξάζιε, φηαλ ην 1910 πξνζέθεξε ην 

θηήξην γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ δηδαζθαιίνπ Αζελψλ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1923 ν Γεικνχδνο 

αλαιακβάλεη ηελ δηεχζπλζή ηνπ ζηελ Αζήλα. Ο ζθνπφο ηνπ αλαγφηαλ ζην λα πξνζθέξεη 

κφξθσζε βαζηζκέλε ζηελ δεκνηηθή γιψζζα. ηα κέζα Οθησβξίνπ 1923 πξνζαξηάηαη ζηελ 

παηδαγσγηθή αθαδεκία σο πξφηππφ ηεο Λπδία Φίινπ, Ζ παζδαβςβζηή αηαδδιία ημο Γθδκμφ, 

(επηέκβξηνο 1924 – Μάξηηνο 1926), Μζα άβκςζηδ πηοπή απυ ηδκ ζζημνία ηδξ εηπαζδεφζεςξ, 

Άξηα 2003, ζ 15. 
42 Νφκνο 2243, «πενί ζδνφζεςξ παζδαβςβζηήξ αηαδδιίαξ», 24 ηνπλίνπ 1920. 
43 Υξ. Κάηζηθαο, Κ. Θεξηαλφο, Ηζημνία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ, απυ ηδκ ίδνοζδ ημο 

εθθδκζημφ ηνάημοξ ιέπνζ ημ 2007, αβάιιαο, Αζήλα 2007, ζ 144. 
44 Αιέμεο Γεκαξάο, Ηζημνία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημ ακαημπηυιεκμ άθια, Μεηαίρκην, 

Αζήλα 2013, ζ 189. 
45 Νφκνο 4397/ 16 Απγνχζηνπ 1929 (ππνπξγφο παηδείαο Κ. Γφληηθαο), «πενί ζημζπεζχδμοξ 

εηπαζδεφζεςξ». 
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Μεηά απφ ζπλερή αγψλα ησλ θεκηληζηξηψλ ηεο Δθεκεξίδνο ησλ Κπξηψλ θαη θπξίσο ηνπ 

πλδέζκνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο, κε αίηεκα ηελ θαζνιηθφηεηα ςήθνπ, θαη χζηεξα 

απφ ηε ζεσξεηηθά έζησ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην δήηεκα κεγάισλ πνιηηηθψλ φπσο ν 

Βεληδέινο θαη ν Γνχλαξεο, παξαρσξείηαη ζπκκεηνρή κφλν κέζσ ηνπ εθιέγεηλ ζηηο δεκνηηθέο 

θαη θνηλνηηθέο εθινγέο ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 30 εηψλ θαη νη νπνίεο γλψξηδαλ αλάγλσζε θαη 

γξαθή. Σέζζεξα ρξφληα κεηά ε Βνπιή απνθάζηζε λα ζπκκεηέρνπλ γπλαίθεο έσο 25 εηψλ.
46

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο δε γελλάηαη νχηε ιφγνο πεξί γπλαηθείνπ ςήθνπ, 

θαη νη πεξηζζφηεξεο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο θηκψζεθαλ. Μεηά ην 1944 νη γπλαίθεο ηεο 

Διεχζεξεο Διιάδνο ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο Βνπιήο ηνπ Βνπλνχ, 

κεζνιαβψληαο φκσο ν εκθχιηνο πφιεκνο πνπ ζήκαλε ην 1945 πάγσζε θάζε πξνζπάζεηα. ηαλ 

ην 1949, ήξζε ην ηέινο ηνπ, επηθξαηεί ε ηάζε γηα επηζηξνθή ζε εηξεληθφ δεκνθξαηηθφ 

θαζεζηψο θαη ην φξην ειηθίαο γηα ηηο γπλαίθεο ςεθνθφξνπο αλέξρεηαη ζηα 21 έηε θαη επίζεο 

δίλεηαη δηθαίσκα εθιέγεζζαη ησλ γπλαηθψλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο, ρσξίο φκσο λα δχλαληαη λα 

εθιεγνχλ δήκαξρνη ή θνηλνηάξρεο ζηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο.
47

 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1952
48

 νη γπλαίθεο απνθηνχλ πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα, δειαδή 

απνθηνχλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο. Απφθαζε πνπ πάξζεθε χζηεξα φκσο 

απφ πίεζε ησλ εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ, θπξίσο ηνπ ΟΖΔ, ν νπνίνο απφ ην 1948 πξνζπαζεί γηα 

ηελ θαζηέξσζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηελ αξλεηηθή 

ζηάζε θάπνησλ ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδνο, ζπλέηαμε εηδηθή ζχκβαζε γηα 

ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ. 

1.5.2 ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

Ζ γπλαίθα ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα δελ είρε πνιηηηθά δηθαηψκαηα, δελ 

κπνξνχζε λα είλαη θχξηα ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη δελ κπνξνχζε λα παξαζηεί σο κάξηπξαο ζε 

νπνηαδήπνηε λφκηκε πξάμε.
49

 Ζ γπλαίθα ππφθεηηαη ζηελ εμνπζία ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ν νπνίνο 

θηλνχληαλ ζην δεκφζην βίν ελψ εθείλε ζηνλ ηδησηηθφ. Ο νίθνο ήηαλ ην δηθφ ηεο βαζίιεην φπσο 

ραξαθηεξίδεηαη ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάζε άιιν παξά βαζίιεην 

ήηαλε, αθνχ ν ζχδπγνο δηαρεηξηδφηαλ ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο ε ίδηα δελ 

                                                           
46 Έθε Αβδειά, Ηζημνία ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ Δθθάδα (19μξ 20μξ αζ), Αζήλα 1978, ζζ 155-156. 
47 φ.π. ζζ 156-157. 
48 Γήκεηξα ακίνπ, «ηα πμθζηζηά δζηαζχιαηα ηςκ εθθδκίδςκ (1864 – 1952)», Μλήκσλ 12, ζ 

156. 
49 Δθεκεξίο ησλ θπξηψλ 16/6/1985. 
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επηηξεπφηαλ λα εξγαζηεί θαη ινγνδνηνχζε ζε εθείλνλ γηα φια ηα έμνδα
50

. Ζ γπλαίθα ηεο 

κεζαίαο, δειαδή ηεο αλψηεξεο ηάμεο, φθεηιε λα είλαη άεξγε θαη ν γάκνο ήηαλ ην κφλν κέζνλ 

θνηλσληθήο αλφδνπ χζηεξα απφ ηελ θαηαβνιή κηαο αληάμηαο πξνίθαο. Σελ ηξαγηθή απηή 

πξαγκαηηθφηεηα απνηππψλνπλ ινγνηερληθά έξγα ηεο επνρήο, φπσο ηα κπζηήξηα ηεο 

Κεθαινληάο ηνπ Λαζθαξάηνπ. Υαξαθηεξηζηηθή απεηθφληζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζηελ επνρή 

είλαη ε εμήο: «ἐηείκμξ πμο πακηνεφεζ ηδκ εοβαηένα ημο, ηῆξ δίκεζ ηαζ ημ πνμζηυ ηῆξ· πνμζηυ πμο 

ζε ημφημοξ ημοξ ὔζηενμοξ πνυκμοξ ἔθηαζε κα εἶκαζ ζδιακηζηυηαημ. Σμῦημ ἔηαιε ὤζηε, ὄηακ ἔκαξ 

ἔπεζ πνεία βζα πνήιαηα ηαζ δεκ ἔπεζ ιέζμ ἄθθμ ηακέκα βζα κα θάαδ ἀπμθαζίγεζ κα 

πακηνεοηή…..»
51

. Ζ γπλαίθα κεζαίαο ηάμεο, κε ηελ αλάδεημε ησλ θηινινγηθψλ ζαινληψλ, 

φθεηιε λα θέξεη επάμηα ην ξφιν ηεο νηθνδέζπνηλαο θαη ρξεηαδφηαλ λα είλαη «θαιιηεξγεκέλε». 

Έηζη αξρίδεη λα ζεσξείηαη απαξαίηεηε κηα κφξθσζε δηαθνζκεηηθή, πνπ πεξηνξηδφηαλ ζην 

δηάβαζκα θαη ζην θέληεκα. ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ ην πηάλν θαη νη δπηηθνί ρνξνί.  

Κπξηαξρνχζα αληίιεςε ηεο επνρήο ήηαλ πσο ε εθπαίδεπζε ζα θαζηζηνχζε ηηο θνπέιεο 

απξηαλέο θαιέο ζπδχγνπο θαη κεηέξεο, κε ηε δένπζα βαξχηεηα θπξίσο ζην δεχηεξν. Ζ κεηέξα 

σο ηξνθφο ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ, ήηαλ εθείλε πνπ απαξαηηήησο ζα εκθπζνχζε ζηηο ςπρέο ησλ 

παηδηψλ ηεο, ηελ θηινπαηξία θαη ηελ αλαγθαία ρξηζηηαληθή αγσγή. Πξφδξνκνο ηεο γπλαηθείαο 

εθπαίδεπζεο ν θσηηζκέλνο παηδαγσγφο Ησάλλεο Κνθθψλεο (1799-1864), ζηνλ νπνίν 

νθείινπκε θαη ηνλ νδεγφ αιιεινδηδαθηηθήο. Ο Κνθθψλεο ππήξμε καζεηήο ηνπ γάιινπ Sarazin 

θαη ζπλέηαμε ην Δβπεζνίδζμκ δζα ηα αθθδθμδζδαηηζηά ζπμθεία θαηά ην έηνο 1830, ην νπνίν 

ζεσξήζεθε ρξήζηκν εξγαιείν εμαηηίαο ηεο θαζηέξσζεο ηεο κεζφδνπ ζηελ επνρή ηνπ 

Καπνδίζηξηα. Με άμνλα ην δηάηαγκα ηεο 12
εο

 Ηνπιίνπ 1830 νξηδφηαλ πσο ν νδεγφο ζα 

εθαξκνδφηαλ ππνρξεσηηθά ζε φια ηα αιιεινδηδαθηηθά ζρνιεία.
52

 Ο ίδηνο δηαηέιεζε γεληθφο 

επηζεσξεηήο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηα ζρνιεία ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Δπίζεο ήηαλ θαη ζεκειησηήο ηνπ έξγνπ ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο εηαηξείαο. 

Μεγάινο ππνζηεξηθηήο απηψλ ησλ απφςεσλ θαη ν Παλαγηψηεο νθηαλφπνπινο, ν νπνίνο κέζα 

απφ ηελ εθεκεξίδα ηνπ μ ςηνάηδξ, Δθδιενίξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ημο θαμφ, ην 1838 κε πνιχ 

πξννδεπηηθέο ηδέεο θάλεη μεθάζαξα ιφγν γηα ηζφηεηα ησλ δχν θίισλ, ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη: « 

ἀθθ΄ ἁοηή   ἵδζα  ἁβία βναθή  κμιμεεηεί ζφκηνμθμ ημῦ ἀκδνυξ ηῇ βοκαίηα ἐκ ηῷ αίῳ, ἀθθ‟  ὄπζ 

                                                           
50 Διέλε Βαξίθα, Ζ ελέβενζδ ηςκ ηονζχκ, βέκεζδ ιζαξ θειζκζζηζηήξ ζοκείδδζδξ ζηδκ Δθθάδα ημο 

19μο αζχκα (1833 – 1907), Ίδξπκα έξεπλαο θαη παηδείαο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

Αζήλα 1987, ζ 92. 
51 Διέλε Φνπξλαξάθε, Δηπαίδεοζδ ηαζ αβςβή ηςκ ημνζηζζχκ, εθθδκζηή πνμαθδιαηζζιμί (1830 – 

1910), ηζηνξηθφ αξρείν ειιεληθήο λενιαίαο, Αζήλα 1987, ζ 164. 
52 Υξ. Κάηζηθαο, Κ. Θεξηαλφο, Ηζημνία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ, αβάιαο, Αζήλα 2007, ζ 

33. 
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δμφθή».  ηηο 15/8/1839 έγξαθε: « ἀθθά ὁ ςηνάηδξ ζαξ αβαπᾶ δζα κα ἀκαενέρεηε ἁκενχπμοξ, 

δζα κα θςηίζεηε ημ ἁκενχπζκμκ βέκμξ, δζα κα δχζεηε εἰξ ηήκ ημζκςκίακ πμθίηαξ ὡξ ἐη ηῆξ 

ἑθθδκζηήξ ηαζ ἰμοθζακήξ ἑπακαζηάζεςξ ηζ ὄπζ ναβζάδεξ ηαζ πζζημφξ ὑπδηυμοξ.» δχζεζ ημ πνῶημκ 

ζπήια ηαζ ηδκ πνχηδκ δζαιυνθςζζκ εἰξ ηαξ παζδζηάξ ηανδίαξ ηῶκ ιεθθυκηςκ πμθζηῶκ».
53

 

Παξφκνηα ήηαλ θαη ε ζέζε ηνπ αξρηκαλδξίηε Μηζαήι Απνζηνιίδε, φπσο θαίλεηαη θη απφ ηνλ 

ιφγν πνπ παξέζεζε ζηα εγθαίληα ηνπ ρνιείνπ ησλ θνξηηζηψλ ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο, 

θαη εθδφζεθε απφ ην ηππνγξαθείν ηεο ίδηαο, ν νπνίνο δήισλε : « ἀθθ‟ μἱ βοκαίηεξ .., δζυηζ 

ἔπμοζζ πνέδ ζπμοδαζυηαηα κα ἐηπθδνχζςζζ, ηα μπμία εἶκαζ μἱ αάζεζξ ηῆξ ημζκςκίαξ ηαζ ηῆξ 

ἐοηοπίαξ υθμο ημῦ ἀκενςπίκμο βέκμοξ. πεζδή ἐη ηῶκ βοκαζηῶκ ηνέιεηαζ  πνχηδ ἀκαηνμθή, ηαζ 

ηῶκ εῶκ  πνχηδ ιυνθςζζξ..»
54 . 

πσο παξαηεξνχκε ε κφξθσζε θξίλεηαη κελ αλαγθαία, κε 

κφλν ζθνπφ φκσο ηελ επκάξεηα θαη επηπρία ηνπ ζπδχγνπ θαη ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ, δειαδή 

γηψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Οπδεκία αλαθνξά δε βιέπνπκε ζε πξνζσπηθέο επηδηψμεηο ή θάπνηα 

ζχλδεζε γπλαίθαο κε ηελ εμσηεξηθή ζθαίξα, παξά κφλν κε ηε ζηελά ηδησηηθή, απηή ηνπ 

ζπηηηνχ. Σν 1866 ν θσηηζκέλνο παηδαγσγφο Γ.Γ. Παπαδφπνπινο ζηελ νκηιία ηνπ «πεξί 

γπλαηθφο θαη Ἑιιελίδνο» ζεκειηψλεη θαη κε έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πσο ε γπλαίθα δελ 

πζηεξεί δηαλνεηηθά ηνπ αλδξφο θαη πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη κηα ππνηππψδε ηζφηεηα, 

ηνλίδνληαο πσο νη γπλαίθεο απιά κέλνληαο γηα πνιιά ρξφληα εθηφο εθπαίδεπζεο κεηνλεθηνχλ 

σο πξνο ηηο γλψζεηο. Τπνζηεξίδεη ινηπφλ ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε, αιιά πάληα ζηα ζηελά 

κέηξα θαη ζηαζκά ηνπ λα καζαίλεη φζα ηεο είλαη απαξαίηεηα γηα ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο δσήο 

θαη γηα ην ξφιν ηεο κεηέξαο-παηδαγσγνχ, φπσο πρ γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ: «  

δζδαζηαθία ηῶκ ιαεδιαηζηῶκ πνέπεζ κα πανέπδηαζ ἐθανιμζιέκδ εἰξ ηαξ ἐθζηηάξ ηῇ δζδαζημιέκῃ 

ἐπζζηδιμκζηάξ βκχζεζξ ηαζ πνυ πάκηςκ εἰξ ηυκ πναηηζηυκ αίμκ.
55 

Ρεμηθέιεπζε γηα ηα δεδνκέλα 

ηεο επνρήο ζα ραξαθηεξίδακε θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ, πσο νπδέπνηε έσο ηφηε απνθάζηζαλ νη 

γπλαίθεο γηα ηελ αγσγή ηνπο, έζησ αλαιακβάλνληαο ηελ δηεχζπλζε ησλ παξζελαγσγείσλ. Οη 

πξναλαθεξζέληεο ιφγηνη ζα ιέγακε φηη δηέζεηαλ επξχ πξίζκα θαη παξσζεκέλεο απφςεηο. Ζ 

εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ είρε λα αληηκεησπίζεη θαη κηα πιεζψξα δηαλλννπκέλσλ πνιεκίσλ 

πνπ έθαλαλ ιάβαξν ηηο βηνινγηθέο δηαθνξέο θαη κέζα ζε έλα θιίκα θηλδπλνινγίαο ππνζηήξηδαλ 

πσο ζα θαηαβαξαζξσζνχλ ηα ρξεζηά ήζε. Αθφκε έθαλαλ ιφγν θαη γηα θίλδπλν ηεο πγείαο ησλ 

θνξηηζηψλ χζηεξα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε «  δζακμδηζηή ὑπενηυπςζζξ ηαζ  

ὑπμπνέςζζξ κα δζαβςκζζεή ημ ἱζπονυκ θφθμκ, εἶκαζ ἑπζηίκδοκμξ ηαζ ὀθεενία επί δζ ἁοηήκ δζυηζ 

                                                           
53 Κνχια Ξεξαδάθε, Σμ Φειζκζζηζηυ Κίκδια ζηδκ Δθθάδα, Πξσηνπφξεο Διιελίδεο 1830-1936, 

ζζ 39-41. 
54 Διέλε Φνπξλαξάθε, Δηπαίδεοζδ ηαζ Αβςβή ηςκ ημνζηζζχκ, Δθθδκζημί Πνμαθδιαηζζιμί, 

Αζήλα 1987, ζζ 107-110.     
55 φ.π. ζ 105. 
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ὑπενααίκεζ ηάξ δοκάιεζξ ηῆξ. η ημῦ ἀκηαβςκζζιμῦ ημφημο εα ἐλέθεῃ θοζζηῷξ ἐλαζεεκδιέκῃ , 

ἐλακηθδιέκῃ δζα ηήκ γςήκ».
56

 Οη άλδξεο παξνπζηάδνληαη σο θάηνρνη ζσκαηηθήο δχλακεο, 

ζθιεξφηεηαο θαη κέζσ ελφο κε έγθπξνπ ζπιινγηζκνχ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο 

θπζηθά επαθφινπζα ηνπο είλαη ε αλδξεία, ε ηφικε, ε επζπθξηζία. ια απηά ζε αληίζεζε κε ηε 

γπλαίθα πνπ παξνπζηάδεηαη αδχλακε θαη εππαζήο θαη πάιη απζαίξεηα ηεο απνδίδνληαη δεηιία, 

θαληαζία θαη έιιεηςε ζσζηήο θξίζεο. ια απηά νδεγνχλ θαη ηα ρξφληα θνίηεζεο ησλ 

θνξηηζηψλ λα είλαη ιηγφηεξα θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ λα είλαη θαηψηεξν.  

Κνξπθαίνο πνιέκηνο ν γλσζηφο ζπληαγκαηνιφγνο Ν.αξαπίινο πνπ δηαηεηλφηαλ πσο 

ζην Αξζάθεην ζα έπξεπε λα θνηηνχλ κφλν νη νξθαλέο θαζψο νη ππφινηπεο νθείινπλ λα 

δηδαρζνχλ ηα αλαγθαία γηα ην ζπίηη απφ ηηο κεηέξεο ηνπο. Παξφκνηεο απφςεηο αληερνχλ έσο 

θαη ην 1889, ελψ πιένλ ε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα, ηελ 

εθεκεξίδα Αηνυπμθζξ ζην άξζξν χζαηε ηαξ εθθδκίδαξ αλαθεξφκελν ζηηο καζήηξηεο ηνπ 

Αξζαθείνπ, ηηο θαηαθξίλεη φηη δελ ζα κπνξνχλ ιφγσ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο λα ηεθλνπνηήζνπλ « 

ηζ παζδζά εα ηάκμοκ αὑηαί αἱ ίζπκαί, αἱ ἀναπκμΰθακημζ, αἱ ἀκαιζηαί ιε ηα κάγζα ηῶκ, ιε ημοξ 

πθδεοκηζημφξ ηῶκ»
57

  φπσο είδακε ε ζπλεθπαίδεπζε ππήξμε απαγνξεπηηθή γηα πνιιά ρξφληα 

θαη ε κέζε εθπαίδεπζε αθέζεθε ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Μηα κέζε εθπαίδεπζε 

ππνδεέζηεξε. 

Γηα ηα θνξίηζηα ην κφλν ελδεδεηγκέλν επάγγεικα ήηαλ απηφ ηεο δαζθάιαο, φληαο 

θνηλσληθά απνδεθηφ θαζψο ζπλάδεη κε ην ξφιν ηεο κεηέξαο. Γη απηφ ην ιφγν θαη ην 40% ηνπ 

δηδαζθαιηθνχ ζψκαηνο ηνπ κεζνπνιέκνπ απνηεινχληαλ απφ γπλαίθεο.
58

 Ήηαλ ε κφλε δηέμνδνο 

ησλ κνξθσκέλσλ γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ έλα πξνζσπηθφ 

εηζφδεκα.
59

 Δπίζεο, ήηαλ ν κφλνο δξφκνο λα μεθχγνπλ απφ ηνλ εγθιεηζκφ ζηε ζθαίξα ηνπ 

ζπηηηνχ, θαη δείρλεη κηα ζέιεζε λα βειηηψζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε σο γπλαίθεο, 

ελλνψληαο φηη πίζσ απφ απηή ηελ θαηάζηαζε ιαλζάλεη κηα ζπιινγηθφηεηα. εκεησηένλ φηη ν 

κηζζφο ηεο γπλαίθαο δαζθάιαο θαη ην επίδνκα ελνηθίνπ ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν ηνπ άλδξα δαζθάινπ θαη ηα ιεθηά πνπ πιεξψλνληαλ ήηαλ γηα λα θαιχπηνπλ κφλν 

ηα πξνο ην δελ, ζχκθσλα κε ηελ Γ.Αηληάλ «Με ημ ἔνβμκ ηῆξ δζδαζηαθίζζδξ πμνίγμιαζ ἤδδ ιε 

πμθθήκ δοζημθίακ ηα πνμξ ημ γῆκ ἐιμῦ ηαζ ηῆξ μζημβεκείαξ ιμο, ηνέιμοζα ηαε‟ ιένα ιήπςξ 

                                                           
56 Μ. Μσπζείδεο, Ο παναηηήν ηαζ δ ιυνθςζζξ ηδξ εθθδκίδμξ, Κσλζηαληηλνχπνιηο 1913, ζ.13. 
57 Διέλε Φνπξλαξάθε, Δηπαίδεοζδ ηαζ Αβςβή ηςκ ημνζηζζχκ, Δθθδκζημί Πνμαθδιαηζζιμί, 

Αζήλα 1987, ζζ 199 - 202. 
58 φ.π. ζ 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
59 Υάξεο Αζαλαζηάδεο , Αβκμδιέκεξ απυ ηδκ ζζημνία: Φειζκίζηνζεξ δαζηάθεξ ζημκ Μεζμπυθειμ, 

Παζδεία, Ηνχληνο 2005, ηεχρ. 3, ζζ.15-17.                                                                                                                                                                 
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ηακμκζζιυξ ηζξ ιμο ἀπμζηενήζδ ηαζ ἁοηυ ημ ἔνβμκ».
60

 Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ δελ 

ζπλεπάγεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηδαζθαιηθφ θιάδν δελ γλψξηζε αληηδξάζεηο. Ζ 

θνηλσλία πνιιέο θνξέο ζηάζεθε ηδηαηηέξσο επηθξηηηθή θαη άδηθε απέλαληί ηνπο, αθφκε θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

αη φπσο βιέπνπκε ζε άξζξν ηεο Δ.Γ. Μπνπθνπβάια γηα ηε ζέζε ηεο 

δηδαζθαιίζζεο, ζπγθεθξηκέλα έγξαθε : « ιεηένα ημζκςκία ζοκήεςξ ἐηημλεφεζ ηα εἴνςκα αέθδ 

ηῆξ ηαηά ημο ηθάδμο ηῶκ δζδαζηαθζζζῶκ ηαζ ἐπζννίπηεζ ηαηά ηακυκα ἐπ ἁοηάξ ηδκ ἐοεφκδ πακηυξ 

παναπηχιαημξ, πακηυξ ζηακδάθμο, πςνίξ πμηέ κα ζηεθηή, πςνίξ πμηε κα ἑλεηάζδ ημφξ ὅνμοξ 

ὑπυ ημφξ ὁπμίμοξ γμῦκ, ηάξ πζηνίαξ ιε ηάξ ὁπμίαξ πμηίγμκηαζ..
\
».

61
 

ηελ δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε 

ην θεκηληζηηθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα, κε θπξηφηεξν εθθξαζηή ην πεξηνδηθφ Δθδιενίδα ηςκ 

Κονζχκ, ηεο Καιηξξφεο Παξξέλ
62

, ην νπνίν δηεθδηθεί ηελ ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ θαη κέζσ 

ηεο εξγαζίαο. Σν πξψην έληππν ηνπ πεξηνδηθνχ θπθινθφξεζε ην 1887 κε κεγάιε κάιηζηα 

επηηπρία, αθνχ πνπιήζεθαλ 3000 θχιια. Γηεθδηθνχζε εθπαίδεπζε, νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία 

ηεο γπλαίθαο, κε δηθαίσκα ςήθνπ λα αηηείηαη ην 1894 κέζσ ππνκλήκαηνο ππνγεγξακκέλνπ απφ 

πιεζψξα γπλαηθψλ. Σν έηνο 1897 κε αίηεκα ζηελ θπβέξλεζε Γειεγηάλλε δεηά θνίηεζε ησλ 

γπλαηθψλ ζην παλεπηζηήκην, πξφηαζε ε νπνία έγηλε απνδεθηή. 

Ζ Καιιηξξφε Παξξέλ ππήξμε θαη κηα εθ ησλ ηδξπηψλ ηεο « Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 

ηεο Δλψζεσο Διιελίδσλ», φπνπ θπξίσο θνξίηζηα θησρψλ νηθνγελεηψλ δηδάζθνληαλ ξαπηηθή, 

καγεηξηθή, ζηδεξσηηθή, αγγεηνπιαζηηθή.
63

 Ζ ίδηα ζρνιή δίδαζθε ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο θαη 

εχπνξεο θπξίεο νη νπνίεο ήζειαλ λα ηειεηνπνηεζνχλ ζηα παξαπάλσ. Άιισζηε ήδε απφ ην 1872 

ιεηηνπξγνχζε ην Δξγαζηήξην Απφξσλ Γπλαηθψλ, κηα πξψηκε κνξθή επαγγεικαηηθήο ζρνιήο 

πνπ κάζαηλε ζε θησρέο γπλαίθεο πθαληηθή, θαηαζθεπή δαληέιαο, ξαπηηθή, θέληεκα θαη έλα 

είδνο λνζειεπηηθήο, ηδξπζέλ απφ ην ζχιινγν Κπξηψλ ππέξ ηεο γπλαηθείαο παηδεχζεσο. 
64

 

Σέινο, ην 1911 ε Καιιηξξφε Παξξέλ ηδξχεη ην Λχθεην Διιελίδσλ κε ζθνπφ ηε 

δηεθδίθεζε βαζηθψλ δηθαησκάησλ θαη θπξίσο ςήθνπ
65

. Ο αγψλαο απηφο γίλεηαη πην 

                                                           
60 Α.Ρφδε (ρ.ε.), Όρεζξ ηδξ βοκαζηείαξ εηπαίδεοζδξ ηαηά ημ 19μ αζχκα (1825-1904) ιζα ζζημνζηή 

ηαζ ημζκςκζηή πνμζέββζζδ, κέξνο Β’, Ρςβιέξ εκ ηάλεζ ηεχρ.12, ζζ 66-69.                                                                                                                                                                                              
61 Διέλε Φνπξλαξάθε, Δηπαίδεοζδ ηαζ Αβςβή ηςκ ημνζηζζχκ, Δθθδκζημί Πνμαθδιαηζζιμί, 

Αζήλα 1987, ζ 146.   
62 Δθδιενίξ ηςκ ηονζχκ, 8 Μαξηίνπ 1887, Σεχρνο 001. 
63 Κνχια Ξεξαδάθε, Σμ Φειζκζζηζηυ Κίκδια ζηδκ Δθθάδα, Πνςημπυνεξ Δθθδκίδεξ 1830-1936, ζ 

60.                                            
64 Διέλε Φνπξλαξάθε, Δηπαίδεοζδ ηαζ Αβςβή ηςκ ημνζηζζχκ, Δθθδκζημί Πνμαθδιαηζζιμί, 

Αζήλα 1987, ζ 62.                                
65 Βαζηιηθφ Γηάηαγκα «πενί εβηνίζεςξ ημο ηαηαζηζημφ ημο Λοηείμο εθθδκίδςκ» ΦΔΚ 51 (2 

Μαξηίνπ 1911), ζζ 197-198. 
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ζηνρεπκέλνο φηαλ ην 1920 ίδξπζε ην «φκδεζιμ βζα ηα δζηαζχιαηα ηδξ βοκαζηυξ», κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λ’ αγσληζηεί γηα ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμχςσζε ηεο 

γπλαίθαο κε ηνλ άλδξα. Ο ζχλδεζκνο ήηαλ ηκήκα ηεο κεγάιεο δηεζλνχο νξγάλσζεο ππέξ ηεο 

γπλαηθείαο ςήθνπ “International Woman Suffrag Alliance”. Πξφεδξνο ηνπ ήηαλ ε Μαξία 

Νεγξεπφληε κε αληηπξφεδξν ηελ Αχξα Θενδσξνπνχινπ. Σε ζέζε ηνπ γξακκαηέα θαηείρε ε 

Μαξία Γεζχπξε (βψινπ) θαη ζηηο ζέζεηο ησλ κειψλ ήηαλ νη Δχραξηο Πεηξίδνπ, Διέλε 

Πνιηηάθε, Μπξζίλε Κιεάλζνπο, Διέλε Κνξχιινπ (Άιθεο Θξχινο), Ρφδα Ηκβξηψηε θαη Αζελά 

Γατηάλνπ-Γηαλληνχ.
66

 

Με ηε γπλαίθα αζρνιήζεθαλ ζαθψο θαη κεηαγελέζηεξα πεξηνδηθά, φπσο ε Διιελίο, κε 

ην πξψην ηεο ηεχρνο λα εθδίδεηαη ζηηο 25/3/1921 ππφ ην Δζληθφ πκβνχιην Διιελίδσλ, 

ηδξπζέλ ην 1908
67

. Έδσζε βήκα ζην χλδεζκν γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο γπλαηθφο, γηα λα 

θαηαζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζηηο ζηήιεο ηνπ. Σν 1932 ην πεξηνδηθφ δηεχζπλε ε Αζελά Γηαλληνχ. 

Σν 1924 πξσηνθπθινθφξεζε ὁ Αγψλαο ηῆο Γπλαίθαο. Μεληαίν δειηίν ηνπ οκδέζιμο 

θθδκίδςκ ὑπέν ηῶκ δζηαζςιάηςκ ηῆξ βοκαζηυξ, πνπ απφ ην πξψην θηφιαο θχιν ηνπ δήισλε: 

«γδημφιε δζηαζχιαηα πμθζηζηά, αζηζηά, μζημκμιζηά, ἴζα ηαζ υθα βζα ηδκ βοκαίηα ηαζ ημκ 

άκδνα».
68

 Κχξην κέιεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνδηθνχ ήηαλ λα θαηαδείμεη πφζν θαηάθνξα 

άδηθν ήηαλ ην εξγαζηαθφ θπξίσο ζχζηεκα γηα ηελ γπλαίθα κέζσ κηαο ηζρπξήο θαηαγγειίαο ζην 

άξζξν «νη γπλαίθεο ζε δησγκφ». ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν δηακαξηχξνληαη δηθαίσο γηα ηηο 

πξνηάζεηο θαηάξγεζεο ζέζεσλ γξαθέσλ, ινγηζηξηψλ θιπ ζην ειεγθηηθφ ζπκβνχιην. Μάιηζηα 

θπθινθφξεζε κε ζρεηηθή επηζήκαλζε απφ ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηψλ, φηη νη απνιχζεηο ζα είλαη 

θαηά πξνηίκεζε ζειέσλ. Παξάιιεια, πξνηεηλφηαλ ππνρξεσηηθή ππνβνιή παξαίηεζεο φζσλ 

γπλαηθψλ παληξεχνληαλ θαη ήην εξγαδφκελεο ζηελ Δζληθή ηξάπεδα. Ὁ αβχκαξ ηῆξ βοκαίηαξ 

δηθαίσο πξσηνζηάηεζε, θαζψο φια ηα παξαπάλσ απνηεινχζαλ πξνηάζεηο νη νπνίεο ηαίξηαδαλ 

απφιπηα κε ηεο ήδε πεπξαγκέλεο απνιχζεηο φπσο ηνλίδεη ην πεξηνδηθφ, απφ κεξηάο εζληθήο 

νηθνλνκίαο 44 εξγαδνκέλσλ έθηαθησλ ππαιιήισλ
69

. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή θαη ε δξάζε ηνπ πεξηνδηθνχ μζζαθζζηζηή Εςή (1928-1932), ην 

νπνίν ππήξμε εθπξφζσπνο ηνπ νζηαιηζηηθνχ νκίινπ γπλαηθψλ, ζηξαηεπκέλν ηδενινγηθά 

πάιεπε γηα ηελ ηζνπνιηηεία θαη γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ, νξγάλσλε 

                                                           
66 Καιιηξφε Παξξέλ, Ζ πεζναθεηδιέκδ, Αζήλα 1900, ζ.10.                                                                        
67 Έθε Αβδειά, Αγγέιηθα Φαξξά, Ο θειζκζζιυξ ζηδκ Δθθάδα ημο ιεζμπμθέιμο, Δθδφζεηο 

Γλψζε, Αζήλα 1985, ζζ 38-41. 
68 Κνχια Ξεξαδάθε, Σμ Φειζκζζηζηυ Κίκδια ζηδκ Δθθάδα, Πξσηνπφξεο Διιελίδεο 1830-1936, ζ 
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69 Ρφδα Ηκβξηψηε, Ο Αβχκαξ ηδξ Γοκαίηαξ:Οζ βοκαίηεξ ζε δζςβιυ, 1924 Β θεθ ηεχρνο 13. 
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δηαιέμεηο κε εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ζην ξφιν ησλ θεληξηθψλ νκηιεηψλ, ελεκέξσλε, 

δηακαξηχξνληαλ εγγξάθσο θαη πάιεπε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο
70

. 

Ζ γπλαίθα φκσο απφ ην 1980, κε ηελ εηζαγσγή ηεο Ησάλλαο ηεθαλφπνιη ζην 

παλεπηζηήκην, επηδηψθεη θαη ηελ θαξηέξα πιένλ ηεο επηζηεκφληζζαο, ε νπνία σο ηφηε 

ζεσξνχληαλ ρίκαηξα. Δμίζνπ ζεκαληηθή ππήξμε θαη ε απφθηεζε ηνπ ηίηινπ δηδάθηνξα ηεο 

θηινινγίαο ζην παξηζηλφ παλεπηζηήκην απφ ηε εβαζηή Καιιηζπέξε. Ο αγψλαο γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ παξνπζηάδεηαη παξαζηαηηθά απφ ηνλ Κσλζηαληίλν θφθν, ζην Δζληθφλ 

Ζκεξνιφγηνλ ηνπ 1892, φπνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη άζιν θαη παλεπηζηεκηαθή λίθε.
71

 Απηά νδεγνχλ 

πνιινχο ιφγηνπο λα ππνζηεξίμνπλ θαη ηελ αλψηεξε πιένλ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ κε ην 

πχξν Λάκπξν λα δειψλεη φηη « θθδκίξ ἀπαζηεῖ κῦκ ἀκςηένακ παίδεοζζκ, εἰζμνιά εἰξ ημ 

Πακεπζζηήιζμκ, εἰξ ημ Πμθοηεπκείμκ..»
72

, δείρλνληαο πσο απηή ε θαηάζηαζε απνηειεί κηα λέα 

πξαγκαηηθφηεηα. 

αθψο δελ έπαςε λα ππάξρεη θη ν αληίινγνο θαη κάιηζηα απφ γπλαίθεο, πνπ ζπλερίδαλ 

λα ζεσξνχλ ην θχιν ηνπο αλίθαλν γηα θάπνηα επαγγέικαηα, θαη έθαλαλ θη εθείλεο ιφγν γηα ηε 

θχζε πνπ ηηο πεξηνξίδεη ζε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο απφ εθείλνπο ησλ αλδξψλ. Κχξηνο 

εθθξαζηήο ηέηνησλ αληηιήςεσλ είλαη ην πεξηνδηθφ Οζημβέκεζα ( 1897-1898) θαη ηνλ θχθιν ηεο 

Άλλαο εξνπτνπ. Τπάξρνπλ πάληα θαη νη πην κεηξηνπαζείο, φπσο ε Καιιηφπε Κεραγηά, ε 

σηεξία Αιηκπέξηε θαη ε εβαζηή Καιηζπέξε. Βεβαίσο ε θνίηεζε ησλ γπλαηθψλ ζην 

παλεπηζηήκην ζπλερίδεηαη κε κηθξή ζπκκεηνρή αιιά κε ζεκαληηθέο επηηπρίεο, θαζψο ην 1896-

97 έρνπκε ηηο πξψηεο δηδάθηνξεο ζε ειιεληθφ παλεπηζηήκην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηαηξηθή 

ζρνιή, ηηο αδειθέο Αγγειηθή θαη Αιεμάλδξα Παλαγησηάηνπ.
73

 Ζ ζηάζε ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ήηαλ απηή πνπ ηφληζε ν θνζκήηνξαο ηεο ηαηξηθήο 

ιέγνληαο «μἱ ὑιέηενμζ ζοκάδεθθμζ η. θμζηδηέξ ηαε ὅθμ ημ δζάζηδια ηῆξ ἐκ ηῷ Πακεπζζηδιίῳ 

θμζηήζεχξ ζαξ ζαξ ὑπεζηήνζλακ, παναπςνμφκηεξ ὑιίκ ηάξ ηαθθζηέναξ ηαζ πνμζθμνμηέναξ εέζεζξ 

πνμξ εοπενεζηένακ ἀηνυαζζκ..»
74 

Αλ θαη ε παξνπζίαζε ηεο ζηάζεο ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο απφ 

ηνλ απηφπηε θαη απηήθνν κάξηπξα θαη ζπκκαζεηή ησλ δχν αδειθψλ, Εαραξία Παπαλησλίνπ 

δηαθέξεη ηνλίδνληαο πσο « Ἀθθά μἱ θμζηδηαί ἤημ ἀδφκαημ κα ηναηδεμφκ ηαζ ημ δαζιυκζμκ ηῆξ 
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ἑθθδκζηήξ ααναανυηδημξ πνμηαθμφζε πάκημηε ιζα ζηζβιζαίακ ζοιθςκίακ ιπαζημκμηνμοζίαξ».
75

 

Οη αληηδξάζεηο φκσο ησλ αξξέλσλ θνηηεηψλ εμαζζελνχλ κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία θαη 

ζχκθσλα κε ηελ Καηεξίλα Ζιηαθνπνχινπ, θνηηήηξηα ηεο Φηινζνθηθήο, θαηά ην πέξαο ηεο 

θνηηήζεσο ηεο «θμζηδηαί ηαζ θμζηήηνζαζ ἴζμζ ἐκ ηῷ ἀβχκζ, ἀιζθθῶκηαζ, ζοκενβάγμκηαζ, 

ἀκηαθθάζζμοκ ζδιεζχζεζξ, ζοιπαναηαεήιεκμζ ἀδζαηνίηςξ»
76

. Σν 1908 νη θαζεγεηέο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ εγγξάθσο απαηηνχλ απφ ηνλ πξσζππνπξγφ λα απαγνξεπηεί ε θνίηεζε θνξηηζηψλ, 

πξφηαζε ηελ νπνία ν πξσζππνπξγφο απέξξηςε. Οη γπλαίθεο ζπλερίδνπλ ηε δπλακηθή παξνπζία 

ηνπο ζην παλεπηζηήκην θαη κάιηζηα σο ελεξγά κέιε ησλ θνηηεηηθψλ ζσκαηείσλ φπσο ην 1897 

ε Θεξεζία Ρνθά πνπ ζπκκεηέρεη ζε δηαδειψζεηο ηεο ζρνιήο ηεο θαη εθιέγεηαη πξφεδξνο ηνπ 

Φηινζνθηθνχ πνπδαζηεξίνπ ζηε ιέζρε θνηηεηψλ
77

. 

 

 1.6 Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΑΝΩΣΔΡΑ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΥΟΛΖ 

Ο Γεκήηξηνο Γιελφο ελαζρνινχκελνο κε ην γπλαηθείν δήηεκα θαη εληξπθψληαο ζηε 

θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο δήισλε: «  ημζκςκζηή μἱημκμιία ηαζ  ιδηνυηδηα ἔηαλακ ηή 

βοκαῖηα ααζίθζζζα ημῦ παηνζανπζημῦ ζπζηζμῦ..
 
Ὁζημκμιζηά ἐλανηδιέκδ ἀπυ ηυκ ἄκδνα ηυκ 

παηένα ή ηυκ ἀδενθυ δεκ ἔπεζ άημιζηυηδηα».
78

 ην έξγν ηνπ μ Ακενςπζζιυξ
79

 ηδξ βοκαίηαξ 

δηαπξαγκαηεπφηαλ ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ν εμαλζξσπηζκφο, θη φρη ν εμαλδξηζκφο ηεο 

γπλαίθαο, φπσο ππνζηήξηδαλ νη πνιέκηνη ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο. Δμχκλεζε ηε ζεκαζία 

ηεο εξγαζίαο γηα ηε γπλαίθα θαη ηεο ελεξγνχ θνηλσληθήο δξάζεο, κε ζθνπφ ηελ εζηθή ηεο 

ηειείσζε. Μηα ηειείσζε πνπ πξνέξρεηαη κφλν κέζα απφ ηελ νπζηαζηηθή κφξθσζε ηεο 

γπλαίθαο. 

Αλαγλσξίδνληαο πσο ε παηδεία ζηε ρψξα καο πζηεξνχζε κέρξη ηελ επνρή άηππεο 

ζπλεθπαίδεπζεο αγνξηψλ θνξηηζηψλ ζηε κέζε εθπαίδεπζε θαη ηελ εηζαγσγή ηεο γπλαίθαο ζην 

παλεπηζηήκην, αλαπηχζζεη ηελ ηδέα δεκηνπξγίαο κηαο πλεπκαηηθήο ειίη, πνπ ζα 

κεηαιακπαδεχζεη ζηηο γπλαίθεο ηηο γλψζεηο ηεο θαη ζα ηελ ελεκεξψζεη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Έηζη δεκηνπξγείηαη ζηηο 16 Μαΐνπ ηνπ 1921 ε Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή απφ ηα κέιε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νκίινπ Γεκήηξε Γιελφ, Υαξάιακπν Θενδσξίδε, Μπξζίλε Κιεάλζνπο, Κψζηα 

                                                           
75 φ.π. ζ 352.   
76 φ.π. ζ 353.      
77 Β. Γειηγηάλλε, ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Δηπαίδεοζδ ηαζ θφθμ Ηζημνζηή Γζάζηαζδ 

ηαζ φβπνμκμξ Πνμαθδιαηζζιυξ, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζ 355. 
78 Γεκήηξηνο Γιελφο, βοκαζηείμξ ακενςπζζιυξ, Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή, Αζήλαη 1921, ζ 9. 
79 Γεκήηξηνο Γιελφο, βοκαζηείμξ ακενςπζζιυξ, Αζήλαη 1921, ζ 14. 
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σηεξίνπ, αιιά σο Φνμκηζζηήνζμ Ακχηενδξ Μυνθςζδξ. Σν Φξνληηζηήξην δελ είρε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, ήηαλ ειεχζεξν θαη αλεμάξηεην απφ θάζε θξαηηθή επίδξαζε θαη επηρνξήγεζε. Σν 

ζπκβνχιηφ ηνπ (Γιελφο, σηεξίνπ, Κιεάλζνπο, Θενδσξίδεο) ελδερνκέλσο λα απέθπγε 

νπνηαδήπνηε αίηεζε αδεηνδφηεζεο απφ ην θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ εηζπξάμεη κηα έγγξαθε 

αξλεηηθή απάληεζε, ε νπνία ζα δεκηνπξγνχζε αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα. Ίζσο λα επέιεμε ηελ 

νλνκαζία «θξνληηζηήξην» γηαηί, εθείλε ηελ επνρή, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θξνληηζηεξίσλ δελ 

ππήξρε λνκηθφ πιαίζην αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ απφ ην θξάηνο
 80

. 

Ζ επνρή ίδξπζήο ηεο ζπλέπεζε κε ηελ ήηηα ηνπ Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 

1920, ηελ άλνδν ησλ θηινλνκαξρηθψλ θνκκάησλ ζηελ εμνπζία θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ 

εμφξηζηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ, επνρή πνπ είρε αλαζηαιεί θάζε πξνζπάζεηα ησλ 

δεκνηηθηζηηθψλ θαη είραλ επηβιεζεί νη ζπληεξεηηθνί- νπαδνί ηεο θαζαξεχνπζαο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
81

. Σελ επνπηεία ηνπ θξνληηζηεξίνπ αλαιακβάλεη ν φκδεζιμξ ηςκ 

Δθθδκίδςκ οπέν ηςκ δζηαζςιάηςκ θαη ζηελ επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ 3 κέιε ηνπ .Δ.Γ.Γ., ε 

Μαξία Νεγξνπφληε, ε Αχξα Θενδσξνπνχινπ θαη ε Α. Παπαδεκεηξίνπ. Δπίζεο κέιε ηεο 

επηηξνπήο πξνεξρφκελα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φκηιν ήηαλ νη Βέξζα Λέθα, Γεσξ. Υαξηηάθεο 

θαη Αι. Βακβέηζνο. ηηο 22 Ηνπλίνπ 1921 ην ζπκβνχιην (Γιελφο, σηεξίνπ, Κιεάλζνπο, 

Θενδσξίδεο) απνθάζηζαλ ηε κεηνλνκαζία ζε Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή. θνπφο ηεο ζχκθσλα 

κε ηα γξαθφκελα ηνπ ηδξπηή ηεο Γεκεηξίνπ Γιελνχ: «δεκ εἶκαζ ζημπυξ ηῆξ κα ἐκζζπφζεζ 

ηακεκυξ εἴδμοξ ἐναζζηεπκζζιυ, δεκ εἶκαζ ζημπυξ ηῆξ κα πνμζεέζεζ ιενζηά πεηνάδζα ζημ 

δζαημζιδηζηυ ιςζασηυ ηῆξ έθαθνάξ βοκαζηείαξ ἀκαηνμθήξ, δεκ εἶκαζ ζημπυξ ηῆξ κα ηαθθζενβήζεζ 

ηίξ έπζπυθαζεξ ηαζ έπζδεζηηζηέξ ρεοδμηθίζεζξ βζα ηήκ Σέπκδ, ηδ Φζθμθμβία ή ηαζ ηδ Φζθμζμθία.. 

ημπυξ ηῆξ εἶκαζ κα δζαθςηίζεζ ηζξ ροπέξ ιε ηδκ άθδεζκή έπζζηήιδ, ιε ηδκ ἐπίβκςζδ ηῶκ 

δοκάιεςκ ηαζ ηῶκ νμπῶκ πμο νοειίγμοκ ηήκ πνυμδμ ηῶκ θαῶκ..»
82

. Καη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζθνπφο ηεο είλαη λα δψζεη αλψηεξε ηζηνξηθή, θαιιηηερληθή θαη θηινζνθηθή κφξθσζε ζηηο 

γπλαίθεο. Οη θνηηήηξηεο ρσξίδνληαλ ζε ηαθηηθέο, δειαδή απηέο πνπ έπξεπε ππνρξεσηηθά λα 

είλαη απφθνηηεο γπκλαζίνπ ή ηνπ Αξζαθείνπ ήπνπ είραλ ιάβεη ππνρξεσηηθά αλσηέξα κφξθσζε 

ζην ζπίηη θαη παξαθνινπζνχζαλ φια ηα καζήκαηα κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε πηπρίνπ θαηφπηλ 

εμεηάζεσλ. Τπήξραλ θαη νη αθξνάηξηεο πνπ επέιεγαλ πνηα καζήκαηα ζα παξαθνινπζήζνπλ 

αιιά δελ δηθαηνχληαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιάκβαλε 

ηαθηηθά καζήκαηα: εηζαγσγή ζηε θηινζνθία κε δηδάζθνληα ην Γ.Γιελφ, ςπρνινγία ηνπ 

                                                           
80 Λ. Σζίινγινπ, Σα θνμκηζζηήνζα ζηδκ Δθθάδα. Ζ Ηζημνία ηαζ μζ άκενςπμζ, Κέδξνο, Αζήλα 

2005,    ζ 36.                                                                                                                    
81 Νίθνο βνξψλνο, Δπζζηυπδζδ ηδξ κεμεθθδκζηήξ ζζημνίαξ, Βηβιηνγξαθηθφο νδεγφο πχξνπ 

Αζδξαρά, ηζηνξηθή βηβιηνζήθε Θεκέιην, Αζήλα 1972, ζζ 23-1234. 
82Γεκήηξηνο Γιελφο, Γοκαζηείμξ ακενςπζζιυξ, Αζήλαη 1921, ζ 25. 
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παηδηνχ κε δηδάζθνληα ηνλ Κ.Γ.σηεξίνπ, ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ κε δηδάζθσλ ηνλ .Κνχγθα, 

αξραία ειιεληθή ινγνηερλία κε δηδάζθνπζα ηε Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ ( φια ηα 

παξαπάλσ δηδάζθνληαλ απφ 2 ψξεο θαζ’ έθαζην) θαζψο επίζεο θαη ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη 

αηζζεηηθή ( κία ψξα). Οη δηαιέμεηο ρσξίδνληαλ ζε ηξείο ζεηξέο. Ζ πξψηε ζεηξά πεξηιάκβαλε ηε 

γπλαίθα ζην ζχγρξνλν αζηηθφ δίθαην (4 δηαιέμεηο ηνπ Κ.Σξηαληαθπιιφπνπινπ), ζηνηρεία 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο(8 δηαιέμεηο ηνπ Κπξ. Βαξβαξέζνπ), πνιηηεηαθή αγσγή (8 δηαιέμεηο ηνπ 

Αι.βψινπ). Ζ δεχηεξε ζεηξά πεξηιάκβαλε: ζχγρξνλεο θνζκνινγηθέο ζεσξίεο (5 δηαιέμεηο ηνπ 

Γ.Υφλδξνπ), ζχγρξνλεο βηνινγηθέο ζεσξίεο (5 δηαιέμεηο ηνπ . Γνληά) θαη αηνκηθή θαη 

θνηλσληθή πγηεηλή ηνπ παηδηνχ ( 5 δηαιέμεηο ηνπ Α.Γνμηάδε). Καη ηέινο, ηελ ηξίηε ζεηξά κε 5 

δηαιέμεηο απφ ηνλ Ησ.Γξππάξε γηα ηηο ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο
83

. 

ζνλ αθνξά ην κάζεκα ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, ηεο νπνίαο ην έξγν 

εμεηάδνπκε, γλσξίδνπκε πσο δίδαζθε αξραηνειιεληθή ινγνηερλία. ε απηφ ην ζεκείν ζα 

πεξάζνπκε ζε κηα ζχλνςε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο ηεο, φπσο ηε βιέπνπκε ζην πεξηνδηθφ 

Διιελίο απφ ηελ Μηξάληα
84

. πγθεθξηκέλα αθνξνχζε: ηελ έλλνηα ηεο ινγνηερλίαο, ηελ αμία 

ηνπ δηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ελφο έζλνπο, ηα είδε ηεο αξραηνειιεληθήο θηινινγίαο. 

Σν κάζεκα πεξηιάκβαλε ηηο ηξεηο πεξηφδνπο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο: ηελ 

πξνειιεληθή, ηελ ειιεληθή θαη ηελ αηηηθή ή θιαζζηθή πεξίνδν. Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηνλ 

πξννκεξηθφ θαη νκεξηθφ πνιηηηζκφ, ηελ αλάιπζε ηεο Ηιηάδαο θαη ηεο Οδχζζεηαο, ηελ 

παξνπζίαζε κηαο εηθφλαο ηεο θνηλσλίαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο πνίεζεο θαη ηε 

δηδαζθαιία ησλ έξγσλ ηνπ Ζζηφδνπ πεξλνχζε ζηε δηδαζθαιία ηεο ιπξηθήο πνίεζεο, ειεγείαο, 

ηνπ ίακβνπ, ηεο κειηθήο πνίεζεο, ηεο ξεηνξείαο θαη ηεο ηζηνξίαο έηζη φπσο πξσηνεκθαλίζηεθε 

απφ ηνπο Ίσλεο. Σέινο, θαηέιεγε ζηελ ηξαγσδία θαη ηνπο εμέρνληεο εθπξνζψπνπο ηεο 

Αηζρχιν, νθνθιή θαη Δπξηπίδε, ηελ αξραία θσκσδία κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Αξηζηνθάλε, 

ηελ ηζηνξηνγξαθία έηζη φπσο ηελ φξηζε ν Θνπθπδίδεο θαη ηελ θηινζνθία ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ 

Αξηζηνηέιε.  

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα απφ ην ίδξπκα Γιελνχ θαη βιέπνπκε 

πσο ε ίδηα δίδαζθε ηελ Γεπηέξα θαη ηελ Σεηάξηε. 

                                                           
83 φ.π. ζζ 30-32.                                                                                                                                                                                                    
84 Μηξάληα, Ζ βοκαίηα δζα ηα δζηαζχιαηά ηδξ, Διιελίο, Σφκνο Α΄, ηεχρνο 8 1921, ζ 228. 
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.                                                                                                

ζνλ αθνξά ηε κηζζνδνζία ηεο δηαζψδνληαη απνδείμεηο απφ ην Ίδξπκα Γιελνχ
85

 

                            Δπίζεο 

γλσξίδνπκε πσο ηα δίδαθηξα ηαθηηθψλ καζεηξηψλ αλέξρνληαλ ζε 100 δξρ. ην κήλα γηα φια ηα 

ηαθηηθά καζήκαηα ή 600 δξρ. ην ρξφλν. κσο, γηα λα κελ απνθιεηζηνχλ γπλαίθεο κε ρακειά 

εηζνδήκαηα, πξνβιεπφηαλ εηδηθή έθπησζε γηα ηηο εξγαδφκελεο, ηηο ζπνπδάζηξηεο αλσηέξσλ 

ζρνιψλ (40 δξρ. ην κήλα) θαη ηηο δηδαζθάιηζζεο (25 δξρ. ην κήλα). Οη αθξνάηξηεο πιήξσλαλ 

150 δξρ. ην ρξφλν γηα αθξφαζε ελφο καζήκαηνο, 300 δξρ. γηα δχν καζήκαηα, 400 δξρ. γηα ηξία 

καζήκαηα. 

πσο βιέπνπκε θη απφ δεκνζηεχζεηο δηαιέμεσλ ζε γπλαηθεία πεξηνδηθά ηεο επνρήο, 

φπσο ε Δθθδκίξ, αιιά θη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζηελ γπλαίθα πξνζθέξνληαλ ε 

απαξαίηεηε ελεκέξσζε γηα πξαθηηθά ζέκαηα φπσο ε ππεξάζπηζε ησλ εξγαζηαθψλ ηεο 

δηθαησκάησλ αιιά ηεο ραξίδνληαη θαη αλψηεξα πλεπκαηηθά εθφδηα. Βιέπνπκε έλα πςειφ 

επίπεδν ζπνπδψλ αλ θξίλνπκε θη απφ ηε δηδαζθαιία θαη ην δηαρσξηζκφ ηεο χιεο ηεο 

ινγνηερλίαο απφ ηελ Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ πνπ δελ πζηεξεί ζε ηίπνηα αθφκε θη 

απφ ηνλ ζεκεξηλφ δηαρσξηζκφ ζε παλεπηζηήκηα αιιά θαη ζε ζπγγξάκκαηα θσηηζκέλσλ θαη 

θαηαμησκέλσλ ειιήλσλ θαη μέλσλ θιαζηθηζηψλ. Ζ αλσηέξα γπλαηθεία ζρνιή θαίλεηαη πσο 

πξνεηνίκαδε επαξθψο ηε γπλαίθα ηεο επνρήο ηφζν ζηα θαζήθνληά ηεο σο κεηέξαο ή 

εξγαδνκέλεο, αιιά θαη σο αλζξψπνπ πνπ δηςά γηα πλεπκαηηθή ηξνθή θαη θέξεη ηελ αλάγθε ηεο 

                                                           
85 www.glinos.gr/v1repository/view/archive/t32 
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πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο ηειείσζεο, απνδεηθλχνληαο πξαγκαηηθά πσο πιεζίαδε 

αξθεηά απηφ πνπ έζεζε σο ζθνπφ ηεο, ν ηδξπηήο ηεο Γεκήηξηνο Γιελφο, πξάγκα πνπ δήισλε 

απεξίθξαζηα θαη ε γλσζηή ζπγγξαθέαο Π.. Γέιηα θαη αθξνάηξηα ηεο Αλσηέξαο Γπλαηθείαο 

ρνιήο πνπ πίζηεπε πσο ε ζρνιή ήηαλ « πνχηδ ηαζ ιμκαδζηή πκεοιαηζηή ηίκδζδ ζηα ηεθεοηαῖα 

πνυκζα ηῆξ ἱζημνίαξ», «ημ ιυκμ θῶξ πμο ἔθαιπε ζημ ἀπένακημ ἑθθδκζηυ ζημηάδζ.»
86

  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο φκσο απνδείρζεθε βξαρχβηα θαζψο θαηά ην έηνο 1923 έπαςε λα 

πθίζηαην. Ήδε ην θζηλφπσξν ηνπ 1922 ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, κε ην ζπλαθφινπζν 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ αληίθηππν, δπζρέξαηλε ηε ιεηηνπξγία ηεο, αλ θαη νη πνιηηηθέο 

εμειίμεηο είλαη εθείλεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Απηέο νδήγεζαλ ηνλ 

Γεκήηξην Γιελφ ζηελ εθ λένπ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ δεκνηηθηζκφ, πνπ δελ παγηψζεθαλ αιιά αλεηξάπεζαλ ην 1920 κε ηελ άλνδν ησλ 

ζπληεξεηηθψλ. Έηζη ην 1922 απνηέιεζε ην δεχηεξν θαη ηειεπηαίν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Αλσηέξαο Γπλαηθείαο ρνιήο, ην ίδην έηνο αλαιακβάλεη θαζήθνληα σο εθπαηδεπηηθφο 

ζχκβνπινο ζην ππνπξγείν Παηδείαο. Καη ην 1924 γίλεηαη δηεπζπληήο ηεο Παηδαγσγηθήο 

Αθαδεκίαο
87

 πνπ είρε ζθνπφ ηε κεηεθπαίδεπζε πηπρηνχρσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα λα 

ππεξεηήζνπλ σο θαζεγεηέο ζηα αλακνξθσλφκελα δηδαζθαιεία ηνπ θξάηνπο. Ζ αθαδεκία 

ηδξχζπεθε απφ ηνλ Βεληδέιν «πνμξ εζδζηήκ ιυνθςζζκ πνμζςπζημφ ηςκ δζδαζηαθίςκ ηδξ 

δδιμηζηήξ εηπαίδεοζδξ»
88

. θνπφο ηεο ήηαλ λα εμπςψζεη ηελ παηδαγσγηθή κφξθσζε ησλ 

ιεηηνπξγψλ ηεο κέζεο παηδείαο θαη θπξίσο ησλ θαζεγεηψλ ησλ δηδαζθαιίσλ. Παξάιιεια, 

ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1923 ην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν, κε δηεπζπληή ηνλ Αι. Γεικνχδν, σο 

πξφηππν Γηδαζθαιείν γηα ηελ άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο.
 

 1.7 Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ  

Σν γισζζηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα μεθηλά επζχο εμαξρήο κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

ρψξαο, κε επίζεκε ηάζε ηνλ αξρατζκφ, ν νπνίνο δεκηνπξγνχζε ηελ αίζζεζε άκεζεο ζχλδεζεο 

κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη κεγαιείν. ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία ε θαζαξεχνπζα 

έρεη σο ζηαζψηεο ηνπο ζπληεξεηηθνχο, βξίζθεη σο αληίπαιν δένο, ηε δεκνηηθή, ηε γιψζζα ε 

νπνία πεγάδεη απφ ηνλ ίδην ην ιαφ. Θηαζψηεο ηεο δεκνηηθήο ινηπφλ, ε αζηηθή ηάμε ησλ 

έκπνξσλ, ε νπνία απνθηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξε δχλακε θαη ζηνρεχεη ζην λα θπξηαξρήζεη 

                                                           
86 Πελειφπε Γέιηα, Αθθδθμβναθία, Λεοημπανίδδξ Ξ. Δπηκ, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Αζήλα 

1997, ζ 267. 
87 Νφκνο 2243, «πενί ζδνφζεςξ παζδαβςβζηήξ αηαδδιίαξ», 24 Ηνπλίνπ 1920. 
88 Λπδία Φίινπ, Ζ παζδαβςβζηή αηαδδιία ημο Γθδκμφ, Άξηα 2003, ζ 15. 
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ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ ηφπνπ. Έηζη ινηπφλ, δεκηνπξγείηαη κηα ζχγθξνπζε πέξα απφ ηελ 

ηδενινγηθή βάζε, νξκψκελε απφ νηθνλνκηθά θαη φρη κφλν ζπκθέξνληα. 

Ζ ηδέα ηεο θαζηέξσζεο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο έξρεηαη κέζσ γξάκκαηνο, μεθηλψληαο 

πηζαλφλ απφ ηνλ Μ.Σξηαληαθπιιίδε, Γ.Πεηξνθφθθηλν θαη Ίσλα Γξαγνχκε, γξάκκα ην νπνίν 

γξάθηεθε ην 1909 ζηε Επξίρε θαη θπθινθφξεζε ζε Διιάδα, Ρψκε, Φξαγθθνχξηε θαη αιινχ, 

κε θχξην αίηεκα ηε γισζζηθή κεηαξξχζκηζε. Φνξέαο απηήο ηεο ηδέαο πνπ ζα πξνσζήζεη ηελ 

επίηεπμή ηεο είλαη κηα νκάδα 10-15 αηφκσλ νη νπνίνη « εα απμηεθέζμοκ ιζα ἕκςζδ, ἕκα 

ἀδεθθάημ, ιζα ὀθζβανπία. ιθακζγυιεκμζ ιε ηαεμνζζιέκμ πνυβναιια, δε εα βονέρμοκ βκῶιεξ ἥ 

ζοκενβαζία, ἀθθά ηήκ εζηή ηαζ ὑθζηή ζοκδνμιή ηῶκ ὅζςκ πμεμῦκ κα ημφξ αμδεήζμοκ.» φπσο 

βιέπνπκε ζηελ αιιεινγξαθία ηεο Πελειφπεο Γέιηα.
89

Τπήξραλ φκσο, άιιεο δπζθνιίεο φπσο 

ην γεγνλφο φηη βξίζθνληαλ καθξηά θαη απηφ απνηεινχζε ηξνρνπέδε ζηελ επηθνηλσλία. 

Δπηπξνζζέησο, κείδνλα ζεσξνχληα ηα δεηήκαηα φπσο: α) ην φηη δελ είραλ θαηαιήμεη γηα ηελ 

κνξθή ηεο δεκνηηθήο, β) ζην αλ ζα δηλφηαλ έκθαζε ζηε γιψζζα ή ζηελ πλεπκαηηθή 

θαιιηέξγεηά ηεο θαη γ) ζην γεγνλφο πσο δελ ππήξρε εγεηηθή θπζηνγλσκία, ηελ νπνία ζα 

αθνινπζνχζαλ φινη ραξάδνληαο κηα θνηλή πνξεία ζθέςεο. Με ηελ θαηάιεςε ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο απφ ηνπο λενθηιειεχζεξνπο θαη ηελ επίζεκε άλνδν ηεο αζηηθήο ηάμεο κε ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, νη δεκνηηθηζηέο ζρεδηάδνπλ ηελ ίδξπζε Πξφηππνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ Αζήλα θαη ηελ νξγάλσζε ελφο Οκίινπ πνπ ζα ζηφρεπε ζηελ 

εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο ζην ζρνιείν.
90

 Ο Δθπαηδεπηηθφο κηινο ηδξχζεθε ην Μάην ηνπ 1910, 

απφ ηνπο Αιέμαλδξν Γεικνχδν, Γεκήηξην Γιελφ θαη Μαλψιε Σξηαληαθπιιίδε. Ο γεληθφο 

ζθνπφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ νξηδφηαλ «κα αμδεήζῃ ζηδκ ακαβέκκδζδ ηῆξ παζδείαξ ζηδκ 

Ἕθθάδα». Αξρηθφο ζθνπφο ηδξχζεσο ηνπ ζσµαηείνπ, ζπλνςηδφηαλ ζηα εμήο: « ἵδνοζδ 

Πνυηο̟πμο ∆δµμηζημῦ πμθεῖμο ζηδκ Ἀεήκα, ηαζ  πανμπή αμήεεζαξ ζηδ ζηαδζαηή ακαµυνθςζδ 

ηῆξ ἑθθδκζηήξ ἐηπαίδεοζδξ»91. Σα κέιε ηνπ  Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ αλέξρνληαλ ζηα 890 εθ 

ησλ νπνίσλ νη 158 ήηαλ γπλαίθεο. ηνλ φκηιν δελ ζπκκεηείραλ νη κεγάινη πνιέκηνη ηεο 

δεκνηηθήο, νη θαζαξεπνπζηάλνη, νη νπνίνη ζαθψο δελ ελέθξηλαλ ηε ιεηηνπξγία θαη ην ζθνπφ 

ηνπ νκίινπ, δεκηνπξγψληαο κάιηζηα ην αληίπαιν δένο ηελ « επζηνμπεία πνμξ έκκμιμκ 

πνμζηαζίακ ηδξ εεκζηήξ βθχζζδξ». Δπίζεο εθηφο Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ έκεηλαλ νη δηαιπηηθνί, 

αθφινπζνη ηνπ Φπράξε θαη ζηαζψηεο ακθίβνισλ γισζζηθψλ θαλφλσλ. Δπίζεο, εππξφζδεθηνη 

δελ ήηαλ νη ζνζηαιηζηέο θαζψο ζα επηζθίαδαλ ηνλ ζθνπφ ηνπ νκίινπ κε ην θνηλσληθφ ηνπο 

                                                           
89 Γεκήηξεο Φ. Υαξαιάµπνπο (1987), Ο Δη̟αζδεοηζηυξ Ό µζθμξ: δ ίδνοζδ, δ δνάζδ ημο βζα ηδκ 

εη̟αζδεοηζηή µεηαννφεµζζδ ηαζ δ δζάζςζή ημο, Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθφο Οίθνο Αδειθψλ 

Κπξηαθίδε, ζ 44. 
90 φ.π. ζ 51. 
91 φ.π. ζζ 52-61. 
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ζχζηεκα.
92

 Ο κηινο απαξηίδνληαλ θπξίσο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ινγνηέρλεο. 

Δμέρνπζεο γξάθνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ζην Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ νκίινπ ην νπνίν 

θπθινθνξνχζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1911 θαη εθδηδφηαλ θάζε ηξεηο κήλεο θαη ζην νπνίν 

δεκνζηεχνληαλ άξζξα θαη κειέηεο ζρεηηθά µε ην δεµνηηθφ ζρνιείν, ήηαλ ν Κσζηήο Παιακάο, 

ε Πελειφπε Γέιηα, ε Γαιάηεηα Καδαληδάθε, ν Άιθεο Θξχινο ησλ νπνίσλ ζπλαληνχκε ζπρλά 

θείκελα. πλήζσο θπθινθνξνχζαλ 250-300 ζειίδεο ην ρξφλν
93

. ζνλ αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ησλ κειψλ βιέπνπκε φηη αλάκεζα ζε 654 πιήξεηο εγγξαθέο νη 

260 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί δειαδή δάζθαινη, ειιελνδηδάζθαινη, θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, 

θαζεγεηέο πνιπηερλείνπ, επηζεσξεηέο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, επηζεσξεηέο κέζεο 

εθπαίδεπζεο, θαζεγεηέο δηδαζθαιείσλ. Τπήξραλ επίζεο 63 ππάιιεινη 50 βνπιεπηέο 35 

θνηηεηέο θαη 33 έκπνξνη/ εηζνδεκαηίεο. Δμεηάδνληαο θαη ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

κειψλ παξαηεξνχκε ηα εμήο
94

: 

 ζηελ Αζήλα –Πεηξαηά θαηνηθνχζαλ 456  

 ζηελ Μηθξά Αζία 59  

 ζηελ Αίγππην 49  

 ζηελ Γεξκαλία  18 

 ζηελ Κξήηε 17  

 ζηελ Θεζζαινλίθε 14 

 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 13 

 ζηελ Μπηηιήλε 13  

 ζηελ άκν 10 

 ζηελ Αγγιία 10 

 ζηελ Πάηξα 10 

 άιιεο πεξηνρέο ( Ατδίλη, Κέξθπξα, Κάηξν, Γαιιία, Λάξηζα Ηλδία Ρνπκαλία, Ρσζία, 

Λεηςία)  

                                                           
92 φ.π. ζζ 56 58. 
93 Γειηηνλ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ηφκνο 3, Αζήλα 1913, ζ 179. 
94 Αιέμεο Γεκαξάο, Δηπαζδεοηζηυξ υιζθμξ, ηαηάθμβμξ ιεθχκ 1910 -1925, εηαηξεία ζπνπδψλ 

λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη γεληθήο παηδείαο, Αζήλα 1994, ζζ 49-50. 
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Ο κηινο θαίλεηαη λα έρεη θαη πνιιέο γπλαίθεο κέιε θαη ζρεηίδεηαη πξνθαλψο θαη κε 

εθθάλζεηο ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ θαη πνιιά κέιε γλσζηψλ 

νηθνγελεηψλ φπσο Γεικνχδνπ, Γέιηα –Μαπξνθνξδάηνπ, Γξαγνχκε θηιπ. Πνιιέο απφ ηηο 

γπλαίθεο απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ ζπλήζηδαλ λα ππνζηεξίδνπλ ην πξννδεπηηθφ θίλεκα θαη 

ηέηνηνπ ηχπνπ ζσκαηεία. Πνιιέο θπξίεο επίζεο κπνξεί λα εγγξαθφηαλ ζηε ζέζε θάπνηνπ 

ζπγγελή ν νπνίνο επηζπκνχζε λα κελ θαλεξψζεη ηελ φπνηα ζρέζε κε ηνλ φκηιν ιφγσ ηεο 

γισζζηθήο επηινγήο ηνπ νκίινπ ζηελ δεκνηηθή, ηελ νπνία ν φκηινο θαη ππνζηήξηδε ζζελαξά. 

Ζ ζπµµεηνρή ησλ Διιελίδσλ ζηνλ µηιν φκσο πνιιέο θνξέο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εγγξαθή 

θαη ππνζηήξημε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ αιιά θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πςειέο ζέζεηο ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ ζσκαηείνπ, φπσο ε ζπκκεηνρή ηεο Αχξαο Θενδσξνπνχινπ θαη ηεο Γαιάηεηαο 

Καδαληδάθε ζηελ επηαµειή Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οµίινπ ην 1927
95

. Απφ αμηφπηζην 

γξάκκα ηνπ Γεκήηξηνπ Γιελνχ πξνο ηνλ Γεικνχδν καζαίλνπκε πσο ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο 

Παπαδεκεηξίνπ απνηέιεζε πηζαλφλ θαη κέινο ηεο εθιεγκέλεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο
96

. 

Δπίζεο, δηαζέηνπκε ηνλ Γεληθφ θαηάινγν, ν νπνίνο εκπεξηθιείεη ηνλ θαηάινγν ηνπ Βαζίιε 

Λαραλά (683 εγγξαθψλ), ηνλ θαηάινγν ηνπ Γιελνχ (192 εγγξαθψλ) θαη έλαλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ βαζηζκέλν ζε δεκνζηεχκαηα (127 εγγξαθψλ), πνπ καο δηαθσηίδεη κε 

πιεξνθνξίεο γηα ην επάγγειµα, ηνλ ηφπν δηαµνλήο θαη ηελ θνηλσληθήο  πξνέιεπζε ησλ 

γπλαηθψλ κειψλ ηνπ νκίινπ, ηελ πεξίνδν πνπ εγγξάθνληαη σο µέιε ηνπ Οµίινπ
97

. 

πγθεθξηκέλα γηα ην επάγγεικα κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε µφλν γηα ηα 65 απφ ηα 160 µέιε, 

δειαδή ην 40% ελδεηθηηθφ ηνπ ζπλφινπ 

Δπ̟άγγειµα Μέιε 

Δθπαηδεπηηθνί: Γαζθάιεο - Καζεγήηξηεο 25 

Λόγηεο-Λνγνηέρληδεο 15 

ηειέρε γπλαηθείσλ νξγαλώζεσλ 5 

∆εµνζηνγξάθνη 2 

∆εµόζηνη ππάιιεινη 2 

Εσγξάθνη 2 

Μνπζηθνιόγνη 2 

Σειεηόθνηηεο θνηηήηξηεο Φηινινγίαο & 

∆ηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηεο Δλώζεσο 

Διιελίδσλ 

2 

∆ηεπζύληξηεο ζρνιείσλ 1 

                                                           
95 Αιέμεο ∆εµαξάο, Δη̟αζδεοηζηυξ Όµζθμξ, Καηάθμβμξ μκμµάηςκ 1910-1927, Αζήλα 1994, ζ 50. 
96 «∆ηαθήξπμε ηεο ∆ηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ «Δθπαηδεπηηθνχ Οµίινπ», Ακαβέκκδζδ, θχι. 11-

12 Ηνχιηνο- Αχγνπζηνο 1927, ζζ 598 -529. 
97 Αιέμεο ∆εµαξάο, Δη̟αζδεοηζηυξ Όµζθμξ, Καηάθμβμξ μκμµάηςκ 1910-1927, Αζήλα 1994, ζζ 

575 - 890. 
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Μεηαθξάζηξηεο ζεαηξηθώλ έξγσλ 1 

Καζεγήηξηεο µνπζηθήο 1 

Δπ̟ηζεσξήηξηεο εξγαζίαο 1 

Λανγξάθνη 1 

Αξραηνιόγνη 1 

Γηαηξνί 1 

Γεσπόλνη 1 

Ννµηθνί 1 

Σξαπεδηθνί ππάιιεινη 1 

ύλνιν 65 

ύλνιν 65 

ζνλ αθνξά ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο βιέπνπκε :. 

 

Πεξηνρή Μέιε 

Αζήλα 114 

Αιεμάλδξεηα 10 

µύξλε 5 

Πεηξαηάο 4 

Σξίθαια 2 

Κξήηε 2 

Κάηξν 2 

άµνο 2 

Κσλζηαληηλνύπνιε 2 

Γεξµαλία 2 

Βόινο 1 

Θεζζαινλίθε 1 

Πάηξα 1 

Λάξηζα 1 

Κσο 1 

Διβεηία 1 

Κόζηα Ρίθα 1 

ύλνιν 152 

 

Συ̟πμξ δζαµμκήξ ηςκ βοκαζηχκ µεθχκ ημο Οµίθμο 

 

ζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή  πξνέιεπζε ησλ γπλαηθψλ ηνπ Οµίινπ νη πεξηζζφηεξεο 

πξνέξρνληαη απφ αζηηθέο νηθνγέλεηεο ηεο επνρήο, θπξίσο ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο, πνπ 

γεληθφηεξα επηδεηθλχνπλ έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηα θνηλσληθά θαη πλεπµαηηθά δξψµελα ηεο 

επνρήο θαη δηαδξαµαηίδνπλ ζεµαληηθφ ξφιν ζε απηά. εκαληηθή ε παξνπζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γπλαηθψλ φπσο ε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, ε Ρφδα Ηκβξηψηε θαη ε 

Πελειφπε Υξηζηάθνπ. Πνιιέο είλαη θαη νη εθπξφζσπνη ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ γξαµµάησλ, 

φπσο νη: Γαιάηεηα Καδαληδάθε, Πελειφπε ∆έιηα, Διέλε Οπξάλε, Ηνπιία ∆ξαγνχµε. Δπηπιένλ, 
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απφ ην ρψξν ησλ ηερλψλ μερσξίδνπλ ε µνπζηθφο Μέιπσ Μεξιηέ-Λνγνζέηε θαη ε αξραηνιφγνο 

εµλή Παπαζπξίδε.
98

  

Ο κηινο ζπλάληεζε κεγάιεο επηθξίζεηο θαη ζπθνθαληίεο θπξίσο απφ ηνπο 

θαζαξεπνπζηάλνπο, νη νπνίνη επεδίσθαλ θαζηέξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε θαη γισζζηθή δηδαζθαιία, θάηη πνπ αξρηθά πέηπραλ ην 1912 ελψ θπβεξλνχζε ν 

Βεληδέινο. Σν 1912 ν κηινο έρεη φκσο θαη ζεκαληηθέο επηηπρίεο, αλ αλαινγηζηνχκε πσο ηφηε 

ν Γιελφο δηνξίζηεθε ζην Γηδαζθαιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ ππνζηήξημε μέλσλ 

θαζεγεηψλ παλεπηζηεκίσλ ππέξ ηνπ Οκίινπ.
99

 Σν ίδην έηνο, επί ππνπξγίαο Σζηξηκψθνπ, ν 

Δθπαηδεπηηθφο κηινο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξπζκηζηηθήο 

πξνζπάζεηαο, κε ζηφρν ε δεκνηηθή εθπαίδεπζε λα απεπζχλεηαη ζε φιν ην ιαφ σο θνηλή, εληαία 

θαη ππνρξεσηηθή. Οπζηαζηηθά πξφηεηλε ππνρξεσηηθφ θαη δσξεάλ εμαεηέο δεκνηηθφ γηα φινπο, 

απηφλνκν απφ ηελ κέζε εθπαίδεπζε. θνπφο ηνπ, θαηά ηνλ φκηιν « κα εημζιάζεζ, ὅζμ ιπμνεί 

ηαθφηενα, ὅθμοξ ἕηείκμοξ ημφξ πμθίηεξ ημῦ ἕεκμοξ, ἄκηνεξ ηαζ βοκαῖηεξ, πμο δε εα πάνμοκ ἄθθδ 

ἀκχηενδ βεκζηή ἀβςβή, βζα κα γήζμοκ ζακ ἄκενςπμζ ηαζ πμθίηεξ ἐθεφεενμζ ηδ ζδιενζκή γςή 

ἀθήκμκηαξ ηζξ ζςιαηζηέξ ηαζ ροπζηέξ ημὐξ ἱηακυηδηεξ, πανέπμκηάξ ημφξ πνήζζιεξ ηαζ 

ἀπαναίηδηεξ βκχζεζξ πνμζπαεχκηαξ κα δζαπθάζεζ ημ παναηηήνα ημὐξ.»
100

 ζνλ αθνξά ηε 

γιψζζα ζην δεκνηηθφ, ν ζθνπφο ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: « κα ηαθθζενβήζεζ ζηα παζδζά ημ ὄνβακμ 

ηῆξ πνμθμνζηῆξ ηαζ βναπηῆξ ἐπζημζκςκίαξ ιε ημφξ ὀιμθφθμοξ ημοξ». Σν 1916 νη Γιελφο 

Γεικνχδνο θαη Σξηαληαθπιιίδεο, ηδξχνπλ ηελ Δθπαηδεπηηθή Δπηηξνπή πνπ ζηα πξνγξακκαηηθά 

ηεο ζρέδηα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: «ημ πνυβναιια ιαξ εἶκαζ εεςνδηζηυ ηαζ πναπηζηυ. ημ 

εεςνδηζηυ ιένμξ ἀκήηεζ πνχηα  ἔνεοκα ηῆξ ζδιενζκῆξ „Eθθδκζηήξ ημζκςκίαξ ὡξ πνμξ ηήκ 

ὑπυζηαζή ηῆξ, ηζξ ἐηπαζδεοηζηέξ ηῆξ ἀπαζηήζεζξ ηαζ ἀκάβηεξ {..},  ἔνεοκα ηῶκ δζηῶκ ιαξ 

παζδζῶκ [..] ημ πναπηζηυ ιένμξ άκήηεζ ὁ δζαθςηζζιυξ ηῆξ ημζκςκίαξ ηαζ ηῶκ δαζηάθςκ βζα ηα 

πνμαθήιαηα ηῆξ θθδκζηήξ παζδείαξ ηαζ  πνμεημζιαζία ηῶκ ιέζςκ ιε ηα ὁπμία εα 

πναβιαημπμζδεεί  ἐηπαζδεοηζηή ἀκαβέκκδζδ.»
101

   

Ο δηαθσηηζκφο απηφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ γξακκέλσλ ζε 

δεκνηηθή θαη βηβιίσλ κε ζέκα ειιεληθά παξακχζηα θαη ειιεληθά παηδηθά ηξαγνχδηα. Μέρξη ην 

1916 ν Δθπαηδεπηηθφο κηινο ήηαλ αλεμάξηεην φξγαλν θαη ιεηηνπξγνχζε ζπκβνπιεπηηθά θαη 

κφλν πξνο ην θφκκα ησλ θηιειεπζέξσλ, φκσο κε ηελ ίδξπζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο 

                                                           
98 Αιέμεο ∆εµαξάο, Δη̟αζδεοηζηυξ Όµζθμξ, Καηάθμβμξ μκμµάηςκ 1910-1927, Αζήλα 1994, ζ 30. 
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θνξηηζηψλ», ∆εθηίμκ Δη̟αζδεοηζημφ Οµίθμο, Σ. Β’, ηρ. Γ΄ 1912, ζζ 203-210. 
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θαζίζηαηαη φξγαλν ησλ Φηιειεπζέξσλ. Δκθαλήο ρξεκαηνδφηεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο επηηξνπήο 

ήηαλ ν Η.Αζαλαζάθεο αιιά πιεξνθνξίεο ήζειαλ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν λα ην θάλεη 

δηαηεξψληαο ηελ αλσλπκία ηνπ, φπσο ν Κνπγέαο θαη ν ίδηνο ν Αζαλαζάθεο ν νπνίνο φπσο 

απνδεηθλχεηαη κέζα απφ αιιεινγξαθία ηνπ κε ηελ Πελειφπε Γέιηα, ρξεκαηνδφηεζε κε 

60.000, εθ ησλ νπνίσλ νη 40000, πξνέξρνληαλ απφ θάπνηνπο θίινπο ηνπ. Αλάινγε θαη ε 

απνθάιπςε κέζα απφ γξάκκα απφ ηηο 5 Απγνχζηνπ 1926, κε απνζηνιέα ηνλ Διεπζέξην 

Βεληδέιν θαη απνδέθηε ηνλ Αζαλαζάθε φπνπ ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη: « εἰξ ἀπάκηδζζκ ηῆξ απυ 

30 Ἰμοθίμο ἐπζζημθήξ ζαξ ἐβηνίκς ηαε ὁθμηθδνίακ ηήκ πνυηαζζκ ζαξ «ὅπςξ ημ πμζυκ ηςκ 60.00 

δναπι, ημ ὁπμῖμ ηαηαεέζαιεκ ημ 1916 δζα ηήκ ηπαζδεοηζηήκ πζηνμπήκ ηαζ δζ΄ ὦκ 

βμνάζεδζακ.»
102

 Ζ ηαχηηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο επηηξνπήο κε ην θφκκα ησλ θηιειεπζέξσλ, ην 

νπνίν βαπθάιηδε πεξί νπζηαζηηθήο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, είλαη θαη ε ππαίηηα γηα ηελ 

απνδπλάκσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Απφ ην 1917-1920 ππήξμαλ ηα πξψηα δείγκαηα 

επηβνιήο ηεο αζηηθήο ηάμεο κε ηελ εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ κε ην λφκν 

2585/11.5.1917
103 

ν νπνίνο θαη επηθπξψζεθε, ελψ βξίζθεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ φκηιν θαηερφκελν 

απφ ελζνπζηαζκφ γηα απηή ηελ απφθαζε. Οη εγνχληεο ηνπ Οκίινπ ζεσξνχζαλ πσο κέζσ ησλ 

ζέζεψλ ηνπο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, φπσο απηή πνπ θαηείρε ν Γιελφο σο γεληθφο 

γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο, ζα νδεγνχζαλ κε επηηπρία ζηελ εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ν λφκνο δελ επφδσζε κε ηνλ Γεικνχδν λα θαηεγνξεί 

θαηάθνξα ηελ αζηηθή ηάμε ζε ππφκλεκα ηνπ πξνο ηνλ Δ. Βεληδέιν « πςνίξ ἀιθζαμθία ἄκ ημ 

ιεβάθμ ἕνβμ ημ ηθυκζζακ μζ ἀκηζδναζηζημί, ημ βηνέιζζια ημῦ ημ ἔθενακ μἱ θεβυιεκμζ 

θζθεθεφεενμζ»
 104

. Σν 1917 πξνψζεζαλ ηελ εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, ζηελ νπνία ιάλζαλε θαη ηδενινγηθή αλαθαηεχζπλζε, δειαδή κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο λέαο γιψζζαο - ηεο δεκνηηθήο, εηζαγφηαλ θαη ε λέα εθπαηδεπηηθή ηδενινγία – ε 

θηιειεχζεξε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ θξίλνληαλ αλαγθαία ε αξσγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ νπνία πξνζπάζεζε λα θεξδίζεη ε Δ.Δ. κέζα απφ καζήκαηα ην 1918 θαη 

1919 ζηνπο ηξφθηκνπο δηδαζθαιείσλ θαη ζηνπο επηζεσξεηεο ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά.
105

 

Σελ πεξίνδν 1917-1920 εγθξίλνληαη 13 αλαγλσζηηθά, γξακκέλα ζηε δεκνηηθή ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη απφ έιιεηςε ζνβηληζκνχ θαη ζενθξαηίαο, αληίζεηα ην θέληξν βάξνπο 

                                                           
102 Γεκήηξεο Φ. Υαξαιάµπνπο, Ο Δη̟αζδεοηζηυξ Ό µζθμξ: δ ίδνοζδ , δ δνάζδ ημο βζα ηδκ 
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κεηαηνπίδεηαη ζηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο.
106

 Δθ ησλ νπνίσλ μερψξηζαλ έλα αιθαβεηάξη « Σμ 

Αθθααδηάνζ ιε ημκ ήθζμ» θαη έλα αλαγλσζηηθφ « Σα ρδθά αμοκά» γηα ηελ γ΄ δεκνηηθνχ ηνπ 

Εαραξία Παπαλησλίνπ, γηα ηα νπνία θαη επέζπξαλ πιεζψξα θαηεγνξηψλ απφ ζπληεξεηηθνχο, 

φπσο ν Γ.Υαηδηδάθηο ζην άξζξν ηνπ Γελλεζήησ θσο δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά « πενί ηῶκ 

ιεβάθςκ ζδεῶκ ηῆξ παηνίδμξ, ηῆξ ενδζηείαξ μὐδείξ βίκεηαζ θυβμξ»
107. 

Με ηελ ήηηα ηνπ Βεληδέινπ 

ην 1920, θιείλεη ν θχθινο ησλ πξνζπαζεηψλ θαη κε ηελ επηηξνπεία πνπ νξίδεη ε λέα θπβέξλεζε 

θαη ε νπνία θαηαδηθάδεη ηα αλαγλσζηηθά «ἅπαξ ὁ αυναμνμξ ηῶκ ὀδῶκ, πᾶκ ὅ,ηζ λεκζηυκ, 

αάναανμκ, ποδαῖμκ εἴπε πμηέ εἰζαπεῆ εἰξ ημ ζηυια ηῶκ ηαηςηάηςκ θασηῶκ ζηνςιάηςκ 

πενζζοθθέβεηαζ ιεηά ζημνβῆξ.»
108

 Δπηπξνζζέησο, ε επηηξνπεία πξφηεηλε νη λφκνη ηεο 

κεηαξξχζκηζεο λα ζεσξεζνχλ αληηζπληαγκαηηθνί, λα θανχλ ηα δεθαηξία εγρεηξίδηα γξακκέλα 

ζε δεκνηηθή θαη λα ηηκσξεζνχλ νη ππαίηηνη.
109 

Με ηελ ζηξαηησηηθή θπβέξλεζε Πιαζηήξα Γνλαηά αλνίγεη πάιη ν δξφκνο γηα ηελ 

επάλνδν ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ηελ εθ λένπ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο . Πιένλ έρνπλ έλα αθφκε πιενλέθηεκα, αθνχ ηα κέηξα ηεο πεξηφδνπ 1917-20 

επαλέξρνληαη θαη νη Γεικνχδνο θαη Σξηαληαθπιιίδεο επηζηξέθνπλ ζηηο ζέζεηο ησλ αλψηεξσλ 

επνπηψλ, ελψ ν Γιελφο γίλεηαη εθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο ζην ππνπξγείν παηδείαο. Με 

λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ζηηο 27.7.1923, επί ππνπξγίαο Κσλζηαληίλνπ Γφληηθα επαλαθέξεηαη 

ζεζκηθά ε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο ζε φιν ην δεκνηηθφ.
110

 Καη ην 1924 ιεηηνπξγεί ε 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία κε δηεπζπληή ηνλ Γεκήηξην Γιελφ, ε νπνία είρε σο ζθνπφ ηελ 

κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ζηειερσζνχλ ηα δηδαζθαιεία. Έλα ρξφλν κεηά 

απνθαζίδεηαη ε ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, κε πξψηε ζρνιή ηε 

Φηινζνθηθή. Παξά φια απηά ηα επηηεχγκαηα ηνπ Οκίινπ, βιέπνπκε πσο ηα δχν αξρηθά ηνπ 

εξείζκαηα, ν εζληζκφο θαη ν αζηηζκφο, κε ην κελ πξψην λα κελ πθίζηαηαη θαλ κεηά ην 1922, 

θαη ην δεχηεξν λα έρεη απνζαζξσζεί. 

Πνιιά κέιε άξρηδαλ λα αθνινπζνχλ λέα ηδενινγηθά κνλνπάηηα θαη ζπγθεθξηκέλα απηά 

ηεο αξηζηεξάο, ηνπ καξμηζκνχ. Καηαιπηηθφ ξφιν ζε βαξφο ηεο πνξείαο ηνπ Οκίινπ έπαημε θαη 
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1920, ζ 30. 
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Κπξηαθίδε, ζ 104. 
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2013 ζ 162. 
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ε δηθηαηνξία ηνπ Παγθάινπ θαη ε ππνπξγνπνίεζε ηνπ Γεσξγίνπ Υαηδεθπξηάθνπ ( πνιέκην ηνπ 

Γιελνχ) ζην ππνπξγείν παηδείαο. Απηφ ζήκαλε ηελ ιήμε ηεο επαλφδνπ ησλ πξσηεξγαηψλ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ θαη ην 1926 θαηαξγείηαη θαη ε Παηδαγσγηθή Αθαδεκία.
111 

Σν 

πξφβιεκα βέβαηα πξνέθπςε θη απφ ηεο ήδε νμπκέλεο ζρέζεηο Γιελνχ θαη Σξηαληαθπιιίδε .  

ζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο Γιελνχ-Γεικνχδνπ, ε δηάζηαζε ήηαλ θαζαξά ηδενινγηθή, 

θαζψο ν Γιελφο ππήξμε έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, δηαβάδεη Marx θαη 

παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ κεηαεπαλαζηαηηθή Ρσζία. Ο Γιελφο αθνινπζεί πιένλ 

μεθάζαξα ηελ ζνζηαιηζηηθή ηδενινγία κάιηζηα εθδίδνληαο ην 1926 ην πεξηνδηθφ Αλαγέλλεζε 

γηα λα εθθξάζεη απηέο ηνπ ηηο απφςεηο. Σν 1936 γξάθεη ζε αλέθδνην απηνβηνγξαθηθφ ηνπ 

θείκελν: «ζηα 1907 ιε ηδ ζογήηδζδ ζημ Νμοιά έβζκα ζμζζαθζζηήξ. ηα 1908-109 ιαγί ιε ημ 

ηθδνυ ιπήηα ζηδκ οθζζηζηή θζθμζμθία..»
112

  Δλ αληηζέζεη κε ηνλ Γιελφ, ν Γεικνχδνο ζεσξεί 

ηελ ζνζηαιηζηηθή ηδενινγία επηθίλδπλε, θαζψο είλαη ππνζηεξηθηήο ηνπ εζληζκνχ, ν νπνίνο 

είλαη ην άθξνλ άσην ηνπ δηεζληθνχ ηαμηζκνχ ηνπ ζνζηαιηζκνχ
113

. Ο Γεικνχδνο δελ ηεξνχζε 

νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη ζην καξμηζκφ, αληηζέησο, ήηαλ παζηθαλέο φηη άλεθε ζηελ νκάδα 

ησλ αληηθξνλνχλησλ ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο. Αθφκε θαη ηα κέιε επηζπκνχζαλ ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ αξρψλ ηνπ νκίινπ, κέζσ πξφηαζεο ηνπ Γηάλλε Μειηάδε ην 

1926.
114

  

Απφ ηνλ Φεβξνπάξην σο ηηο 24 Μαξηίνπ ηνπ 1927 γίλνληαη πξνζπάζεηεο αλαζεψξεζεο 

ησλ πξνγξακκαηηθψλ αξρψλ ηνπ Οκίινπ κε θχξην δήηεκα ηελ πνιηηηθή ηδενινγία θαη 

ζπγθεθξηκέλα πνηα ε ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θνηλσλία. Με απνηέιεζκα, ν 

Γεικνχδνο λα ζέιεη ην ζρνιείν λα αίξεηαη πάλσ θνηλσληθνχο ή πνιηηηθνχο ζπζρεηηζκνχο θαη ν 

Γιελφο λα αληηπαξαζέηεη ηελ χπαξμε ηάμεσλ ζηελ θνηλσλία, θαη λα επηδεηά θαη κηα παηδεία 

ηαμηθή
115

. Δπίζεο ν Γεικνχδνο έζεζε ζέκα κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, 

πξνθαλψο θαηάινηπν ησλ ζπθνθαληηθψλ θαηεγνξηψλ εηο βάξνο ηνπ ζην Μαξάζιεην, φληαο 

δηεπζπληήο ηνπ, πνπ κάιηζηα ηνλ έζπξαλ ζε δίθε κε ηελ θαηεγνξία ηεο αζεΐαο. Σα κέιε 

αληέδξαζαλ θαζψο ν κηινο νπδέπνηε αζρνιήζεθε κε ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. Καη ηέινο ην 

ζέκα ηνπ εζληζκνχ, ηνλ νπνίν ν Γιελφο ζαθψο δελ αζπαδφηαλ σο ζνβηληζκφ θαη δελ 
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επηζπκνχζε λα εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ηεο άξρνπζαο ηάμεο. ηελ ςεθνθνξία 

ππεξίζρπζαλ νη ζέζεηο ηνπ Γιελνχ, θαη ην Μάην ν Γεικνχδνο θαη 55 κέιε παξαηηήζεθαλ
116

. 

Γεκηνπξγείηαη λέα δηνηθεηηθή επηηξνπή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, θαη δεκνζηεχεηαη ε 

δηαθήξπμή ηεο ζηνλ λέν εθθξαζηή ησλ ηδεψλ ηνπ, ην πεξηνδηθφ Ακαβέκκδζδ. Ο κηινο είρε 

θαζαξά ζνζηαιηζηηθή ηδενινγηθή πξνζέγγηζε. ηνπο ζηφρνπο ηνπ πεξηθιείνληαλ λα 

αληηθξνχζεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ αζηψλ, λα δηαθσηίζεη ηηο ζνζηαιηζηηθέο 

παξαηάμεηο, αλ ην επηζπκνχζαλ γηα ηε δξάζε ηνπ. κσο ε δξάζε ηνπ ζηάζεθε ηδηαηηέξσο 

βξαρχβηα, πξάγκα θαλεξφ απφ ηε λέα θηφιαο ίδξπζή ηνπ κε ην γεληθφ ηνπ γξακκαηέα λα 

δειψλεη «Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ ημῦ Ὁιίθμο, λένμκηαξ ὅιςξ πμθφ ηαθά ὅηζ ημ ζςιαηεῖμ ἥηακ ἤδδ 

κεηνυ»
117

. Ηδηαηηέξσο αξλεηηθή, ππήξμε θαη ε ζπγθπξία ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, κε πνιιά κέιε 

ηνπ Οκίινπ λα εμνξίδνληαη θη άιια λα θπιαθίδνληαη.
118

 

  

                                                           
116 Γεκήηξεο Φ. Υαξαιάµπνπο, Ο Δη̟αζδεοηζηυξ Ό µζθμξ: δ ίδνοζδ , δ δνάζδ ημο βζα ηδκ 

εη̟αζδεοηζηή µεηαννφεµζζδ ηαζ δ δζάζ̟παζή ημο , αθνί θπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, 1987, ζζ 138-

140. 
117 ηξαηήο σκεξείηεο , Ζ ιεβάθδ ηαιπή ιανηονίεξ ακαικήζεζξ 1924-1974, Οιθφο, Αζήλα 

1975, ζ 238.   
118 Κψζηαο σηεξίνπ, Ζ παζδεία ιαξ ζηα ηεθεοηαία πεκήκηα πνυκζα ζημ: Δηπαζδεοηζηή 

ιεηαννφειζζδ: ζογδηήζεζξ, θξίζεηο, απφςεηο 1956-1965, Αζήλα 1966, ζ 14. 
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2. Ζ ΕΩΖ ΣΖ ΜΤΡΗΝΖ ΚΛΔΑΝΘΟΤ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

2.1 Ο ΒΗΟ ΣΖ ΜΤΡΗΝΖ ΚΛΔΑΝΘΟΤ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 

Ζ Μπξζίλε ήηαλ θφξε ηνπ Βαζίιεηνπ Κιεάλζνπο, γελλεκέλε ζηε Φηιηππνχπνιε ην 

1887 θαη θαηαγφκελε απφ πινχζηα νηθνγέλεηα. Σελ επηπρία ζηε δσή ηεο αλέθνςε ην γεγνλφο 

πσο απηή θαη νη ηξείο αδειθέο ηεο έκεηλαλ νξθαλέο παηξφο ζε κηθξή ειηθία. Ζ κεηέξα ηεο 

ππήξμε δηδαζθάιηζζα ζηα Εαξίθεηα Δθπαηδεπηήξηα Φηιηππνχπνιεο
119

, φπνπ ζα θνηηήζεη 

έπεηηα θαη ε Μπξζίλε σο καζήηξηα κε ππνηξνθία ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο ε νηθνγέλεηά ηεο δελ 

δηέζεηε πιένλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή επκάξεηα. Σν επίπεδφ ηεο ζε νξηζκέλα καζήκαηα δελ ήηαλ 

ην πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε θαη γηα λα θαιχςεη ηα 

θελά παξαθνινχζεζε θαινθαηξηλά καζήκαηα θαη θνίηεζε ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Εαξηθείνπ 

αξξέλσλ απφ φπνπ απνθνίηεζε επηηπρψο .  

Σν 1904 εγγξάθεηαη ζηελ Φηινζνθηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ην 

δεχηεξν έηνο ιακβάλεη θαη ππνηξνθία. Σν 1909 απνθνηηεί θαη κε δηάθξηζε θαζψο παίξλεη 

Άξηζηα θαη έπαηλν. Απηή είλαη ε δεχηεξε γπλαίθα ζηε Φηινζνθηθή πνπ αλαγνξεχεηαη 

δηδάθησξ κε ηελ εθεκεξίδα ησλ θπξηψλ λα γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά γηα εθείλε «Ἀνζζημῦπμξ 

πάθζκ ηαζ ιε ενζαιαεοηζηάξ ἐλεηάζεζξ  κέα δζδάηηςν ηῆξ θζθμζμθίαξ εἰξ ημ ἑεκζηυκ 

Πακεπζζηήιζμκ δεζπμζκίξ Μονζίκδ Κθεάκεμοξ ἐη Φζθζππμοπυθεςξ. Δἶκαζ ἁθδεζκή ηζιή δζα ηάξ 

θθδκίδαξ  ενζαιαεοηζηή ἐπζηοπία ηςκ εἰξ ηήκ ἑθθδκζηήκ θζθμζμθίακ.»
120

 Σν έηνο 1915 

βξαβεχεηαη κε ην «ηαζάηεηνλ Άζινλ», ην νπνίν ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηηο 

ζπνπδέο ηεο ζηα παλεπηζηήκην ηεο νξβφλλεο θαη Επξίρεο, φπνπ θαη δηέκεηλε γηα ηέζζεξα 

ζπλαπηά έηε. Με ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ Διιάδα αλαιακβάλεη ζέζε δηεπζχληξηαο ζην 

Αλψηεξν Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο. Παξάιιεια, βνεζά θαη δηδάζθεη ζηελ 

Αλψηεξε Γπλαηθεία ρνιή ηνπ Γεκήηξε Γιελνχ θαη απνηειεί κέινο ηεο επηακεινχο 

εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. ιεο νη θσηηζκέλεο παηδαγσγηθέο ηδέεο 

ηεο θαη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε πνπ έιαβε ηφζα ρξφληα απνηππψλεηαη ζην πεξηνδηθφ 

Γηδαζθαιηθφλ Βήκα, ελψ παξάιιεια, ζπγγξάθεη ην αλαγλσζηηθφ Ζ πανά ημο παζδζμφ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Μηράιε Παπακαχξν ζηα πιαίζηα ηεο δεκνηηθήο, ηεο νπνίαο ππήξμε 

ππέξκαρνο. Σν έξγν ησλ δχν παηδαγσγψλ δέρζεθε δξηκεία θξηηηθή απφ ηνλ ππξίδσλα 

                                                           
119 ιγα Παληνχιε, «Μονζίκδ Κθεάκεμοξ Παπαδδιδηνίμο: οιαμθή ζηδκ ζζημνία ηςκ εθθδκίδςκ 

παζδαβςβχκ ημο 20μο αζχκα», Υξνληθά, Σεχρνο 5 1995, ζζ 32-33. 
120 Καιιηξξφε Παξξέλ, «Γοκαζηεία ηίκδζζξ», Δθδιενίξ ηςκ Κονζχκ, 969 (1-15 Ηνπλίνπ 1909), ζ 

741. 
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Καιιηάθα, δηαθεθξηκέλν παηδαγσγφ ηεο επνρήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλήζεηο βνιέο- 

ιεθζείζεο απφ ην αληηδεκνηηθηζηηθφ νπινζηάζην, πεξί αλεζηθφηεηαο θαη κε θαηαιιειφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαγλσζηηθνχ. Πξψηνο ππεξαζπίζηεθε ην αλαγλσζηηθφ 

ν Μηραήι Παπακαχξνπ, αιιά ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε αλέιαβε ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο 

Παπαδεκεηξίνπ κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ Δξγαζία, αληηθξνχσληαο ζζελαξά ηηο 

αηρκέο ηνπ Καιιηάθα. ηάζεθε θαη ζηε γιψζζα αιιά θπξίσο ζηα νθέιε ηνπ θνηλνχ παηρληδηνχ 

αλάκεζα ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα ηνλίδνληαο: «ηα παζδζά εα έπαζγακ αηυιδ ζοπκυηενα ιαγί ακ 

μζ εκήθζηεξ δεκ ειπυδζγακ ηα ημζκά παζβκίδζα.»
121  

2.2 ΟΗ ΘΔΔΗ ΣΖ 

Σν 1924 παληξεχεηαη ηνλ Θεφδσξν Παπαδεκεηξίνπ θαη αθήλεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ, θαζψο κεηέβε καδί ηνπ ζην Λνλδίλν. ια απηά ηα ρξφληα ε Μπξζίλε είρε θαη 

έληνλε παξνπζία ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο
122

. Απφ ην 1909 θηφιαο νχζα θνηηήηξηα γξάθεη ζηελ 

Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ ηεο Καιιηξξφεο Παξξξέλ ζην ηεχρνο Ννεκβξίνπ ην πνίεκα ημκ 

δνυιμ ηδξ γςήξ, γξακκέλν ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ γαιιηθνχ ζπκβνιηζκνχ δειαδή θέξεη 

ηα ραξαθηεξεζηηθά ηεο αζάθεηαο θαζψο ε πνίεζε ηνπ είλαη ππαηληθηηθή. Καη ην πνίεκα απηφ 

ινηπφλ είλαη έληνλα απαηζηφδνμν, είλαη κηα θαλεξή ζηξνθή ζην ξνκαληηζκφ δηαθαηέρεηαη απφ 

κειαγρνιία θαη δελ αθνινπζεί ηα βήκαηα ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο θπξίσο κέηξν θαη 

νκνηνθαηαιεμία. ηελ Διιάδα ην ξεχκα εηζάγεηαη θαηά ην 1900-1910. 

«Σμ ιέηςπυ ηῆξ ἀβκυ ὑβναίκεζ ἀηυια  

 δνμζζά πμο ἐβεκκήεδηεκ ἀπ΄ηυκ αἰεένα ηῆξ Ἀοβήξ…. 

 Νενάζδεξ ἐπυνερακ ηνεθά ζημ δζάαα ηῆξ ηζ 

 ἐζηυνπζζακ ηνζακηάθοθθα ηαζ βζαζειζά ζηα πυδζα ηῆξ
123

……….    

Σζ ημ ιεβάθμ απμγδηᾶξ; 

 δηχκεζαζ ὁθμέκα πζμ ρδθά, 

 ἀπενίζηεπηα εα πέζῃξ πζμ ἀπυημια.. 

 εα κζχζῃξ ηυκ πυκμ ζμο πθέμκ ααεεζά… 

                                                           
121 Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, «Ο πυθειμξ εκάκηζα ζημ ακαβκςζηζηυ», Δνβαζία, 

Μάηνο-Ηνχληνο 1925, ζζ 435-446. 
122 ιγα Παληνχιε, «Μονζίκδ Κθεάκεμοξ Παπαδδιδηνίμο: οιαμθή ζηδκ ζζημνία ηςκ εθθδκίδςκ 

παζδαβςβχκ ημο 20μο αζχκα», Υξνληθά, Σεχρνο 5 1995, ζζ 32-33. 
123 Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Eθδιενίξ ηςκ Κονζχκ, πεξίνδνο β, Αζήλαη Ννεκβξίνπ 

αξηζκνο 976, ζζ 894-5. 
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 Ἡ ηφπδ ζμο παιμβεθά, βζα κα ζε εακαηχζῃ. 

 Κφηηαλε ηα ιάηζα ηῆξ πςξ θάιπμοκ παζπκζδζάνζηα,…….» 

Αθνινπζεί ην πνίεκα ηδ εάθαζζα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1910, θηλνχκελε πάιη ζηα ίδηα 

ζπκβνιηζηηθά πιαίζηα κε ηα ζχκβνια ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ νπξαλνχ ην επαλαιακβαλφκελν 

κνηίβν ησλ θπκκάησλ θαη ηέινο ην ζχκβνιν ησλ ινπινπδηψλ 

« Σαλίδεοα  

 Καζ ἦηακ  εάθαζζα ὤιμνθδ ηαζ ἤζοπδ. 

 Γαθάγζα ζακ ημκ ἀζεένζμκ ὁονακυ, πμο ἐνςηζηά ηῆξ ιεζδζμφζε ……  

 Πκεῦζε, αμνζά παηένα ιμο εευηνεθθε,ηαζ 

 ζφκηνζαε ιε ἄζπθαπκδκ ὁνιή ηυκ πνυζηαζνμ 

 πμνυ ημο ηφιαημξ…   

 Σμ ἀθνζζιέκμ ηῦια, πμῦ ἔημαεκ  πνῳνα 

ιαξ ἐπάθθαζε ζανηαζηζηά….  

 Σμ θμοθμφδζ πμῦ ἀκεεῖ δέπεηαζ ηήκ ηυηηζκδ ἀκηακάηθαζζ ημο ιεβάθμο εεμῦ πμῦ πεεαίκεζ. 
124

….» 

Σμκ Φεανμοάνζμ ημο 1910 θπθινθφξεζε ην δηήγεκα Σμ Παναιφεζ, κε ηελ ηζηνξία λα 

εθηπιίζζεηαη κεο ην φλεηξν ηεο αθεγήηξηαο ε νπνία νλεηξεχηεθε ηε γηαγηά ηεο, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο, ηεο κηιά γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε δσή θαη γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, 

πξάγκαηα πνπ θαηαιακβάλνπλ φιε ηε δσή ηεο γπλαίθαο-κεηέξαο θη απνκπδνχλ ηηο δπλάκεηο 

ηεο, φπσο έθαλαλ θαη ζηελ ίδηα(«ηαζ ημ πεζνυηενμ δεκ ἀζζεάκεδηα πμηέ ἀβἀπδ. Ἔκα θίηκμ πμῡ 

ἐαάζηαβε ηδ ιάκα ζαξ ι ἐλοπκμῦζε πυηε πυηειέζα ἀπ‟ ημκ ὕπκμ πμο ἐημζιήεδηα πνυκζα ηυζα απυ 

ημκ πυκμ ημοναζιέκδ»
125

) φπσο ζπλέβε θαη ζηελ θφξε ηεο θαη θιείλεη κε κηα πξνηξνπή λα 

δήζεη ε εγγνλή θαη ε θάζε θνπέια ελ γέλεη, ηε δσή ηεο φπσο ε ίδηα επηδηψθεη θαη λα κε βάιιεη 

κφλε εκπφδηα ζηνλ εαπηφ ηεο αλαθφπηνληαο ηελ πνξεία ηεο, γηαηί ηα ρξφληα πεξλνχλ 

αλεπηζηξεπηί («Ἄημοζε ηαζ ηάηζ ἄθθμ. Γεκ εα θεάζεζξ πμηέ ζηδ ημνοθή. Γζ αοηυ ιδ αζαζεῆξ ζημ 

δνυιμ ζμο ηζ ἀπμζηάζῃξ πνυςνα. Σα παζδζά ζμο εα ζ ἀθήζμοκ πμθφ πίζς βζαηί εαπμοκ κεζυηδ 

ηαζ πζμ ιεβάθδ δφκαιζ. Ὁ ἥθζμξ ζαφκεζ. Ὅθα εα ζαήζμοκ η αὑηά ηα πνοζᾶ ζμο ηα ιαθθζά εα 

πέζμοκ ἕκα ἕκα.»
126

) Πξνθαλψο, νη ηδέεο πνπ δηαπλένπλ ηε δηήγεζε πεγάδνπλ απφ ηελ ίδηα ηε 

                                                           
124 Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Δθδιενίξ ηςκ Κονζχκ πεξίνδνο β, Αζήλαη 15 

Ηαλνπαξίνπ 1910 αξηζκφο 979, ζζ 978-79. 
125Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Δθδιενίξ ηςκ Κονζχκ πεξίνδνο β, Αζήλαη 15-28 

Φεβξνπαξίνπ 1911 αξηζκνο 1000, ζ 1490. 
126 φ.π. ζ 1491. 
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ζπγγξαθέα, ε νπνία πάιεςε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηεο πνξεία. 

Παξάιιεια, ζηειηηεχεη ην γεγνλφο πσο γηα πνιιά ρξφληα νη γπλαίθεο ζπλζιίβνληαλ κέζα ζην 

ξφιν ηεο κεηέξαο θαη αδπλαηνχζαλ λα επηδηψμνπλ ηίπνηα πέξα απφ απηφ. Πξνθαλψο απνηειεί 

έλα ιαλζάλνλ κήλπκα θαη παξαίλεζε γηα φιεο ηηο γπλαίθεο ηεο επνρήο πνπ ζα δηάβαδαλ ηε 

δηήγεζή ηεο ζην πεξηνδηθφ. 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, πάιη ζηελ Δθδιενίδα ηςκ Κονζχκ, έγξαςε ηελ δηήγεζε 

Πνμξ ηδ δφκαιζ πάιη θηλνχκελε ζε ζπκβνιηζηηθά κνλνπάηηα κε κηα αζάθεηα θαη ηε ρξήζε 

ζπκβφισλ φπσο ηα ινπινχδηα (« Σμ πμηάιζ θμφζηςκε πάκημηε άπυ ηδ ανμπή ηῶκ αμοκῶκ, ημ 

θμοθμφδζ ιεβάθςκε πάκηα απ΄ηζξ απηίδεξ ηδξ.»
127

) φπσο θαη ην κνηίβν ηνπ νλείξνπ («Σμ πμηάιζ 

δεκ ιπυνεζε κα παζδέρῃ ηζξ ιεβάθεξ πέηνεξ πμῦ ἦζακ ἄζπνεξ, ζακ ηα ὁθυθεοηα ὅκεζνα ηῶκ 

παζδζῶκ»). Γε ιείπεη νχηε ε αλαθνξά ζηνλ νπξαλφ (« ια ἐγθερε ἀπ‟ ὅθμοξ πενζζζυηενμ ἤ 

ἄβνζα ηαηάνα πμῦ  ἐαάνοκε ηυκ μφνακυ..»). 

Αθνινπζεί ε θπθινθνξία ζην ίδην πεξηνδηθφ Όκεζνα ηαζ γςή ηνλ Μάξηην ηνπ 1911 ην 

νπνίν θηλείηαη ζηα ίδηα πιαίζηα κε ηα πξνεγνχκελα πεδά ηεο ίδηαο κε κηα ζθνηεηλφηεηα λα 

πεξηβάιιεη ην λφεκά ηνπ. 

Καη ηέινο, βξίζθνπκε κηα κηθξή επηζηεκνληθή κειέηε ηεο παηδαγσγνχ κε ηίηιν Οσ 

βοκαζηεῖμζ ηφπμζ ημῦ μθμηθέμοξ εηζαγσγή, ην νπνίν θπθινθφξεζε 15-29 Φιεβάξε ηνπ 1912, 

κε ην θχξνο ηεο πιένλ δηδάθηνξνο. Πξφθεηηαη γηα νκηιία ηεο δηδάθηνξνο ζην Λχθεην 

Διιελίδσλ θαη κάιηζηα ζην ίδην ηεχρνο πξνεγείηαη ην αληίθξηζκα απηψλ ησλ νκηιηψλ ζην 

αθξναηήξηφ ηεο, κε ηελ Καιιηξφε Παξξέλ λα καο πεξηγξάθεη: « μἱ ἄκδνεξ, πμῦ ἐζοκεζζακ άπυ 

ηα ζπμθζηά ενακία κα εεςνμῦκ ημοξ ἀζπμθμφιεκμοξ ιε ημφξ ηθαζζημφξ ζοββναθεῖξ ὡξ ημφξ 

ἀκζανυηενμοξ ἀκενχπμοξ ημῦ ηυζιμο δεκ ιπμνμφζακ κα θακηαζεμῦκ βοκαῖηα ηῆξ ἱδίαξ 

ηαηδβμνίαξ πςνίξ ζπμθαζηζηζζιυκ ηαζ ιπαιπθεζζιυκ. Γζ αὐηυ αἱ δφς ηαηά ζεζνάκ ὁιζθίαζ ηῆξ 

δμξ Μονζίκδξ Κθεάκεμοξ Γζδάηημνμξ ηῆξ Φζθμθμβίαξ, ιζᾶξ πμθφ κέαξ ηαζ πανζηςιέκδξ ηυνδξ, 

ἐλέπθδλακ, ἐβμήηεοζακ, ἔηαιακ ἰδζαζηένακ έκηφπςζζκ. Γζυηζ ιαγῆ ιε ηδκ ἀπθυηδηα ηῆξ θνάζεςξ 

ηαζ ηδκ ἁανυηδηα ημῦ θυβμο, μἱ βοκαζηεῖμζ ηφπμζ ημῦ μθμηθέμοξ ἀκεθφεδζακ ηεθείςξ ηαζ 

απέδςηακ ηήκ βοκαζηείακ ροπήκ..»
128

 

ην θαζεαπηφ ην θείκελν ηεο νκηιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην κέξνο ηεο, βιέπνπκε 

κηα άξηηα παξνπζίαζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Αζήλαο, ηελ επνρή πνπ αλεβάδεη ηα έξγα ηνπ ν 

νθνθιήο. πλερίδεη επηθεληξψλνληαο ζηνλ ίδην θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ηνλ έθαλαλ λα μερσξίδεη 

                                                           
127 Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Δθδιενίξ ηςκ Κονζχκ πεξίνδνο β, Αζήλαη 15 

Φεβξνπαξίνπ 1910 αξηζκφο 981, ζ 1026. 
128 Καιιηξνή Παξξέλ, Δθδιενίξ ηςκ Κονζχκ  Αζ μιζθίαζ ημο θοηείμο Δθθδκίδςκ, αξηζκφο 1018, ζ 

1919. 
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απφ ηνλ πξνγελέζηεξφ ηνπ Αηζρχιν. Σέινο, καο πξντδεάδεη γηα ηελ εζηίαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο, 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ γπλαηθψλ ζηα έξγα Αίαληαο θαη Σξαρίληαη.  

Οζ βοκαζηείμζ ηφπμζ ημο μθμηθή α΄ θπθινθφξεζαλ ην Μάξηε ηνπ 1912 παξνπζηάδνληαο 

ηνλ κχζν ηνπ Αίαληα. Ξεθηλά απφ ηνλ κεξν γηα λα παξνπζηάζεη ηελ εηθφλα ηνπ ππεξήθαλνπ 

πβξηζηή αθφκε θη απέλαληη ζηνπο ζενχο, ν νπνίνο θαηαπνληίδεηαη απφ ηελ θξίζε ησλ φπισλ. 

«Ζ Σέηιδζζα» φκσο είλαη απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηελ Κιεάλζνπο, παξνκνηάδνληαο ηελ κε ηε 

ζχγρξνλε γπλαίθα θαη ζπγθεθξηκέλα: « ιακία ημῦ Αἴακημξ, πμο εὑνίζηεηαζ ἀκάιεζα ζε 

αἰιυθονηα εφιαηα, ηήκ ηάικεζ κα γδηήζῃ ηδκ αμήεεζακ ημῦ πμνμῦ ἀπανάθθαηηα, ὅπςξ ζήιενα 

ιζα βοκαῖηα ὅηακ εα ἰδῆ ηδκ ηαηαζηνμθή ηέθεζα ιέζα ζημκ μἶημ ηῆξ ηαζ δεκ εα πδ ηακέκακ 

αμδευ, εα ὀνιήζῃ ἕλς ἀπυ ηδκ μἰηἰακ ηῆξ ηαζ εα ἀπμηαεῆ δζα αμήεεζακ πνμξ θίθμκ ή πνμξ 

ἀβκχζημοξ..»
129

 « Ζ Σέηιδζζα θμαεῖηαζ κα ὁιζθήζῃ εἰξ ημκ Ἀίακηα κα δζαηανάλῃ ηδκ 

πκεοιαηζηήκ ημῦ ηαηάζηαζζκ ηαζ ηδκ ροπζηήκ ημῦ νειία ἀπανάθθαπηα ὅπςξ ηαζ ζήιενα πμθθέξ 

θμνέξ δεκ δζαηυπηεζ δ βοκαῖηα ηδκ πκεοιαηζηήκ ενβαζίακ ημῦ ακδνυξ ηῆξ ηαζ δεκ δζαηανάζζεζ ηδκ 

ζςιαηζηήκ ημῦ ἀκάπαοζζκ ..απυ θυαμ ιήπςξ ημκ ελμνβίζεζ.» παξαθάησ άιιε κηα παξνκνίσζε 

Σέθκεζζαο θαη ηεο γπλαίθαο ηεο επνρήο: « Γεκ ἔπεζ ὀλεῖξ ὀθμθοβιμφξ. Πανάπμκμ ἥζοπμ, ἐπεζδή 

κμζχεεζ ὅηζ ηάεε ὕρςζζξ ηῆξ ιπμνεῖ κα ημκ ἐηκεονίζῃ ηαζ έλμνβίζῃ ημκ ἥνςα. Πυζμ ἀθδεζκή 

εἰηχκ ηαζ πυζεξ θμνέξ ηαζ ζήιενα ἀηυιδ ηήκ ἀπακημῦιεκ εἰξ ηήκ βοκαῖηα πμο ζοβηηαηεῖ ηζ αὐηυ 

ημ πανάπμκμ ηῆξ».
130

 Ζ Σέθκεζζα ζθηαγξαθείηαη ζαλ κηα γπλαίθα ηεο επνρήο, αλ θαη ην έξγν 

ηνπ νθνθιή γξάθηεθε κεηαμχ 450-440 π.Υ., ή γηα λα είκαζηε πην ζαθείο, νη γπλαίθεο ηεο 

επνρήο ηεο Μπξζίλεο είλαη ππνηαγκέλεο ζηελ αλδξηθή βνχιεζε θαη ηφζν θνβηζκέλεο ζε 

νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο ηνπο, αλαγθαζκέλεο λα αλέρνληαη ζπκπεξηθνξέο βνπβά θη 

αδηακαξηχξεηα, φζν θαη ε Σέθκεζζα. Απηφ καο δείρλεη πνιιά θαη γηα ηελ θνηλσλία ηεο 

επνρήο, αιιά θαη γηα ην πξίζκα ππφ ην νπνίν ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ βιέπεη 

ηελ ζέζε ηεο γπλαίθα ηεο επνρήο ηεο. 

Οζ Γοκαζηείμζ ηφπμζ ημο μθμηθή Γ θπθινθφξεζαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 1912, μεθηλψληαο 

κε κηα εηζαγσγή απφ ηελ εθδφηξηα, ε νπνία θνληνινγίο εμεγεί ζην θνηλφ πσο απφ ηππνγξαθηθή 

απξνζεμία δελ δεκνζηεχηεθε ε ζπλέρεηα ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη δεκνζηεχεηαη ζε απηφ ην 

ηεχρνο. Ζ Μπξζίλε θιείλεη κε ηξαγηθφ ηέινο ηνπ Αίαληα θαη ηελ κεηά ζάλαηνλ δηθαίσζε ηνπ. 

Απφ ηελ εηζαγσγή θηφιαο καο είρε ελεκεξψζεη φηη ζα αζρνιεζεί κε ηε γπλαίθα φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην νθνθιή, φρη κφλν ζην έξγν ηνπ Αίαο αιιά θαη ζην έξγν Σξαρίληαη, ην 

                                                           
129 Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Δθδιενίξ ηςκ Κονζχκ πεξίνδνο β, Αζήλαη 1-31 

Μαξηίνπ αξηζκφο 1019, ζ 1946. 
130 Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Δθδιενίξ ηςκ Κονζχκ πεξίνδνο β, Αζήλαη 1-15 Μαΐνπ 

1912 αξηζκφο 1022, ζ 2024.   
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νπνίν έγξαςε ν ζπγγξαθέαο πηζαλφλ θαηά ην 440 Π.Υ. κε πξσηαγσλίζηξηά ηνπ ηε Γεηάλεηξα. 

Κπθινθνξεί ινηπφλ ζην ηεχρνο Μαΐνπ 1912 . 

ην άξζξν Οζ Γοκαζηείμζ ηφπμζ ημο μθμηθή Γ αληηδηαζηέιιεηαη ε αλσηεξφηεηα ηεο 

Γεηάλεηξαο απέλαληη ζηελ Ηφιε, ηελ νπνία θέξεηαη λα ηελ ζπκκεξίδεηαη γηα ην γεγνλφο πσο 

άζειά ηεο θαηέζηξεςε ηελ παηξίδα ηεο, παξά ην γεγνλφο πσο ν Ζξαθιήο ηελ έθεξε σο γπλαίθα 

ηνπ ελψ ήηαλ λφκηκνο ζχδπγνο ηεο. Ζ Κιεάλζνπο ζρνιηάδεη: « πμζά ζδιενζκή βοκαῖηα εα 

ἤιπμνμφζε κα ἕπῃ ηδ δφκαιζ κα ζηεθεή ηαη ἁοηυκ ηυκ ηνυπμ, ζπεδυκ κα ζοβπςνήζῃ ηδ βοκαῖηα 

πμῦ ηῆξ ἐπήνε ημκ ἄκδνα.» 
131

 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Κιεάλζνπο ζηελ αξζξνγξαθία ηεο επνρήο ζε γπλαηθεία πεξηνδηθά 

ζαθψο δελ ζηακαηά εδψ, αιιά ιφγσ ηνπ ηαμηδηνχ ηεο αλαθφπηεηαη ε αξζνγξαθία ηεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ. Σελ πεξίνδν 1923-1924 θπθινθνξεί άξζξν κε ηίηιν «Ζ βοκαζηεία 

εηπαίδεοζδ», πνπ δεκνζηεχεηαη ην 1923 ζην πεξηνδηθφ ηνπ Μηράιε Παπακαχξνπ Δνβαζία, ε 

Κιεάλζνπο αλαπηχζζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε γπλαηθεία εθπαίδεπζε αλαπηχζζεηαη 

δηεζλψο ζπλερψο. Καηά ηελ άπνςε ηεο ζεκαληηθφηεξνί ππήξμαλ νη νηθνλνκηθνί, ρσξίο απηφ λα 

ππνβηβάδεη θαη ηελ ζεκαζία ηεο εμέιημεο ηεο αηνκηθήο ζπλείδεζεο ησλ γπλαηθψλ. Πιήλ απηνχ, 

επηζεκαίλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηάρπζεο ησλ θεκηληζηηθψλ ηδεψλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ηνπο ξφιν.
132

 

Καηά ην έηνο 1930 γξάθεη ζην θεκηληζηηθφ πεξηνδηθφ Δθθδκίξ ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Διιελίδσλ Γπλαηθψλ έλα άξζξν κε ηίηιν « Γφνς ζηα ηνία δζδαζηαθζηά ζοκέδνζα» κε ζθνπφ ηεο 

λα κεηαδψζεη ηα θχξηα ζεκεία ζπδήηεζεο ησλ ζπλεδξίσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Αζήλα 1-22 

επηεκβξίνπ. Ζ ίδηα ζηάζεθε ζην δήηεκα ηνπ σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θάηη 

πνπ ζα ηελ απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα αξγφηεξα θαη ζηελ πξαγκάηεπζε ησλ κεζφδσλ ηεο Νέαο 

Αγσγήο. Δίλαη αξθεηά ελζνπζηαζκέλε κε ην ζπλέδξην θαη ηηο απφςεηο πνπ αθνχζζεθαλ, 

ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη: « ηείκμ υιςξ πμο εα ιπμνμφζε κα εζπςεή αιέζςξ ζήιενα εἶκαζ πςξ 

 ἀηιυζθαζνα, ιέζα ζηδκ μπμία ἔβζκε  ὅθδ ἐνβαζία ἤηακ ἀηιυζθαζνα δνμζζζιέκδ ἀπυ ιζα πκμή 

ζοβπνμκζζιμῦ ηαζ ιεθθμκηζζιμῦ. ἤηακ ἐοπάνζζημ πμθφ κα αθέπδ ηακέκαξ ηυζμοξ ἀκενχπμοξ ιέζα 

ζημκ ιζηνυ ιαξ ηυπμ κα ἀβςκίγεηαζ ὁ ηαεέκαξ ιέζα ζηδκ ιζηνή ημῦ πενζμπή βζα κα δχζεζ γςή 

ζημ ἐθθδκζηυ ζπμθεῖμ.».
133

 ην ζπλέδξην θεληξηθή γξακκή απνηέιεζε ε παηδνθεληξηθή 

δηδαθηηθή ηνπ Νένπ ρνιείνπ «  ζδιενζκή ἑπζζηήιδ ηοηάγεζ ημ παζδί ζακ παζδί πμο ἔπεζ 

                                                           
131 Μπξζίλε Κιεάλζνπο, «Ζ βοκαζηεία εηπαίδεοζδ», Δνβαζία, 7 ηαζ 8 (15 ηαζ 30 Γεηειανίμο 

1923): ζζ 149-151, 9 ηαζ 10 (15 ηαζ 30 Ηακμοανίμο 1924): ζζ 195-199 θαη ζζ 219-222. 
132 Μπξζίλε Κιεάλζνπο, Δθθδκίξ, Γχξσ ζηα ηξία δηδαζθαιηθά ζπλέδξηα, 1930 ΣΔΤΥΟ 10 

ΚΔΘΗ   ζ 203. 
133 φ.π. ζ 204. 
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δζηαίςια κα γήζῃ ηαζ κα ακαπηφλῃ ημ δζηυ ημοροπζηυ ηυζιμ, πμο εἶκαζ ἐκηεθχξ δζαθμνεηζηυξ 

ἀπυ ημκ δζηυ ιᾶξ»
134

 Παξνπζηάδεη ηηο ζέζεηο ππέξ κεηξηνπαζψλ κεζφδσλ, φπσο ε κέζνδνο 

Γαιηνλ, ππέξ ησλ ξηδνζπαζηηθφηεξσλ κε ηηο πξψηεο λα θπξηαξρνχλ. Απηφ πνπ άκεζα φκσο ηελ 

έζιηςε ήηαλ ε απνπζία ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θχινπ γχξσ απφ ηελ κέζνδν, ην σξνιφγην θη 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα δελ εηέζε θαλ ππφ ζπδήηεζε θαη ηνλίδεη « Ὅηακ ηδκ ηεθεοηαία ιένα 

ἀκαβηάζηδηα κα δζαιανηονδεχ ηαζ κα εέζς ὡξ εέια βζα ζογήηδζδ.., δεκ ζηάεδηε κα βίκεζ ηαιζά 

ζογήηδζδ. Καζ ὅιςξ ιυκδ άοηή εα ιπμνμφζε κα ιᾶξ πνμζακαημθίζεζ πνμξ ηδκ ὅθδκ ζδιενζκή 

ηαηάζηαζδ ηῆξ ιμνθχζεςξ ηῆξ βοκαίηαξ ζημκ ηυπμ ιᾶξ .»
135

 

Ζ Μπξζίλε ζπκκεηείρε ζην δηάινγν πνπ έιαβε ρψξα 8- 14 επηεκβξίνπ ηνπ 1930 ζην 

πλέδξην Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ησλ Γηδαζθαιείσλ Δθπαηδεχζεσο θαη ησλ 

Νεπηαγσγψλ πνπ νξγαλψζεθε απφ ην ππνπξγείν παηδείαο.
136

 Ζ ίδηα ζπκκεηείρε ηελ 6
ε 

εκέξα 

κε θέληξν βάξνπο ηηο αλάγθεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ δεκηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ απφ αλάγθε 

γηα ηνλ μελφθσλν πιεζπζκφ θαη γηα ηα θησρά ησλ ρακειφηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ 

φπνπ νη κεηέξεο εξγάδνληαη θαη πιένλ επεθηάζεθε ζηα παηδηά φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ 

θαη πνιχ ζσζηά έγηλε κάιηζηα θαηά ηελ ίδηα. Σν παηδί ζπλέρεηα ξσηά, ζειέη λα καζαίλεη, νχηε 

εκείο γλσξίδνπκε ηη είλαη ην παηδί φπσο ιέεη ε ίδηα: « πνμζπαεμῦιε κα ἀκηζθδθεμῦιε ημ ιζηνυ 

παζδί ἀπ΄ ὅηζ ἐλςηενζηυ αθέπμοιε, ια ημ παζδί βζα ημκ ἐκήθζημ εἶκαζ terra incognita, ἄκ ημ ἵδζμ 

δεκ ιᾶξ δχζῃ ημ ηθεζδί ημῦ ιοζηδνίμο πμῦ ηνφαεηαζ ιέζα ημῦ.
137

 Απηή ε ειηθία γηα ηελ ίδηα 

είλαη θξίζηκε γηα φηη θαιφ θαη θαθφ απνθηήζεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ην 

παηδί, γηαηί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηφηε αθξηβψο είλαη πνπ δηακνξθψλεηαη. Ζ Μπξζίλε ζεσξεί 

ιάζνο ηνλ εγθισβηζκφ ηνπ παηδηνχ ζε κηκεηηθά πξφηππα ησλ ελειίθσλ, κε ηε κάλα λα 

απνπζηάδεη ιφγσ δνπιεηάο θαη εδψ δεκηνπξγείηαη ε κεγάιε αλάγθε γηα κηα θαηαξηηζκέλε 

λεπηαγσγφ: « Υνεζάγεηαζ  ἀβάπδ ιζᾶξ βοκαῖηαξ ιζᾶξ ιάκκαξ βζα κα ἱδμῦιε ημ παζδί, ἀθθ΄ἀοηή  

αβάπδ κἆκαζ ζοκεζδδηή ηαζ κα ακηζηνφγεζ ηαηάιαηα ἕκα ζημπυ. Υνεζάγεηαζ ιζα βοκαῖηα εἰδζηά 

ηαηανηζζιέκδ βζα ηδκ δμοθεζά αὐηήκ ηαζ ηέημζα βοκαῖηα πνέπδ κα εἶκαζ  κδπζαβςβυξ.»
138

 Σν 

λεπηαγσγείν θαηά ηελ ίδηα έρεη θαη έλαλ πξνπαξαζθεπαζηηθφ ξφιν, δειαδή λα πξνεηνηκάζεη 

γηα ην δεκνηηθφ γηα λα κελ αλαισζεί απηή ε νξκή ηνπ παηδηνχ θαη λα κελ αθεζεί ζε 

αλζξψπνπο πνπ δελ ζα σθειήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπ. Σν παηδί ζα θηάζεη ςπρηθά θαη ζσκαηηθά 

                                                           
134 φ.π. ζ 205. 
135 Τπνπξγείνλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Σα εηπαζδεοηζηά ζοκέδνζα ημο 1930. ΗΗ. οκέδνζμκ 

δζεοεοκηχκ ηαζ οπμδζεοεοκηχκ δζδαζηαθείςκ ηδξ δδιμηζηήξ εηπαζδεφζεςξ ηαζ ηςκ κδπζαβςβχκ 

(Αζήλα: Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο ΄Δξεπλαο, 2004), ζζ 405-421. 
136 φ.π. ζ 406. 
137 φ.π. ζ 408. 
138 φ.π. ζ 410. 



48 
 

πγηέο κε αζθεκέλεο δεμηφηεηεο. Σν λεπηαγσγείν έρεη θη άιιεο κνξθήο εζληθή αμία αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο πσο πξνζζέηεη έλα πεηξαδάθη ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε: «Ἕκα 

πνμζςπζηυ δεθηίμ εα ζοκμδεφεζ ημ παζδί ζακ εα ιπαίκῃ ζημ δδιμηζηυ ζπμθεζυ. Ὁ δάζηαθμξ ηῆξ 

πνχηδξ ηάλδξ δεκ εα ανίζηεηαζ ιπνυξ ζημ ἄβκςζημ
139

».  

Ζ ίδηα επηζήκαλε ζην ζπλέδξην ηελ χπαξμε δχν κνξθψλ μελφγισζζνπ λεπηαγσγείνπ, 

ελφο κε καζεηέο κε μέλε ζπλείδεζε θαη γιψζζα, θη ελφο γηα καζεηέο κε ειιεληθή ζπλείδεζε 

αιιά μέλε γιψζζα. Ζ ίδηα έρεη γλψζε ηεο θαηαζηάζεσο θαζψο γελλήζεθε ζηε Βνπιγαξία θαη 

γλσξίδεη πσο ηα ειιελφθσλα ζρνιεία είραλ κεγάιν ζεηηθφ αληίθηππν γηα ηνπο ειιελφθσλνπο 

πνπ δηέζεηαλ ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε. Σν πξφβιεκα φκσο ήηαλ ε ειιηπήο θαηάξηηζε ησλ 

λεπηαγσγψλ, ήηνη ηξηεηήο, ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπο πνπ ηηο θαζηζηνχζε ςπρηθά αλέηνηκεο γηα 

απηφ πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ απφ ηνπο ληφπηνπο, ν κηθξφο κηζζφο θαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε 

ην θέληξν πνπ δελ ηηο ζηήξηδε φπσο ζα έπξεπε.  

Παξάιιεια, κίιεζε θαη γηα πξφβιεκα ζηελ παηδαγσγηθή κέζνδν ησλ λεπηαγσγψλ ιφγσ 

ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ Φξνκπειηαλή, ηελ νπνία εηζήγαγε ε Αηθαηεξίλε Λαζθαξίδνπ, ζηελ 

Δξβαξηηαλή. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη λεπηαγσγνί λα κελ αθνινπζνχλ μεθάζαξα κία απφ 

ηηο δχν, φπσο θαη ε ίδηα παξαηήξεζε λα ζπκβαίλεη νχζα δηεπζχληξηα ηνπ δηδαζθαιείνπ 

λεπηαγσγψλ κεηά ηελ Αηθαηεξίλε Λαζθαξίδνπ. Σν δηδαζθαιείν λεπηαγσγψλ παξέιαβε 

θνηηήηξηεο επηεηθψο κεηξίνπ επηπέδνπ θαη κε ζπλερή πξνζπάζεηα θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζε 

έλα πνιχ θαιφ επίπεδν. χκθσλα κε ηελ ίδηα ζπλαληνχζαλ ζπλερψο πξαθηηθά εκπφδηα, φπσο 

ηνπο ρακεινχο κηζζνχο ηνπο πνπ εμαζζελνχζαλ ηελ πγεία ηνπο, αιιά θαη ηελ έιιεηςε 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ έιιεηςεο αηζνπζψλ γηα άζθεζε ηεο δηθή ηνπο κεζφδνπ
140

. Οη 

θνηηήηξηεο πνπ είραλ δηδαρηεί ήδε ην Φξνβειηαλφ ζχζηεκα, ππέπηπηαλ πάιη ζε απηφ. Καη ε 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε ήηαλ ζπγθερπκέλε, θαζψο ελ ηέιεη δηνξίδνληαλ ζαλ 

δαζθάιεο νηθνθπξηθψλ ζηε Μέζε. Ζ ίδηα έθαλε πξνηάζεηο γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ ηκήκαηνο ζην 

λα γίλεη ην λεπηαγσγείν κέξνο δεκνηηθνχ γηα φια ηα παηδηά, ζηελ θηήζε θαιχηεξεο θαηάξηηζεο 

ησλ λεπηαγσγψλ κέζσ ηζφρξνλεο εθπαίδεπζεο κε δαζθάιεο θαη εμεηδίθεπζε ησλ αξραηνηέξσλ, 

ζηελ ίζε κηζζνδνζία λεπηαγσγψλ θαη δαζθάισλ, ζηελ πξνζζήθε δηηάμηνπ λεπηαγσγείνπ ζην 

πξφηππν δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ηέινο ηελ έληαμε ησλ μελφγισζζσλ λεπηαγσγείσλ ζηα 

μελφγισζζα δεκνηηθά θαη ηα δηδαζθαιεία απηψλ, θνληά ζε μελφγισζζνπο πιεζπζκνχο . 

Ζ απάληεζε θαη νπζηαζηηθά ν αληίινγνο ζηηο πξνηάζεηο θαη ζηηο ζέζεηο ηεο έξρεηαη απφ 

ηνλ Δπξππίδε νχξια, δηεπζπληή ηνπ Γηδαζθαιείνπ Αξξέλσλ Ησαλλίλσλ, ν νπνίνο κεηά 

παξξεζίαο δειψλεη πσο νη δηεπζχληξηεο ησλ δηδαζθαιείσλ λεπηαγσγψλ δελ αληηιακβάλνληαη 

                                                           
139 φ.π. ζ 410. 
140 φ.π. ζζ 415 418. 
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ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ην θηινζνθηθφ θαηά βάζε ζχζηεκα ηνπ Froebel. Σν 1932 

γξάθεη ην βηβιίν Παζπκίδζα ιε ηναβμφδζα κε ζηφρν λα εληαρζεί ην παηρλίδη ζην δεκνηηθφ ζρν-

ιείν σο νξγαληθφ κέξνο ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο, γηαηί, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο, 

ην παηρλίδη απνηειεί θπζηνινγηθή θαη ςπρνινγηθή αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα δξάζε, γηα 

απηνέθθξαζε, γηα ραξά θαη γηα θίλεζε. Ζ ίδηα κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηεο θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ηα παηρλίδηα κε γνξγφ ξπζκφ θαη θίλεζε ζπγθηλνχλ ηνλ ςπρηθφ θφζκν ησλ 

παηδηψλ θαη δεκηνπξγνχλ θαηάιιειε παηδαγσγηθή αηκφζθαηξα. ην έξγν απηφ θαηαγξάθνληαη 

βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο φπσο ε απηελέξγεηα, ε καζεηνθεληξηθή 

δηδαζθαιία θαη ην νκαδηθφ πλεχκα ζην ζρνιείν. 

Ζ Μπξζίλε θαηά ην 1934 γξάθεη κφλε ηεο ην αλαγλσζηηθφ ε ραξά ηνπ παηδηνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη πνιιά θείκελα απφ ην αλαγλσζηηθφ πνπ ζπλέγξαςε κε ηνλ Παπακαχξν 

αιιά έθαλε θαη πνιιέο πξνζζήθεο κε λέν πιηθφ. Σν Φιεβάξε ηνπ 1936 γξάθεη άξζξν ζην 

πεξηνδηθφ Παζδεία κε ηίηιν «Ζ μοζία ηαζ μζ ιμνθέξ ηδξ ζφβπνμκδξ παζδαβςβζηήξ». Μεηά απφ 

κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηνλ 19ν αηψλα ζε 

πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, ππνζηεξίδεη φηη κφλνλ κε βάζε ηε δηεζληθή παηδαγσγηθή ην ζρνιείν 

κπνξεί λα αλνίμεη λένπο δξφκνπο ζηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ
141

. Σν 1952 γξάθεη ην ηξίηνκν κε 

ην νπνίν εηζαγάγεη ηε Νέα Αβςβή ζηε ρψξα καο. Καηά ηνλ βαζχ γλψζηε ηεο ζεσξίαο θαη 

πξάμεο ηεο Νέαο Αγσγήο Αιέμαλδξν Γεικνχδν, ζηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ νθείινπκε 

ηελ πιεξέζηεξε αλάιπζε ζηα ειιεληθά φισλ ησλ ηάζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ δνθηκάζηεθαλ 

απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θηλήκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο. πσο επηζεκαίλεη: 

«Ζ ενβαζία αοηή ακηίεεηα ιε ηδκ απμζπαζιαηζηή ςξ ηχνα οπάνπμοζα εθθδκζηή αζαθζμβναθία βζα 

ημ εέια, νίπκεζ ημ ηέκηνμ αάνμοξ ζηδκ αββθμζαλςκζηή κεχηενδ παζδαβςβζηή ηίκδζδ ηαζ υπζ ζηδ 

βενιακζηή – ιε ηδκ μπμία αζπμθμφκηακ μζ έθθδκεξ παζδαβςβμί ηδξ επμπήξ ηδξ. Έπεζηα ζημ ένβμ 

ηδξ ζοβηεκηνχκεηαζ εεςνία ηαζ εθανιμβή ιε πθήεμξ παναδείβιαηα, ζε υθμοξ ημοξ ααειμφξ 

βεκζηήξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ […]. Σμ ζπμοδαζυηενμ υιςξ είκαζ υηζ ημ ένβμ αοηυ 

ααζίγεηαζ ζε ζμαανή πμθοιενή ιεθέηδ πνχηςκ πδβχκ ηαζ ζε ζοζηδιαηζηή πνμζςπζηή ηαζ 

πμθφπνμκδ παναημθμφεδζδ εθανιμβχκ ζηδ ζπμθζηή πνάλδ
142

..».  

Σν 1954 ζε άξζξν ηεο κε ηίηιν «Παζδζηά ηαθθζηεπκήιαηα» ζην πεξηνδηθφ πμθείμ ηαζ 

Εςή θαηαγξάθεη εκπεηξίεο ηεο απφ ηηο ηξεηο επηζθέςεηο ζε εθζέζεηο παηδηθήο θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο ζην ζηε Λσδάλλε ην 1952, ζηελ Σεξγέζηε 1953 θαη ζην Λνλδίλν. Ζ Μπξζίλε 

                                                           
141 Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, «Ζ μοζία ηαζ μζ ιμνθέξ ηδξ ζφβπνμκδξ παζδαβςβζηήξ», 

Παζδεία, 2 (Φιεβάξεο 1936): ζζ 43-54, 3 (Μάξηεο 1936): ζζ 105-116 θαη 5 (Μάεο 1936): ζζ 

168-192. 
142 105 Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, «Μονζίκδ Κθεάκεμοξ-Παπαδδιδηνίμο: “Ζ Νέα Αβςβή: εεςνία 

ηαζ ιέεμδμζ”», Παζδεία ηαζ Εςή, 13 (Ηαλνπάξηνο 1953): ζζ 29-32. 
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μεθηλά απνδίδνληαο ηνλ νξηζκφ ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο: « έκκμμῦιεκ ὅθα ὅζα ηάικεζ ημ 

πένζ ημῦ παζδζμῦ ζε ὅθεξ ηζξ θζηίεξ απυ ηζξ πνῶηεξ πάκδνεξ ζε ιζα ηθςζηή ἔςξ ηα 

πεζνμηεπκήιαηα ηῶκ ιαεδηῶκ ηῶκ ηεπκζηῶκ ζπμθῶκ ηαηχηενςκ ηαζ ιέζςκ, ἀπυ ημ πνῶημ 

βνάιια πμο πανάζζεζ ζηδκ πθάηα ἤ ζημ ηεηνάδζμ ὡξ ημ ἰπκμβνάθδια ηαζ ημ γςβναθζηυ πίκαηα 

ηαζ ημ πθεηηυ ἤ ηέκηδια πμο ηάικεζ ηζιή ζε ιζα ζπμθζηή ἔηεεζδ ὡξ ηαθζηεπκζηυ ἕνβμ
143

.» 

Παξνπζηάδεη ηηο ηξείο ζέζεηο γχξσ απφ ηνλ ζθνπφ ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ, κε ηελ 

πξψηε λα ζέιεη απηά ηα καζήκαηα σο νδεγφ εμάζθεζεο δεμηνηήησλ γηα ηε κεηέπεηηα δσή ησλ 

καζεηψλ. Οη ππέξκαρνη απηήο ηεο ζέζεο εκπεξηθιείνπλ κηα επξεία ζεηξά αζρνιηψλ, ηερληθψλ 

καζεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γπκλαζηηθήο θαη ηεο κνπζηθήο. Ζ ζέζε απηή ζέιεη 

ηα καζήκαηα σο ζπκπιεξσκαηηθά-βνεζεηηθά ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ζηελ βαζκνινγία. 

Οη ππέξκαρνη ηεο δεχηεξεο ζέζεο ππνζηεξίδνπλ, πσο απνζθνπνχλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

θαιιηηερληθνχ αηζζεηεξίνπ θαη κεηαηξέπνληαη απφ ηερληθά ζε θαιιηηερληθά καζήκαηα, κε ηνπο 

καζεηέο λα γλσξίδνπλ φινπο ηνπο λφκνπο θαη θαλφλεο πνπ ηα δηέπνπλ.  

Ζ Σξίηε ζέζε ζεσξεί φηη απνηεινχλ ςπρηθή ιχηξσζε ηνπ καζεηή απφ φζα ελλπρεχνπλ 

ζηα βάζε ηεο ςπρήο ηνπ θαη απφ φζα νξακαηίδεηαη κε ηελ θαληαζία ηνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε απαηηείηαη ζπλδπαζκφο βηψκαηνο θαη ηερληθήο θαη κε ηελ εμέιημε ηα βηψκαηα 

απνθηνχλ ηερληθή. Σν ηδαληθφ, ελ ηέιεη, έγθεηηαη ζηελ απειεπζέξσζε ηεο θαληαζίαο, ζηε 

δεκηνπξγία ειεπζεξίαο θαη απηνέθθξαζεο θαη ζηελ εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ, δειαδή ζε κηα 

ζπκθσλία θαη ησλ ηξηψλ ζέζεσλ.  

Σν δεχηεξν κέξνο, ήην αθηεξσκέλν ζηελ έθζεζε «παηδηθήο ηέρλεο»ηνπ ινλδίλνπ. Σα 

εθζέκαηά ηεο θηινμελνχληαλ ζην βαζηιηθφ θνιιέγην ηερλψλ θαη ήζαλ φια δεκηνπξγήκαηα 

καζεηψλ 5-18 εηψλ, απζηεξά επηιεγκέλα φπσο ηνλίδεη ε ίδηα. Απηφ πνπ ηεο θίλεζε ην 

ελδηαθέξνλ είλαη φηη φια ηα έξγα, ηφζν ηα αηνκηθά φζν θαη ηα νκαδηθά δηαπλένληαλ απφ ην 

εμήο: « βεκζηυ ὅιςξ παναηηδνζζηζηυ ὅθδξ ηῆξ ἔηεεζδξ ἦηακ  ἐοβέκεζα ηῶκ ζοθθήρεςκ,  

δζἀποηδ δνμζζά ηαζ αἰζεδια,  ηυθιδ ηαζ  ηεπκζηή. Ἦηακ πναβιαηζηά  ἔηθναζδ ηδξ 

παζδζηυηδηαξ ηαζ κευηδηαξ, ιζα βθῶζζα πμο ιζθμῦζε ζηδκ ροπή ιε ηδκ ἀθέθεζα ηαζ γςκηάκζα 

ηῆξ.»
144

 Σν δεηνχκελν είλαη ηα παηδηά λα παξνπζηάζνπλ φρη ηελ πξαγκαηηθφηεηα έηζη φπσο 

είλαη, αιιά έηζη φπσο ηελ βιέπνπλ, φπσο ηελ επεμεξγάδνληαη απηά. ηαλ θάπνηνο αζθεί 

θξηηηθή ζε απηά ηα έξγα πξέπεη λα ην θάλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαλφλεο, αιιά ρσξίο λα 

είλαη δέζκηνο ζε απηνχο. Φέξλεη παξαδείγκαηα απφ εμαηξεηηθνχο πίλαθεο πνπ ηεο θέληξηζαλ ην 

                                                           
143 Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, πμθείμ ηαζ γςή  Παζδζηά Καθθζηεπκήιαηα ζεθ 112, 

ανπείμ ζφβπνμκδξ ημζκςκζηήξ ζζημνίαξ ζ 112. 
144 Γ. Βιέζζαο, πμθείμ ηαζ γςή: ιδκζαία παζδαβςβζηή επζεεχνδζδ/ δζεοεοκηήξ Γ. Εμιπακάηδξ 

Κθεάεμοξ Παπαδδιδηνίμο, Σεχρνο 1, Παηδηθά θαιιηηερλήκαηα β, ζ 159 ΑΚΗ. 
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ελδηαθέξνλ. Αιιά κεγαιχηεξε εληχπσζε ηεο πξνθάιεζαλ νη νκαδηθνί πίλαθεο δσγξαθηθήο, 

θπξίσο γχξσ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηφξζσζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα έξγν πνπ 

δηέπνληαλ απφ ζπλνρή θη ελφηεηα. Δπηπξνζζέησο, ηεο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ε χπαξμε ή κε 

ππνδείμεσλ απφ ην δάζθαιν, εηδηθά αθνχ επξφθεηην γηα παηδηά 8-11 εηψλ. Σν ζεκαληηθφ, γηα 

φια ηα έξγα, είλαη πσο πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθά ειεχζεξε έθθξαζε ησλ καζεηψλ, δειαδή,ηα 

έξγα πξνθχπηνπλ απφ ην πσο αθνκνηψλνπλ εθείλνη ην θαζεηί γχξσ ηνπο θαη πσο ην 

κεηαπιάζνπλ κέζα ηνπο. Τπνγξακκίδεη πσο ε έθζεζε απνηεινχληαλ θη απφ φισλ ησλ εηδψλ ηα 

ρεηξνηερλήκαηα θαη πσο ηα παηδηά ηα δεκηνπξγνχζαλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμππεξεηνχλ 

πξσηίζησο ηε ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία ήηαλ πξννξηζκέλα, αιιά πάληα κε πςειφ ην αηζζεηηθφ 

θξηηήξην. Κιείλεη πξαγκαηηθά ελζνπζηαζκέλε, δειψλνληαο: «  ἔηεεζδ αὐη ἦηακ βζα ιέκα ζακ 

ἀπμηάθορδ .. ηχνα ὅιςξ ζημ ζπέδζμ ἰδίςξ,  ἔηεεζδ ημῦ Λμκδίκμο ιμῦ ἔδςζε ἐλαζνεηζηή ροπζηή 

ἰηακμπμίδζδ ιε ηα ηαηαπθδηηζηά ηδξ ἀπμηεθέζιαηα
145

.»  

Σν ηξίην κέξνο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ έθζεζε ηεο ηέρλεο ησλ ηηαιηθψλ ζρνιείσλ, ηελ 

νπνία «πεξίεθεξαλ» ζε πνιιέο πφιεηο ηεο Ηηαιίαο. Δδψ ινηπφλ, φιν απηφ ηδσκέλν ζηα 

δεδνκέλα ηεο Ηηαιίαο κε ηελ θαζηζηηθή πνιηηηθή ηνπ Μνπζνιίλη θαη ηνλ πφιεκν πνπ ζηάζεθαλ 

ηξνρνπέδε ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξπζκηζηηθή πνξεία πνπ είρε ραξαρζεί. Σελ ραξαθηεξίδεη 

έθζεζε «ηερληθή», γηαηί ηηο εμέιηπαλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηελ θαζηζηνχζαλ 

θαιιηηερληθή « ἔνβα ιαεδηῶκ ημῦ δδιμηζημῦ ἦηακ ἐθάπζζηα ζε ἕκα ιζηνυ πῶνμ ημῦ πθμίμο, πμο 

ἔδεζπκακ πμθθή  θίβδ «ηεπκζηή» ἀθθά δεκ ἔδεζπκακ ἀημιζηυηδηα, ἐθεοεενία ζφθθδρδξ, 

πνμζςπζηυ ὕθμξ.»
146

 Απαξηηδφηαλ ηφζν απφ έξγα θνξηηζηψλ, θπξίσο θεληήκαηα θαη έξγα 

ξαπηηθήο δνπιεκέλα κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα, φζν θαη αγνξηψλ φπσο ράξηεο θαη θσηνγξαθίεο. 

ια ηα έξγα ήηαλ αλψλπκα. 

Ζ Σξίηε έθζεζε, απηή ηεο Λσδάλλεο, πάιη βαικέλε ζηα ηδηαίηεξα πνιηηηθν-θνηλσληθά 

ηεο πιαίζηα, κε ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, κε ηνπο 

αμεπέξαζηνπο παηδαγσγνχο, έρεη πξνζθέξεη εθαξκνζκέλα παηδαγσγηθά ξεχκαηα πνπ 

εζηέθζεζαλ κε ηδηαίηεξε επηηπρία. Ζ έθζεζε, θαηά ηελ ίδηα, δηαηεινχζε ππφ θαιή νξγάλσζε 

θαη πεξηιάκβαλε «έξγα παηδηθά». ηε ζπλέρεηα καο εμεγεί: « ἔαθεπε ηακέκαξ ζηδκ ἔηεεζδ 

πμθθά ζπέδζα ἴδζμο εέιαημξ βεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ εέια πάνεδηε ἀπυ ηδ γςή ηῆξ ηάλδξ, 

„απυ ὅζα ὁ ιαεδηήξ αθέπεζ ἤ δζααάγεζ.»
147

  

                                                           
145 φ.π. ζ 165. 
146 φ.π.  ζ 270. 
147 φ.π.  ζε 71. 
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Απηφ πνπ πξφζεμε ήηαλ πσο δηέθεξε θαη ε ηερληθή φζν θαη ηα ζηνηρεία ζηα νπνία 

επέκεηλε ν θάζε καζεηήο θαη θαζίζηαηαη παζηθαλέο πσο δελ ππήξμε θακία παξέκβαζε 

δαζθάινπ. Καλέλα δελ ήηαλ πξντφλ αηνκηθήο δνπιεηάο. Δπίζεο ππήξρε πιεζψξα 

ρεηξνηερλεκάησλ θαη ε φιε νπηηθή ηνπο αληηζηνηρεί ζηε δεχηεξε ζέζε θαη δελ απνηειεί 

θαλελφο είδνο ιχηξσζεο γηα ηνπο καζεηέο. 

Σν 1955-1958 επίζεο γξάθεη ζην πεξηνδηθφ Παζδεία ηαζ γςή, ζηε ζηήιε Μειέηε, ηξία 

άξζξα κε ηνλ ηίηιν Ἡ θεζημονβία ημῦ θυβμο ηαζ ημ ζπμθεῖμ. ην πξψην άξζξν ζα κηιήζεη γηα ηελ 

απαξρή ηνπ ιφγνπ πξνβάιινληαο ηε ζέζε ηεο πσο ν άλζξσπνο νδεγείηαη ζην ιφγν εμαηηίαο 

βηνινγηθήο αλαγθαηφηεηαο,ηφζν σο άηνκν φζν θη σο θνηλσλία, θαζψο είλαη: «ἐνβαθεῖμ 

ἐπζημζκςκίαξ ηαζ ἀθθδθμηαηακυδζδξ ηῶκ ἀηυιςκ ιεηαλφ ημοξ ημζκμφξ ζημπμφξ πμο  ἐπζαίςζδ 

ἐπζαάθθεζ
148

.» Ο ιφγνο είλαη ν θνηλσλφο ζθέςεσλ, ηδεψλ θαη άιισλ αλζξψπηλσλ πνιηηηζκψλ 

πνπ θηάλνπλ ζε εκάο. Μείδνλνο ζεκαζίαο, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη κέζα ζην ηξίηνκν είλαη ε 

«εζληθή γιψζζα» -«κεηξηθή γιψζζα», πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηε δεκνηηθή, επεηδή 

«ζοιποηκχκεζ ημ πκεῦια ηαζ ηδκ ροπή ἀοημῦ ημῦ θαμῦ ζηδκ ἱζημνζηή ημῦ πμνεἰα ηαζ βίκεηαζ 

θμνέαξ ηαζ ζφιαμθμ ημῦ πμθζηζζιμῦ ηνπ.
149

». Γηα ηελ Κιεάλζνπο ε γιψζζα είλαη δσληαλφο 

νξγαληζκφο, δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ άλζξσπν, αιιά θαη ηνλ δηακνξθψλεη θαη είλαη 

αλππέξβιεηε ε ζεκαζία ηεο γηα ην έζλνο. Μεηαηνπίδεη ην θέληξν βάξνπο ζηελ θαηάθηεζή ηεο 

απφ ηα παηδηά πνπ ηελ βιέπνπλ σο κφλν ηξφπν έθθξαζεο ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Μαο 

παξνπζηάδεη θαη ηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ ιφγνπ ζην παηδί ζαλ λα ήην κηα ζχγρξνλή καο 

γισζζνιφγνο. Καη δηαθξίλεη ηνλ έλαξζξν ιφγν απφ ην θιάκα πεξηγξάθνληαο φιε απηή ηελ 

θσλνινγηθή πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ κέζσ ηνπ κηκεηηζκνχ, ψζπνπ λα θηάζεη ζηελ 

παξαηήξεζε αληηθεηκέλνπ θαη νλνκαηνδνζία ηνπ. 

ην δεχηεξνο κέξνο, ελαζρνιείηαη κε ηε γιψζζα ηνπ παηδηνχ φηαλ πάεη ζην ζρνιείν. Ο 

καζεηήο έξρεηαη κε κηα γιψζζα δσληαλή, δεκηνχξγεκα ησλ βησκάησλ ηνπ. Πνιινί παηδαγσγνί 

ζεσξνχλ εζθαικέλε ηελ θαθή ζχληαμε ησλ παηδηψλ ή ηα λνεκαηηθά ηνπο θελά, αιιά ηελ 

επζχλε γη απηή ηελ θαηάζηαζε ηελ έρνπλ νη γνλείο θαη νη δάζθαινη, θη φρη ην παηδί. Απηνί ζηα 

πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα ην πεξηραξαθψζνπλ ζε απηφ πνπ νη ίδηνη θξίλνπλ σο ζσζηφ, 

απνκπδνχλ ηελ δσληάληα απφ ην ιφγν ησλ παηδηψλ. Ζ Μπξζίλε μεθηλά κε ηνλ ζθνπφ ηνπ 

δεκνηηθνχ, ν νπνίνο έγθεηηαη ζην λα πξνζθέξεη κηα παηδεία κε ςπρηθφ θαη εζηθφ πεξηερφκελν. 

                                                           
148 Η.Ν. Εαραξφπνχινο, Παζδεία ηαζ γςή: πενζμδζηυ ιεθέηδξ, ένεοκαξ, δζαθςηζζιμφ: Ἡ θεζημονβία 

ημῦ θυβμο ηαζ ημ ζπμθεῖμ, Αζήλα: 1952-196,1 ζ 67. 
149 Η.Ν. Εαραξφπνχινο, Παζδεία ηαζ γςή: πενζμδζηυ ιεθέηδξ, ένεοκαξ, δζαθςηζζιμφ: Ἡ θεζημονβία 

ημῦ θυβμο ηαζ ημ ζπμθεῖμ, Αζήλα: 1952-1961, ζ 68. 
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Χο κείδνλ θξίλεη θαη ην δήηεκα ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, θαζψο γηα ηελ ίδηα ε ζηνηρεηψδεο 

εθπαίδεπζε επηηειεί «εζληθή ιεηηνπξγία» θαη ην ζρνιείν είλαη εζληθφ ίδξπκα. Ο ζηφρνο ηνπ 

δεκνηηθνχ είλαη λα εκθπζήζεη ζηα παηδηά αγάπε γηα ηελ παηξίδα, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

αλζξψπνπο κε «ημκ ἴδζμ ηνυπμ γςήξ, ηδκ ίδζα έεκζηή ζοκείδδζδ , ἥεδ, ἕεζια, ηναβμφδζα, 

παναδυζεζξ.»
150

 Γηα λα επηηεπρζνχλ φια απηά ε ίδηα ζεσξεί κνλφδξνκν ην βίσκα, ην νπνίν γηα 

λα εθαξκνζηεί απαηηείηαη αξρηθά εμνηθείσζε ηνπ δαζθάινπ κε απηφ θαη κε ηελ θνηλή 

δεκνηηθή, γηαηί απηή ηε γιψζζα έξρνληαη λα κάζνπλ ηα παηδηά γεκάηα απνξίεο. Τπνγξακκίδεη 

πσο ε θαηάζηαζε δελ είλαη ηφζν αξλεηηθή, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ ππεξάλζξσπε 

πξνζπάζεηα θάπνησλ παηδαγσγψλ. Οπζηαζηηθά, ε Μπξζίλε, κέζσ ηνπ άξζξνπ ηεο, απεπζχλεη 

έλα θάιεζκα αιιαγήο λννηξνπίαο ζε φιν ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν ζηε ρψξα. Σν Νέν ζρνιείν 

ζέιεη ην παηδί λα κηιά, λα ζθέπηεηαη, λα πξάηηεη. Κη εδψ πξνθχπηεη έλα άιιν δήηεκα πνπ 

απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ εμέιημε ηνπ ζρνιείνπ, ηελ δηρνηνκία αλάκεζα ζηε γιψζζα ηνπ 

παηδηνχ, δειαδή ηε δεκνηηθή, θη απηή ηνπ ζρνιείνπ ελλνψληαο ηελ θαζαξεχνπζα, ζηελ νπνία 

είλαη γξακκέλα ηα βηβιία. ην ηξίην κέξνο, παξνπζηάδεη ηα επηρεηξήκαηα ησλ ππέξκαρσλ ηεο 

θαζαξεχνπζαο, φηη ηάρα δελ πθίζηαηαη θνηλή, αιιά δηάιεθηνη θαη πσο ε δεκνηηθή είλαη 

γιψζζα ησλ άζεσλ θαη ησλ θνκνπληζηψλ, παξνξψληαο πσο ε δεκνηηθή απνηειεί θπζηθή 

εμέιημε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο θαη πσο απνηειεί εζληθή θιεξνλνκηά. Ζ ζέζε ηεο Μπξζίλεο 

είλαη γλσζηή θαη εδψ ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο: « ιε αὐηήκ ζοκκεκμφιαζηε μἱ Ἕθθδκεξ ιεηαλφιαξ .. 

ζοκοθαίκεηαζ ιε ηδκ ἑεκζηή ιᾶξ ζοκείδδζδ ηαζ ιε ημκ ἑεκζηυ ιᾶξ παναηηῆνα ηαζ ιᾶξ λεπςνίγεζ 

ζα θαυ ἀπυ ημῦξ ἄθθμοξ.»
151

 Ζ δεκνηηθή είλαη παληαρνχ παξνχζα ζηελ θαζεκεξηλή δσή θη 

απηφ απνηειεί έξεηζκα γηα λα ζηεξίμεη ηελ ζέζε ηεο, θαζψο είλαη ε γιψζζα ηνπ ξαδηνθψλνπ, 

ηεο εθεκεξίδαο θαη ηεο ινγνηερλίαο. Δκκέλεη ζην θηηαρηφ ηεο θαζαξεχνπζαο, ηνλίδνληαο πσο 

δελ είλαη πεγαία έθθξαζε ηνπ ιανχ γη΄απηφ δελ ηελ ρξεζηκνπνηεί ν ιαφο. Ζ θαζαξεχνπζα είλαη 

ε γιψζζα ησλ λνκηθψλ εγγξάθσλ, ε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, αιιά φηαλ ηα παηδηά θαινχληαη λα 

ηελ κάζνπλ αλαγθαζηηθά, σζνχληαη ζην λα ηελ παπαγαιίζνπλ. Ζ Κιεάλζνπο παξνπζηάδεη ηελ 

θαηάζηαζε γχξσ απφ ηα δηδαθηηθά δξψκελα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πξνζέγγηζε ησλ δαζθάισλ 

φπνπ θαηά ηελ πξνθνξηθή έθζεζε ησλ καζεηψλ αδηαθνξνχλ γηα ζπληαθηηθά ή θξαζηηθά ιάζε. 

Δλψ έπεηηα νη ίδηνη ηα αθνξίδνπλ, κε ηελ εηζαγσγή ηεο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ ηεο 

θαζαξεχνπζαο, κε ηα παηδηά αδπλαηνχλ λα αληεπεμέιζνπλ. Καη έηζη έξρεηαη λα θαηαζέζεη ηε 

δηθή ηεο πξφηαζε γηα ζεξαπεία ησλ θαθψο θεηκέλσλ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία: « Ἡ 

ἀοευνιδηδ θοζζηή ὁιζθία ημῦ ιαεδηῃ εἶκαζ  ηφνζα αάζδ ηάεε βθςζζζηῆξ ηαθθζένβεζαξ.. Ἡ 

                                                           
150 Η.Ν. Εαραξφπνχινο, Παζδεία ηαζ γςή: πενζμδζηυ ιεθέηδξ, ένεοκαξ, δζαθςηζζιμφ, Ἡ θεζημονβία 

ημῦ θυβμο ηαζ ημῦ ζπμθεῖμο, Αζήλα: 1952-1961 Β, ζ 113. 
151 Η.Ν. Εαραξφπνχινο, Παζδεία ηαζ γςή: πενζμδζηυ ιεθέηδξ, ένεοκαξ, δζαθςηζζιμφ: Ἡ θεζημονβία 

ημῦ θυβμοiii  ηαζ ημ ζπμθεῖμ, Αζήλα: 1952-1961, ζ 136. 
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θοζζηή αὐηή υιζθία δειέκδ ζθζπηά ιε αζχιαηα ιε ὅ,ηζ ημ παζδί ἔπεζ γήζεζ,πνάλεζ ηαζ ζηεθεῆ, ἔπεζ 

πνηαβιαηζηυ κυδια.. Σμ δδιμηζηυ ζπμθεῖμ ἕκα ααζζηυ πνέμξ ἕπεζ κα ηαθθζενβήζδ ηδ βθχζζα ζημ 

παζδί, κα δχζδ εὐηαζνίεξ βζα αζχιαηα ζημοξ ιαεδηέξ βζα κα πνμηαθέζδ ηαζ ηδκ βθςζζζηή ημοξ 

δζαηφπςζδ.»
152

 Ζ Μπξζίλε μεθαζαξίδεη,πσο δελ ππεξηνλίδεη ηελ πξνθνξηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ 

ππνηηκψληαο ηνλ γξαπηφ, θαζψο νη δχν κνξθέο έθθξαζεο είλαη ηζφηηκεο. Σν ζεκαληηθφηεξν 

ζηνηρείν πξνο φθεινο ηεο δεκνηηθήο είλαη, πσο ε δεκνηηθή γιψζζα δηαζέηεη θαη γξακκαηηθή 

θαη ζπληαθηηθφ θαη γισζζνπιαζηηθή δχλακε. Ζ γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ ζα έπξεπε λα 

δηδάζθνληαη ζηαδηαθά, ρσξίο λα αλαιψλεηαη ν καζεηήο ζε εμαηξέζεηο ησλ θαλφλσλ. Ζ φιε 

δηαδηθαζία ζα γηλφηαλ κέζσ ηνπ βηψκαηνο θαη κέζσ εξγαζηψλ. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, 

αξσγφο ζην έξγν ηνπ δαζθάινπ ζηέθνπλ ηα βηβιία ηεο Γξακκαηηθήο ηνπ Μαλψιε 

Σξηαληαθπιιίδε θαη ην πληαθηηθφ ηνπ Σδάξηδαλνπ. Κιείλνληαο ηνλίδεη πσο ζηφρνο ηνπ 

δεκνηηθνχ δελ είλαη άιινο παξά λα παξάγεη απνθνίηνπο πνπ εθθξάδνληαη κε άλεζε θαη ζσζηά 

ηφζν ζε πξνθνξηθφ φζν θαη ζε γξαπηφ επίπεδν.  

 

  

                                                           
152 Η.Ν. Εαραξφπνχινο, Ἡ θεζημονβία ημῦ θυβμο ηαζ ημ ζπμθεῖμ, ιένμξ Γ΄, Παζδεία ηαζ γςή: 

πενζμδζηυ ιεθέηδξ, ένεοκαξ, δζαθςηζζιμφ, Αζήλα: 1952-1961, ζ 139.  
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3.Ζ ΝΔΑ ΑΓΩΓΖ 

3.1 ΣΟΜΟ Α’ 

Ο πξψηνο ηφκνο ηνπ έξγνπ ηεο Μπξζίλεο δηαθξίλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα:   

 Σν πξψην αθνξά ηε Νέα Αγσγή θαη ηηο αξρέο ηεο θαη ηνλ ζεκειησηή ηεο John Dewey
153

  

 Σν δεχηεξν πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνπο παξάγνληεο αγσγήο ζην δεκνηηθφ, απφ ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ. 

 Σν ηξίην αθνξά ην βίσκα σο έλλνηα θαη ιεηηνπξγία, ηηο κνξθέο ηνπ, ηελ νξγάλσζή ηνπ, 

κηα ζχγθξηζε κε ην κάζεκα, ηε κέζνδν βησκάησλ θαη ην αλαιπηηθφ αιιά θαη σξνιφγην 

πξφγξακκα, ην βίσκα θαη ν δάζθαινο, νη εμεηάζεηο, ε πεηζαξρία, ε αληηδηαζηνιή κε άιιεο 

επηθξαηνχζεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηέινο ην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν φπσο είλαη θη 

φπσο ζα γίλεη. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα απνδνζεί ζε αδξέο γξακκέο ην πεξηερφκελν ηνπ πξψηνπ ηφκνπ. 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ, ε Μπξζίλε θάλεη κηα ηδηαίηεξε κλεία ζην ζχζηεκα θηινζνθίαο ηνπ John 

Dewey, δηαθξίλνληαο ηελ θηινζνθία ηνπ ζε: 

  πξαγκαηηζηηθή, γηαηί αθνξά θαζεκεξηλά νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα,  

 βνπιεζηαξρηθή θαζψο ην θέληξν βαξχηεηαο ελαπφθεηηαη ζηε βνχιεζε θαη  

 εκπεηξηθή γηαηί ζεσξνχζε πσο αθφκε θαη νη γλψζεηο καο πξνέξρνληαη απφ ηελ εκπεηξία 

καο.  

Ο ίδηνο δέρηεθε επηξξνέο απφ ηελ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ, ηνλ πξαγκαηηζκφ 

ηνπ James θαη ηελ δηακφξθσζε ςπρνινγίαο ηνπ απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ Stanley Hall
154

. Ο 

Dewey ήηαλ ππνζηεξηρηήο ηεο άπνςεο πσο ε γλψζε πάληα πξέπεη λα έρεη ζθνπφ, θη φηη ε 

γλψζε απνηειεί απηνζθνπφ, ζεσξψληαο πην ζεκαληηθφ ην άηνκν κε φιεο ηηο θιίζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ. Πίζηεπε πσο ην άηνκν έρεη θάπνηεο εθ γελεηήο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο 

δχλαληαη λα αλαπηχζζνληαη κε ιαλζάλνλ ηξφπν θαη κέζα απφ απηέο ηηο νξκέο-ηάζεηο 

πξνθχπηνπλ ηα ελδηαθέξνληα. Ζ αγσγή θαηά ηνλ ίδην νθείιεη λα αλαθαιχςεη θαη λα εγείξεη ηα 

ελδηαθέξνληα, ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ παηδί ζε παηδί φπσο θαη νη ηάζεηο θαη αλάγθεο. Καη εδψ 

εκπίπηεη θαη ν ξφινο ηνπ παηδαγσγνχ, ν νπνίνο νθείιεη λα ηηο αμηνινγήζεη. Ζ παηδαγσγηθή 

ελέξγεηα απνηειείηαη απφ δχν κέξε, αθελφο απφ ηηο έκθπηεο πξνζέζεηο ηνπ παηδηνχ θη 

                                                           
153Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, Νέα αβςβή, Θεςνία ηαζ Μέεμδμζ, Αζήλα 1952 Σφκνο 

Α, ζζ 19-52. 
154 Jean Houssaye, Γεηαπέκηε παζδαβςβμί ζηαειμί ζηδκ ζζημνία ηδξ παζδαβςβζηήξ ζηέρδξ, 

Μεηαίρκην Αζήλα 2000, ζ 161. 
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αθεηέξνπ απφ ην πεξηβάιινλ-θνηλσλία, ην νπνίν παγηψλεη ηε δηαγσγή ηνπ. Σν ζρνιείν είλαη 

ζεζκφο ηεο θνηλσλίαο θαη κηθξνγξαθία ηεο, θαζψο θηηάρηεθε γηα λα πξνζθέξεη αγσγή ζηνπο 

καζεηέο γηα λα ηελ θαηαλνήζνπλ. Ζ κέζνδνο αγσγήο επαθίεηαη ζην πείξακα θαη ηε δνθηκή. 

ζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αγσγή ζην δεκνηηθφ πξφθεηηαη γηα ηελ 

ςπρνζχζηαζε ηνπ καζεηή θαη ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δεη. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο 

ειηθίαο είλαη ε ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ε αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο, κε ην 

παηδί λα επηδεηά λα αληηιεθζεί ηα αίηηα θαη ηε ζχζηαζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Σν παηδί 

επίζεο επηζπκεί θαη ηελ επηδνθηκαζία ησλ νκειίθσλ, ελψ απνθηά θξίζε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη 

ησλ άιισλ αλαδεηά ηε ζξεζθεία. Λνγηθά πξνθχπηεη πσο ην ζρνιείν έξρεηαη λα θαιχςεη απηά 

ηα θελά. Κνληνινγίο, λα ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηνπ παηδηνχ, λα ην κάζεη λα επηθνηλσλεί κε 

ην πεξηβάιινλ, λα απνθηήζεη θνηλσληθή ζπλείδεζε, λα ηνπ εμάςεη ηελ επηζπκία λα κάζεη θαη 

ηέινο λα θαιιηεξγήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. 

Αο πεξάζνπκε φκσο λα αλαιχζνπκε ηελ εηθφλα ηνπ δεκνηηθνχ ην έηνο 1952 πνπ 

θπθινθφξεζε ην βηβιίν. Ζ ζπγγξαθέαο ηνλίδεη πσο ην ζρνιείν απηφ απνηειεί πλεπκαηηθφ 

ηέθλν ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο αιιά θαη ηεο βηνκεραληθήο ηνπ 19
νπ

αη κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ πεηζαξρία θαη ηζφηεηα, κε ηελ έλλνηα φηη ην θάζε παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δηαβάδεη, λα γξάθεη, λα θάλεη καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο. Αθήλεη αηρκέο πσο ε πιεζψξα 

γλψζεσλ πνπ πξνζθέξεηαη ζην ζρνιείν δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηε ρξεζηκφηεηα απηήο, νχηε θαη 

απνηειεί απφηνθν θηιαλαγλσζίαο. Αθνχ εθιείπεη ε δξάζε, αληηπξνηείλεη λα ηνλσζεί ην 

πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ κέζσ εθζέζεσλ, πεξηιήςεσλ, 

δηαιέμεσλ ψζηε λα ππάξμεη ζσζηφο ρεηξηζκφο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο απφ ην παηδί.  

ηε ζπλέρεηα, θάλεη κηα εθηελή αλαθνξά ζηα ζρνιηθά θηίξηα θαη θαπηεξηάδεη ην 

γεγνλφο πσο ελψ παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη πνιπέμνδνπ πιηθν-ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ δελ ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε αχμεζε ησλ καζεηψλ.  

Σν θέληξν βάξνπο πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηε κέζνδν, ζην πσο ζα κάζεη ην παηδί θαη 

θαηέιεμαλ πσο ην παηδί είλαη ξπζκηζηηθφ ζηνηρείν ηεο αγσγήο, φπσο δηεκήλπε ε Λεηηνπξγηθή 

Φπρνινγία. Σα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πην δηαδεδνκέλσλ κεζφδσλ ζπλίζηαληαη ζηα εμήο: 

ελφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο, κφξθσζε πξίλ απφ ηε δηδαζθαιία, αλαθάιπςε θαη 

ζεβαζκφο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ, ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ, πξνζαξκνγή ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ ςπρηθή εμέιημε ησλ καζεηψλ. Έρνπκε φκσο δχν θαηεγνξίεο κεζφδσλ: νη 

αηνκηζηηθέο πνπ θαιιηεξγνχλ δειαδή ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ καζεηή κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο 

ηνλ Γάιηνλ θαη Μνληεζζφξη θαη ηηο θνηλσληθέο, απηέο πνπ κεηαρεηξίδνληαη ηελ νκαδηθή 

ζπκκεηνρή φπσο ε κέζνδνο βησκάησλ, θέληξσλ ελδηαθέξνληνο, νκάδσλ, ζρνιηθνχ 

ζπλεηαηξηζκνχ θιπ.  
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ε απηφ ην ζεκείν, θάλεη ηελ πξφηαζή ηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ειιεληθήο κεζφδνπ, 

ζηνρεχνληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ σο κηα «πκεοιαηζηή μοζία πμο δεκ 

ιπμνείξ ιυκμ κα ηδ ζοθθάαεζξ πνέπεζ ηαζ κα ηδκ πναβιαηχζεζξ ἐη ηῶκ ἔκδμκ ὡξ θεζημονβία ηαζ 

ὀνβακζηή ζοιαμθή ζημ ζφκμθμ ηῆξ ἑεκζηήξ γςήξ.» 
155

 

Μαο παξνπζηάδεη σο απνηειεζκαηηθφηεξε ηε κέζνδν βησκάησλ
156

, ην ιεγφκελν 

project (πξνβνιή) δειαδή, πξνβάιισ ηνλ εαπηφ κνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν, ην νπνίν πεγάδεη 

απφ ςπρνινγηθή κνπ αλάγθε θαη κε νδεγεί ζηελ παξαδνρή πσο θνηλσλία θαη άηνκν δελ 

δηαθαηέρνληαη απφ ζρέζεηο αηηίνπ-αηηηαηνχ αιιά έρνπλ θνηλή αξρή, θαηεχζπλζε θαη ηέινο. Σν 

βίσκα έρεη θαη ςπρνινγηθή θαη βηνινγηθή ιεηηνπξγία, θαη δχλαηαη λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο 

αλάινγα κε ηελ αλάγθε πνπ ηίζεηαη σο ζθνπφο. Τπάξρεη ην βίσκα ηεο θπζηθήο πγείαο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αλάγθε κεηαρείξηζεο ηεο δχλακεο ηνπ απφ ην παηδί, ην γισζζηθφ βίσκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο, ην θαιιηηερληθφ ζηελ αλάγθε έθθξαζεο, ην θνηλσληθφ 

βίσκα ζηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο κε ηνλ θφζκν, ην θπζηνγλσζηηθφ πνπ θαιχπηεη ηελ αλάγθε 

θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ, ην εζηθφ-ζξεζθεπηηθφ ζηελ αλάγθε ζηξνθήο ζε θάηη αλψηεξν. Ζ 

εθινγή ηνπ βηψκαηνο είηε ελαπφθεηηαη ζηελ βνχιεζε ηνπ καζεηή κε ην ηερληθφ κέξνο ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ επαθίεηαη ζηε ζπκβνιή ηνπ δαζθάινπ είηε ζηελ επηινγή ζπκκεηέρεη θαη ν 

δάζθαινο κε ζθνπφ λα επηιερζνχλ ηα βηψκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ παηδηνχ. 

Αο δνχκε φκσο ηηο δηαθνξέο βηψκαηνο καζήκαηνο, θαζψο ην πξψην νξίδεηαη σο 

δηαγσγή φπνπ απαηηείηαη ζπγθέληξσζε, ζθέςε θαη θαληαζία, ελψ ην δεχηεξν νξίδεηαη σο 

ινγηθέο πεξηγξαθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ κεηάδνζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κε απνηέιεζκα 

λα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην βίσκα απνηειεί έλλνηα επξχηεξε. Σν ζρνιείν βησκάησλ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ην ζρνιείν φπσο πθίζηαηαη ζήκεξα θαη γη’ απηφ ην ιφγν ζχζηεκα ησλ ηάμεσλ 

δηαθέξεη αλάινγα ηελ πξννδεπηηθφηεηα ή κε ηνπ ζρνιείνπ. Σα ζπληεξεηηθά ινηπφλ ζεσξνχλ 

ηάμε ηελ νκάδα νκειίθσλ, ηα πξννδεπηηθά ηελ νκάδα παηδηψλ κε αλάινγε επθπΐα θαη ηα πην 

κεηξηνπαζή πνπ ε ηάμε λαη κελ απνηειείηαη απφ ζπλνκήιηθα παηδηά αιιά ππάξρνπλ εζσηεξηθά 

νκάδεο αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο. πσο επίζεο ππάξρνπλ θαη ηξείο ηξφπνη εξγαζίαο ζηελ 

ηάμε, απηφο κε θνηλφ βίσκα, ν δεχηεξνο πνπ απνηειείηαη απφ κηθξφηεξα νκαδηθά βηψκαηα θαη 

ν ηξίηνο απφ αηνκηθά βηψκαηα. Σα βηψκαηα δηαθξίλνληαη ζε ειηθηαθέο θιίκαθεο 6-8 εηψλ, 8-11 

εηψλ, 12-14 εηψλ θαη απνηεινχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο κνλάδεο. Κη ελψ ζηα ζρνιεία 

ηεο επνρήο ηα καζήκαηα αληηζηνηρνχλ ζε θαζνξηζκέλεο ψξεο, ζηα ξηδνζπαζηηθά δελ ππάξρνπλ 

ηέηνηα πξνθαζνξηζκέλα ζρήκαηα. 

                                                           
155 Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, Νέα Αβςβή, Θεςνία ηαζ Μέεμδμζ, Σφκνο Α΄, Αζήλα 

1952, ζ 86. 
156 Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, Νέα αβςβή, Θεςνία ηαζ Μέεμδμζ, Αζήλα 1952 Σφκνο 

Α΄, ζζ 88-94. 
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ηε ζπλέρεηα, βιέπνπκε ην ξφιν ησλ εμεηάζεσλ σο επνπηηθφ κέζν, ηφζν ηεο δνπιεηάο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη καζεηψλ, ηεο αγσλίαο ησλ γνληψλ λα δνπλ ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ 

ηνπο. Παξφια απηά νη εμεηάζεηο δελ παχνπλ λα πξνμελνχλ θφβν θαη άγρνο ζηνπο καζεηέο, λα 

πεξηνξίδνπλ ηηο γλψζεηο ησλ ζπνπδψλ ζε ζπγθεθξηκέλε χιε θαη κάιηζηα ρσξίο λα ζπλεπάγεηαη 

πσο καο δίδνπλ αληηθεηκεληθή εηθφλα γηα ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. Οη πην ξηδνζπάζηεο απαηηνχλ 

ηελ θαηάξγεζή ηνπο, νη πην ζπληεξεηηθνί ηελ κεηαξξχζκηζή ηνπο ψζηε λα κεησζεί ν άθξαηνο 

αληαγσληζκφο θαη ζπλάκα λα κεηαηξαπνχλ ζε αληηθεηκεληθφ θξηηήξην γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

καζεηή
157

. Δπίζεο, πξνηείλνπλ λα θαηαξγεζνχλ νη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, ηα ηεζη λα δέρνληαη 

κφλν κηα ζσζηή απάληεζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ηεζη (δηάθξηζεο 

ζε θαλνληθνχο θαζπζηεξεκέλνπο θαη ηδηνθπείο καζεηέο), ησλ ηεζη πλεπκαηηθήο πξνφδνπ θαη ηα 

ηεζη ηθαλφηεηαο θαη ηεζη ραξαθηήξα ζπκπιεξσκέλα κε ην ζπγθεληξσηηθφ έιεγρν ηνπ θάζε 

καζεηή δειαδή απφ ζπλζεθψλ ηηο εθζέζεηο ησλ δαζθάισλ, γνλέσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ εξγάηε 

( ελφο θνηλνηηθνχ ππαιιήινπ επηθνξηηζκέλνπ κε ην θαζήθνλ παξαθνινχζεζεο ηεο δσήο ησλ 

καζεηψλ ζην ζπίηη) λα δεκηνπξγείηαη κηα δηαπγήο εηθφλα γηα ηελ πξφνδν ηνπ θάζε καζεηή. Ζ 

κέζνδνο βησκάησλ ήξζε λα θαηαξγήζεη θαη ηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ.  

ζνλ αθνξά ην βίσκα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηα ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ εδψ βιέπνπκε, 

θαηά ηελ Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, ηνλ ηδαληθφ ηχπν ζρνιείνπ, ην πην πξφζθνξν 

έδαθνο γη’ απηή ηελ κέζνδν γηαηί ε παξάδνζε αιιά θαη ε δξαζηεξηφηεηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ζρνιείνπ αιιά ε αλαπήδεζε ησλ καζεηψλ απφ ηε θηψρεηα νδεγνχλ 

σο βίσκα ην παηδί λα αλαπηχμεη ην κπαιφ θαη ηε θαληαζία ηνπ. Σν παηδί ζηελ χπαηζξν πξέπεη 

λα κάζεη λα θξνληίδεη ηε γε ηνπ, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ ηνπ γηα απηφ 

ην ιφγν ν δάζθαινο δελ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνλ ηχπν ζρνιείνπ ηεο πφιεο. Ζ νξγάλσζε 

ηψξα ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηνπο ζπληεξεηηθνχο γίλεηαη κε ηε δηάλζηζε ηνπ βηψκαηνο κε 

ζρεκαηηζκφ 3 ειηθηαθψλ νκάδσλ απνηεινχκελσλ απφ ηηο ειηθίεο 6-8, 8-10, 10-12 εηψλ. 

Αθνινπζεί ε αληηδηαζηνιή ηεο κεζφδνπ βησκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο ζπγθεληξσηηθήο 

δηδαζθαιίαο, ε νπνία είρε σο άμνλά ηεο ην λα ζπζρεηίδεη γλψζεηο γχξσ απφ έλα ζεκαηηθφ 

θέληξν, νξηζκέλν απφ ην δάζθαιν. Απηή ε δηαδηθαζία φκσο δπζθφιεπε πνιχ ζηελ πξάμε φζν 

πξνρσξνχζαλ νη ζρνιηθέο βαζκίδεο θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν.  

Μαο παξνπζηάδεη ελ ζπληνκία θαη ην ζρνιεηφ εξγαζίαο ην νπνίν βαζηδφηαλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζνχζαλ, ελψ ζπλάκα ζηφρεπε ζην 

λα πξνζθέξεη κφξθσζε θαη θξηηηθή ζθέςε κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ ρεξηνχ. 

Σα θέληξα ελδηαθέξνληνο απφ ηελ άιιε ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ζέκαηα πνπ 

ελδηαθέξνπλ ην καζεηή θαη ην ζρνιείν είλαη κηα θνηλσλία ζηελ νπνία ην παηδί παίδεη έλα ξφιν. 

                                                           
157 φ.π. ζζ 198 – 200. 
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Καη εδψ νη αλάγθεο ηνπ καζεηή βξίζθνληαη ζην επίθεληξν, φπσο θαη ζηε κέζνδν βησκάησλ, 

κφλν πνπ εδψ ν καζεηήο εξγάδεηαη αηνκηθά κε βάζε ην ηεηξάδην εξγαζηψλ ηνπ θαη πάιη 

αηνκηθά ην ζπδεηεί κε ην δάζθαιν. Δπίζεο ζην θέληξν ελδηαθέξνληνο, ε πείξα, απνηειεί 

φξγαλν γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ.  

Μαο παξνπζηάδεη θαη ην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλαδεηθλχνληαο ηελ πξνζπάζεηα ηξνπνπνηεηηθψλ κέηξσλ ηα νπνία δελ ηειεζθφξεζαλ αιιά θαη 

ην ηδαληθφ ειιεληθφ ζρνιείν. Σν ηδαληθφ ινηπφλ ζρνιείν, ζα ήηαλ απηφ πνπ ζα έθαλε ηα παηδηά 

λα δνπλ κε ηελ ειιεληθφηεηά ηνπο, δειαδή κε ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο 

θαζηζηνχλ έζλνο. Κιείλεη απηφ ην κέξνο, κε ηελ μεθάζαξε πξφηαζή ηεο γηα ηε δηδαζθαιία ε 

νπνία είλαη ε κέζνδνο βησκάησλ, γηαηί πξνζθέξεη κηα κέζνδνο εξγαζίαο ζην καζεηή, γηαηί 

απηφ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη. 

Κιείλεη κε ην ηέηαξην θεθάιαην, ην νπνίν θάλεη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε γηα ηελ 

αγσγή ησλ πξνεθήβσλ (12-15) εηψλ ζηελ αχμεζε σο βάζε γηα ηελ ειηθία, ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ελφο νξγαληζκνχ, ηελ ςπρνζχζηαζε 

ησλ καζεηψλ, ηελ πθή ηεο θνηλσλίαο γχξσ ηνπο, ην ζχλζεην ζθνπφ ηεο αγσγήο ηνπ θαη ην 

ρξένο ηεο θνηλσλίαο απέλαληί ηνπ ην πξφγξακκα ησλ ζρνιεηψλ γηα ηνπο πξνεθήβνπο θαη γηα ηε 

κέζνδν βησκάησλ ζηα ζρνιεία γεληθήο κφξθσζεο, πξαθηηθήο θαηεχζπλζεο θαη ζηελ θαηψηεξε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζε απηά ηα ζρνιεία. 

 

3.2 ΣΟΜΟ Β’ 

Ο δεχηεξνο ηφκνο ρσξίδεηαη ζηα εμήο θεθάιαηα: 

 κέζε εθπαίδεπζε θαη αχμεζε ησλ λέσλ 

 ε ςπρνζχζηαζε ησλ καζεηψλ κέζεο εθπαίδεπζεο 

 ε πθή ηεο θνηλσλίαο γχξσ απφ ηνπο καζεηέο θαη ε ζηάζε απέλαληί ηνπο 

 νη ζθνπνί ηεο κέζεο παηδείαο 

 ην ηδαληθφ ηεο κέζεο παηδείαο 

Ζ κέζε εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη δχν ειηθίεο, ηελ πξνεθεβεία απφ ηε κηα θαη ηελ 

εθεβεία απφ ηελ άιιε. Οη λένη, ηφζν νη θπζηνινγηθνί φζν θαη νη ςπρνπαζνινγηθνί έγηλαλ 

αληηθείκελν κειέηεο απφ ςπρνιφγνπο, γηαηξνχο θαη παηδαγσγνχο. Ο πξψηνο λφκνο ηεο 

αχμεζεο θαηά ηνλ Dewey, φπνπ σο αχμεζε νξίδεηαη ε ηξηβή, θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ην άηνκν 

φζν θαη απφ ην πεξηβάιινλ, ν δεχηεξνο απφ ηελ ελφηεηα ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ν ηξίηνο απφ ηε 
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ζπλέρεηα ζηηο θάζεηο ηεο αχμεζεο, ν ηέηαξηνο απφ ηε απηελέξγεηα θαη δεκηνπξγηθφηεηα θαη ν 

πέκπηνο απφ ηε αηκφζθαηξα αζθάιεηαο, ζπκπάζεηαο, ραξάο.  

Ζ ςπρνζχζηαζε ησλ πξνεθήβσλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζην ζψκα ηνπο, απφ 

ηελ πλεπκαηηθή αβεβαηφηεηα, απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αβεβαηφηεηα. Σέινο, ζε απηή ηελ ειηθία 

ν λένο ή ζα ζσζεί ή ζα θαηαζηξαθεί. Ζ ςπρνζχζηαζε ησλ εθήβσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

θπζηθή θαη ςπρνινγηθή αχμεζε απφ ηηο ζρέζεηο λέσλ κε ην άιιν θχιν θαη κε ηηο ζρέζεηο λέσλ 

κε γνλείο, ζπλνκήιηθνπο θαη θνηλσλία αιιά θαη απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ζξεζθεία θαη ηελ 

ηέρλε. Οη καζεηέο δνχζαλ ζε κηα νηθνγέλεηα πνπ ζαλ ζεζκφο έραλε ηελ νξγαληθφηεηα ηνπ, ζε 

κηα γεηηνλία πνπ δελ ππάξρεη πηα θαη πνπ ν εμσηεξηθφο θχθινο ηεο έγηλε νηθνλνκηθφ θέληξν. 

Έηζη ινηπφλ πξνθχπηεη ν ζθνπφο ηεο κέζεο λα είλαη ε νκαιή αχμεζε ηφζν ζε πλεπκαηηθφ, 

ζπλαηζζεκαηηθφ, θπζηνινγηθφ επίπεδν, φζν θαη ε έληαμε ηνπ ζηελ θνηλσλία σο νξγαληθφ κέξνο 

ηεο δειαδή απφθηεζε απηνγλσζίαο θαη απηνζπλείδεζεο, ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηνλ θνηλσληθφ 

ξφιν θαη ρξένο ηνπο.  

Αηνκηθφ θαη ζπλάκα εζληθφ ηδαληθφ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο είλαη ν αλζξσπηζκφο, θάηη 

πνπ θάηη ηελ Μπξζίλε, απνηειεί θιεξνλνκηθφ ζηνηρείν ζηνλ Έιιελα, αθφκε θαη ηνλ ιηγφηεξν 

εγγξάκκαην. Δπίζεο, ε απφθηεζε ησλ εζληθψλ εζηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ αμηψλ. Ζ κέζε φκσο 

εθπαίδεπζε πιένλ εληξπθά κφλν ζηε κάζεζε θαη αδηαθνξεί γηα ην αλ θαη θαηά πφζν ζα έρνπλ 

απηνγλσζία νη καζεηέο. Δπίζεο, ελψ κεηαδίδεη γλψζεηο γχξσ απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

ηζηνξία ηφζν ηελ εζληθή αιιά θαη παγθφζκηα, δελ ζηνρεχεη ζην λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά 

θνηλσληθή ζπλείδεζε. Πξφηαζε ηεο παηδαγσγνχ είλαη ε πξνζπάζεηα λα πιάζνπλ ηα παηδηά 

ραξαθηήξα κέζσ ηηο ηξηβήο θαη εκπξάθησο λα αλαπηχμνπλ αίζζεζε επζχλεο ηφζν απέλαληη 

ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ φζν θαη απέλαληη ζηνπο άιινπο. Σνλίδεη, πσο ε κέζε παηδεία 

εζθαικέλα θάλεη ιφγν γηα ηζφηεηα ηθαλνηήησλ, ελψ ν ζηφρνο ζα έπξεπε λα είλαη ε ηζφηεηα 

επθαηξηψλ. Σν δεκνθξαηηθφ-θνηλσληθφ αίηεκα εληνπίδεηαη ζηελ πξνζδνθία φηη φινη νη γνλείο 

ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα θξνληίζνπλ γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ησλ παηδηψλ ηνπο, κε ην 

θξάηνο λα πξνζθέξεη δσξεάλ κέζε παηδεία θαη πσο φινη νη απφθνηηνη ηεο κέζεο ζα 

απνξξνθεζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Ζ κέζε εθπαίδεπζε κέζσ ηεο εληαηηθήο απαζρφιεζεο κε ηελ επηηπρία γηα ηελ εηζαγσγή 

ζηηο αλψηεξεο ζρνιέο, φρη κφλν δελ αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, αιιά 

αδηαθνξεί θαη ζην λα θαιιηεξγήζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. ξην ειηθίαο γηα ηελ 

εηζαγσγή ζηε κέζε, απνηεινχλ ηα 12 έηε, φπνπ ην παηδί ζεσξείηαη ςπρνινγηθά έηνηκν γηα ηελ 

αιιαγή. Δπηπιένλ απαξαίηεηε θξίλεηαη ε θηινδνμία απφ πιεπξάο γνλέα θαη καζεηή. Εσηηθή 

ζεκαζία ζηε κέζε, έρνπλ θαη νη εμεηάζεηο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ κφλν ζηελ εμέηαζε γλψζεσλ 
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θαη πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχλ θφβν ζηα παηδηά. Σηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ζπκπιεξψλνπλ ην 

απνιπηήξην, κηα έθζεζε ηα γεληθά εξσηεκαηνιφγηα θαη ην εξσηεκαηνιφγην επθπΐαο γηα λα 

δεκηνπξγεζεί κηα ζαθήο εηθφλα γηα ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. Δπηζηξέθνληαο φκσο ζηελ 

ζπδήηεζε γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνεθήβνπ, ε Μπξζίλε πξνηείλεη ζηελ ειηθία 12-14 εηψλ 

ψζηε λα αληρλεχνληαη ηα εηδηθά ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε καζεηή, θαη λα ζεσξείηαη δηαγλσζηηθή 

πεξίνδνο σο θαηψηεξνο θχθινο ηεο κέζεο πνπ είλαη. Δλψ ζηελ ειηθία 14-15, λα δηεμάγνληαη 

εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ αλψηεξν θχθιν ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ κέζε εθπαίδεπζε κπνξεί λα έρεη νξηδφληηα ή θάζεηε νξγάλσζε. ηελ νξηδφληηα 

νξγάλσζε ε δηάθξηζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ θαη πξνθχπηνπλ ηξεηο βαζηθνί ηχπνη:1) γπκλάζην θιαζηθφ 

πξαθηηθφ, ηερληθή κέζε ζρνιή, λεσηεξηθή ζρνιή, 2) ην γπκλάζην θαηψηεξν (12-15 εηψλ) -

αλψηεξν (16-18 εηψλ), 3) Α. κέζε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε: i)εκπνξηθέο ζρνιέο ππνπξγείνπ 

παηδείαο, ii)εκπνξηθέο ζρνιέο ππνπξγείνπ εκπνξηθήο λαπηηιίαο, Β. κέζεο ηερληθέο βηνηερληθέο 

ζρνιέο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε θάζεηε νξγάλσζε βαζίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ καζεηή θαη ε 

δηάθξηζε γίλεηαη κε ςπρνινγηθφ ηξφπν. ε απηφ ηνλ ηξφπν εκπεξηέρνληαη φια ηα πλεπκαηηθά 

επίπεδα θαη δηεπθνιχλεηαη ε κεηαπήδεζε ηνλ καζεηψλ απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν, ελψ 

παξάιιεια εκπνδίδεηαη ε ζρνιηθή δηαξξνή. Πεξλά ζε κηα εμέηαζε ηεο νξηδφληηαο νξγάλσζεο 

ζηα ειιεληθά δεδνκέλα ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, φπνπ βιέπνπκε ζην θιαζηθψλ ζπνπδψλ λα 

κεηψλνληαη ζπλερψο νη θιαζηθέο ζπνπδέο ιφγσ ησλ λέσλ ειιεληθψλ, ελψ αληίζηνηρα ζην 

πξαθηηθφ ζρνιείν πνπ θαλνληθά άμνλαο είλαη ηα θπζηθνκαζεκαηηθά καζήκαηα, λα ππεξηεξεί ε 

ζεσξία ηεο πξάμεο. ηα κέζα εκπνξηθά θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο λα κελ ππάξρεη 

θαλέλαο έιεγρνο θαη λφκνο γχξσ απφ ηα θηίξηα, ηα εξγαζηήξηα θιπ. 

ηε ζπλέρεηα, καο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ην βίσκα, ην νπνίν σο κέζνδνο, έξρεηαη γηα 

λα πξνβάιιεη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ παξνπζηάδνληάο καο ηα ζηάδηα, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη σο επηζπκία σο ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ, σο ζθνπφ. 

πιιήβδελ, ε νξγάλσζή ηνπ δηαθξίλεηαη ζηελ επηινγή ηνπ, ζηελ εζσηεξηθή ηνπ πξφνδν, ζηε 

δηάξθεηα θαη ζηελ ηερληθή ηνπ. Ζ νξγάλσζε απηή γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: κε επνρέο 

πνιηηηζκνχ (νξηδφληηα νξγάλσζε), κε πιαηηνχο θχθινπο ζπνπδψλ (θάζεηε νξγάλσζε), κε 

ζπλδπαζκφ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ηξφπνπ θαη κε θχθινπο ελδηαθεξφλησλ θαη ηηο 

αληίζηνηρεο αηνκηθέο ζπνπδέο κε βηψκαηα (θάζεηε νξγάλσζε).  

Ζ Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ θαζηζηά ζαθέο, πσο ε κεηξηθή γιψζζα είλαη 

ην ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν θάζε ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηνλ φξν κεηξηθή ηνλίδεη πσο 

ελλνεί ηελ δεκνηηθή ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, απφ ην λεπηαγσγείν σο ην 
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παλεπηζηήκην. ια ηα άιια ηα ραξαθηεξίδεη ζπλνλζπιεχκαηα θαη ηελ θαζαξεχνπζα 

ζπγθεθξηκέλα βξαρλά. Σν πξφβιεκα ινηπφλ ζηε κέζε εθπαίδεπζε είλαη πσο νη καζεηέο 

εμαηηίαο ηεο δηδαζθαιίαο ζε θαζαξεχνπζα δελ δχλαληαη λα δηαηππψζνπλ απηφ ην νπνίν 

ζθέπηνληαη. Ζ ζέζε ηεο είλαη μεθάζαξε: « αάζδ ηῆξ δδιμηναηίαξ εἶκαζ ὁ ηάεε πμθίηδξ κα 

δζαηοπχκδ ηδ ζηέρδ ημῦ ηαζ κα ηαηαθαααίκδ ηαζ ηδκ πνμθμνζηή ηαζ ηδκ βναπηή βθῶζζα ηῶκ 

ἄθθςκ ηαζ βζα κα δζαθςηίγεηαζ
158

». Γηεπθξηλίδεη πσο κέζα απφ ηε γιψζζα ν ιαφο εθθξάδεη ηα 

ηδαληθά ηνπ, ηελ εμέιημή ηνπ. Δπνκέλσο, ν καζεηήο κε ηε γιψζζα αληηιακβάλεηαη ηελ νπζία 

ηνπ. Ζ κεηξηθή απαξηίδεηαη απφ ηελ πξνθνξηθή νκηιία, ην γξαπηφ ιφγν, ηε κειέηε ηεο 

γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ, ηελ αλάγλσζε θαη ηε ινγνηερλία. Ζ πξνθνξηθή νκηιία ηνπ 

καζεηή πεγάδεη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη παίξλεη ηηο κνξθέο ζπδήηεζεο, έξεπλαο, 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη πξνθνξηθήο έθζεζεο. Σν γξαπηφ κπνξεί λα πάξεη δχν κνξθέο: ηηο 

ζεκεηψζεηο θαη ηελ γξαπηή έθζεζε ηδεψλ. Αιιά ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην 

γίλεηαη απηφ, ζηελ πξψηε πεξίπησζε λα είλαη γεκάην ιάζε θαη θελά ζην πεξηερφκελν, ελψ ζηε 

δεχηεξε θαζνξηζκέλε απφ ηνλ θαζεγεηή, αλαγθάδεη ηα παηδηά λα θάλνπλ επίδεημε γλψζεσλ 

αληί λα επηδεηείηαη ε νπζία, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ ζπλέπεηα ζθέςεο. Σα 

ζέκαηα ηα παξέρεη ην βίσκα δειαδή νη εθδξνκέο, ηα ηαμίδηα, ηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα. Δπίζεο, 

ε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ είλαη ζηελά, ζρεδφλ αδηαρψξηζηα, απφ ην εγρεηξίδην. Καη ε 

αλάγλσζε δελ είλαη ηφζν αλνηρηή εθηφο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, θαζψο ζπαλίδεη ε πξφζβαζε ή ε 

χπαξμε ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θάηη ην νπνίν ζαθψο νθείιεη λα αιιάμεη. Ο ξφινο ηεο 

ινγνηερλίαο απφ ηελ άιιε βξίζθεηαη ζην φηη ηαμηδεχεη ηνπο λένπο, ηνπο δηδάζθεη θαη κέζα απφ 

ηελ πξνβνιή εζηθψλ δηιιεκάησλ ηνπο άγεη ζηελ ππεξαηνκηθή αμία θαη ζηελ αληίιεςε ηεο 

εζηθήο παξάδνζεο. 

Ζ κέζε εθπαίδεπζε, εθείλε ηελ πεξίνδν, επηδέρεηαη κηα ζεηξά απφ κεηαβνιέο θαη ζηηο 

θιαζηθέο ζπνπδέο, νη νπνίεο ελψ θπξηαξρνχζαλ ην 17
ν 

αη θαη ην 18
ν 

αη., απφ ηνλ 19
ν
αη. ηα 

αξραία ειιεληθά θαη ιαηηληθά ππνρσξνχλ απφ ην πξφγξακκα. Σα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο 

παξακνλήο ησλ καζεκάησλ απηψλ ζπλνςίδνληαη ζην γεγνλφο φηη απηφ βνεζά ην καζεηή λα 

νξγαλψζεη ηε ζθέςε ηνπ, γηαηί ε θιαζηθή γξακκαηεία δηέπεηαη απφ ζπλνρή θαη δεκέλν λφεκα 

θαη ζην φηη δηαζψδνληαη πνιχ ζεκαληηθά θείκελα, ηα νπνία δείρλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ αμία 

ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, κεηαιακπαδεχνληαο πνιηηηθέο αξρέο, ηελ πνιηηηθή πξφνδν θαη 

ηελ ηδέα ηνπ θξάηνπο σο φξγαλν ηεο πνιηηείαο. 

                                                           
158 Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, Νέα Αβςβή,Θεςνία ηαζ Μέεμδμζ, Σφκνο Β΄, Αζήλα 

1952, ζ 132. 
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Γηα ηνπο Έιιελεο, ε ειιεληθή θιαζζηθή παηδεία απνηειεί εζληθή θιεξνλνκηά, ε νπνία 

ζηξέθεη ηνλ άλζξσπν ζην πςειφ, ζην αγαζφ θαη ζην σξαίν. ζνλ αθνξά ηε κέζνδν ζηηο 

θιαζηθέο ζπνπδέο, βιέπνπκε πσο ηα θείκελα απνηεινχλ κνξθέο πνιηηηζκνχ απφ ηνπο νπνίνπο 

πξνήιζαλ, πσο νη καζεηέο πιεζίαδαλ ηα θείκελα βησκαηηθά, ηα νπνία επηιέγνληαλ κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ρσξίο λα νδεγνχλ ζε πξνγνλνπιεμία. εκαληηθφ ήηαλ επίζεο, πσο 

ηα θείκελα δηδάζθνληαλ απφ ην πξσηφηππν ην νπνίν ζα ππνβνεζείηαη απφ ηε δξακαηνπνίεζή 

ηνπ. 

Μεηαβνιέο φκσο ππήξμαλ θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία κία μέλεο γιψζζαο, απηή κε ηελ νπνία ζα έρνπκε αλψηεξνπο 

εζληθνχο δεζκνχο. Οη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ηε γιψζζα σο θνκκάηη πνιηηηζκνχ καδί κε ηα 

ήζε θαη έζηκα απηνχ ηνπ ιανχ, αιιά ε θαηάθηεζε λα γίλεη βησκαηηθά κέζα απφ ην ξαδηφθσλν, 

ηελ εθεκεξίδα θαη ηελ αιιεινγξαθία.  

Πεξλψληαο ζηηο αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο ζπνπδέο, ηελ έξεπλα, ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

αλζξψπηλε δσή αλά ηφπν θαη ρξφλν φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ Dewey βιέπνπκε δχν ηάζεηο. Ζ 

πξψηε, ε ξηδνζπαζηηθή δεηά λα κπεζνχλ νη λένη ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη λα 

απνθηήζνπλ θνηλσληθή ζπλείδεζε κέζσ βησκαηηθήο αλαθάιπςεο ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ ζπγγξαθέαο ηνλίδεη πσο θάηη ηέηνην είλαη πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζζεί ζε 

παηδηά θαζψο δελ είλαη έηνηκα θαη δελ είλαη ελεξγνί πνιίηεο. Πνιινί νξγαλψλνπλ ην 

πξφγξακκα κε επνρέο πνιηηηζκνχ κία γηα θάζε ρξφλν.  

Ζ δεχηεξε ζηάζε απηή ησλ κεηξηνπαζψλ αξθείηαη ζην λα εξεπλήζνπλ ηα παηδηά κφλν 

ηα βαζηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Σν θνηλσληθφ βίσκα πξέπεη λα γίλεη ε κνλάδα εξγαζίαο 

αιιά γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη άκεζε επαθή κε ηελ θνηλσληθή δσή ψζηε ην βίσκα λα είλαη 

απζεληηθφ. Σν βίσκα νθείιεη λα είλαη νκαδηθφ θαη δχλαηαη λα αθνξκάηαη είηε απφ ηε δσή ελφο 

καζεηή θαη λα αληηζηνηρεί ζε έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα, είηε απφ έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο. Σν 

θνηλσληθφ βίσκα πάληα έρεη ηελ πξνέιεπζή ηνπ ζην παξειζφλ θαη ηελ επέθηαζή ηνπ ζην 

κέιινλ. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ βηψκαηνο απαηηείηαη ν θαζεγεηήο θνηλσληθψλ 

ζπνπδψλ θαη ε ζπκβνιή ηνπιάρηζηνλ ελφο κε δχν θαζεγεηψλ. Οη θνηλσληθέο ζπνπδέο κπνξνχλ 

λα αλαπηπρηνχλ κέζσ ηεο απηνδηνίθεζεο ησλ καζεηψλ, κέζσ εθδξνκψλ, κε ηελ ππνζηήξημε 

ησλ ζπιιφγσλ λέσλ αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα. Φξνληηζηεξηαθά καζήκαηα κε 

θνηλσληθφ πεξηερφκελν είλαη απηά ηεο ηζηνξίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο αγσγήο, ηεο 

θνηλσληθήο εζηθήο αιιά θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Ζ ηζηνξία έρεη θνηλσληθφ πεξηερφκελν γηαηί 

βνεζά ηφζν ζηελ πξνζσπηθή αχμεζε ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Σν 

κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζα έπξεπε λα γίλεηαη κέζα απφ βηψκαηα-ηζηνξηθέο πείξεο θαη λα 
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επηιέγνληαη αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ. Ζ γεσγξαθία έρεη 

θνηλσληθφ πεξηερφκελν γηαηί είλαη κειέηε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν. Σν 

αληηθείκελν ηεο πεξηιακβάλεη ηελ κηθξφηεξε νκάδα πνπ είλαη ε γεηηνληά κέρξη ηελ θνηλφηεηα 

θαη ηνλ θφζκν νιφθιεξν. Σα νηθνλνκηθά ηψξα είλαη απηφ πνπ ζα αληηκεησπίζεη πξψην θαη 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή, θαζψο φια βαζίδνληαη ζε ζρέζεηο δνχλαη θαη ιαβείλ. Ο καζεηήο είλαη ν 

απξηαλφο θαηαλαισηήο πνπ ζα θνξνινγείηαη γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη πνπ ζα νθείιεη λα 

λνηάδεηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνθνπή ηνπ ηφπνπ. Δδψ ην βίσκα γίλεηαη κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηνδηθνχ, ηνπ ηακείνπ ηεο 

ηάμεο, ησλ ζρνιηθψλ ενξηψλ θνθ. Ζ πνιηηηθή αγσγή πάιη, ζηνρεχεη λα ελεκεξψζεη ην καζεηή 

γηα ην πνιίηεπκα, ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο αξρέο πνπ ηελ ζηεξίδνπλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε 

σο κάζεκα, μεθηλψληαο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο πξνρσξψληαο πξνο ηελ θπβέξλεζε θαη 

αληίζηξνθα, είηε ζα βίσκα πνπ μεθηλά απφ ηελ πξνζσπηθή πείξα ησλ καζεηψλ απφ ηε δηνίθεζε 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ γηα λα δνπλ πσο πξνθχπηεη ε αλάγθε δηνίθεζεο. Ζ 

ζπγγξαθέαο φκσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεσξεί πξνζθνξφηεξε κέζνδν ην βίσκα πνπ 

μεθηλά απφ ηελ κειέηε ηνπ Νφκνπ θαη θηάλεη ζηελ ελεξγή ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή κε ηελ 

απηνδηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηνπηθψλ δεηεκάησλ. Ζ εζηθή απφ ηελ 

άιιε ιαλζάλεη πίζσ απφ θάζε κείδνλ θνηλσληθφ δήηεκα θαη ν λένο ηελ επηδεηά γηαηί έκθπηα 

επηζπκεί ην θαιφ, ην δίθαην θαη ηελ ειεπζεξία. Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην φκσο δε βνεζά θαζψο 

εκπεξηέρεη έληνλε θξηηηθή.  

Σέινο, ηα ζξεζθεπηηθά αλαθχπηνπλ θη απηά απφ έκθπηε αλαδήηεζε ησλ εθήβσλ θαη 

κέζσ έκκεζνπ θαη άκεζνπ βηψκαηνο κε ηε κειέηε ησλ γξαθψλ, φπσο ε ζπκκεηνρή ζε 

ζξεζθεπηηθέο ενξηέο θαη ιηηαλείεο, φπνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ ην πιείζηνλ. ζνλ αθνξά 

ηηο επηζηήκεο ζηε κέζε ζθνπφο ηνπο είλαη λα εκθπζήζεη επηζηεκνληθή πεξηέξγεηα ζηα παηδηά, 

λα κάζεη λα ιχλεη πξνβιήκαηα, λα θηηάρλεη έλα πιάλν εξγαζίαο θαη λα παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαηά ηνλ Dewey. Βέβαηα φπσο ππνγξακκίδεη θαη ε 

ζπγγξαθέαο, απηή ε κέζνδνο ζα ήηαλ άθξσο απαηηεηηθή γηα εθήβνπο θαη δχζθνια ζα απέδηδε 

θαη αο κελ παξαβιέπνπκε πσο κέζσ ησλ επηζηεκψλ πξέπεη λα απνθνκίζνπλ γλψζεηο φπνπ ζα 

θαζίζηαηαη ν θφζκνο νηθείν πεξηβάιινλ γηα εθείλα. Ζ κέζνδνο παξνπζηάδεηαη πνιχ απιή, κε 

ηα πξψηα πιηθά θαη απιά εξγαιεία γηα ηα πεηξάκαηα αθφκε θαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ηα ίδηα 

ηα παηδηά. Αο πεξάζνπκε φκσο ζηηο θαιιηηερληθέο ζπνπδέο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζην λα 

βνεζήζνπλ ην παηδί λα εθθξαζηεί θαη ην θνηλσληθνπνηνχλ καζαίλνληάο ηνπ λα ζπλεξγάδεηαη, 

ελψ παξάιιεια ην γεκίδνπλ ραξά. Σν δήηεκα φκσο είλαη πσο πξέπεη λα δηδάζθνληαη νη ηέρλεο. 

Σν κάζεκα ζπλήζσο δελ απνδίδεη θαζψο πηέδνπλ ηνπο καζεηέο λα αθνινπζνχλ πηζηά κεγάια 

θαιιηηερληθά πξφηππα σζάλ λα επξφθεηην γηα ηεξφ ζέζθαην. Καη ζε απηφ ην κάζεκα 
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απαξαίηεην είλαη ην βίσκα φπνπ ν δάζθαινο αξρηθά ζα δείμεη ζηνλ καζεηή ηηο κνξθέο, 

θηλήζεηο θαη κεηά πεξλάκε ζηελ ηδέα θαη θαιιηηερληθή έθθξαζε θαη ηέινο ζην πιηθφ. 

Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηνρέο γηα ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ φπσο ην ινγνηερληθφ 

δνθίκην, ε δξακαηνπνίεζε, ε πιαζηηθή, ην ζρέδην θαη ε δσγξαθηθή, ε ρεηξνηερλία, ην παηρλίδη, 

ε ξπζκηθή θαη γπκλαζηηθή, ε νξρεζηξηθή θαη ν ρνξφο, ε κνπζηθή. Τπάξρνπλ θαη πεξηνρέο γηα 

αηζζεηηθή εθηίκεζε ηεο ηέρλεο φπσο ε δφθηκε ινγνηερλία, ην δφθηκν ζέαηξν, ν 

θηλεκαηνγξάθνο, ην κνπζείν-ε πηλαθνζήθε-νη θαιιηηερληθέο ζπιινγέο θαη εθζέζεηο, νη 

αζιεηηθέο-νξρεζηξηθέο –γπκλαζηηθέο επηδείμεηο, νη ζπλαπιίεο θαη ην ξαδηφθσλν.  

Να δνχκε ηψξα ηε ιεηηνπξγία ηνπ βηψκαηνο θαη πσο ζα αλαπξνζαξκνζζεί ην σξνιφγην 

πξφγξακκα ζε απηφ. Οη βαζηθέο αξρέο εκπίπηνπλ ζην λα κελ πξνζαξκφδεηαη ν καζεηήο ζην 

πξφγξακκα αιιά εθείλν ζε απηφλ, λα γίλεη επέθηαζε ηεο ζρνιηθήο «ψξαο» ζε 1.30 κε 2 θαη λα 

ππάξρεη ρξφλνο δηαζέζηκνο γηα δηεξεχλεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ κέζσ αηνκηθήο, 

νκαδηθήο θαη ειεχζεξεο εξγαζίαο. Σα κέζα ξηδνζπαζηηθά ζρνιεία εθαξκφδνπλ επνρέο 

πνιηηηζκνχ θαη ζρέδην ππάξρεη κφλν γηα ηελ επνκέλε ηεο δηδαζθαιίαο θαη απηφ ζαλ γεληθφ 

πιάλν. Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ θαη ηα κέζα ζρνιεία πνπ αθνινπζνχλ θάζεηε νξγάλσζε κε 

πιαηείο θχθινπο ζπνπδψλ. Καη ηέινο, ππάξρνπλ θαη ηα ζρνιεία κε ην γλσζηφ σξνιφγην 

πξφγξακκα: 12 ψξεο γιψζζα, 10 καζεκαηηθά, 10 θαιιηηερληθά θαη ηερληθά.  

ζνλ αθνξά ηνπο θαζεγεηέο ηεο κέζεο είλαη νη πιένλ εμεηδηθεπκέλνη γλψζηεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ θάζε πηπρή ηνπ ζην καζεηή, αιιά απηή ε ίδηα ε 

εμεηδίθεπζή ηνπο δεκηνπξγεί θαη πξνβιήκαηα, φπσο φηη ζεσξνχλ ην κάζεκά ηνπο πην 

ζεκαληηθφ ή φηη απαηηνχλ απ ην καζεηή λα θαηέρεη ηνλ ζσζηφ ηξφπν ζθέςεο θαη εξγαζίαο 

πξάγκα δχζθνιν γηα έλα παηδί. ηνλ αλψηεξν θχθιν κέζεο απηφο ν θαζεγεηήο είλαη 

απαξαίηεηνο, αιιά ζηνλ θαηψηεξν ζα ήηαλ λα αλαιακβάλνπλ δχν κφλν θαζεγεηέο ηα 

καζήκαηα ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπο ψζηε λα ππάξρεη κηα κνξθή ε νπνία ζα δηνηθεί θαη 

θαηεπζχλεη ηελ ηάμε. Σα ζρνιεία ηψξα δηαθξίλνπλ ηηο ηάμεηο είηε αλάινγα ηελ πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε ζε εμαηξεηηθνχο, θαινχο, κέηξηνπο είηε κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα, είηε αθινπζνχλ ηε 

κέζνδν δηδαζθαιίαο βησκάησλ κε κηθξέο φκσο νκάδεο καζεηψλ. Θέκα γελλάηαη θαη γχξσ απφ 

ην δήηεκα ηεο θαη΄ νίθνλ εξγαζίαο κε ηνπο πξννδεπηηθνχο λα ππνζηεξίδνπλ πσο δελ σθέιεη 

θαζψο παξαθνπξάδεη ηνλ επηκειή θαη αθήλεη αδηάθνξν ηνλ ηεκπέιε. Σα ζεκεξηλά ζρνιεία απφ 

ηελ άιιε, απνδέρνληαη ηελ εξγαζία απηή σο ρξήζηκε, θαζψο θαιχπηεη ηα φπνηα θελά ζηηο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ, ελψ άιια ζρνιεία ηελ κεηαθέξνπλ ζην ζρνιείν. Καη ηέινο, ηα 

ξηδνζπαζηηθά πνπ κεηαρεηξίδνληαη ηηο επνρέο πνιηηηζκνχ, ιεηηνπξγνχλ κε κέζνδν ην βίσκα, 

ηελ θξαηνχλ γηα λα ζπγθεληξψζεη ν καζεηήο ηα δεδνκέλα γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη λα 
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νξγαλψζεη ην πιάλν ηνπ. Ο ξφινο ηνπ θαζεγεηή ζε ζρέζε κε ηελ θαη΄ νίθνλ εξγαζία, έγθεηηαη 

ζην λα νξίζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη λα ππνινγίζεη θαη ην ρξφλν 

εθπφλεζήο ηεο αλάινγα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή. Ζ πξφηαζε ηεο ζπγγξαθέσο γηα ηα 

εγρεηξίδηα έγθεηηαη ζην λα αλαπξνζαξκνζζνχλ ηα βηβιία, λα κελ ππάξρεη ζπλαξκνιφγεζε, 

ψζηε λα αλαθαηαηάζζεηαη ε χιε. Σν παηδί ρξεηάδεηαη λα απνδειηηψλεη θαη λα νξγαλψλεη ηηο 

ζεκεηψζεηο ηνπ, ηηο απνξίεο ηνπ ψζπνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα βηβιίν θαη έλα αληίγξαθφ ηνπ 

κέλεη ζηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο θαη έλα ζηελ πξνζσπηθή ηνπ βηβιηνζήθε.   

Ο έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ γίλεηαη κέζσ ησλ δηαγσληζκάησλ, ηεο 

βαζκνινγίαο θαη ησλ εμεηάζεσλ. Γχξσ απφ απηά ηα ζέκαηα ππάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο, κε 

ηελ ξηδνζπαζηηθφηεξε λα δεηά θαηάξγεζε φισλ απηψλ ησλ ειέγρσλ. Δπίζεο, ππάξρεη ε 

κεηξηνπαζήο πνπ δεηά αλαδηνξγάλσζε ησλ ειέγρσλ θαη ζπκπιήξσζή ηνπο, ελψ ε πξννδεπηηθή 

απαηηεί αιιαγή ηεο βαζκνινγίαο, ε νπνία ζα γίλεηαη πιένλ απφ καζεηή θαη θαζεγεηή, ζηα 

δηαγσλίζκαηα λα εηζάγνληαη ηα ηεζη ηεο πλεπκαηηθήο πξνφδνπ, ηα εξσηεκαηνιφγηα 

θαηαλφεζεο, εξσηεκαηνιφγηα ηθαλνηήησλ, εξσηεκαηνιφγηα ραξαθηήξα, ηα ηεζη ηδηνθπίαο ή 

λφεζεο. Οη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο θαηαξγήζεθαλ ζε πνιιά ζρνιεία θαη ηε ζέζε ηνπο πήξε ν 

πγθεληξσηηθφο θάθεινο ηνπ καζεηή, πνπ ακβιχλεη ηνλ αληαγσληζκφ, ελψ εληείλεη ηελ 

πξνζπάζεηα απφ κεξηάο καζεηή. Ο πγθεληξσηηθφο θάθεινο πεξηιακβάλεη ηελ εμέιημε ηνπ 

παηδηνχ, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηέο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ε ζπγγξαθέαο εμεγεί 

ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ αλάινγα ην θχιν ιφγσ ηεο ηδηνζχζηαζεο 

ηνπ. 

Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζην ζέκα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο, ηνλίδνληαο πσο είλαη ρξήζηκε 

θαζψο βνεζά ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη ησλ δχν θχισλ κέζα απφ έλαλ πγηή αληαγσληζκφ. 

Ζ ίδηα ππνζηεξίδεη μεθάζαξα ηε ζπλεθπαίδεπζε ζην δεκνηηθφ ιέγνληαο πσο: «πάκηςξ δ 

ζοκεηπαίδεοζδ ζημ δδιμηζηυ είκαζ ιζα πναβιαηζηυηδηα ηζ υζα πςνζζηά ζπμθεία οπάνπμοκ 

αθάπημοκ ηαηά ηδ βκχιδ ιμο».
159

 Ζ ίδηα βέβαηα πηζηεχεη πσο ζηνλ ακέζσο αλψηεξν θχθιν 

εθπαίδεπζεο ε ζπλεθπαίδεπζε είλαη έλα δήηεκα ππφ δηεξεχλεζε. Θεσξεί πσο ζηε γπλαίθα 

έρνπλ αλνηρηεί κηα πιεηάδα επαγγεικάησλ πέξα απφ εθείλα πνπ παξαδνζηαθά ζεσξνχληαη 

απνθιεηζηηθά γπλαηθεία. Γηεπθξηλίδεη, πσο ν θεκηληζκφο απνηειεί επηζηεκνληθφ θη φρη 

επαλαζηαηηθφ ξεχκα θαη πνιιέο θνξέο νη ζηαζψηξηεο ηνπ θεκηληζκνχ νη νπνίνη πάιεςαλ γηα 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θχινπ ηνπο αθνινπζνχλ κφξθσζε εδξαησκέλε ζε αλδξηθά πξφηππα. 

                                                           
159 Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, Νέα Αβςβή, Θεςνία ηαζ Μέεμδμζ, Σφκνο Β΄, Αζήλα 

1952,  ζ 278. 
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ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ηψξα, βιέπνπκε ηα θνξίηζηα λα δείρλνπλ ππεξβάιινληα 

δήιν θαη θφπν ζπλάκα κε ηελ πξνηξνπή ησλ γνλέσλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα αγφξηα πνπ είλαη 

πην λσζξά. ηα ζεηηθά ηνπο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε επζπλεηδεζία ηνπο, αιιά ππνζθάπηεηαη απφ 

ηελ έιιεηςε πξσηνβνπιίαο θαη κηα αθεξεκάδα πνπ ηηο δηαθαηέρεη. Σν ζρνιείν δελ ηηο 

πξνεηνηκάδεη νπζηαζηηθά νχηε γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά νχηε θαη γηα ηνλ ξφιν ηεο 

κεηέξαο. Γη ΄απηφ ην ιφγν πξνηείλνληαη θάπνηεο αιιαγέο, κε ηελ πξψηε δηαδεδνκέλε ζέζε λα 

πξνηάζζεη ηελ αχμεζε ησλ σξψλ ζε εηδηθά καζήκαηα, ηελ δηδαζθαιία εθαξκνζκέλσλ 

καζεκαηηθψλ, ηελ αχμεζε ησλ θαιιηηερληθψλ θαη ηερληθψλ καζεκάησλ, ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο βηνινγίαο θαη παηδνθνκίαο, ηελ βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ δεχηεξε ζέζε πξνηείλεη ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνλ ζπνπδψλ κε άμνλα ηε 

κέζνδν βησκάησλ, ε νπνία αλαπηχζζεη ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν θχισλ, απνθαιχπηεη ηηο 

αδπλακίεο ησλ δχν θχισλ θαη ηελ εμάιεηςή ηνπο. 

Δλ ζπλερεία παξνπζηάδεη, ηε ζρέζε καζεηή - θαζεγεηή, κε ηνλ καζεηή λα δηαθαηέρεηαη 

απφ επηθπιαθηηθφηεηα αιιά θαη πξνζδνθία γηα ηνλ δάζθαιν, επηδεηψληαο ζε εθείλνλ ηελ 

εξεκία θαη ηελ επίιπζε ησλ απνξηψλ ηνπ, ηνλ δσληαλφ εθείλνλ άλζξσπν θαη επηζηήκνλα θαη 

φρη ηελ μεξή γλψζε ηεο εγθπθινπαίδεηαο. Οη θαζεγεηέο πάιη δηαθξίλνληαη ζε ηξείο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αλάινγα κε ηε ζηάζε ηνπο. Πξψηνη εθείλνη πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ χιε 

θαη ην πξφγξακκα, θη φρη ζην καζεηή. Γεχηεξνη εθείλνη πνπ έρνπλ γλψζεηο ςπρνινγίαο θαη 

αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά. Σέινο, 

ππάξρνπλ θη απηνί πνπ αθνζηψζεθαλ ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ, ην έθαλαλ ζθνπφ δσήο πνπ 

απνδέρνληαη ην θάζε θέξζηκν, εκπλένπλ θη νδεγνχλ ηα παηδηά. Γηα ηελ επηθνηλσλία καζεηή-

θαζεγεηή ππεχζπλνο είλαη θπξίσο ν θαζεγεηήο, ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηα ρξέε ηεο 

απνθάιπςεο ησλ θιίζεσλ ησλ παηδηψλ θαη ηεο ζπκπαξάζηαζεο ζηελ πξνζπάζεηα απφδνζεο 

απηνχ ηνπ ηαιέληνπ, κε ην ρξένο λα νδεγήζεη ηα παηδηά ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ, λα γίλεη 

ζηήξηγκα ζηελ κφξθσζε ηνπ ήζνπο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Ζ Νέα Αγσγή δηαηείλεηαη 

πσο πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη θηιία κεηαμχ δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ, ζηελ νπζία θάηη 

ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ είλαη ίζνη, θαζψο ν καζεηήο νθείιεη λα 

πεηζαξρεί, άξα κπνξεί λα ππάξρεη κφλν ακνηβαία ζπκπάζεηα. Ο δάζθαινο ζηέθεη εθεί θαη γηα 

λα αθνχζεη θαη λα ζπκβνπιεχζεη ην καζεηή γηα κηα πιεζψξα πξνβιεκάησλ πνπ αλνίγνληαη 

κπξνζηά ηνπ. Αιιά θαη γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ επαλαζηαηηθφηεηα ησλ λέσλ, πνπ κέζα απφ ην 

αηζηφδνμν πξίζκα ηνπο πηζηεχνπλ πσο ζα αιιάμνπλ ηνλ θφζκν. Ο ξφινο ηνπ έγθεηηαη ζην λα 

θάλεη ηα παηδηά κέζσ δξαζηεξηνηήησλ λα βειηηψζνπλ ην παξφλ ηνπο, ρσξίο λα πξνπαγαλδίδεη. 
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Ζ κέζνδνο βησκάησλ, κε φιεο ηηο αξεηέο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο, δελ απνηειεί παλάθεηα 

γηα φια ηα πξνβιήκαηα αγσγήο, αιιά ήξζε λα ζπκβάιιεη ζηελ νκαδηθή δηδαζθαιία. ζνη 

θαηαθέξνληαη ελαληίνλ ηεο κεζφδνπ βησκάησλ βξίζθνπλ έξεηζκα ζην γεγνλφο φηη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή δελ απνηειεί αθεηεξία ηνπ βηψκαηνο θαη πσο ην βίσκα δελ θηλεηνπνηεί 

νιφθιεξν ην καζεηή. Δπίζεο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο βαζίδνπλ ζην γεγνλφο φηη ε 

δεκηνπξγηθή εξγαζία, ηελ νπνία επαγγειίδεηαη ην βίσκα, δελ αθνξά φινπο ηνπο καζεηέο, 

θαζψο δελ είλαη φινη δεκηνπξγηθά κπαιά θαη πσο ελψ ε αξρή, ηα κέζα θη ν ζθνπφο ηνπ 

βηψκαηνο ελαπφθεηληαη ζηελ βνχιεζε ησλ καζεηψλ, ηα παηδηά δελ ην επηζπκνχλ θαζψο 

αγαπνχλ ηελ θαζνδήγεζε. Δπηπξνζζέησο, ζεσξνχλ ηδηαηηέξσο ηξσηή ηελ ππνηηζέκελε 

ππεπζπλφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά κέζα απφ ηε ζπρλή ιήςε απνθάζεσλ, αθνχ ηα παηδηά 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ απνθαζίδνπλ επζπλείδεηα. ηα ίδηα πιαίζηα βάιινληαη θαη θαηά 

ηεο άπνςεο πσο ηα παηδηά απνθηνχλ απηνέιεγρν θαη απηνπεηζαξρία θαη πσο απνθηνχλ εζηθή 

ειεπζεξία, γηαηί ηα παηδηά δηαθαηέρνληαη απφ παξνξκήζεηο αληίζεηεο απφ ηα θνηλσληθά ήζε θαη 

έζηκα. Σέινο, ζηα επηρεηξήκαηα απηά πξνζηίζνληαη ε επηβάξπλζε θφξηνπ εξγαζίαο ζηνπο 

δηδάζθνληεο, ε δεκηνπξγία θιίκαηνο αλαξρίαο ζηελ ηάμε, ε έιιεηςε ζηα ζρνιεία ρξεκαηηθψλ 

θνλδπιίσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ε αδπλακία εθαξκνγήο ζε κηθξά ζρνιεία. 

Οη ππέξκαρνη απφ ηελ άιιε, ρξεζηκνπνηνχλ αθξηβψο απηά σο ζεηηθά ζηνηρεία, δειαδή 

ην γεγνλφο πσο ν καζεηήο νξίδεη αξρή, κέζε θαη ηέινο ηνπ βηψκαηνο, φηη κέζσ ηνπ βηψκαηνο 

απνθηά απηνπεηζαξρία, φηη αλαπηχζζεη δεκηνπξγηθή ζθέςε, θη φια απηά καδί νδεγνχλ ζε 

ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή αχμεζε. Χζηφζν ηα παξαπάλσ απνηεινχλ έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

πνπ κέζσ κηαο απιήο παξαηήξεζεο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαζίζηαηαη ζαθήο ε 

επραξίζηεζε πνπ απνθνκίδεη ν καζεηήο κέζσ ηεο κεζφδνπ βησκάησλ. Φπζηθά, ζε ζρνιεία 

φπνπ απηή ε κέζνδνο είλαη λενεηζαρζείζα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο εσζφηνπ δνχκε ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ νκαδηθή δηδαζθαιία αλαδεηθλχεη κφλν ηνπο ηθαλφηεξνπο, 

θαηαβαξαζξψλνληαο ηνπο κε ηθαλνχο. αθψο κεγάιε ζεκαζία ζηε κέζνδν βησκάησλ έρεη λα 

γίλεη ε ζσζηή εθινγή βηψκαηνο θαη λα κελ είλαη επηπφιαηε αλαπεδψληαο απφ ην πξφζθαηξν 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Σα βηψκαηα απνζθνπνχλ ζην λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ θαη λα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα απηνέθθξαζεο. Ζ νξγάλσζε ηνπ 

βηψκαηνο γίλεηαη απφ ην δάζθαιν πνπ θαηέρεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη δχλαηαη λα 

αλαγλσξίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ καζεηή θαη λα ηνπ δψζεη ηα εξγαιεία γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα. 

Σξνρνπέδε ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απνηεινχλ ε έιιεηςε νξγάλσζεο θαη 

εμνπιηζκνχ ησλ ζρνιείσλ, κε κφλν αληηζηάζκηζκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα απνηειεί ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ. Δπηπιένλ, ε επαθή κε ηελ θνηλσλία πνπ ζπρλά δελ 
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ελδηαθέξεηαη λα ζπλεξγαζζεί θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο εθαξκνγήο. Σέινο, κέγηζην δήηεκα 

απνηειεί ην γεγνλφο πσο πξφθεηηαη γηα καζεηνθεληξηθή κέζνδν θαη ε πεηζαξρία δελ είλαη ην 

ίδην δεδνκέλε φπσο ζηελ νκαδηθή δηδαζθαιία. Δπεηδή ε κέζνδνο βησκάησλ απνηειεί 

επηζηεκνληθή κέζνδν νη ζηαζψηεο ηεο αζθνχλ απηνθξηηηθή, ε νπνία θπξίσο βαζίδεηαη ζηελ 

ειαηησκαηηθή εθαξκνγή ηεο . Ζ απηνθξηηηθή ζην βίσκα ζαλ κνλάδα εξγαζίαο, νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα, πσο ην βίσκα πνιιέο θνξέο παξνπζηάδεη ειιείςεηο γχξσ απφ ηελ απνηχπσζε 

ησλ δεδνκέλσλ ζε δηαγξάκκαηα θαη απνινγηζκνχο θαη πσο δελ αθνινπζνχληαη θαηά γξάκκα 

φιεο νη θχξηεο γξακκέο ηνπ βηψκαηνο. Δθ παξαιιήινπ ην βίσκα ζπρλά εθπίπηεη ζε απιή 

ρεηξνηερλία θαη ε δξάζε δελ είλαη γίλεηαη θηλεηήξηνο κνριφο γηα δεκηνπξγία λέαο δξάζεο. 

Αληίζηξνθα, ππάξρνπλ ζρνιεία πνπ δελ εκβαζχλνπλ ζηελ ηερληθή, αιιά ηελ αθήλνπλ ζην 

πεξηζψξην. Δμίζνπ ζεκαληηθφο θαη ν έιεγρνο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ βηψκαηνο αλ έκαζαλ ηα 

παηδηά κέζα απφ ηε κέζνδν, θάηη πνπ ζπρλά δελ γίλεηαη .  

3.3 ΣΟΜΟ Γ’ 

Ο ηξίηνο ηφκνο πεξηέρεη: 

 ηελ κέζνδν Dalton 

 ηελ ηερληθή Βηλλέηθα  

 ηνπο ζρνιηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο 

 ηελ ηερληθή ηνπ ζρνιηθνχ πηεζηεξίνπ 

 ηελ κέζνδν Μνληεζζφξη 

 ηελ κέζνδν ηεο ειεχζεξεο εξγαζίαο ζε νκάδεο  

Ζ κέζνδνο Dalton δεκηνπξγήζεθε σο αληίδξαζε ζην ηππηθφ ζρνιείν. Απηή ηε κέζνδν 

ζπλέιαβε ην 1906 ε Helen Parkhurst
160

 επεξεαζκέλε απφ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ John 

Dewey. ηελ αξρή ζε ζπλεξγαζία κε έλα ζπλαδειθφ ηεο, ίδξπζε έλα «παηδαγσγηθφ 

εξγαζηήξην», πνπ ζα έδηλε ζηα παηδηά 8-10 εηψλ πεξηζζφηεξε ειεπζεξία ζηελ εξγαζία ηνπο, ην 

νπνίν δελ επδνθίκεζε ιφγσ έιιεηςεο πίζηεο ζην φξακά ηεο απφ πιεπξάο ζπλαδέιθνπ θαη 

έιιεηςεο ζπλεηδεηήο πξνζπάζεηαο απφ πιεπξάο καζεηψλ. Σν 1914 ηαμηδεχεη ζηελ Ηηαιία θαη  

αγθαιηάδεη ηε κνληεζζνξηαλή κέζνδν ηεο απηναγσγήο. Σν 1919 ζε ζπλεξγαζία κε κηα θίιε ηεο 

ηελ Murray Crane ρξεζηκνπνηεί πιήξσο ηε δηθή ηεο κέζνδν ζε ζρνιείν κε αλάπεξα παηδηά θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζην Dalton ζε θαηψηεξν θχθιν κέζεο θαη έηζη ε κέζνδνο θέξεη εθ ηφηε ηελ 

                                                           
160 Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, Νέα Αβςβή, Θεςνία ηαζ Μέεμδμζ, Σφκνο Γ΄, Αζήλα 

1952,  ζζ 9 - 12. 
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νλνκαζία Dalton. Πξσηνεθαξκφζηεθε ζηελ Αγγιία θαη εηζήρζε απφ γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ηελ παξαθνινχζεζαλ ζηελ Ακεξηθή, θαζψο νη Άγγινη δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

αηνκηθφηεηα, ζηελ πξσηνβνπιία, ζηε ζπλεξγαζία θαη πείζνληαη ζην Νφκν θαη ζην Κξάηνο, 

ελψ παξάιιεια ραξαθηεξίδνληαη γηα ηηο πξννδεπηηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ηνπο. Θεσξείηαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ δεκηνπξγφ ηεο σο «φξγαλν αχμεζεο» θη φρη απιά ηξφπνο κεηάδνζεο 

γλψζεσλ
161

. 

Απηή ε κέζνδνο αληαπνθξίλεηαη ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο.Δδψ ην πξσηαξρηθφ θχηηαξν 

ηεο δσήο είλαη ην άηνκν, είλαη ν ππξήλαο ηεο θνηλσλίαο θαη αιιειεπηδξά κε ην θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ είηε απηφ είλαη ην ζπίηη είηε ην ζρνιείν, θαζψο ελζηεξλίδεηαη δεδνκέλα θαη ηα 

ηξνπνπνηεί. χκθσλα κε απηή ηελ ζεσξία ην άηνκν θαζνξίδεη ηελ νξγαλσκέλε δσή δειαδή 

ηελ θνηλσλία. πσο είλαη ινγηθφ δχν άηνκα δελ είλαη ίδηα, άξα θαη νη καζεηέο δελ είλαη ίδηνη 

θαη δελ ζθέθηνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, νχηε θαη έρνπλ ηα ίδηα ελδηαθέξνληα. Σν παηδί κε απηή 

ηε κέζνδν είλαη ειεχζεξν λα δηαιέμεη ηη ην ελδηαθέξεη, πσο ζα ελεξγήζεη θαη ζα αθνινπζήζεη 

ηνλ αηνκηθφ ηνπ ξπζκφ. Ζ κέζνδνο Dalton βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ην παηδί κπνξεί λα 

απηνπεηζαξρήζεη, λα απηναλαπηπρζεί. Σν παηδί είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζηάζε ηνπ ζην ζρνιείν 

θαη φρη ν δάζθαινο. Ζ αξρή ηεο παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε επηινγή απφ ην καζεηή ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, λα εκπίπηεη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ, λα ηελ θαηαλνεί θαη λα ηελ εθπνλήζεη ζηα 

πιαίζηα ηνπ δηθνχ ηνπ αηνκηθνχ ξπζκνχ. Δλψ ην παηδί εξγάδεηαη ζε αηνκηθή εξγαζία θαη 

κάιηζηα ην θάκλεη ειεχζεξα θαη πεηζαξρεκέλα, πάληα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηελ νκάδα, 

ζέιεη λα δεη κε ηνπο άιινπο θάηη πνπ πξνζηδηάδεη ζηελ θνηλσληθή αγσγή ηνπ Dewey. 

Ζ κέζνδνο απαηηεί ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη φρη ηελ εθ ζεκειίσλ αιιαγή, γηα 

απηφ ην ιφγν δηαηεξεί βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δειαδή, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν 

πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, ηηο εμεηάζεηο θαη ηε βαζκνινγία χζηεξα απφ θάπνηα 

ηξνπνπνίεζε. Δπίζεο, απηή ε κέζνδνο δελ απαηηεί πνιιά έμνδα ψζηε λα επηηεπρζεί. ζνλ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζην δεκνηηθφ, ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ζπλερίδεη ηελ εξγαζία ζε 

κνξθή παηρληδηνχ κε δηαβαζκηζκέλε δπζθνιία ζηα παηρλίδηα κε ηα νπνία θαηαπηάλνληαη. Ζ 

κέζνδνο απνζθνπεί ζε νκαδηθή δνπιεία θαη αλάκεημε ηνπ δαζθάινπ κφλν αλ παξνπζηαζηνχλ 

δπζθνιίεο. Με ηνλ θαηξφ απμάλεη ην επίπεδν δπζθνιίαο ζε αλάγλσζε γξαθή θαη αξηζκεηηθή. 

Σν ζέκα είλαη φηη είλαη δχζθνιν γηα ην καζεηή απηήο ηεο εξγαζίαο λα νξίζεη ην πξφγξακκα θαη 

εδψ βνεζά ν δάζθαινο θηηάρλνληαο έλα πξφγξακκα εξγαζίαο θαη γίλεηαη ζπκβφιαην εξγαζίαο 

κε ηνπο καζεηέο λα ππνρξενχληαη λα ην ηεξήζνπλ. Ο έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη ηφζν απφ 

ην δάζθαιν φζν θη απφ ην καζεηή. Γη΄ απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ νη πίλαθεο πξνφδνπ, αηνκηθφο 

                                                           
161 φ.π. ζζ 10 – 11. 
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γηα θάζε καζεηή είηε θηηαγκέλνο απφ ην δάζθαιν είηε αγνξαζκέλνο έρνληαο πάλσ ηα βήκαηα. 

Ο καζεηήο ζεκεηψλεη ηα βήκαηα θη ν δάζθαινο εμεηάδεη λα δεη αλ ν καζεηήο έθαλε ζπλεηδεηά 

ηελ εξγαζία. Ο δάζθαινο πάιη ζπληάζζεη γεληθνχο θαηαιφγνπο γηα φινπο ηνπο καζεηέο γηα 

θάζε κάζεκα ζεκεηψλνληαο κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Σα ηεζη γη απηή ηελ ειηθία είλαη απιά, 

ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο φισλ ησλ επηπέδσλ. Απφ ηελ γ΄ δεκνηηθνχ, ηα παηδηά κεηαμχ 

άιισλ, πξέπεη λα απνθνκίζνπλ θαη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο. 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ είλαη εθηθηή ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο, λα εθαξκνζηεί είηε 

ρσξίο εηδηθνχο δαζθάινπο θαη εηδηθή δηαξξχζκηζε ηάμεο, είηε κε εηδηθή δηαξξχζκηζε, είηε κε 

εηδηθνχο δαζθάινπο ζε εηδηθά εξγαζηήξηα. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν δάζθαινο ηαθηνπνηεί ηελ 

χιε κε άμνλα ηε δπζθνιία ηεο θαη ζπγθεληξψλεη θαη ην απαξαίηεην δηδαθηηθφ πιηθφ, ηα βάδεη 

ζην νξηζκέλν ξάθη ή ληνπιάπη γηα λα είλαη ειεχζεξα πξνο ρξήζε. Σα πξνγξάκκαηα ζηηο δπν 

ηειεπηαίεο ηάμεηο είλαη εβδνκαδηαία ή κεληαία, επεηδή φκσο δελ είλαη φινη ην ίδην ηθαλνί 

ππάξρνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο: νη εμαηξεηηθνί, νη κέηξηνη θαη νη αξγνί. Δπνκέλσο ππάξρνπλ θαη 

ηξία πξνγξάκκαηα έλα γηα θάζε θαηεγνξία. Σνηνπηνηξφπσο, σθεινχληαη θαη νη πνιχ ηθαλνί κε 

παξαπάλσ εξγαζίεο θαη κε ην λα γίλνπλ αξρεγνί ηεο νκάδαο ηνπο θαη βνεζνί ηνπ δάζθαινπ, 

ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ νη αξγνί. ινη νη καζεηέο αθνινπζνχλ κε ην ξπζκφ 

ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε σο ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο λα έρνπλ νινθιεξψζεη ην 

πξφγξακκα εξγαζίαο. Αλ νη αξγνί έρνπλ θαη λνεηηθή πζηέξεζε αθνινπζνχλ ην ειάρηζην 

πξφγξακκα εξγαζίαο. ε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ καζήκαηνο, ηνλίδεηαη, πσο πέξα φκσο απφ ηελ 

αηνκηθή εξγαζία ππάξρεη θαη ην νκαδηθφ κάζεκα κηα θνξά ηελ εβδνκάδα γηα φια ηα παηδηά, 

φπνπ ζπδεηνχλ κε ην δάζθαιν θαη εθείλνο πξνζζέηεη έλα λέν ζέκα ην νπνίν έρεη 

πξναπνθαζίζεη ελψ έβγαδε ην πξφγξακκα εξγαζίαο . 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ κηθξνχ Dalton πιάλνπ, φπνπ ε ηάμε γεκίδεη κε 

γσληέο καζεκάησλ γηα δηάθνξα καζήκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη ζπηηάθηα θαη θέξνπλ ηνλ 

θαηάινγν πιηθψλ ηνπ καζήκαηνο ηα εξγαιεία, εγρεηξίδηα θαη πεγέο ηνπο φια δηαβαζκηζκέλα 

αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο. Δδψ ε εξγαζία είλαη εμ νινθιήξνπ νξγαλσκέλε απφ ηνπο 

καζεηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο. Ο καζεηήο γηα λα εμεηάδεη 

ηελ εξγαζία ηνπ έρεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ έιεγρν φπνπ έρεη νξηζκέλεο ζειίδεο γηα θάζε κάζεκα 

θαη θαηαγξάθεη ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ, ηελ εκεξνκελία, ην πφζν πξνρψξεζε θιπ. Ο δάζθαινο 

ζπδεηά καδί ηνπο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ θαη ζεκείσζαλ. ηελ ηξίηε πεξίπησζε, φπνπ 

είλαη θαη ε αλψηεξε ζε απνηειέζκαηα, είλαη απηή θαηά ηελ νπνία ν δάζθαινο αλαιακβάλεη ην 

ίδην κάζεκα γηα φιεο ηηο ηάμεηο. Ο εηδηθφο απηφο δάζθαινο βγάδεη ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο 

ρξνληάο απφ ην θαινθαίξη ζην πεξίπνπ θαζψο επεξεάδεηαη απφ ην ξπζκφ εξγαζίαο καζεηψλ, 
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γηα φιεο ηηο ηάμεηο, ελψ ζπλελλνείηαη κε ηνπο άιινπο δαζθάινπο γηα λα θηλνχληαη γχξσ απφ ην 

ίδην ζέκα. Πξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε ζπγθεληξσηηθή δηδαζθαιία. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, 

ρξήζηκα εξγαιεία απνηεινχλ ηα βηβιία, ηα ιεμηθά θαη νη ζπιινγέο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

καζεηέο κε ηνλ δάζθαιν ζην ξφιν παξαηεξεηή, ν νπνίνο βνεζά κφλν αλ ρξεηάδεηαη. Οη 

καζεηέο ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κεηαμχ ηνπο θαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη νπδέηεξνο. Ζ 

ζπγθεληξσηηθή δηδαζθαιία βνεζά ηνπο αξγνχο θαη ηνπο λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο. 

ζνλ αθνξά ην πιηθφ, ηα ηεηξάδηα, κνιχβηα θαη βηβιία, ηα δίλεη δσξεάλ ην ζρνιείν. 

ια ηα βξίζθνπλ ζην «ζπίηη» ηνπο, δειαδή ζηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ κε ηνλ εηδηθφ 

δάζθαιν πνπ είλαη ν ζχκβνπινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο. ε θάζε εξγαζηήξην-κηθξή 

θνηλφηεηα, δεκηνπξγνχληαη νκάδεο απφ θνηλφ ελδηαθέξνλ ή δπζθνιίεο, ηηο νπνίεο θαη ζπδεηνχλ 

κε ην δάζθαιν ζηελ πεξίνδν πνπ νλνκάδνπλ «ζπκβνπιεπηηθή». Τπάξρεη θαη κηα δεχηεξε 

ζχζθεςε πνπ ηελ νλνκάδνπλ πξνθνξηθφ κάζεκα, φπσο ππάξρεη θαη ην κάζεκα ηάμεο ην νπνίν 

απεπζχλεηαη ζε νκάδεο καζεηψλ, πνπ έθηαζαλ ζε έλα νξηζκέλν ζεκείν ηελ εξγαζία ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν, ηα πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ κεηαηξέπνληαη ζε πηζηνπνηεηηθά 

ηθαλνηήησλ κε ηνπο δαζθάινπο λα θηηάρλνπλ θαθέινπο καζεηψλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ φρη 

κφλν ηελ βαζκνινγία θαη ηηο επηδφζεηο ζηηο εμεηάζεηο, αιιά θαηέιεμαλ ζην λα ζπλαξηνχλ 

θαηαιφγνπο εξγαζίαο θαη πξνφδνπ, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ ηνπο θαηαιφγνπο εξγαζηεξίνπ, 

αηνκηθνχο θαηαιφγνπο καζεηή, θαηαιφγνπο ηάμεο, θαηαιφγνπο παξνπζίαο, ηνλ πξνζσπηθφ 

θαηάινγν ζπκβνχινπ-δαζθάινπ θαη ηνλ θαηάινγν δηεπζπληή. ια ηα παξαπάλσ 

ζπκπιεξψλνληαλ απφ εξσηεκαηνιφγηα (ηεζη), ηα νπνία εμεηάδνπλ ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο ηελ 

πξνζπάζεηα, ηελ εμέιημε θαη δελ απνηεινχλ πηα θξηηήξην πξνφδνπ θαζψο ε ζηείξα 

απνκλεκφλεπζε δελ είλαη εδψ ν ζηφρνο. Σα ηεζη εβδνκαδηαία ή κεληαία είλαη γηα ηα 

κεγαιχηεξα παηδηά. Οη εμεηάζεηο απφ ηελ άιιε δηεμάγνληαη αλά ηξίκελν ή αλά έηνο. 

Σν ζχζηεκα Dalton είλαη ην ηδαληθφ ζχζηεκα γηα κνλνηάμηα θαη δηηάμηα ζρνιεία ηεο 

νξεηλήο Διιάδνο, θαζψο εμνηθνλνκεί θαη ρξφλν θαη έκςπρν δπλακηθφ. Ηδαληθή ιχζε απνηειεί 

θαη γηα ηα ζρνιεία κε καζεηέο κε λνεηηθή ή θπζηνινγηθή πζηέξεζε, θαζψο αζθεί ζην έπαθξν 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Δμίζνπ εμαηξεηηθή θαη γηα ηα αλψηεξα ιατθά ζρνιεία,αθνχ πξνζθέξεη 

ζηνλ έθεβν ηελ αλεμαξηεζία πνπ ηφζν επηδεηά θαη βνεζά ηφζν ηνπο εμαηξεηηθνχο πνπ δελ 

αθνινχζεζαλ αλψηεξε εθπαίδεπζε γηα νηθνλνκηθνχο θπξίσο ιφγνπο, φζν θαη ηνπο κέηξηνπο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιείσλ ηεο κέζεο, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη πην εχθνιε, 

επεηδή θαη εηδηθνί θαζεγεηέο ππάξρνπλ ήδε, φπσο θαη εηδηθά εξγαζηήξηα γηα ην δήηεκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηζρχεη ε θαινθαηξηλή πξνεηνηκαζία απφ ην δάζθαιν θαη ε ζπλελλφεζε κε ηνπο 
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ζπλαδέιθνπο. Ο θαζεγεηήο φκσο ζηε κέζε είλαη πην απζηεξφο κε ηηο βαζηθέο γλψζεηο ησλ 

παηδηψλ, κε ην αλ θαη θαηά πφζν ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο πεγέο θαη γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ λα γίλεη ε κεηάβαζε ζην επφκελν. Ο καζεηήο πνπ είλαη 

θχζεη νθλεξφο δέρεηαη ηελ απνδνθηκαζία ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Ο θαζεγεηήο είλαη 

απαξαίηεηνο ζην εξγαζηήξην γηα λα ζπκβάιιεη θαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά θη φρη γηα λα 

επηβάιιεη ηελ πεηζαξρία. Οη θαζεγεηέο δεηνχλ ζηηο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ζχληνκεο θαη ζαθείο 

απαληήζεηο δηαρσξίδνληάο ηεο ζε απηέο πνπ ζα δηνξζψζνπλ ελδειερψο θαη ζε απηέο πνπ απιψο 

ζα θνηηάμνπλ. Οξηζκέλνη θαζεγεηέο αθνινπζνχλ δηάθνξνπο ηξφπνπο εμέηαζεο γξαπηψλ, 

παξαδείγκαηνο ράξε βάδνπλ κηα νκάδα λα δηνξζψζεη κέξνο ηεο εξγαζίαο ηεο άιιεο νκάδαο ή 

αθνχ ηνπο παξέρεη κηα ζεηξά απαληήζεσλ γηα λα δηνξζψζνπλ κφλα ηα δηθά ηνπο γξαπηά θαη λα 

δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ηνπο. Χζηφζν αλ ζειήζνπλ λα εμαπαηήζνπλ, εμαπαηνχλ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ 

εαπηφ. αθψο ππάξρνπλ γξαπηά πνπ ηα βαζηθά ζεκεία νθείιεη λα δηνξζψζεη ν δάζθαινο κε 

ζθνπφ λα ειεγρζεί ε πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή. νη καζεηέο δεκνηηθνχ έρνπλ έλα κφλν ηεηξάδην 

γηα φια ηα καζήκαηα, ηνπ νπνίνπ νη ζειίδεο δελ έρνπλ δεζεί θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε καζήκαηα, 

ψζηε ν καζεηήο λα πξνζζέηεη νινέλα ζειίδεο κε ηηο απνξίεο, ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ κέρξη ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ην εμψθπιιφ ηνπ ν καζεηήο έρεη ηνλ αηνκηθφ έιεγρν πξνφδνπ.  

Δλψ ην ζεκεξηλφ ζρνιείν πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαη΄νίθνλ εξγαζία ησλ καζεηψλ, ε 

κέζνδνο Dalton δελ επηδεηά θάηη ηέηνην, επεηδή θέξεη κηα ζεηξά κεηνλεθηεκάησλ, φπσο θφξην 

εξγαζίαο γηα ηα παηδηά, ην γεγνλφο φηη δελ είλαη θαζνξηζκέλε,  ην φηη δελ ηελ εμεηάδεη ν 

θαζεγεηήο νπφηε θάπνηνη ζα ηελ θέξνπλ ζε πέξαο θαη θάπνηνη ζα αδξαλήζνπλ. Οη καζεηέο 

κφλν αλ δελ πξνιάβνπλ ην πξσί λα νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ή αλ απνπζηάζνπλ απφ ην 

ζρνιείν γηα ιφγνπο πγείαο αθνινπζνχλ ζπίηη ην αηνκηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπο. 

Σν ζχζηεκα Dalton πέξα απφ ηελ αηνκηθή εξγαζία, κεγάιε έκθαζε δίλεη ζηελ 

ζπλεξγαζία, ψζηε λα κάζεη ην παηδί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλφηεηα. ηα ζεηηθά ηεο 

πξνζκεηξνχληαη, ε ψζεζε ηνπ καζεηή ζηελ έξεπλα, ε θαιιηέξγεηα ηεο επζπλεηδεζίαο θαη ηεο 

ππεπζπλφηεηάο ηνπ, ε απφθηεζε κεζφδνπ εξγαζίαο, ε άξηηα πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο, 

βνεζάεη παξάιιεια θαη ηνπο αξγνχο θαη ηνπο  ηθαλνχο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη ηα 

θελά θαιχπηνληαη άλεηα. 

Σα ζεηηθά γηα ην δάζθαιν, είλαη πσο ελαζρνιείηαη κε ην θαζαξά κνξθσηηθφ θνκκάηη, 

φηη δηδάζθεη πάλσ ζε απηφ πνπ αγαπά θαη δηαθξίλεηαη. ηα ζεηηθά γηα ην ζρνιείν, 

πξνζκεηξνχληαη ε επαξθήο νξγάλσζε, ε απηνπεηζαξρία πνπ δελ θαζηζηά ην δάζθαιν ηηκσξφ, ε 

επθνιία ζην ζέκα ησλ απνπζηψλ, ηνπ πξνβηβαζκνχ, ε πεξάησζε φιεο ηεο χιεο, ε κεηαθνξά 

ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηφζν ζην δηάβαζκα φζν θαη ζην γξάςηκν. Οη γνλείο απφ ηελ κεξηά ηνπο 
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είλαη επραξηζηεκέλνη γηα ηελ πεξάησζε χιεο, άξα αληίζηνηρα γηα ηε αμία ησλ παηδηψλ ηνπο κε 

άμνλα ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ. Σέινο, βνιηθή είλαη ε κέζνδνο θαη γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο, θαζψο είλαη θζελφηεξνο ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο απαηηείηαη. 

Οη πνιέκηνη ηεο κεζφδνπ βξίζθνπλ εξείζκαηα ζην γεγνλφο φηη αίξεηαη πάλσ απφ ην 

παιηφ θαη ην λέν ζρνιείν, πσο δελ δηαζέηεη ηφζε ειεπζεξία φζε επαγγειίδεηαη θαζψο ην 

πξφγξακκα είλαη πξνθαζνξηζκέλν, φηη είλαη δχζθνιε ε νξγάλσζε πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, φηη 

δίδεηαη ππεξκεγέζεο ζεκαζία ζην βηβιίν θαη πσο πξηκνδνηείηαη ε αηνκηθή εξγαζία. Πέξα απφ 

ηηο ζέζεηο ησλ πνιεκίσλ, ππάξρνπλ θαη πξαθηηθέο πξαγκαηηθέο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή, 

φπσο ε δεκηνπξγία αληηηχπσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε έιιεηςε ραξηηνχ, ε παξνπζία ηνπ 

αηνκηθνχ ξπζκνχ πνπ δπζρεξαίλεη ηηο εμεηάζεηο, ε ζπλερήο κεηαθίλεζε απφ εξγαζηήξην ζε 

εξγαζηήξην.  

Σν ζπκπέξαζκα ηεο ζπγγξαθέσο είλαη πσο δελ απνηειεί επαλαζηαηηθή κέζνδν, 

γεθπξψλεη ην παιηφ κε ην θαηλνχξην θαη πσο ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα ηα δνχκε κεηά ηελ 

πνιιαπιή εθαξκνγή ηεο γηα λα ηελ θξίλνπκε αληηθεηκεληθά. 

Ζ κέζνδνο Βηλλέηθα πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηελ πφιε θνληά ζην ηθάγν, φπνπ 

επηζεσξεηήο ηνπ ζρνιείνπ ηεο πφιεο ππήξμε ν κεγάινο παηδαγσγφο C.Washburne, ν επηλνεηήο 

ηεο κεζφδνπ απηήο. Ζ θηινζνθία ηνπ βαζηδφηαλ ζηελ άπνςε πσο θάζε άηνκν πξέπεη λα δεη ηε 

δσή ηνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο  ειηθίαο ηνπ. Σν άηνκν απνηειεί κέξνο ηεο θνηλσλίαο, 

θνηλσληθή κνλάδα θαη πξέπεη αθνχ αλαπηπρζεί λα ζειήζεη λα θάλεη ηελ θνηλσλία θαιχηεξε. Οη 

παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο κεζφδνπ ζπλίζηαληαη ζην ζεβαζκφ παηδηθήο-εθεβηθήο ειηθίαο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο ηεο, ζην ζεβαζκφ ηνπ παηδηνχ θαη παξάιιεια ζην δφζηκν 

ειεπζεξίαο ζε εθείλν. Οθείιεη λα πξνεηνηκάζεη ην παηδί γηα νκαιή έληαμε ζηελ θνηλσλία θαη 

ζε έλα θφζκν επκεηάβιεην θαη λα εκθπζήζεη ηελ ηδέα πσο εθείλν θαη ε θνηλσλία βξίζθνληαη 

ζε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο. Ζ κέζνδνο Bηλλέηθα έρεη θαηαβνιέο ζηε θηινζνθία ησλ James θαη 

Dewey κε ηε δξάζε λα απνηειεί ην θέληξν ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Ζ κέζνδνο απηή 

ζπλδπάδεη ηνλ απηνέιεγρν θαη απηνδηδαζθαιία κε ην βίσκα. θνπφο ηεο είλαη λα κάζεη ην 

παηδί, αιιά παξάιιεια λα κάζεη θαη λα εθθξάδεηαη.  

Σν πξψην ζηάδην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη ε ζσζηή εθινγή χιεο απφ ην 

δάζθαιν. Σν δεχηεξν είλαη ε απηνδηδαζθαιία, ε νπνία ζηνρεχεη ζην λα κάζνπλ φινη νη καζεηέο 

ην 100% ηεο χιεο, κε ηε ζπκβνιή πάληα ηνπ δαζθάινπ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ. Σν 

ζρνιείν Βηλλέηθα εμέδσζε θαη εηδηθά απηνδηδαθηηθά θαη απηνδηνξζσηηθά βηβιία. Σν ηξίην 
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ζηάδην είλαη απηνέιεγρνο. Ο καζεηήο πξέπεη λα θαηέρεη απφιπηα ηελ χιε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

βήκαηνο γηα λα θηάζεη εδψ. 

ε θάζε εξγαζία ππάξρνπλ θαη ν έιεγρνο κέζσ ησλ δηαγλσζηηθψλ ηεζη, πνπ ε θάζε 

εξψηεζε επηδέρεηαη κφλν κία νξζή απάληεζε θαη νδεγνχλ ηνλ δάζθαιν ζηηο φπνηεο ειιείςεηο 

ηνπ καζεηή γηα λα ηνλ βνεζήζεη. ηα ζρνιεία βηλλέηθα ππάξρνπλ 5-7 δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

δηαγλσζηηθψλ ηεζη απφ ηνπο νπνίνπο νη 2-3 γίλνληαη απιέο αζθήζεηο εκπέδσζεο. Σα βαζηθά 

καζήκαηα αηνκηθνπνηνχληαη, αιιά ζπλάκα ππάξρνπλ νη δεκηνπξγηθέο νκαδηθέο ελέξγεηεο νη 

νπνίεο εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαη ρξήκα. Απηέο πξαγκαηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ ζθνπφ ηνπ 

ζρνιείνπ, ψζηε λα εληαρζεί ην παηδί ζηελ θνηλσλία θαη λα απνθηήζεη θνηλσληθή ζπλείδεζε 

ζπλεξγαδφκελν κε άιινπο ζέηνληαο θνηλνχο ζηφρνπο. Σν βίσκα φκσο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ 

ζηε κέζνδν βηλλέηθα σο νκαδηθφ δήζηκν θαη απφ θνηλνχ πξνζπάζεηα, φπσο ην έπιαζε ν 

Dewey. Σν παηδί επραξηζηηέηαη ην βίσκα, δελ ηνπ επηβάιιεηαη θάηη έμσζελ, αιιά απηφ επηιέγεη 

κε γλψκνλα ηα ελδηαθέξνληα θαη νξγαλψλεη κφλν ηνπ ην πιάλν εξγαζίαο ηνπ. 

ζνλ αθνξά ηε κέζνδν ηεο νξγάλσζεο, επηιέγεηαη ε δξάζε πνπ θάλεη ηνπο καζεηέο λα 

ζπλεξγαζηνχλ, ηνπο δίλνληαη ηα πιηθά κέζα θαη ηνπο αθήλνπλ λα θαηαζηξψζνπλ κφλνη ην 

πιάλν εξγαζίαο θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηηο ιεπηνκέξεηεο. Απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρία ηνπ είλαη 

ν δάζθαινο λα δψζεη ηα πιηθά θαη λα ηνπο νξίζεη χζηεξα απφ δηθφ ηνπ ππνινγηζκφ πφζνο 

ρξφλνο ηνπο ρξεηάδεηαη. Οη νκαδηθέο δξάζεηο αθνξνχλ ην γισζζηθφ κάζεκα, ηελ κνπζηθή, ηα 

ηερληθά καζήκαηα, ηελ απηνδηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Σν σξνιφγην πξφγξακκα νξγαλψλεηαη απφ ην δάζθαιν θαη ζηνρεχεη ζηελ ηζνηηκία 

σξψλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ καζεκάησλ, ζηελ δηαζεζηκφηεηα επαξθνχο ρξφλνπ γηα ηελ 

δηεμαγσγή φισλ ησλ καζεκάησλ θαη λα ππάξρεη κηα ήπηα κεηάβαζε απφ ην έλα κάζεκα ζην 

άιιν. ε ζρέζε κε ηνλ πξνβηβαζκφ ησλ καζεηψλ γλσξίδνπκε πσο απηφο γίλεηαη γηα θάζε 

κάζεκα, αλεμάξηεηα απφ ηα άιια. Γελ επηηξέπεηαη νχηε λα κείλεη θάπνηνο ζηελ ίδηα ηάμε νχηε 

λα ππεξθεξάζεη θάπνηα άλεπ θνίηεζεο ζε απηή. Αλ κείλεη θάπνηα εξγαζία ζην καζεηή κε ην 

πέξαο ηεο ρξνληάο ηε ζπλερίδεη ηνλ επηέκβξην. Δπίζεο, αλ δελ ηειεηψζεη ηελ χιε κέζα ζηα έμη 

ρξφληα παξαθνινπζεί θη έλα έβδνκν ρξφλν θαη νινθιεξψλεη ηελ εξγαζία ηνπ. Ο θάζε 

δάζθαινο αλαιακβάλεη ηελ ηάμε γηα δχν ρξφληα ψζηε λα γλσξίδεη θαιά θαη ηηο αδπλακίεο ησλ 

καζεηψλ. Ζ πξφνδνο ζηηο νκαδηθέο δξάζεηο θξίλεηαη απφ ην πφζν ζπκκεηέρεη ν καζεηήο ζηηο 

νκάδεο θαη πφζν ζπλεξγάδεηαη. ηα ζρνιεία βηλλέηθα ην δήηεκα ηεο πεηζαξρίαο έγθεηηαη ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ηεο απνθιίλνπζαο ή κε ζπκπεξηθνξάο θαη ην ζεκαληηθφ είλαη λα κελ 

πεγάδεη απφ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δαζθάινπ ζηελ νπνία ηα παηδηά αληηδξνχλ. Ο 

δάζθαινο ζηέθεη εδψ λα δηαγλψζεη θαη λα επηβιεζεί κέζσ επίπιεμεο ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο. 
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Γηα λα ζπλδξάκεη ην δάζθαιν ζην έξγν ηεο αλαδήηεζεο ησλ αηηηψλ ππάξρεη ε θαζνδεγεηηθή 

θιηληθή απνηεινχκελε απφ εηδηθνχο. ηε κέζε ν καζεηήο επηιέγεη ζε ηη ζα εξγαζζεί θαη 

θηηάρλεη ην πξφγξακκά ηνπ κε ηνλ αηνκηθφ ηνπ ζχκβνπιν. Βαζηθή αξρή είλαη λα βαζηζζεί ε 

εξγαζία αλάκεζα ζηελ αηνκηθή ςπρνινγία θαη ζηελ θνηλσληνινγία. Αλάινγα κε ηε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ, αλ είλαη επζπλείδεηνη ζηελ εξγαζία ηνπο δε ζα έρνπλ επίβιεςε απφ δάζθαιν. 

Αλ ζηαζνχκε ζηελ θξηηηθή ηεο ζπγγξαθέσο γηα ηελ κέζνδν, ζα δνχκε πσο θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα πσο φιε ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη δπλάκεσλ πνπ πξνζθέξεη ε κέζνδνο 

είρε αξλεηηθφ αληίθηππν, θαζψο απέδσζε ζηεξεφηππν πεξηερφκελν θαη πσο ελψ ν Washburne 

δηαβαζκίδεη ηελ χιε κε βάζε ηελ ςπρηθή εμέιημε καζεηή απηφ θαζίζηαηαη αδχλαην θαη κειαλφ 

ζεκείν ζε φιεο ηηο κεζφδνπο πνπ απαηηνχλ απηνδηδαζθαιία. 

πκπεξαζκαηηθά θαη ε κέζνδνο βηλλέηθα απνηειεί ελδηάκεζν ζηάδην ζην παιηφ θαη ην 

λέν,  είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα γηα ηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ αηνκηθή 

ηεο εξγαζία, ηα εγρεηξίδηα, ηα ηεζη θαη ηνπο θαηαιφγνπο πξνφδνπ ηεο. Γελ έρεη εθαξκνζηεί 

ζηελ ρψξα καο θαη ζίγνπξα πξηλ ην απνηνικήζεη θάπνηνο ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκαζηεί 

θαηάιιεια.  

Έπεηαη ε κέζνδνο ηνπ ζρνιηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ
162

, ε νπνία απνηειεί δεκηνχξγεκα ησλ 

Γάιισλ, κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ ηεο λα είλαη θαζαξά νηθνλνκηθφο. Ο κνξθσηηθφο ζθνπφο ηνπ 

ήηαλ ε πξνζζήθε ηνπ B.Profit. Μεηά ηνλ πφιεκν ηνπ 1914 ηα ζρνιεία ππήξμαλ ζηε δεηλφηεξε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην ζρνιείν απαηηνχζε λα θαηαζηαζεί νηθνλνκηθά απηνδχλακν. Ο 

B.Profit. ζθέθηεθε πσο ν ζρνιηθφο ζπλεηαηξηζκφο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

ρεηξνηερληθέο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ γηα λα απνθνκίζεη ρξήκαηα, κε απνηέιεζκα φκσο ε 

θαζεκεξηλή δσή ζην ζρνιείν λα κελ είλαη θαζφινπ αληαξή. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ κνξθσηηθνχ 

ζθνπνχ δεκηνπξγνχληαη νκάδεο καζεηψλ κε θνηλνχο ζηφρνπο θαη απνθηνχλ θαη κηα ειεπζεξία, 

πξάγκα φκσο πνπ γηα λα επηηεπρζεί απαηηνχζε νκαδηθή θαη αηνκηθή βνχιεζε. 

Απηή ε κέζνδνο, πξνζέθεξε απηναγσγή θαη αχμεζε κε άμνλα ηελ πείξα. Γηα ηελ νκαιή 

εθαξκνγή ππήξμε λφκνο θαη θαηαζηαηηθφ θαη δεκηνπξγήζεθε θαη Πεξηθεξεηαθφο ζρνιηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο, νη νπνίνη αξρηθά έπαημαλ ην ξφιν κεζάδνληα κεηαμχ ζρνιείνπ θαη αγνξαζηψλ 

ησλ παξνρψλ ηνπ, αιιά σθέιεζε θαη ζηελ αλάπηπμε δηθηχνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ. Σν 1928 δεκηνπξγήζεθε θαη θεληξηθφ γξαθείν πλεξγαζίαο
163

, ψζηε λα 

ζπγθεληξσζνχλ νη θαινί αγνξαζηέο, λα θηηαρηνχλ βηβιηνζήθεο θαη εξγαζηήξηα, λα πξνσζεζεί 

                                                           
162 φ.π. ζ 136. 
163 φ.π. ζ 208. 
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ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείσλ. ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ζπγθαηαιέγεηαη, ην γεγνλφο 

φηη δελ ήηαλ λνκηθά επηθπξσκέλε ζηελ εμσζρνιηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε ηελ 

επίξξηςε επζπλψλ λα κελ απνδίδεηαη ζην ζρνιείν, γηα φπνην αηχρεκα πξνέθππηε. Δπίζεο, 

πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ θαηέθξηλαλ ην γεγνλφο πσο πσινχληαλ ε παηδηθή εξγαζία, πνπ 

δηεξσηφηαλε πνπ πάλε ηα ρξήκαηα θαη πνιινί εθπξφζσπνη ηνπ ηνπηθνχ εκπνξίνπ 

δπζαλαζρεηνχζαλ. Γηα λα απνδψζεη απηή ε κέζνδνο ήηαλ αλαγθαίν λα γλσξίδεη ν καζεηήο ην 

πιηθφ ηεο εξγαζίαο θαη λα γλσξίδνπλ ηηο ηνπηθέο αλάγθεο γηα λα πξνζθέξνπλ ην αλάινγν 

πξντφλ. ζνλ αθνξά ην πξφγξακκα απαηηείηαη παξαθνινχζεζε απφ ην δάζθαιν ζηελ πιεζψξα 

δξαζηεξηνηήησλ θαη καζεκάησλ αιιά λα κελ θαίλεηαη φηη απηφο ηα ξπζκίδεη. Οη ζρνιηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί έθαλαλ επίζεο αληαιιαγέο καζεηψλ, θνηλά ηαμίδηα φηαλ επξφθεηην γηα γεηηνληθά 

ζρνιεία, αληαιιαγή βηβιίσλ κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Οη απφθνηηνη ηνπ 

δεκνηηθνχ νξγαλψλνληαλ ζε κεηαζρνιηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηνπο πξνεηνίκαδε γηα ηερληθά θαη 

αγξνηηθά επαγγέικαηα θαη αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηνπο πνιχηεθλνπο θαη ηνπο νξθαλνχο. 

ηε κέζε εθπαίδεπζε νη νηθνλνκηθέο αλάγθεο ήηαλ κεγαιχηεξεο κε απνηέιεζκα νη 

πφξνη θαη εδψ λα αλαδεηνχληαη κέζσ ησλ ζρνιηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ρσξίο φκσο απηφ λα 

ζπλεπάγεηαη φηη απνπζηάδνπλ νη θνηλσληθνί ζθνπνί. ζνλ αθνξά ηα δηδαζθαιεία, νη ζθνπνί 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ δελ κεηαβάιινληαη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο παξά κφλν ζην ζεκεην φηη 

εδψ νη απξηαλνί δάζθαινη πξνεηνηκάδνληαη πξαθηηθά γη απηφ πνπ θαινχληαη λα θάλνπλ αχξην 

ζην ζρνιείν. Σν αξλεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ιακβάλεη ρψξα ζε ιίγα ζρνιεία εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο. Δδψ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα θαη πνηνηηθφηεξα είδε πξνο πψιεζε.  

Ζ ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη πσο ε κέζνδνο απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηνπ καζεηή κέζσ 

θίλεζεο θαη άζθεζεο, κε ηελ γλψζε λα απνθηά πεξηερφκελν θαη ηελ επέθηαζε ηεο ζε λέα πεδία 

κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο-βηψκαηνο. Σν παηδί καζαίλεη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηηο θιίζεηο 

ηνπ, ελψ επηιέγεη θαη πξάηηεη ειεχζεξα κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη δίθαην ζπλεηδεηά. Δπηπιένλ, 

κέζσ ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο ν καζεηήο θνηλσληθνπνηείηαη θαη καζαίλεη ηελ αμία ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

Δκπλεπζηήο ηεο επφκελεο κεζφδνπ Ο C.Freinet
164

 απφ ηελ άιιε κεξηά θαηάιαβε, φηη ν 

πεξίπαηνο απέδηδε θαη γέκηδε ηα παηδηά κε ηδέεο θαη δηεγήζεηο, ηηο νπνίεο θαη ηχπσζε θαη 

έζηεηιε ζην ζρνιείν ηνπ δηπιαλνχ ρσξηνχ. Καη ην δίπια ρσξηφ ην εθήξκνζε κε ηε ζεηξά ηνπ 

θαη ηνηνπηνηξφπσο δεκηνπξγήζεθε ε κέζνδνο ηνπ ζρνιηθνύ ηππνγξαθείνπ
165

 ην 1923. Ζ 

αληαιιαγή εληχπσλ γηλφηαλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, εθδίδνληαλ ην 

                                                           
164 φ.π.  ζ 220. 
165 φ.π.  ζζ 254 – 258. 
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πεξηνδηθφ la gerbe γξακκέλν θαη εηθνλνγξαθεκέλν απφ παηδηά. Eπηθξηηηθνί ζηάζεθαλ θαη 

γνλείο θαη δάζθαινη, αιιά ην αγθάιηαζαλ νη θνξπθαίνη Γάιινη θαη γαιιφθσλνη παηδαγσγνί 

ηεο επνρήο νχησο ψζηε λα απμάλνληαη νη νπαδνί.  

Οη επηθξηηηθνί ζπλέρηδαλ λα θαηεγνξνχλ γηα Μαξμηζκφ θαη πξνπαγάλδα, αιιά ε 

παηδαγσγηθή πνιιέο θνξέο ελέρεη κηα θαηαπίεζε ζε απνδνρή θάπνησλ πξαγκάησλ, θαζψο ην 

παηδί πξέπεη λα απνθηήζεη γλψκε κφλν ηνπ. Σν ζρνιείν νθείιεη λα δηαθσηίδεη γηα ην θαιφ θαη 

θαθφ θαη λα ηνπο κεηαιακπαδεχζεη ηελ αίζζεζε επζχλεο ζην λα πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε ίδηα ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ ζεσξεί πσο απνηειεί γφληκε 

κέζνδν, γηαηί δελ ηελ αθνξά ην πνιηηηθφ ππφβαζξν, αιιά ηα παηδαγσγηθά ζηνηρεία ηεο 

κεζφδνπ
166

.  

Σν ζρνιείν ηνπ Φξελέ έρεη σο γλψκνλα ηελ απηναγσγή θαη ηελ ειεχζεξε δξάζε κε 

θέληξν ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή
167

. αθψο ππήξρε σξνιφγην θη αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αιιά 

θαζνξηζκέλν απφ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. ια αθνξκψληαη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ, απφ 

ηελ θνηλσλία, ηελ ρισξίδα θαη παλίδα ηνπ ηφπνπ κε ζθνπφ λα αγαπήζνπλ ηε θχζε, λα κάζνπλ 

απηά πνπ ζα ηνπο ρξεηαζηνχλ. Ζ νξγάλσζε γίλεηαη ζε ηάμεηο πεξηπάηνπ, νη νπνίεο είλαη 

θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο κε ην δάζθαιν λα εηνηκάδεη ην ζθνπφ, ηα ζέκαηα πξνο 

παξαηήξεζε θαη ηα εξγαιεία. 

Οη καζεηέο ζεκεηψλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη δηαηππψλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο 

ζην δάζθαιν θαη εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ, ηνπο βάδεη λα εξεπλήζνπλ, αλαδεηψληαο πιηθφ ζε 

κνπζεία θαη βηβιηνζήθεο. Κάλνπλ ηελ νκαδηθή επεμεξγαζία ζηελ ηάμε θαη ηππψλνπλ ην 

έληππν, ην νπνίν ειεχζεξα εθείλα επηιέγνπλ σο ην θαιχηεξν θαη πνπ  πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπλεξγαζία φισλ. Απηφ ζπλήζσο πεγάδεη απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο παξαηεξήζεηο ησλ 

παηδηψλ ή αθνξκάηαη απφ κηα δηήγεζε ελφο φπνπ ηελ ζπκπιεξψλνπλ νη ππφινηπνη. Σν έληππν 

ηεο εκέξαο βγαίλεη ζε αληίηππα γηα ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο θαη γηα ην ζρνιείν πνπ 

αιιεινγξαθεί. Σα θαιχηεξα έληππα θπθινθνξνχλ ζην πεξηνδηθφ ηεο ηάμεο θαη ε ίδηα 

δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ην πεξηνδηθφ ηνπ ζρνιείνπ.  

Ο Φξελέ δελ νξακαηίζηεθε ηα καζήκαηα φπσο ηα ήμεξαλ, κε ηνλ καζεηή λα αηζζάλεηαη 

αλία, αιιά ν δάζθαινο βα βξεί ηνλ ηξφπν εξγαζίαο πνπ ζα θάλεη ην καζεηή λα απνδψζεη ηα 

πιείζηα κέζα ζε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Κη επεηδή απηφ απαηηνχζε θάπνηα εξγαιεία, 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα εμήο: ζπλεξγαηηθφ ζρνιηθφ αξρείν δειηίσλ, ζρνιηθφ αξρείν ηάμεο, 
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απηνδηνξζσηηθά βηβιία, βηβιηνζήθε εξγαζίαο, δειηία πιεξνθνξηψλ απφ ην ζρνιηθφ κνπζείν, 

πξνβνιέαο θιπ..
168

 

Ο δάζθαινο δηαηξεί ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ζε εηήζηα κεληαία εβδνκαδηαία, 

ππνδεηθλχνπλ πεηξάκαηα θαη έξεπλα θαη θαηαιήγνπλ ζε θάπνηα γλψζε. Ο δάζθαινο αληρλεχεη 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ηξνθνδνηεί ην πξφγξακκα αλαιφγσο. Αξσγφο ζηελ ζρνιηθή 

πξάμε θαη ην αηνκηθφ εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ηνπ καζεηή, ην νπνίν δείρλεη ηη νινθιήξσζε, ηη 

φρη θαη ζε ηη ζα δνπιέςεη ηελ επφκελε εβδνκάδα.  

Δθηφο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ππάξρνπλ θαη ηα νκαδηθά καζήκαηα, ηα 

νπνία πξνθαινχληαη απφ ηνπο καζεηέο. Έηζη πξνθχπηνπλ θαη νη καζεηηθέο δηαιέμεηο σο 

αληίθξηζκα ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζσπηθήο εξγαζίαο ησλ ίδησλ. Απφ ηελ άιιε ππάξρεη θαη 

επηβεβιεκέλε εθ ηνπ ππνπξγείνπ αχμεζε σξψλ γηα ηελ θπζηθή αγσγή θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο επηιέγεη θαη ν δάζθαινο θαζνδεγεί.  

Σέινο, ε κέζνδνο ζηνρεχεη ζηελ απηνέθθξαζε ηνπ καζεηή, ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ, ζηελ κφξθσζε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο κέζσ 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο Φξελέ παίξλεη θάζε ζεηηθφ ζηνηρείν άιισλ κεζφδσλ, 

ελψ θξαηά ην ζεζκφ ησλ εμεηάζεσλ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Οη επηθξηηέο ηεο κεζφδνπ ηζρπξίδνληαη πσο ε φιε παηδεπηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη ζε 

βάξνο ηεο κεζφδνπ, αλ θαη απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε άπεηξνπο δαζθάινπο. 

Δπίζεο, ζηα κεηνλεθηήκαηα πξνζκεηξείηαη ε ζπλεξγαζία, θαζψο δελ ππάξρεη ε απζεληία λα 

θαηεπζχλεη. Δπηπιένλ κεηνλέθηεκα ζεσξείηαη ε ρξήζε πνιπέμνδσλ θαη΄απηνχο ηερληθψλ 

κέζσλ. Σα δειηία ππνθαζηζηνχλ ηα εγρεηξίδηα θαη ηα παηδηά αγλννχλ ηνπο δηαθεθξηκέλνπο 

ζπγγξαθείο.  

Ζ Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ θάλεη ηνλ αληίινγν ζε απηή ηε ζέζε ηνλίδνληαο 

πσο ηα εγρεηξίδηα δίδνπλ ζηείξα γλψζε. ηελ Διιάδα ε κέζνδνο έρεη δνθηκαζηεί ζε δεκνηηθά 

ζρνιεία ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Κξήηε. Απφ ηελ κέζνδν ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε αιιεινγξαθία 

θη αλ ν Φξελέ πξφηεηλε ηε κέζνδνο ηνπ πηεζηεξίνπ γηα ηελ χπαηζξν, κφλν ηα ζρνιεία ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ ρξήκαηα γηα ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ. 

Ζ Μαξία Μνληεζζφξη μεθίλεζε ηε κέζνδφ ηεο ζε παηδηά δεκνηηθνχ θαη πξνζπάζεζε λα 

ηελ εηζαγάγεη θαη ζηελ κέζε εθπαίδεπζε. Γηαηέιεζε πθεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ρψκεο 
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θαη ίδξπζε « ηα ζπίηηα ησλ παηδηψλ», δειαδή ζρνιεία γηα κηθξά παηδηά νξγαλσκέλα κε βάζε ην 

δηθφ ηεο παηδαγσγηθφ ζχζηεκα. Σν έξγν ηεο δηαδφζεθε ζε Οιιαλδία, Γαλία θαη Αγγιία
169

.  

Βάζε ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο ην άηνκν, πνπ απνηειεί ππξήλα ηεο θνηλσλίαο θαη ε 

θνηλσλία ηειεηνπνηείηαη απφ απηά. Σν παηδί είλαη πην πεηζαξρεκέλν θαη ζπγθξνηεκέλν απφ ηνλ 

ελήιηθα θαη απηφ ην θαζηζηά αλψηεξφ ηνπ ζην ξπζκφ εξγαζίαο. Θεσξεί απαξαίηεην λα 

δψζνπκε ηελ απαξαίηεηε ειεπζεξία λα απηναλαπηπρζεί εθδειψλνληαο ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

θιίζεηο ηνπ, ηηο νπνίεο αθνχ κειεηήζεη ν δάζθαινο ζα πξνζαξκφζεη πάλσ ηνπο ην πιηθφ ηνπ. 

Σν παηδί ρξεηάδεηαη έλα πεξηβάιινλ ρσξίο θαηαπίεζε θαη απαγνξεχζεηο, φκνξθν ζε ζρέζε κε 

ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα θαη έλα πξφγξακκα βαζηζκέλν ζηηο ειηθηαθέο ηνπ αλάγθεο. 

Κχξην κέξνο ηνπ παηδαγσγηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο είλαη ε αγσγή ησλ αηζζήζεσλ, δειαδή 

απζφξκεηεο δξάζεηο θαζεκεξηλήο αγσγήο θαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ θηλήζεσλ κέρξη λα 

γίλεη ελζπλείδεηε πξάμε. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο γπκλαζηηθέο αζθήζεηο 

δηακνξθσκέλεο κε θξηηήξην ηελ ειηθία φπσο επίζεο θαη πεξηπνίεζε θπηψλ θαη δψσλ θαη 

ρεηξνηερλία. Απηή ε πξνζπάζεηα ζηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ην παηδί κέζσ ησλ αηζζήζεσλ 

θαηαλνεί ην πεξηβάιινλ. Σν κηθξφ παηδί κνξθψλεη ηηο έλλνηεο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ αθνχ 

αξρηθά ν δάζθαινο ηνπ νλνκάδεη ην αληηθείκελν ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη αλ έγηλε ν ζπλεηξκφο 

νλφκαηνο αληηθεηκέλνπ θαη ηέινο αθήλεη ην παηδί λα εθαξκφζεη απηφ πνπ έκαζε. 

ζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή ην παηδί θαιείηαη αξρηθά λα εθθξαζηεί 

πξνθνξηθά θαη χζηεξα λα γξάςεη αθνχ μεθηλήζεη κε πξνπαξαζθεπαζηηθέο αζθήζεηο. Πξψηα 

καζαίλεη ην ζρήκα ηνπ θάζε γξάκκαηνο θαη έπεηηα καζαίλεη λα ην πξνθέξεη. Ζ κέζνδφο ηεο 

είλαη θσλεηηθή, θαζψο κφιηο ην παηδί κάζεη έλα θσλήελ καζαίλεη θαη έλα ζχκθσλν θαη 

ζρεκαηίδεη ζπιιαβή.  

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ μεθηλνχζε 9πκ θαη ηειείσλε 4κκ. Ζ ίδηα ζεσξεί 

φηη ζηε ειηθηαθή απηή θάζηα ην παηδί έρεη αλάγθε λα κάζεη, ε ζθέςε ηνπ κεηαβαίλεη απφ ην 

εηδηθφ ζην αθεξεκέλν θαη πσο απνθηά πξνβιεκαηηζκνχο γχξσ απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ, 

θαζψο δηαζέηεη κηα έκθπηε αίζζεζε δηθαηνζχλεο. ε απηή ηελ ειηθηαθή θάζε νθείιεη ην παηδί 

λα έξζεη ζε άκεζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ γηα λα απνθηήζεη νπζηαζηηθή κφξθσζε. Ο 

δάζθαινο είλαη ππεχζπλνο λα εηνηκάδεη ηα πιηθά κέζσ ησλ νπνίσλ καζαίλεη ην παηδί 

εξεπλψληαο ηα. Ζ Μνληεζζφξη δελ δέρεηαη έλα ιεπηνκεξέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη δελ 

ππάξρεη ειηθηαθφ φξην γηα ηε κεηάβαζε καζεηή ζηε Μέζε εθπαίδεπζε.Σν κνληεζζνξηαλό 
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ζύζηεκα δελ ρξεζηκνπνηεί βαζκνινγία θαζψο νη καζεηέο δελ ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο αιιά 

κε ηνλ εαπηφ ηνπ ν θαζέλαο
170

. Ζ ηάμε δε ζεσξείηαη κνλάδα δηδαζθαιίαο αιιά είδνο 

εξγαζηεξίνπ νκειίθσλ, φπνπ ηα παηδηά αιιεινβνεζηνχληαη θαη αιιεινδηδάζθνληαη κέζα ζε 

έλα πεηζαξρεκέλν πιαίζην.  

Οη αλάγθεο φκσο ησλ λέσλ κεηαβάιινληαη, φπσο θαη νη ίδηνη, θαζψο ε εθεβεία ηνπο 

θαζηζηά κέιε ηεο θνηλσλίαο απφ ηε κηα, αιιά απφ ηελ άιιε πην δηζηαθηηθνχο θαη 

αζπγθέληξσηνπο απφ πνηέ. ε απηή ηε θάζε ηεο δσήο ηνπ ν έθεβνο επηζπκεί λα γλσξίζεη ηνλ 

θφζκν φπνπ δεη, αιιά θαη ηη κπνξεί πξνζσπηθά απηφο λα θάλεη. Οη λέεο απηέο αλάγθεο γελλνχλ 

λέν εθπαηδεπηηθφ ζρέδην. Ζ Μνληεζζφξη πξνηείλεη αιιαγέο γχξσ απφ απηή ηελ εθπαίδεπζε κε 

θπξηφηεξε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζηελ εξεκία ηεο ππαίζξνπ, ην ζρνιείν λα πάξεη ηε κνξθή 

νηθνηξνθείνπ κε ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαζθεπή ηξνθήο θαη ηελ εηνηκαζία ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. Καη ηέινο λα ηνπο δψζνπλ γλψζεηο πνπ ζα ηνπο ελδηαθέξνπλ. Μέζα απφ έλα 

γεληθφ πιάλν πνπ ζα πεξηιακβάλεη πείξεο νη λένη λα καζαίλνπλ, ζα αλαπηχζζνπλ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ζα εθθξάδνληαη κέζσ ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. εκαληηθφο ζθνπφο θαη 

ε εζηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ θαη ν ζεβαζκφο ησλ νξίσλ θαη θαλφλσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Αλ θαη ην παηδαγσγηθφ ηεο ζχζηεκα έγηλε ακέζσο δεθηφ απφ γνλείο θαη καζεηέο ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηεο, γλψξηζε θξηηηθή φκσο γηα ην γεγνλφο φηη ε εξγαζία είλαη αηνκηθή θαη 

αθφκε θαη ζηελ νκαδηθή, εθιείπεη ν θνηλφο ζθνπφο. Αληηθείκελν θξηηηθήο έγηλε θαη ην δήηεκα 

ηεο άζθεζεο ησλ αηζζεηεξίσλ. Σν δήηεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ε Μνληεζζφξη δελ 

βαζίζζεθε ζηελ θηινζνθία αιιά ζηηο επηζηήκεο ηεο αλζξσπνινγίαο θαη ςπρνπαζνινγίαο θη 

απηφ ηελ θάλεη λα δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο. Σελ θαηέθξηλαλ πσο δελ δίλεη νπζηαζηηθή 

ειεπζεξία ζην παηδί, θαζψο ζε θάζε γχκλαζκα ππάξρεη έλαο πξνθαζνξηζκέλνο ζθνπφο. 

Γξηκεία θξηηηθή δέρηεθε θαη γηα ηελ αλππαξμία ηεο πνιιά ππνζρφκελεο απηναγσγήο, επεηδή 

απηή δεκηνχξγεζε ην απηνδηδαθηηθφ πιηθφ θαη θαζφξηζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κάζεη ην 

παηδί. Ζ Μνληεζζφξη δελ κεηαηνπίδεη ην θέληξν βάξνπο ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο ζηε θαληαζία θαη 

ζην ειεχζεξν δεκηνπξγηθφ παηρλίδη θαζψο ηα έθξηλε σο εθθάλζεηο παηδηθήο αλσξηκφηεηαο θαη 

εκπφδηζε ηελ εξγαζία λα κεηαηξαπεί ζε δεκηνπξγία.  

Πέξα απφ ηνπο επηθξηηέο ππάξρνπλ φκσο θαη νη ππέξκαρνη πνπ ππνζηήξημαλ ην έξγν 

ηεο. Καη’ αξράο, πξφθεηηαη γηα κηα παηδαγσγφ πνπ αγαπά πάξα πνιχ ην παηδί, θάηη πνπ 

θαζίζηαηαη εκθαλέο ζηα άξζξα θαη ζηηο νκηιίεο ηεο. Σν είδε ζαλ κάλα θη επηζηήκνλαο 

ζπληάζζνληαο ην αλζξσπνινγηθφ, αηνκηθφ θαη ςπρνινγηθφ δειηίν ηνπ θάζε παηδηνχ. Δπηπιένλ, 
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έρεη έλα πξννδεπηηθφ ζχζηεκα ηδεψλ απαξηηδφκελν απφ ηηο ηδέεο ηεο ειεπζεξίαο, πξνφδνπ, 

λφεζεο θαη ηάμεο. Ζ εμαηξεηηθή κέζνδνο παξαηήξεζεο, ε ζεηηθφηαηε άζθεζε ησλ αηζζεηεξίσλ 

φπσο θαη ε πξνψζεζε έζησ θαη εκκέζσο ηεο θνηλσληθήο αγσγήο, ε πξσηφγλσξε παξνρή 

ειεπζεξίαο θαη ν πινχηνο γλψζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαινγηζηεί θαλείο. 

Ζ κνληεζζνξηαλή κέζνδνο ζηελ Διιάδα εθαξκφζηεθε ζην λεπηαγσγείν θαη ζην 

δηδαζθαιείν λεπηαγσγψλ ππφ ηε Γηεχζπλζε ηεο ίδηαο ηεο ζπγγξαθέσο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο 

Παπαδεκεηξίνπ
171

. 

Σειεπηαία κέζνδνο πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη απηή ηεο ειεύζεξεο εξγαζίαο κε νκάδεο 

ηνπ R.Cousinet, ηελ νπνία πξσηνζχλειαβε ην 1917, φληαο επηζεσξεηήο ζε δεκνηηθφ ζρνιείν 

ζην Sedan
172

. Δμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ ηνπ 1914 ρξεηαδφηαλ ζπλεξγαζία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

δσή θη έηζη επηλφεζε απηή ηε κέζνδν. Χο ηφηε φιεο νη επηζηήκεο είραλ σο θέληξν ην άηνκν θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ, αιιά απηφο αλίρλεπζε φηη ρξεηαδφηαλ αιιαγή, ζπλαθφινπζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

επνρήο ηνπ. ην ζχζηεκα ζθέςεο ηνπ, ην παηδί ελδηαθέξεηαη γηα ηα αίηηα, ελδηαθέξεηαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ζε θάζε ηη, άξα αλαιχεη θαη ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηα άιια παηδηά. Σν παηδί 

παξαηεξεί θαη κηκείηαη ζέινληαο λα γίλεη απνδεθηφ. Δπνκέλσο, καζαίλεη λα δεη ζηελ θνηλσλία 

θαη μεθηλά ηελ θνηλσληθή ηνπ δσή. Ζ νκάδα ινηπφλ ζα θάλεη ην ζρνιείν θνηλσληθφ νξγαληζκφ 

θαη ε ηάμε δελ ζα είλαη πηα κάδα αιιά νκάδα φπνπ ην παηδί ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 

θνηλσληθή νξγάλσζε, αιιά θαη ζα νξγαλσζεί ην ίδην ςπρνινγηθά.  

Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ παχζε ηεο αληίιεςεο φηη θαιφο δάζθαινο είλαη απηφο πνπ 

έρεη θαιή κέζνδν. Σν θάζε παηδί έρεη δηθφ ηνπ ηξφπν λα καζαίλεη θαη δελ είλαη απηφο ηνπ 

δαζθάινπ. Δχινγα, θαζψο ν καζεηήο ζέιεη λα πιεξνθνξεζεί γηα λα θαιχςεη ηα θελά ησλ 

φζσλ παξαηήξεζε, νπζηαζηηθά δεηά απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηηθά πνπ ηνπ γελληνχληαη. Ο 

δάζθαινο ζαθψο δελ κπνξεί λα μέξεη ηη ζθέθηεηαη ν θάζε καζεηήο, θη αλ απαληήζεη, ζα ην 

θάλεη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηνπ εγρεηξηδίνπ. Απφ ηελ άιιε ζην δεκνηηθφ ην παηδί ζέιεη λα 

δξάζεη θη ν δάζθαινο ην εκπνδίδεη θαη πλίγεηαη κέζα ζην σξνιφγην θη αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

Σν ζπκπέξαζκα είλαη πσο ην ζρνιείν πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζην καζεηή θη φρη ην αληίζεην, 

θη ν δάζθαινο νθείιεη λα εηνηκάζεη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ απηναγσγή ησλ παηδηψλ θαη λα είλαη 

εθεί κε ζθνπφ λα εμεγεί ζηα παηδηά. 

                                                           
171 φ.π. ζ 394. 
172 φ.π. ζ 404. 
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Οη νκάδεο εξγαζίαο λα μεθηλνχλ ζηελ ειηθία ησλ 9-13 εηψλ, κε πξνπαξαζθεπή ζην 

λεπηαγσγείν, ην νπνίν απνηειεί θάζε εθδήισζεο ηνπ εγσθεληξηζκνχ ησλ παηδηψλ. ηηο πξψηεο 

ηάμεηο ζα έξζεη αξρηθά ε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο θαη ζηελ πνξεία ε θνηλσληθφηεηα 

ηνπ καζεηή ζα απμάλεηαη φπσο θαη ε πεηζαξρία. Με ηελ εξγαζία ζε νκάδεο ζα ππάξρεη 

ζηαζεξή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο ζα απνθαζίδνπλ ηη θαη πσο ζα ην κάζνπλ. Γελ 

ζα ππάξρεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αιιά ηα παηδηά ζα παίξλνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά 

ηνπο θαη ηέινο ε βαζκνινγία θαηαξγείηαη.  

ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο πεηζαξρίαο φινη ζα ζέβνληαη ην λφκν ηεο ηάμεο γηα λα ππάξρεη 

αξκνληθή ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία. ηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο ε νξγάλσζε ζα ππνβνεζηέηαη 

απφ ην δάζθαιν, ν νπνίνο θαη πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηε ζχκπηπμε νκάδσλ νιηγνκειψλ 

αιιά φρη άθακπησλ. Οη καζεηέο κφλνη ηνπο δηαιέγνπλ κε πνηα δξαζηεξηφηεηα ζα αζρνιεζνχλ 

κέζα απφ κηα κεγάιε πνηθηιία. Ο δάζθαινο ππνινγίδεη πφζεο νκάδεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη λα εηνηκάζεη ηα πιηθά θαη ηα εξγαιεία αιιά θαη ηελ ηερληθή ηεο εξγαζίαο. 

Ο δάζθαινο αλαγγέιιεη φηη ε εξγαζία ζα είλαη νκαδηθή θαη νη νκάδεο νξγαλψλνληαη γξήγνξα 

αιιά θαη κεηαβάιινληαη γξήγνξα θαη θαλέλαο δελ είλαη αξρεγφο. Σα παηδηά επηιέγνπλ κφλα 

ηελ εξγαζία ηνπο θαη δελ θάλνπλ θακία θαηαλνκή θαζεθφλησλ, φινη ζπκκεηέρνπλ ζε φια. ε 

θάζε ηάμε ππάξρνπλ βηβιία πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία ζπκβνπιεχνληαη ηα παηδηά γηα λα 

δηνξζψζνπλ νκαδηθά ηηο εξγαζίεο ηνπ. Σελ εξγαζία γξάθνπλ ζην καπξνπίλαθα θη αθνχ ηελ δεη 

θη ν δάζθαινο ηελ κεηαθέξνπλ ζην ηεηξάδην. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ δηαθξίλνληαη ζε 

δεκηνπξγηθέο θαη γλσζηηθέο, νη κελ πξψηεο πεξηιακβάλνπλ θαληαζία, ζχιιεςε, ζθέςε, ελψ νη 

δεχηεξεο είλαη ηζηνξηθέο, θπζηνγλσζηηθέο, γεσγξαθηθέο, καζεκαηηθέο κειέηεο. Σν έξγν ηνπ 

δαζθάινπ είλαη λα κάζεη ηελ ηερληθή ηεο κεζφδνπ, λα ληψζεη θη απηφο έλαο εξεπλεηήο φκνηνο 

κε ηνπο καζεηέο ηνπ, λα ηνπο βνεζά, λα ηνπο εμεγεί, λα είλαη ήξεκνο θη ππνκνλεηηθφο θη φρη 

παξεκβαηηθφο.  
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4. ΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΑ ΣΖ ΜΤΡΗΝΖ ΚΛΔΑΝΘΟΤ 

ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 

4.1 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΑ 

Σν πξψην αλαγλσζηηθφ, ζηνπ νπνίνπ ηε ζπγγξαθή ζπκκεηείρε ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο 

Παπαδεκεηξίνπ είλαη Σα Παζδζά, ην νπνίν έγξαςε απφ θνηλνχ κε ην Μηράιε Παπακαχξνπ ην 

1924. Σν αλαγλσζηηθφ θπθινθφξεζε ην 1925 απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν Γ & Π Γεκεηξάθνπ. 

πσο βιέπνπκε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα εγθεθξηκέλα αλαγλσζηηθά θαη βνεζεηηθά βηβιία απφ ην 

1925-1926 ήηαλ:  

i. Σμ Αθθααδηάνζμ ηεχρνο Α΄ Ο Ήιηνο ηνπ Κξάηνπο, 

ii.  Αιθαβεηάξην ηεχρνο B΄  Παπακηραήι,  

iii. ην Αθθααδηάνζμ B΄ ηνπ Γ. Αλδξεάδε(πνπιηά θαη παηδηά),  

iv. Ζ Αοβή αλαγλσζηηθφ Β΄ ηάμεο Παπακηραήι-Βνπηπξά , 

v. Σα παζδζά αλαγλσζηηθφ Β΄ ηάμεο Κιεάλζνπο- Παπακαχξνπ, 

vi. Ο Ήθζμξ αλαγλσζηηθφ ηεο Γ΄  Παπακηραήι-Βνπηπξά, 

vii.  Οδφζζεζα αλαγλσζηηθφ ηεο Γ΄ Γεκνζζ. Αλδξεάδε Π. Παπαρξηζηνδνχινπ, 

viii. Γηγελήο Αθξίηαο Δ΄ ηάμε Καξθαβίηζα-Παπακηραήι, 

 Αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα Γ΄, Γ΄, Γ΄ & Γ΄ ηάμεο Δ Παπακηραήι.
173

 

ζνλ αθνξά ην γισζζηθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηνχζε, νθείιεη λα αλαθεξζεί πσο ε 

δεκνηηθή εηζήρζεη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία κέζσ ηεο κεηαξξπζκίζεσο ηνπ 1917, ε νπνία φξηδε 

πσο ηα αλαγλσζηηθά ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ ηάμεσλ θαη ηα βηβιία ηεο αξηζκεηηθήο φισλ ησλ 

ηάμεσλ, φθεηιαλ λα είλαη γξακκέλα ζε απηήλ, ζχκθσλα κε ην αλαγθαζηηθφ δηάηαγκα 2585 ηεο 

11
εο

 Μαΐνπ
174

. Σελ εθαξκνγή είρε αλαιάβεη νπζηαζηηθά ν Δθπαηδεπηηθφο κηινο κε αλψηαηνπο 

επφπηεο ηνλ Αιέμαλδξν Γεικνχδν θαη ηνλ Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε.  

Σν ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο κεηαξξχζκηζεο, ήηαλ πσο άθελε ειεχζεξνπο ηνπο 

ζπγγξαθείο ησλ αλαγλσζηηθψλ λα επηιέμνπλ ηελ χιε θαη ην ζέκα ηνπο.
175

 Οη γεληθέο γξακκέο 

                                                           
173Μπξζίλε Παπαδεκεηξίνπ & Παπακαχξνο, Σα παζδζά, Δθδφζεηο Γεκεηξάθνπ, Αζήλα 1924, ζ 

163. 
174 Γηάηαγκα 2585/11 Μαΐνπ 1917 – «Πενί δζδαηηζηχκ αζαθίςκ», ην νπνίν επηθπξψλεηαη κε Β.Γ. 

(ΦΔΚ 138/11 Ηνπιίνπ 1917). 
175 Άλλα Φξαγθνπδάθε, Δηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ ηαζ θζθεθεφεενμζ δζακμμφιεκμζ, άβμκμζ 

αβχκεξ ηαζ ζδεμθμβζηά αδζέλμδα ζημ ιεζμπυθειμ, Κέδξνο 1992, ζζ 35-36. 
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πνπ δίδνληαλ γχξσ απφ ηε ζπγγξαθή ησλ αλαγλσζηηθψλ πεξηνξίδνληαη ζην λα κελ ππάξρεη 

πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν γηα ηε ζξεζθεία, ηελ παηξίδα, ην πνιίηεπκα θαη ηα ρξεζηά ήζε, λα 

ζπλάδνπλ κε ηα αλαιπηηθά θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, λα είλαη γξακκέλα κε ζαθήλεηα. 

Σέινο, ην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ή φρη ην αλαγλσζηηθφ. Λίαλ ζπληφκσο 

θπθινθφξεζαλ Σα Φδθά Βμοκά θαη Σμ Αθθααδηάνζ κε ηνλ Ήιην. Σα θείκελα ησλ 

αλαγλσζηηθψλ αγαπήζεθαλ απφ ηα παηδηά, φρη κφλν ιφγσ ηεο γιψζζαο, γηαηί θπξίσο ήηαλ 

γξακκέλα κε κηα πξννδεπηηθή δηδαθηηθή πνπ δελ επηβαιιφηαλ θαη δελ εζηθνινγνχζε, αιιά θαη 

γηαηί δελ πεξηείραλ νχηε εζληθηζηηθέο νχηε ζενθξαηηθέο ηάζεηο, εκθπζψληαο φκσο ηελ αμία ηνπ 

λφκνπ θαη ηεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο ζηα παηδηά. 

Ζ εηζαγσγή απηψλ ησλ θαηλνηνκηψλ πξνθάιεζε πξνζθξνχζεηο
176

.  Καηά ηελ ππνπξγεία 

ηνπ Θεφδσξνπ Εαΐκε, ν ίδηνο νξίδεη επηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ε 

νπνία ην 1921 θαηαιήγεη ζε κηα αξλεηηθφηαηε θαη κεξνιεπηηθή έθζεζε εηο βάξνο ησλ βηβιίσλ, 

ε νπνία ζηειίηεπζε ηε δεκνηηθή γιψζζα, ην πξννδεπηηθφ πεξηερφκελν, ηα θνηλσληθνπνηεηηθά 

πξφηππα. Σέινο, ηνπο βάπηηζε θνκκνπληζηέο. πγθεθξηκέλα ζηε γιψζζα απνδηδφηαλ νη 

ραξαθηεξηζκνί ρπδαία, αθαιαίζζεηνο, καιιηαξή θαη θαηαθξίζεθε εληνλφηαηα πσο ηάρα δελ 

ηαίξηαδε κε ηε γιψζζα ησλ κνξθσκέλσλ ηάμεσλ ηεο θνηλσλίαο
177

. ε κηα επνρή φπνπ ην 

.Δ.Κ.Δ. έρεη ήδε απφ ην 1920 πξνζρσξήζεη ζηελ 3
ε
 δηεζλή, έρεη κεηαηξαπεί ζην λέν ηζρπξφ 

ηδενινγηθφ αληίπαιν ησλ δηαλννχκελσλ ηεο επνρήο, νδήγεζε ηελ επηηξνπή ζηελ απφθαζε λα 

θανχλ ηα αλαγλσζηηθά θαη λα απνινγεζνχλ ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο νη ππαίηηνη, κε 

απνηέιεζκα ηελ παχζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ δεθαηξηψλ αλαγλσζηηθψλ
178

. 

Ζ ζπγγξαθή ηνπ αλαγλσζηηθνχ Σα Παζδζά μεθηλά 2 ρξφληα κεηά ην γεγνλφο ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηηο 8/9/1922. Ζ Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή κε ηελ θαηαβαξάζξσζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, ελέηεηλε ηελ άζιηα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ε νπνία είρε πξνθιεζεί ιφγσ ησλ ζπλερψλ πνιέκσλ θαη ηεο ζπλερήο εηζξνήο 

πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα. Δπέθεξε σζηφζν δηφγθσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηνκέα, επηβνιή 

λέσλ θφξσλ, αχμεζε ηνπ ρξένπο ιφγσ ησλ δαλζεηζκψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη 

ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο
179

. Πξφθεηηαη γηα κηα επνρή 

φπνπ νη ηδενινγηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ζπληεξεηηθψλ θαη θηιειεπζέξσλ δηαλννπκέλσλ – 

εθπξνζψπσλ ηνπ αζηηθνχ ζρνιείνπ ζπλερίδνπλ κε ακείσην ξπζκφ. Αθνινπζεί ε ζηξαηησηηθή 

                                                                                                                                                                                   
 
176 Αρηιιέαο Γ. Καςάιεο, πμθζηά εβπεζνίδζα: εεζιζηή ελέθζλδ ηαζ ζφβπνμκδ πνμαθδιαηζηή, 

Έθθξαζε, Αζήλα 2008, ζ 55.  
177 φ.π.  ζ 64. 
178 Υαξάιακπνο Ννχηζνο, Ηζημνία ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ζδεμθμβία, υρεζξ ημο Μεζμπμθέιμο, 

Δθδφζεηο ν πνιίηεο, Αζήλα 1990, ζ 148. 
179 φ.π.  ζ 68. 
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θπβέξλεζε ηπιηαλνχ Γνλαηά θαη Πιαζηήξα, ε πηψζε ηεο θαη ε αλαθήξπμε ηεο δεκνθξαηίαο 

ην 1924. Σφηε επαλέξρεηαη ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζηελ πξσζππνπξγία, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπαγφηαλ θαη ηελ επάλνδν ησλ δεκνηηθηζηψλ Γιελνχ, Σξηαληαθπιιίδε, Γεικνχδνπ ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα
180

. ηηο 20 Οθησβξίνπ ηνπ 1923 επαλαθπθινθνξνχλ ηα αλαγλσζηηθά 

ηεο δεκνηηθήο, ηα νπνία είραλ απνζπξζεί ζχκθσλα κε ηελ αξλεηηθφηαηε παξνπζίαζε ηνπο εθ 

ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία νξίζηεθε απφ ηνλ ηφηε ππνπξγφ παηδείαο Θεφδσξν Εαΐκε. Απφ ην 1923 

ινηπφλ έρνπκε μαλά σο επίζεκε ηάζε ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία ηε δεκνηηθή. Με ην λφκν 

3180/1924 επαλέξρνληαη νη παιαηέο κεηαξξπζκίζεηο ησλ θηιειεπζέξσλ κε θάπνηεο πξνζζήθεο, 

φπσο ε επέθηαζε ηεο δεκνηηθήο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηελ εηζαγσγή 

ησλ βνεζεηηθψλ θαη ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Σν αλαγλσζηηθφ, παξάιιεια, 

απνηειεί πξντφλ ηνπ παηδαγσγηθνχ ξεχκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο, ηελ νπνία άιισζηε, ε κηα εθ 

ησλ ζπγγξαθέσλ, εηζήγαγε ζηελ Διιάδα κε ην ηξίηνκν έξγν ηεο. Αο δνχκε ινηπφλ ζε πνηα 

ζεκεία αληηθαηνπηξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη ην βηβιίν 

είλαη εηθνλνγξαθεκέλν, ζχκθσλα κε ηελ ζεκειηψδε αξρή ηεο Νέαο αγσγήο πεξί 

εηθνλνγξάθεζεο ησλ βηβιίσλ, ηδίσο ησλ αλαγλσζηηθψλ ησλ πξψησλ ηάμεσλ. Θεσξνχληαλ, πσο 

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ζην καζεηή λα ζειήζεη λα δηαβάζεη, φζα απνηππψλνληαη ζηηο εηθφλεο, 

θαη ηνπ εγείξεη ηελ επηζπκία λα γξάςεη
181

.
 
  

Γηα ηε Νέα αβςβή, έρεη κεγάιε ζεκαζία, λα ρεηξίδεηαη άλεηα ην παηδί ηελ ιδηνζηή ημο 

βθχζζα, δδθαδή ηδ δδιμηζηή ηαζ ιυκδ αοηή απυ ημ κδπζαβςβείμ έςξ ημ πακεπζζηήιζμ ηαζ υπζ ηα 

δζάθμνα ζοκμκεοθεφιαηα
182

. Κη απηφ λα ζπκβαίλεη ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ φζν θαη ζην γξαπηφ 

ιφγν, θαζψο απηφ είλαη ην κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ παηδηνχ θαη ην κέζν έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Αο δνχκε ηελ παξνπζίαζε ηνπ λένπ απηνχ αλαγλσζηηθνχ ζην 

Γζδαζηαθζηυκ Βήκα, επίζεκν φξγαλν ηεο δηδαζθαιηθήο νκνζπνλδίαο λα θάλεη κηα ζχληνκε 

παξνπζίαζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θαη ησλ θξηηηθψλ πνπ εμέιαβε ζην ηεχρνο ηεο  15
εο

 Απγνχζηνπ 

ηνπ 1924: «Νέν ἀκαβκςζηζηυ ηῆξ Β'. ηάλδξ ημῦ Γειμηζημφ. Μπαίκεζ ἀπυ ημκ ἐνπυιεκμ 

επηέιανζμ ζηά ζπμθεῖα. οββναθεῖξ ημῦ εἶκαζ ή Γζξ Μονζίκδ Κθεάκεμοξ, Γζεοεφκηνζα ημῦ 

ἀκχηενμο ηιήιαημξ Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβῶκ Καθθζεέαξ ηαί ὁ η. Μζπ. Παπαιαφνμο, 

ὑπμδζεοεοκηήξ Μαναζθείμο Γζδαζηαθείμο Ἀεδκῶκ ηαί Γζεοεοκηήξ ημῦ πενζμδζημῦ 

≪’Επγαζία».Οἱ ζοββναθεῖξ εέθδζακ ιε ημ αζαθίμ ημοξ κά δχζμοκ ζηα 'Δθθδκυπμοθα ἕκα 

πνςηυηοπμ ἀκαβκςζηζηυ, ζφιθςκα ιε ηζξ κεχηενεξ παζδαβςβζηέξ ηαί δζδαηηζηέξ ἀνπέξ .. Γζ‟ 

                                                           
180 Υαξάιακπνο Ννχηζνο, Ηζημνία ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ζδεμθμβία, υρεζξ ημο Μεζμπμθέιμο, 

Δθδφζεηο ν πνιίηεο, Αζήλα 1990, ζζ 43 - 44. 
181 Αρηιιέαο Γ. Καςάιεο, ρνιηθά εγρεηξίδηα: ζεζκηθή εμέιημε θαη ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή, 

Έθθξαζε, Αζήλα 2008, ζ 66. 
182 Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ,  Νέα Αβςβή, εεςνία ηαζ ιέεμδμζ Σφκνο Α,  Αζήλα 

1952,   ζ 39. 
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αοηυ ηά «Παζδζά» δεκ ἕπμοκ ηαιιζα ζπέζδ ιε ηά ἀκαβκςζηζηά πμο ηοηθμθμνμφκ ὡξ ζήιενα. Σά 

«Παζδζά» εἶκαζ ἕκα ἀκάβκςζια πμο πναβιαηεφεηαζ ηή γςή ηῶκ παζδζῶκ ηῆξ θζηίαξ ηῆξ Β' ηάλδξ 

ημῦ Γδιμηζημφ. ’ηεῖ ιέζα αθέπεζ ηακέκαξ ηδκ πναβιαηζηή γςή ηῶκ παζδζχκ ιέ ηζξ δζάθμνεξ 

ηάζεζξ ηῶκ. ‟Δδχ ηζ‟ εηεῖ πανμοζζάγεηαζ ηαί ή γςή ηῶκ ἐκδθίηςκ ιά πάκηα ιέ ηνυπμ πμφ ημκ 

ἀκηζθαιαάκεηαζ ή παζδζηή δζακμδηζηυηδηα Συ δεφηενμ παναηηδνζζηζηυ ημῦ αζαθίμο εἶκαζ ὅηζ 

ἀκαπηφζζεζ ηαί πνμάβεζ ηδκ ἀβάπδ πνμξ ηήκ ἑθθδκζηή θφζδ ηαί ηδκ ἑθθδκζηή γςήξ ηδκέξ ηῆξ 

ηαεδιενζκήξ γςῆξ ζέ ὅθεξ ηῆξ  ηζξ έηδδθχζεζξ ζηζξ πυθεζξ ηαζ ηά πςνζά ηῆξ θθάδαξ 

πανμοζζάγμκηαζ ηαί πενίβνάθμκηαζ ιε ἕκα ροπμθμβζηά εειεθζςιέκμ, ιά ζοβπνυκςξ ηαί 

ζοκανπαζηζηυ ηνυπμ, πμφ βεκκᾶ ηήκ αβάπδ ζημ ἑθθδκζηυ πςνζυ, ηυ ἑθθδκζηυ αμοκυ, ηά ἑθθδκζηά 

ἕεζια.‟Ακηί κά ηάιςιε έιεῖξ ηνζηζηή ζημ πνςηυηοπμ αοηυ αζαθίμ, άθήκμιε ηαθφηενα κά ιίθήζῃ ή 

ηνζηζηή ‟Δπζηνμπή ημῦ ηπαζδεοηζημφ οιαμοθίμο. ηδκ εζζδβδηζηή ηῆξ ἔηεεζδ βζἀ ηυ αζαθίμ 

αοηυ, βνάθεζ:    

«Ὁζ εἰζδβδηαί άπμαθέπμκηεξ εἰξ ημ ὅηζ ηυ ὑπυ ηνίζζκ ἀκαβκςζηζηυκ ηάικεζ ἕκ βεκκαῖμκ αῆια 

πνμζ ηα ἑιπνυξ ἑκ ζοβηνίζεζ πνμξ ηα ζοκήεδ ἀκαβκςζηζηά, πανμοζζάγμοκ γςκηακά ηαί 

ιμνθςηζηά ημιιάηζα ηῆξ γςῆξ ηῶκ ιζηνῶκ, βναιιέκα ιέ δφκαιζκ ηαί θοζζηυηδηα ηαί πάνζκ, 

πνμζέηζ δε ιέ πνςημηοπίακ, ιέ εὐζοκεζδδζίακ ηαί δζανηῆ ἀπυαθερζκ εἱξ ηήκ ροπήκ ηῶκ παζδζῶκ, 

πνμηείκμοκ, ὅπςξ ηυ ὑπυ ηνίζζκ αζαθίμο ηφπῃ έβηνίζεςξ ημῦ ‟Δηπαζδεοηζημφ οιαμοθίμο.» 

Σέημζμ εἶκαζ ηυ ἀκαβκςζηζηυ «ηα παζδζά». Μᾶξ  θαίκεηαζ υηζ ιπνμζηά ζέ ηέημζα επίζδιδ ηνζηζηή 

πενζηηεφεζ ηάεε ἄθθδ .Θα ηοηθμθμνήζῃ εἰξ ηυ ηέθμξ  Αὐβμφζημο ιέ εαοιάζζμ πνςιαηζζηυ 

ἐλχθοθθμ ημῦ γςβνάθμο η. II. Ρμφιπμο άπυ ηυκ‟Δηδμηζηυκ μἶημκ Γδιδηνάημο.
183

». 

Αο πεξάζνπκε ηψξα ζην αλαγλσζηηθφ Ζ Υανά ημο παζδζμφ, ην νπνίν είλαη πλεπκαηηθφ 

ηέθλν ακηγψο ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ. Σν αλαγλσζηηθφ δηαζέηεη πινχζηα 

εηθνλνγξάθεζε απφ ηνλ Μάξην Αγγειφπνπιν, νπνίνο ππήξμε γλσζηφο ηφζν σο ζθελνζέηεο ηεο 

επνρήο αιιά θαη ζθηηζνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο Διεχζεξν βήκα, αιιά θαη γηα ηελ ελαζρφιεζε 

ηνπ κε ηελ πνίεζε θαη ηε ινγνηερλία. Ζ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη ππθλή, κε ηηο 

εηθφλεο λα θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αηζζεηηθήο πνηφηεηαο θη απεηθφληζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο-κεγάιν δεηνχκελν ελ γέλεη ζηα εγρεηξίδηα. Δηθφλεο πνπ είηε πξνεγνχληαη είηε 

έπνληαη ή θαη ελζσκαηψλνληαη ζην θείκελν. Οη εηθφλεο βνεζνχλ ην καζεηή λα ραιαξψζεη απφ 

ην θείκελν ελψ ζπλάκα θαζηζηνχλ ην θείκελν πην ελδηαθέξνλ γηα ην καζεηή, δίλνληάο ηνπ 

θίλεηξν λα δηαβάζεη θαη ζαθψο βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ. 

Θεσξείηαη πνιιέο θνξέο a priori δεδνκέλν πσο νη εηθφλεο είλαη ζαθείο σο πξνο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ πεξηγξάθνπλ θαη πσο ην ζέκα πνπ απεηθνλίδνπλ γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ 

φια ηα παηδηά, κε ηελ ζθέςε φηη ηα παηδηά εζίδνληαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε λνεκάησλ απφ 

                                                           
183 Γηδαζθαιηθφλ βήκα, αξηζκφο 1, 15 Αχγνπζηνπ 1924 ζ 8.  
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κηθξή ειηθία. Οη εηθφλεο ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο κειέηεο επηηεινχλ ζηα θείκελα ηηο εμήο 

ιεηηνπξγίεο:  

i. Γηαθνζκεηηθή ιεηηνπξγία. 

ii. Λεηηνπξγία παξνπζίαζεο . 

iii. Λεηηνπξγία νξγάλσζεο . 

iv. Δξκελεπηηθή ιεηηνπξγία 

v. Λεηηνπξγία κεηακφξθσζεο
184

 

Σν αλαγλσζηηθφ εθδφζεθε ην 1934 απφ ηηο εθδφζεηο Ησάλλεο Κνιιάξνο & ΗΑ, 

Βηβιηνπσιείν ηεο Δζηίαο θαη απηφ πξννξηζκέλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β δεκνηηθνχ, κε ηελ 

πξψηε έθδνζε λα θηάλεη ηα 20000 αληίηππα. Δλ αληηζέζεη, ινηπφλ, κε ην αλαγλσζηηθφ Σα 

Παηδηά, ην νπνίν γξάθηεθε ζε κηα πεξίνδν επλντθή γηα ηε δεκνηηθή ζην αλαγλσζηηθφ απηφ 

ζπλέπεζε κηα ζπγθπξία αξλεηηθή, θαζψο έρνπκε επηβεβιεκέλε παξνπζία ηεο θαζαξεχνπζαο 

θαη άξζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1929-1931, πνπ πξνσζνχζαλ 

ηφζν ηελ εμάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ηελ κηθηή εθπαίδεπζε. Δλψ παξάιιεια, 

άθελαλ θαη κεγάιεο ειεπζεξίεο γηα ηε δηδαθηέα χιε, κε ην ππνπξγείν λα εγθξίλεη αξθεηά 

βηβιία γηα θάζε κάζεκα. Οη χιινγνη ήηαλ ππεχζπλνη λα επηιέγνπλ έλα βηβιίν χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηνπ εθάζηνηε δηδάζθνληα.  

ιεο απηέο νη θαηλνηνκίεο άξζεθαλ κνλνκηάο κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

Λατθνχ θφκκαηνο, ηνπ  Παλαγή Σζαιδάξε. Ο ππνπξγφο παηδείαο  Θφδσξνο Σνπξθνβαζίιεο 

δήισλε: « εα εεςνήζς ἑιαοηυκ εὐηοπῆ .. κα ζοκηεθέζς ὄπζ εἰξ ιεηαννοειίζεζξ πνμμδεοηζηάξ ἐκ 

ηῆ ἐηπαζδεφζεζ, ἀθθά ἀκ ηαημνεχζς ηαζ ζηαιαηήζς ηδκ ἐηπαίδεοζζκ ἀπυ ημκ ὁθζζεδνυκ ἀοηυκ 

ηαηήθμνμκ, εἰξ ημκ ὁπμῖμκ ηδκ ὤεδζακ μἱ πενίθδιμζ ιεηαννοειζζηαί..
185

» 

Σν αλαγλσζηηθφ ηεο Κιεάλζνπο εγθξίζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1934 γηα κηα ηεηξαεηία, 

ηελ ίδηα πεξίνδν εγθξίζεθαλ, Ὁ ηαθυξ δνυιμξ ησλ Γξεγνξίνπ Ξελφπνπινπ θαη Γ.Κνληδηάξε, Οἱ 

Ἱζημνίεξ ηνπ Αξηζηνηέιε Κνπξηίδε, ηα Κνζκμθμφθμοδα ησλ Αξζηλφεο Σακπαθνπνχινπ θαη 

Θεψλεο Γξαθνπνχινπ( Μπξηηψηηζζα). 

Απφ ηα γισζζηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαληνχκε θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ θαη καο 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ, είλαη επαλαιακβαλφκελα γξακκαηηθά θαηλφκελα ηεο θαζαξεχνπζαο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζην αλαγλσζηηθφ φπσο παξαδείγκαηνο ράξε νη ρξνληθέο απμήζεηο ζηνπο 

                                                           
184 Αρηιιέαο Γ. Καςάιεο, πμθζηά εβπεζνίδζα: εεζιζηή ελέθζλδ ηαζ ζφβπνμκδ πνμαθδιαηζηή, 

Έθθξαζε, Αζήλα 2008, ζ 168. 
185 Αιέμεο Γεκαξάο, Ηζημνία ηδξ κεμεθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ: ημ "ακαημπηυιεκμ άθια": ηάζεζξ ηαζ 

ακηζζηάζεζξ ζηδκ εθθδκζηή εηπαίδεοζδ, 1833-2000/ Αιέμεο Γεκαξάο, Μεηαίρκην, Αζήλα 2013, ζ 

203. 
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ηζηνξηθνχο ρξφλνπο ( πρ ἐζθφξπηζε, ἐπέξαζε, ἐραηξέηεζε ζην θείκελν Ἡ Αοβή
186

). Δπίζεο 

παξαηεξνχληαη ην θιεηηθφ ζαπκαζηηθά ὤ (πρ ὧ εαθαζζζκμί, ὧ πμοθζά ζηελ Απγή
187

 ) αιιά θαη 

επαηλεηηθά ζαπκαζηηθά φπσο ην εὖγε, ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο ζηα 

θείκελα(«εὖγε ζαο»ζην θείκελν Ἡ Υάζδς
188

 ). πρλή είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ ἦημ θαη ἦζαλ 

Παξαηαηηθφ ηνπ εἰκί. Καη ζπληαθηηθά παξαηεξνχκε ην θαηλφκελν ηεο θξάζεο ( υπςξ κἆκαζ, 

ηαἆθθμ). Δμίζνπ ζπρλή, ε παξνπζία ηεο αξραηνπξεπνχο γεληθήο δηαηξεηηθήο θαη γεληθήο 

θηεηηθήο πρ μἱ δζημί ηῶκ,  ἑηηθδζία ηῶκ. Απηφ ζαθψο δελ ζπλεπάγεηαη φηη εθιείπνπλ ηα 

ζηνηρεία δεκνηηθήο, κάιηζηα ζε πνιιά ζεκεία παξαηίζεληαη πνηήκαηα ζε δεκνηηθή ή 

απνζπάζκαηα απφ δεκνηηθά ηξαγνχδηα, θαη είλαη ηα εμήο: Ἡ ρξπζή ηακηήθα, Γυκζα πεθζδυκζα, 

Υεθζδμκάηζ ιμο βμνβυ, Μμο παναββεζθε ημ Ἀδδμκζ, Σχνα Δίκ Απνίθδξ ηαζ πανά, απφζπαζκα απφ 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη γηα ηελ ενξηή ησλ Βαΐσλ θαη γηα ηελ Λακπξή, Όθα ηα ιζηνά ημνίηζζα, Σα 

ηααμφνζα ηάκμοκ βάιμ, ,‟ αζδιέκζα αάνηα ιπήηα. Παξαηεξνχκε επίζεο πσο ζην θείκελν 

ππάξρνπλ πνηήκαηα ηνπ θσηηζκέλνπ Γεκνηηθηζηή θαη ζπγγξαθέα ηνπ αλαγλσζηηθνχ Σα Φδθά 

Βμοκά Εαραξία Παπαλησλίνπ ζε δεκνηηθή :Σζζνζηνυ, Σα βαηάηζα, Οἱ δομ θίθμζ, Ὁ ηυημναξ. Ζ 

Μπξζίλε ζην αλαγλσζηηθφ πεξηιακβάλεη θαη πνηήκαηα αλαγλσξηζκέλσλ ινγνηερλψλ ηεο 

επνρήο ηεο φπσο ην Ένπεηαζ μ παηέναξ ηνπ Γεψξγηνπ Βηδπελνχ, Σμ πςνζυ, θαη Σμ Γέκηνμ ηνπ 

Γ.Γξνζίλε, Πνςημιαβζά ηνπ Ησάλλε Πνιέκε, Θενζζιυξ ηνπ ,πεξάληζα. ην αλαγλσζηηθφ 

βιέπνπκε λα θπξηαξρνχλ πνιιά πνηήκαηα ηεο ίδηαο ηεο ζπγγξαθέσο: Μέζα ιμο ηθείκς, 

Πνςημανυπζα, Σμ ηέκηδια, Ἡ πνμζεοπή ημῦ παζδζμφ, Ἡ ανμπή, Ἡ ημῦηθα ιμο, Μζηνμφθα πηίγς 

ιζα θςθζά, Σα ημημπμοθάηζα, Οἱ πάπζεξ, Ἀκειυιοθμξ, Σζ είιαζ;. ε θάζε πεξίπησζε πξφθεηηαη 

γηα πνηεκαηάθηα εχιεπηα γηα ηα παηδηά ηα νπνία είλαη θη ν άκεζνο απνδέθηεο, γξακκέλα ζην 

πιαίζην ηεο παξαδνζηαθήο νκνηνθαηάιεθηεο πνίεζεο θαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο παξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ.  

 

4.2  Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΩΜΑΣΟ 

ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ αλαγλσζηηθνχ Σα παζδζά, ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο 

ζην ίδην ην ζρνιείν, ζηε δηδαζθαιία, ζηα παηρλίδηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ζηε δαζθάια. ε 

πνιιά ζεκεία κάιηζηα ε δαζθάια είλαη εθεί γηα λα θαζνδεγήζεη, γηα λα πξνηείλεη έλα παηρλίδη, 

νπζηαζηηθά λα δεκηνπξγήζεη έλα βίσκα θαζψο εθείλε δχλαηαη λα αλαγλσξίζεη ην ζπιινγηθφ 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη λα ηα θαηεπζχλεη φπσο ζην δηήγεκα Πενίπαημξ, ρσξίο φκσο λα 

                                                           
186 Μπξζίλε Παπαδεµεηξίνπ - Κιεάλζνπο, Ζ πανά ημο παζδζμφ: ακαβκςζηζηυ βζα ηδ Β΄ 

∆δµμηζημφ, Δλ Αζήλαηο 1936, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηία, ζ 3. 
187 φ.π. ζζ 3-4. 
188 φ.π. ζ 19. 
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ηνπο αζθεί θάπνηα ςπρνινγηθή πίεζε, πάληα θαηά ην δεηνχκελν ηεο Νέαο Αγσγήο. Δίλαη ην 

πξφηππν δαζθάινπ φπσο ην φξηδε ε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ήδε απφ ην 1913 «  

πνμζςπζηυηδξ ημῦ δαζηάθμο ἀπμηεθεῖ ημκ ἰζπονυηενμηαημκ πανάβμκηα ηαζ ἐκ ηῆ ἀβςβῆ ηαζ ἐκ ηῆ 

δζδαζηαθίᾳ.
189

». Δίλαη εθείλε πνπ ληψζεη ηη ρξεηάδνληαη ηα παηδηά, κε ηελ ςπρνινγηθή αξσγή 

ηεο δεκηνπξγεί έλα θιίκα αηζηφδνμν θαη ραξνχκελν. Παξάιιεια, ηνπο δίδεη ηξνθή γηα ζθέςε 

φπσο ζην δηήγεκα Μέζα ζηδκ ηάλδ, φπνπ ε δαζθάια μππλά ην θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ γηα ην παηδί πνπ αλαγθάδεηαη λα εξγαζηεί, ην αλαγάγεη ζην πιαίζην γεληθφηεξεο 

θαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ θαη ηνπο δίλεη ην εξέζηζκα κέζσ εξσηήζεσλ θαη ππνδείμεσλ λα 

αλαδεηήζνπλ κφλα ηνπο ηξφπνπο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο πξφζθπγεο . Απηφ πνπ παξνπζηάδεη ην 

αλαγλσζηηθφ, είλαη κηα κνξθή θνηλσληθνχ βηψκαηνο κε αθνξκή γεγνλφηα ηνπ άκεζνπ 

παξειζφληνο. πλάκα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη σο ηζηνξηθφ βίσκα πξνεξρφκελν απφ ην 

παξειζφλ θαη ην νπνίν ζηνρεχεη ζην κέιινλ, φπσο φια ηα βηψκαηα απηνχ ηνπ είδνπο.  

Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην έρεη πάληα σο ζθνπφ λα παξνπζηάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηα 

παηδηά ή έζησ λα ηνπο δψζεη κηα αδξή εηθφλα θαη λα ηα ελεκεξψζεη. Δδψ ε Κιεάλζνπο 

ρξεζηκνπνίεζε άςνγα ηηο ππάξρνπζεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ ηφζν πξφζθαηε έιεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ ζηε ρψξα, ψζηε γηα λα γίλεη νηθείν ην βίσκα γηα ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο ησλ 

δηεγεκάησλ θαη γηα λα κηκεζνχλ ή λα επηδνθηκάζνπλ ην πξφηππν ησλ παηδηψλ ηνπ δηεγήκαηνο. 

ιε απηή ε ηζηνξία μεθίλεζε κε αθνξκή ην θησρφ παηδί πνπ πνπιά θνπινχξηα θαη δελ κπνξεί 

λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα, ζπλαληψληαο ηελ ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε σο ιαλζάλνλ 

αίηεκα. Ζ ηζηνξία απηή, ελ ηέιεη καο νδεγεί, ζηελ παξνπζίαζε ελφο θαιιηηερληθνχ βηψκαηνο, 

κηαο παξάζηαζεο, κε ρνξφ θαη κνπζηθή.  

Σα θείκελα ηνπ αλαγλσζηηθνχ βιέπνπκε φηη αληινχλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θη 

εκπεηξία ησλ παηδηψλ παξαδείγκαηνο ράξηλ κηα ζρνιηθή γηνξηή είλαη πηζαλφ λα νξγαλσζεί ζε 

νπνηνδήπνηε ζρνιείν ηεο επνρήο ή ε πξνεηνηκαζία γηα ηηο Απνθξηέο πνπ ζπλαληνχκε ζην 

νκψλπκν δηήγεκα. Με ηε ρξήζε ησλ θαζεκεξηλψλ απηψλ εκπεηξηψλ απνζθνπεί ζην λα 

πξνθιεζεί ζην παηδί αγάπε γηα ην βηβιίν. Ο κεγαιχηεξνο ζηφρνο ησλ αλαγλσζηηθψλ ησλ 

πξψησλ ηάμεσλ δελ είλαη κφλν ε εθκάζεζε αλάγλσζεο θαη γξαθήο, αιιά θπξίσο ε θαιιηέξγεηα 

ηεο θηιαλαγλσζίαο.
190

 

                                                           
189 ήθεο Μπνπδάθεο, Δηπαζδεοηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ ζηδκ Δθθάδα: πνςημαάειζα ηαζ 

δεοηενμαάειζα βεκζηή ηαζ ηεπκζημεπαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ: εζζδβδηζηέξ εηεέζεζξ εηπαζδεοηζηχκ 

κμιμζπεδίςκ, ζογδηήζεζξ ζηδ Βμοθή, ζπυθζα/ ήθδξ Μπμογάηδξ, Αζήλα: Gutenberg 1994-1995 ζ 

36. 
190 Αρηιιέαο Γ. Καςάιεο, πμθζηά εβπεζνίδζα: εεζιζηή ελέθζλδ ηαζ ζφβπνμκδ πνμαθδιαηζηή, 

Δθθξαζε, Αζήλα 2008, ζ 132. 
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Δπίζεο, κέζα απφ ηα δηεγήκαηα πξνβάιιεηαη ε ζπιινγηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία ησλ 

παηδηψλ φπσο ζην δηήγεκα Οἱ Καθμί οκενβάηεξ. Πξφθεηηαη γηα κηα αλαπαξάζηαζε βηψκαηνο 

ζηελ ηάμε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ νηθνδνκηθνχ, φπσο ην βαθηίδεη ζην β ηφκν ηεο Νέαο Αγσγήο 

ε Μ.Κ.Π.. ε απηφ ην ζεκείν ην θείκελν εμππεξεηεί δχν ζθνπνχο, αθελφο πξνβάιιεη ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, δειαδή ηε ζσζηή ηξηβή ηνπ παηδηνχ κε ηελ 

θνηλσλία, ηελ νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσλία ηε δεκηνπξγία εζηθήο ζπλείδεζεο, ε 

νπνία απνηειεί θχξην ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο θπξίσο ζην δεκνηηθφ. Αθεηέξνπ, πξνβάιιεη 

πφζν δεκηνπξγηθφ θαη επράξηζην είλαη έλα θαιιηηερληθφ νπζηαζηηθά βίσκα ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζηάδηα ηνπ βηψκαηνο, δειαδή ηφζν ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο, ην πιάλν 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ελήξγεζαλ ηα παηδηά ηεο ηζηνξίαο φζν θαη ηελ πινπνίεζε θαη 

παξνπζίαζε ηνπ παξνπζηάδνληάο ην ζαλ παηρλίδη ζηελ απιή. Αλάκεζα ζηα δηεγήκαηα 

ππάξρνπλ θαη παξακχζηα φπσο ην λ.14 Παναιφεη, πνπ απνηειεί ην πην θπζηθφ θαη πξσηφγνλν 

βίσκα γηα ηνλ καζεηή, θαζψο είλαη ηδηαηηέξσο αγαπεηφ απφ ηα παηδηά θαη είλαη θνληά ζηα 

βηψκαηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ε παξνπζίαζε κέζσ ησλ 

δηεγεκάησλ ησλ εθδξνκψλ, κηθξψλ ηαμηδηψλ ησλ παηδηψλ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο κε ζθνπφ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δσή ζηνλ ηφπν ηνπο, ηα δηάθνξα 

επαγγέικαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα, πνπ αθνξά ζηελ κέζνδν βησκάησλ ζηε κέζε 

εθπαίδεπζε, αιιά εδψ πξνβάιιεηαη ζηα παηδηά κέζσ ησλ θεηκέλσλ ζηνλ ειαηψλα, ην ιάδη, ζην 

ειαηνηξηβείν, φπνπ δείρλεη φιν ηνλ θχθιν ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ηεο ειηάο κέρξη ηε 

κεηαηξνπή ηνπ ζε ειαηφιαδν. 

 

4.3 ΣΔΡΔΟΣΤΠΑ ΦΤΛΟΤ 

Καη’ αξράο σο ζηεξεφηππν νξίδνπκε κηα γελίθεπζε, κηα εηθφλα πνπ καο δεκηνπξγείηαη 

γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ καο θαη 

θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο καο. Με απνηέιεζκα λα θξίλνπκε ην άηνκν φρη σο άηνκν, αιιά σο 

κέινο κηαο νκάδαο είηε είλαη θπιεηηθή είηε ζξεζθεπηηθή είηε εζληθή θιπ .
191

 Σν ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ππήξμε αλέθαζελ έλα απφ ηα θπξηφηεξα εθπαηδεπηηθά κέζα θαη ν καζεηήο πάληα 

αζρνινχληαλ κε απηφ θαη ζην ζρνιηθφ ρψξν, αιιά θαη ζην ζπίηη, ρσξίο λα δηαζέηεη νπδεκία 

θξηηηθή ζθέςε απέλαληί ηνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηα πξψηα αλαγλσζηηθά ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

ηελ πξψηε επαθή ζην παηδί κε ην γξαπηφ ιφγν, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα θαζίζηαληαη 

επθνιφηεξα δέθηεο ησλ κελπκάησλ. χκθσλα κε ηελ Άλλα Φξαγθνπδάθε « Σα ακαβκςζηζηά 

                                                           
191 Νηθφιανο Καηζεξφγινπ Σα παζδζά ηαζ ηα ημνίηζζα ζηα ακαβκρζηζηά « Ζ βθχζζα ιμο» ημο 

Γδιμηζημφ ζπμθείμο, Θεζζαθμκίηδ 2010, ζζ 15 -16. 
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είκαζ βζα ημ δδιμηζηυ ζπμθείμ ηα ααζζηυηενα βζα ηδ δζαιυνθςζδ. Όπζ ιυκμ ηδ βθςζζζηή, αθθά, 

υπςξ βνάθμοκ υθα ηα ακηίζημζπα κμιζηά ηείιεκα βζα ηδκ δεζηή, ενδζηεοηζηή ηαζ εεκζηή ημοξ 

δζαιυνθςζδ.»
192

 Σν ζρνιείν είλαη ππεχζπλν θαη γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, δειαδή 

γηα λα απνθηήζεη ην παηδί φιεο εθείλεο ηηο γλψζεηο θαη αμίεο πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ.
193

  Δπνκέλσο, ηα παηδηά καζαίλνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ θχινπ ηνπο κέζα απφ ηα βηβιία. Ζ δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ ξφισλ γίλεηαη 

κέζα απφ ηα δηαθνξεηηθά επίζεηα πνπ απνδίδνληαη ζηα θνξίηζηα θαη ζηα αγφξηα αληίζηνηρα, 

ζηα δηαθνξεηηθά παηρλίδηα, ζηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο απνδίδνληαη. Μέζα απφ 

ην αλαγλσζηηθφ Σα παζδζά, αλ θαη ππάξρεη ηζφηεηα θαη ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ, ελέρνληαη 

ζηεξεφηππα θχινπ φπσο ηνπ θνξηηζηνχ πνπ παίδεη κε θνχθιεο, πνπ ζέιεη ε θνχθια ηεο λα ηε 

θσλάδεη κακά θαη εθείλε ηελ θξνληίδεη. Απηφ ην ζπλαληνχκε θαη ζην πνηεκαηάθη  Πνμζεοπή 

ημο ιζηνμφ ημνζηζζμφ « Κάιε  ημφηθα ιμο κα βίκεζ πζμ ιεβάθδ κα ιε θςκάγεζ ηαζ ιαιά». 

Τπάξρεη θαη έλα νιφθιεξν δηήγεκα αθηεξσκέλν ζην παηρλίδη ηνπ θνξηηζηνχ κε ηηο θνχθιεο, 

φπνπ ην θνξίηζη παξνπζηάδεηαη λα αθηεξψλεη πνιχ ρξφλν, αθνινπζψληαο ζρεδφλ κηα 

ηεξνηειεζηία γχξσ απφ ηελ πεξηπνίεζε ηνπο φπνπ ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη «ὅθεξ ηζξ ημφηθεξ ηῆξ 

ηζξ ἀβαπά ημ ἵδζμ  Φςημφθα βζαηί ὅθεξ εἶκαζ παζδζά ηῆξ
194

». Δπίζεο ζην αλαγλσζηηθφ, ε κηθξή 

εξσίδα ε Φσηνχια, φηαλ ν θίινο ηεο Γηψξγνο ρηππά ζθαξθαιψλνληαο ζην δέλδξν, εθείλε κε 

πνιχ ραξά γίλεηαη ε δαζθάια ηνπ « ἡ Φςημφθα ηαεζζιέκδ ημκηά ζημ Γζῶνβμ, ζμαανή ζα 

ιεβάθδ ημπέθα, ἀνβά ἀνβά ηαζ ιε ηάλδ ἀνπίγεζ κα ἐλεηάγεζ πνχηα ηζ δζάααζε ὁ Γζῶνβμξ ηδκ 

ιένα. Ὕζηενα ημῦ ἐλδβεί ημ παναηάης ιάεδια ὅπςξ ημ ἐλήβδζε  δαζηάθζζζα ζημ ζπμθεῖμ.
195

 

Μέζα απφ ην αλαγλσζηηθφ, άξξεηα πξνβάιιεηαη ν ξφινο ηνπ θνξηηζηνχ σο απξηαλήο κεηέξαο 

ή σο απξηαλήο δαζθάιαο, θαζψο είλαη κηα εξγαζία άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θξνληίδα θαη 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο. Σν θνξίηζη επίζεο είλαη 

επηθνξηηζκέλν απφ λσξίο κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, βνεζψληαο έζησ ηε κεηέξα: « Ἡ ιδηένα 

ημῦ  Γζχνβμο ηαζ  ἀδεθθή ημῡ  Μανίηα δμοθεφμοκ ἀπυ ημ πνςί . ζθμοββάνζζακ ηζξ ηάιανεξ 

ηαζ ἔπθοκακ  ηαζ ηα πανάεονα. Ἄια ζηεβκχζμοκ, εα ζζβονίζμοκ ημ ζπίηζ βζα ημ πεζιῶκα.
196

»  

Δπίζεο παξαηεξείηαη ε ρξήζε ππνθνξηζηηθψλ γηα ηα θνξίηζηα, ε κηθξή εξσίδα ζε φιν ην 

αλαγλσζηηθφ αλαθέξεηαη σο Φσηνχια ή αθφκε θαη ζην παξακχζη πνπ αθεγείηαη ε γηαγηά ηεο 

                                                           
192 Άλλα Φξαγθνπδάθε Σα ακαβκςζηζηά αζαθία ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο , ζδεμθμβζηυξ 

πεζεακαβηαζιυξ ηαζ παζδαβςβζηή αία, Θειέθζμ, Αζήλα 1979, ζ 11. 
193 Hughes, M,& Kroehler Κνηλσληνινγία: νη βαζηθέο έλλνηεο, Κξηηηθή, Αζήλα 2007, ζζ 160-

215. 
194Μπξζίλε Παπαδεκεηξίνπ -  Κιεάλζνπο,    -Μ. Παπαµαχξνο,  .  (1925).  Σα  παζδζά:  

αλαγλσζηηθφ  γηα  ηε  Β΄∆εµνηηθνχ, Αζήλα: Δθδνηηθφο Οίθνο ∆.& Π. ∆εµεηξάθνπ,  ζ 14. 
195Μπξζίλε Παπαδεκεηξίνπ -  Κιεάλζνπο,  Μ.  – Μ. Παπαµαχξνο.  (1925), Σα  παζδζά:  

αλαγλσζηηθφ  γηα  ηε  Β΄∆εµνηηθνχ, Αζήλα: Δθδνηηθφο Οίθνο ∆.& Π. Γεκεηξάθνπ,  ζ 99. 
196 φ.π.  ζ 27. 
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ζηελ Φσηνχια ιέγεηαη Βγελνχια
197

, θάηη πνπ δελ ηζρχεη θαη γηα ην αγφξη –ήξσα ησλ 

αθεγήζεσλ πνπ αλαθέξεηαη πάληα σο Γηψξγνο . 

Δμεηάδνληαο ην αλαγλσζηηθφ Ζ πανά ημο παζδζμφ δεκηνπξγείηαη ην ζπκπέξαζκα, πσο 

θαη ζε απηφ ην βηβιίν ππάξρεη πιεζψξα ζηνηρείσλ γχξσ απφ ηνπο ζηεξεφηππνπο ξφινπο. ηα 

θνξίηζηα απνδίδνληαη θαηά θφξνλ παηρλίδηα κε θνχθιεο, ε θξνληίδα ηεο κηθξήο αδειθήο κε ηε 

κεγάιε θφξε λα ελζαξθψλεη ζην ξφιν ηεο κακάο, ην θέληεκα, δειαδή ην εξγφρεηξν λα 

απνηειεί θχξηα ελαζρφιεζε ηνπ θνξηηζηνχ. πγθεθξηκέλα κηα νιφθιεξε αθήγεζε 

ηηηινθνξείηαη Ζ Μανζέηα νάαεζ θη αθνινπζεί ην πνίεκα Κέκηδια φπνπ ππνδεηθλχνπλ ζην 

θνξίηζη ην ξφιν ηεο λνηθνθπξάο. Πην αλαιπηηθά,ε ίδηα ε Μπξζίλε γξάθεη ην πνίεκα Σμ 

ηέκηδια, υπνπ πεξηγξάθεη ηελ εηθφλα ελφο κηθξνχ θνξηηζηνχ πνπ πξνζπαζεί λα θεληήζεη: 

«  ηάης απ΄ηδκ ηθδιαηανία ημοξ ηαεζζιέκδ  

 ηεκηᾶ  Μάνς ἕκα ηθςκάνζ ἀιοβδαθζά. 

Καζ ημ πενάηζ ηῆξ ὤ πυζα ἀοηυ δεκ λένεζ 

 ηεκηᾶ, ηεκηᾶ, ηθςεμβονίγεζ ηδ δμοθεζά
198

» 

ην δηήγεκα Μακμῦθεξ, βιέπνπκε ηελ κεγάιε αδειθή, πνπ κε αλεμάληιεηε ππνκνλή 

βνεζά ην κηθξφ αδειθάθη ηεο έρνληαο αλαιάβεη ην ξφιν ηεο κεηέξαο, θαζψο εθείλε εξγάδεηαη 

εθηφο ζπηηηνχ. Μάιηζηα ε κεγάιε αδειθή ζεσξείηαη ηθαλή λα ην πξνζέμεη. Απηφ ην ζηνηρείν 

είλαη έλαο δείθηεο ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ είρε αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη, κε ηε 

γπλαηθεία εξγαζία λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο: « ηζ δεκ ιπμνείξ κα ηηεκίζεζξ ηα ιαθθάηζ ζμο. 

ηάζμο κα ζε αμδεήζς ἑβχ… ἐιπνυξ ηχνα ημ νμοπάηζ ζμο. Σμ ἕκα πενάηζ ἐπέναζε ηαζ ημ ἄθθμ 

ἐπέναζε.. Ἡ Λέκα εἶκαζ ιυθζξ 8 πνμκῶκ ηαζ ὅιςξ ἀοηή ηάκεζ ηδ ιακμφθα ζημ ἀδεθθάηζ ηδξ. Ὅηακ 

 ιδηένα ηῆξ πδβαίκεζ ζηδκ δμοθεζά, ζε ἀοηήκ ἐιπζζηεφεηαζ ημ ἀδεθθάηζ ηῆξ, βζαηί λένεζ ὅηζ  

Λέκα εα ημ πενζπμζδεεί ηαθφηενα ηζ ἀπυ ηδκ ἵδζα
199

» πσο θαη ζην πνίεκα  Ἡ ημφηθά ιμο 

γξακκέλν πάιη απφ ηελ ίδηα ηελ ζπγγξαθεά πνπ απνδίδεη ηελ έκθπηε κεηξηθή αγάπε πνπ 

ζεσξείηαη δεδνκέλε ζε θάζε θνξίηζη θη ε νπνία εμσηεξηθεχεηαη πάλσ ζηελ θνχθια ηεο: « ηδκ 

                                                           
197 φ.π.  ζ 39. 
198Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεµεηξίνπ . (1936), Ζ πανά ημο παζδζμφ: αλαγλσζηηθφ γηα ηε Β΄ 

∆εµνηηθνχ, Δλ Αζήλαηο: Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηία, ζ 38. 
199 φ.π.  ζ 53. 



94 
 

ἀβηαθζά κακμονίγς ηδκ ημφηθα ιμο, εἶκαζ παδάηζ ιμο, ηδκ άβαπῶ. ὁθδιενίξ ηδκ θνμκηίγς, ηδ 

κμζάγμοιαζ ηζ ὅηακ ημζιᾶηαζ ημκηά λαβνοπκῶ…
200

» 

Σα αγφξηα απφ ηελ άιιε πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ άιιν πξφηππν, απηφ ηνπ παηέξα. 

Γεληθφηεξα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ζάξξνο, θηινπαηξία, φπσο πρ. ζην 

δηήγεκα ηναηζῶηεξ, φπνπ ηα αγφξηα είλαη απηά πνπ ζαπκάδνπλ ηελ παξέιαζε ηνπ ζηξαηνχ θαη 

ηελ κηκνχληαη: «ιμῦ ἀνέζδ κα αθέπς ηα παζδζά κα παίγμοκ ημοξ ζηναηζῶηεξ, εἶπεκ ἕκαξ ηφνζμξ 

ζημκ πθαβζκυ ημο. Αφηά ηα παζδζά ὅηακ ιεβαθχζμοκ εα βίκμοκ δίπςξ ἄθθμ ηαθμί ζηναηζῶηεξ, 

ἁθμῦ απυ ηχνα δέξ, πενπαημῦκ ηυζμ παθδηανίζζα.
201

». Σα αγφξηα απφ ηελ άιιε παίδνπλ πνιχ 

πην επηζεηηθά παηρλίδηα, πνπ ζεσξνχληαη πην αλδξηθά ε θαη πην άγξηα φπσο πρ ζηελ αθήγεζε 

ηναηζῶηεξ. Γεληθφηεξα ην αγφξη παξνπζηάδεηαη σο ν θπξίαξρνο ηεο θχζεο, ν ζαξξαιένο θαη ν 

ηνκέαο δξάζεο ηνπ είλαη ε εμσηεξηθή ζθαίξα θη φρη ην ζπίηη. Δπίζεο παξαηεξνχκε ηε ρξήζε 

ππνθνξηζηηθψλ φπσο π.ρ Μαξηθάθη, Αλζνχια
202

, Ρελνχια
203

, ηα νπνία απνδίδνληαη θαη εδψ 

κφλν ζηα θνξίηζηα. Δλ αληηζέζεη, πάιη, κε ηα αγφξηα ζηα νπνία ηα νλφκαηα ηνπο απνδίδνληαη 

θαλνληθά. Απηφ φκσο δελ ζπλεπάγεηαη πσο ε ζπγγξαθέαο δηαπλέεηαη απφ ηδέεο θαηά ηεο 

γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο. Αιιά φπσο είδακε ζπλέηεηλε ζηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε 

αξζξνγξαθψληαο ζε πεξηνδηθά γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο θαη δηδάζθνληαο ε 

ίδηα ηηο γπλαίθεο. Γλσζηή φκσο είλαη θαη ε ζέζε ηεο θαη απφ ην βηβιίν ηεο Νέα Αβςβή, πφζν 

ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο κεηέξαο γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, ηνπ απξηαλνχ κέινπο ηεο 

θνηλσλίαο θαη απξηαλνχ πνιίηνπ. Ο ξφινο ηνπο ζαλ κεηέξεο γηα εθείλε είλαη πξσηαξρηθφο θαη 

γη’ απηφ θαη πξφηεηλε λα δνζεί πξνζνρή θαη ζηελ παηδνθνκία φζνλ αθνξά ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε
204

. Δπίζεο, πίζηεπε πσο ππάξρνπλ θαζαξά γπλαηθεία επαγγέικαηα, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη πσο δελ είλαη ηθαλέο λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία θαη ζηα ιεγφκελα αλδξηθά
205

. ην 

αλαγλσζηηθφ φκσο παξαηεξείηαη επξεία δηαθξίζε ζηα επαγγέικαηα ζε αλδξηθά θαη γπλαηθεία. 

Οη άληξεο κπνξεί λα είλαη ζηδεξνπξγνί ή θνπξλάξεδεο φπσο ζην ζην Ὅηακ ηα παζδζά θεφβμοκ 

απ ημ ζπμθεῖμ ή ζηαζκάξρεο, γη απηφ θαη ηνπο κηκνχληαη ηα παηδηά ζην παηρλίδη ηνπο. Δπίζεο, 

ζην δηήγεκα Ἀζήλα «ειπνυξ βζα ηδκ Ἀεήκα ἐθχκαλε ὁ πφνμξ πμο ἔηακε ημκ ζηαειάνπδ. Ὁ 

Σάηδξ ἔηαικε ημκ ὁδδβυ ηαζ ὁ Γζῶνβμξ ἐπμοθμῦζε ηα εἰζδηήνζα.
206

.» Δμίζνπ αληξηθφ ζεσξείηαη 

ην επάγγεικα ηνπ γεσξγνχ, κηαο θαη παξνπζηάδεηαη λα απαηηεί πνιχ θφπν, κε εκθάλε ηα 

                                                           
200 φ.π.  ζ 93. 
201 φ.π.  ζ 69. 
202 Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, Ζ ραξά ηνπ παηδηνχ, 1934, ζ 25. 
203 φ.π.  ζ 31. 
204 Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, Νέα Αβςβή, εεςνία ηαζ ιέεμδμζ Σφκνο Β,  Αζήλα 

1952,    ζ 282. 
205 φ.π.  ζ 276. 
206 φ.π.  ζ 72 
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ζεκάδηα ηεο θαηαπφλεζήο ηνπ: « ημ πένζ ιμο εἶκαζ βειάημ ηάθμοξ εἶπε δζζηάγμκηαξ ἐηεῖκμξ.
207

» 

Σέινο, πξνβάιιεηαη ην επάγγεικα ηνπ εξγάηε κε φινπο ηνπο θφπνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ελέρεη: « ιέζα ζηδκ πονά ημῦ ηαθμηαζνζμῦ δμοθεφμοκ ζημ θθδκζηυ μἰ ἐνβάηεξ ιαφνμζ ἀπυ ημκ 

ἥθζμ. Κάεε ηυζμ ἀημφεζξ αάνδα, θμονκέθμ! Καζ ηνφαμκηαζ βνήβμνα μἱ ἄκενςπμζ ιδ ημοξ ἔθεδ 

ηαιζά πέηνα ζημ ηεθάθζ
208

». 

Τπνρξέσζε, φισλ ησλ παηδηψλ αλεμαηξέησο, είλαη ε ζσζηή ζπκπεξηθνξά θαη ε θαιή 

πνξεία ζην ζρνιείν, ε νπνία θαζηζηά θαη ηελ νηθνγέλεηα ηδηαηηέξσο ραξνχκελε θαη ππεξήθαλε. 

Παξαδείγκαηνο ράξε ζην δηήγεκα Σα δφμ ἀβυνζα, ε κεηέξα ππεξεθαλεχεηαη γηα ηνλ έπαηλν ηνπ 

γηνπ ηεο «ηζ ηαθά θυβζα ιμῦ εἴπεκ ὁ ηφνζμξ Γεςνβυπμοθμξ βζα ημ παζδί! Λέβεζ ζηδκ ηονά Άκεή, 

ηδκ ἐπζζηάηζζζα. Σμο ἀλίγε, ηονά Μανζβχ, ηῆξ ἀπακηᾶ  ηονά Ἀκεή. Δἶκαζ παζδί ηαηηζηυ, 

ἐνβαηζηυ, εὐβεκζηυ ζε ὅθμοξ ιαξ..». Αληίζεηα, είλαη ληξνπή γηα ηνπο γνλείο ηνπ άηαθηνπ θαη 

νθλεξνχ καζεηή ε φιε ζηάζε ηνπ: «Αὐηή  ηαημιμῖνα! Ὁ Μακχθδξ ηδξ δεκ πάεζ ηαευθμο 

ηαθά. ὄπζ ὅηζ δεκ ἔπεζ ιοαθυ ἀοηυ ημ παζδί, βζαηί ἐβχ ημ πνμζέπς ηζ δζααμθάηζ εἶκαζ ζημ 

δζάθεζιια, ἀθθά δεκ εέθεζ, θαίκεηαζ, κα ιεθεηήζδ..
209

».Πξνσζείηαη ην ηδαληθφ ηνπ θαινχ 

καζεηή, θαζψο ζα απνηειέζεη πξφηππν γηα ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ λα 

δηαβάδνπλ ζηηο ηζηνξίεο ηνπ βηβιίνπ φπσο ζηα Σνία παζδζά: «ἐβχ εα πνμζπαεήζς κα ηα ηάις 

ηαθά, βζαηί λένς πυζμ παίνεηαζ ὁ παηέναξ ιμο, ὅηακ παίνκς ηαθμφξ ααειμφξ. Σμ ηνίημ 

ἀκαζηέκαλε ηαζ εἶπε. Δβχ δεκ ἐπς μὔηε παππμῦ μὔηε παηένα. Καζ ὅιςξ ηζ ἐβχ εέθς κα πάνς 

ηαθμφξ ααειμφξ
210

».  

 

4.4 Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Δίδακε ινηπφλ πσο ην ζρνιείν θαη κέζσ ησλ αλαγλσζηηθψλ απνηειεί ηνλ θχξην θνξέα 

θνηλσληθνπνίεζεο. Πξηλ φκσο απφ ην ζρνιείν θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο είλαη ν ιεγφκελνο 

ππξήλαο ηεο θνηλσλίαο, ε νηθνγέλεηα. ηα αλαγλσζηηθά, ππάξρεη κηα εληαία εηθφλα ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ νδεγεί ηα παηδηά λα εκπεδψζνπλ ηνπο ξφινπο, ρσξίο λα απνηειεί ηξνρνπέδε ην 

γεγνλφο, πσο ηα παηδηά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ νηθνγέλεηεο ή απφ δηαθνξεηηθέο 

                                                           
207 φ.π. ζ 137. 
208 φ.π.  ζ 188. 
209 φ.π.  ζζ 61-62. 
210 φ.π.  ζ 63. 
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ηάμεηο
211

. Ζ νηθνγέλεηα πνπ πξνβάιιεηαη θαίλεηαη λα πξνθχπηεη εληειψο θπζηθά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δελ αιιάδνπλ, ζαλ λα είλαη απηή ε αηψληα κνξθή ηεο. ε απηφ ην ζεκείν 

ζα έπξεπε λα ηνλίζνπκε φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζην κνληέιν ηεο παξαδνζηαθήο 

παηξηαξρηθήο θαη επξείαο νηθνγέλεηαο, ε νπνία απνηειείηαη ηφζν απφ ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά, 

φζν θη απφ ηνλ παππνχ θαη ηε γηαγηά. Ζ κεηέξα ζηέθεη πάληα ζπίηη, θάλεη ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, 

είλαη πάληα δίπια ζηα παηδηά, ελψ ν παηέξαο εξγάδεηαη θαη γπξίδεη ζπίηη λα μεθνπξαζηεί. Ζ 

γηαγηά ιέεη παξακχζηα ζηα εγγφληα φπσο ζηελ αθήγεζε Ἕλα παξακχζη φπνπ δηαβάδνπκε: « Κζ 

ἔηζζ  Φςημφθα ηαπηζηά παναηαθμῦζε ηδ βζαβζά ηδξ, ηαζ ιάθζζηα πνζκ ημζιδεῆ, κα ηῆξ θέδ ηαιζά 

ηέημζα ἱζημνία πμο ἥλενε ἕκα ζςνυ. Καζ πμθθέξ θμνέξ  Φςημφθα, βένκμκηαξ ζηα βμκαηά ηῆξ 

βζαβζᾶ ηῆξ, άπμημζιυηακ ηζυθαξ ἐηεῖ πμο ἔθεβε  βζαβζά ηαζ ηδκ ἐπάζδεοε..»
212

  

ην αλαγλσζηηθφ Ζ πανά ημο παζδζμφ βιέπνπκε αθξηβψο ην ίδην κνληέιν νηθνγέλεηαο κε 

απμεκέλεο ηηο αλαθνξέο ζηε κεηέξα, ηε γηαγηά θαη ηνλ παππνχ. Ζ γηαγηά, ελ αληηζέζεη, κε ηνλ 

παππνχ, ζπλερίδεη λα θέξεη ην ξφιν ηεο λνηθνθπξάο θαη ηηο επζχλεο ηεο, δειαδή πεξίπνπ ηα 

ίδηα ρξέε κε εθείλα ηεο κεηέξαο. πσο παξαηεξήζακε θαη ζην άιιν αλαγλσζηηθφ ππάξρεη 

δηάζηαζε αλάκεζα ζηνλ ξφιν κεηέξαο θαη παηέξα, βαζηζκέλε ζηελ επξεία δηάζηαζε ζειπθνχ 

αξζεληθνχ, αθνχ απνηππψλνπλ δχν δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. Ζ κεηέξα σο γπλαίθα 

παξνπζηάδεηαη λα είλαη ππεχζπλε γηα ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, σο πξφζσπν είλαη ζπλδεδεκέλν κε 

ην ζπίηη. Ο ξφινο ηεο είλαη πεξηνξηζκέλνο σο κεηέξαο θαη ηερλεέλησο απνζησπάηαη απηφο ηεο 

ζπδχγνπ. Λφγνπ ράξε, ζηελ αθήγεζε Ἡ ιδηένα ιαξ ηαζ  βζαβζά ιαξ, φπνπ βιέπνπκε ηελ 

κεηέξα λα ξάβεη καδί κε ηε γηαγηά. Σν ξφιν ηεο κεηέξαο βιέπνπκε λα αλαιακβάλνπλ σο 

ππνρξέσζε νη κεγαιχηεξεο αδειθέο, νη νπνίεο είλαη εθεί γηα λα θξνληίδνπλ ηα κηθξφηεξα 

αδέιθηα ηνπο  

ζνλ αθνξά ηελ εηθφλα ησλ γνλέσλ, φπσο γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ηδαληθή κεηέξα, έηζη 

ππάξρεη θαη ν ηδαληθφο παηέξαο, ν νπνίνο αλνίγεηαη ζην ζηίβν ηεο δσήο, φληαο ζθιεξά 

εξγαδφκελνο, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. Με 

απνηέιεζκα, λα επηζηξέθεη θαηάθνπνο θη φιε ε νηθνγέλεηα λα ηξέρεη νηθεηνζειψο, λα ηνλ 

εμππεξεηήζεη φπσο παξνπζηάδεηαη ζην δηήγεκα Σα ανάδζα: « ἐπζηέθμοξ θεάκεζ ὁ παηέναξ ἀπυ 

ηδ δμοθεζά. Ὅθμζ ιαξ ιαγεουιαζηε βφνς βζα κα ημῦ πμῦιε ηαθδζπένα. Ἔπεζηα  ἀδεθθή ιμο ημῦ 

θένκεζ ηζξ πακηυθθεξ ημο βζα κα λεημοναζεῆ ὁ ηαδιέκμξ. Ἡ ιδηένα πδβαίκεζ κα ἰδῆ ημ θαβί κα 

                                                           
211  Αιεμάλδξα Φξεηδεξίθνπ, Ζ Σγέκδ πίζς απυ ημ ηγάιζ, Αλαπαξαζηάζεηο ησλ θχισλ ζηα 

εγρεηξίδηα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, Διιεληθά γξάκκαηα, Αζήλα 1995, 

ζ 51. 
212 Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, Παπακαχξνο,  Σα παζδζά: ακαβκςζηζηυ βαζ ηδκ α΄ 

δδιμηζημφ, Δθδφζεηο Γεκεηξάθνο, Αζήλα 1924, ζ 38. 
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εἶκαζ γεζηυ ηαζ ἐβχ ημῦ δίκς ηδ αναδζκή ἐθδιενίδα ημο..
213

» Δπίζεο έλα νιφθιεξν πνίεκα 

αθηεξψλεηαη ζηελ επηζηξνθή ηνπ παηέξα απφ ηε δνπιεηά απνδίδνληαο φια εθείλα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ραξάο πνπ θαηαθιχδνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηνλ εξρνκφ ηνπ : 

 

« Πῆνε ηαζ αναδζάγεζ 

ἔηθεζζεκ  ἀβμνά 

Ἡ ιδηένα ζζάγεζ  

ημ ηναπέγζ ιε πανά. 

Μφνζζε ὁ ἀβέναξ  

ἔθελε ημ ζπζηζηυ. 

Ἔνπεηαζ ὁ παηέναξ 

Με παιυβεθμ βθοηυ».
214

 

ε απηφ ην εγρεηξίδην ν παηέξαο θαίλεηαη λα αθεγείηαη θαη ηζηνξίεο ζηα παηδηά, θπξίσο 

δηδαθηηθέο, φπσο απηή κε Σμ βαζδμονάηζ ημο άκηζμ Πάκηζα πνπ ζέινληαο λα ζπλεηίζεη ηα 

κεγάια παηδηά γηα ηελ απξεπή ζπκπεξηθνξά πνπ έδεηρλαλ πξνο ηνλ κηθξφ αδειθφ. 

Ο παππνχο απφ ηελ άιιε κεξηά, φπσο θαη ε γηαγηά, είλαη εδψ γηα λα ιέεη ηζηνξίεο ζηα 

παηδηά, αιιά θαη λα ηνπο παίξλεη δψξα. ε αληίζεζε κε ηε γηαγηά,ε νπνία ζπλερίδεη λα 

ζπκβάιιεη ελεξγά ζην ζπίηη θάλνληαο θη απηή νηθηαθέο εξγαζίεο, ν παππνχο είλαη εδψ γηα λα 

λνπζεηεί ηα παηδηά. αθψο θαη ε γηαγηά θαη είλαη ζην πιεπξφ ηνπο ζηηο φπνηεο δπζθνιίεο 

παηξλνχλ φζν θαη ν παππνχο φπσο ζην Κάιε ὅηζ δεκ ημζηᾶξ φπνπ ζπκβνπιεχεη ηνλ εγγνλφ 

«ηακέκα παζδί δεκ πνέπεζ κα πνμδίδδ ημ ζοιιαεδηή ημο, ημκ δζέημρε ὁ παππμῦξ. ηάιε ὅηζ δεκ 

ημζηᾶξ. Δἶκαζ ὁ ηαθφηενμξ ηνυπμξ βζα κα αανεεῆ ηαζ κα παφζδ κα ζε ἐκμπθῆ». 

 

4.5 ΣΟ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΩΝ  

Ζ νηθνγέλεηα πξφηππν φκσο, φπσο πιάζεηαη κέζσ ησλ αλαγλσζηηθψλ είλαη ε 

νηθνγέλεηα ησλ θαιψλ ρξηζηηαλψλ πνπ πεγαίλεη καδί κε ηα παηδηά ηεο ζηελ εθθιεζία γηα λα 

                                                           
213 Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ Ζ πανά ημο παζδζμφ, Δθδφζεηο Γεκεηξάθνο, Αζήλα 

1934, ζ 45. 
214 φ.π. ζ 47. 
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παξαθνινπζήζνπλ κε θαηάλπμε ηε ιεηηνπξγία
215

. ιεο απηέο νη απφςεηο νθείινπλ λα 

απερνχληαη ζηα ζρνιεία ήδε απφ ην 1856 φπνπ ν γεληθφο επηζεσξεηήο Πεηξίδεο ζπκβνχιεπε: 

« ζημπυξ ημῦ δδιμηζημῦ ζπμθεῖμο είκαζ μὐπί  ιεηάδμζζξ ηῶκ ιδπακζηῶκ έιπεζνζῶκ ἀθθά  εζηή 

ηαζ ενδζηεοηζηή ημῦ παζδυξ ιυνθςζζξ
216

.»  Σέηνηνπ ηχπνπ ζέζεηο δελ άξγεζαλ λα κεηαηξαπνχλ 

θαη ζε λφκνπο κε πξψην ην λφκν ΒΣΜΘ΄1895, πνπ φξηδε σο ζθνπφ ηεο αγσγήο ηελ « ἡζηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή κφξθσζηο ηῶλ παίδσλ θαη ἡ δηδαζθαιία ησλ εἰο ηνλ βίνλ ρξεζίκσλ ζηνηρεησδψλ 

γλψζεσλ
217

». Καη ην 1907 γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο γηα ηε ζπγγξαθή ησλ 

αγλσζηηθψλ κε βάζε ην ζηνηρείν ηεο ζξεζθείαο. Ήδε απφ ην 1917 ηα αγλσζηηθά ηεο 

κεηαξξχζκηζεο, επεηδή κεηαηφπηζαλ ην θέληξν βάξνπο ζηε γιψζζα αδηαθφξεζαλ γηα ην 

πεξηερφκελν. Δδψ φκσο βιέπνπκε φηη ηεξείηαη κηα θαιή ηζνξξνπία κεηαμχ γιψζζεο θαη 

πεξηερνκέλνπ. αθψο εδψ ε ζξεζθεία δελ έξρεηαη λα θαηαξξίςεη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηνλ 

νξζνινγηζκφ, νχηε κνηξνιαηξεί, ζηνρεχνληαο φκσο πάληα ζηε ρξηζηηαλνπνίεζε ησλ παηδηψλ. 

Ζ ζξεζθεπηηθή αγσγή ζπληειείηαη ζην ζρνιείν, ζηελ εθθιεζία αιιά θαη ζηελ νηθνγέλεηα. ην 

αλαγλσζηηθφ Σα παζδζά παξαηεξνχκε ηνλ εθθιεζηαζκφ φιεο ηεο νηθνγέλεηαο φπσο ζην 

δηήγεκα Κονζαηή πνπ πεξηγξάθεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο απφ ηνπο κηθξνχο 

πξσηαγσληζηέο ησλ ηζηνξηψλ ηνπ αλαγλσζηηθνχ Γηψξγνπ θαη Φσηνχιαο, αιιά θαη φισλ ησλ 

κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, δίλνληαο θαη θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο απφ ην ηειεηνπξγηθφ ηεο 

αθνινπζίαο: « Κονζαηή ὁ παηέναξ δεκ δμοθεφεζ. Σα παζδζά δεκ ἔπμοκ ζπμθεῖμ. πνςί πνςί 

ἀημφβμκηαζ μἱ ηαιπάκεξ πμο πηοπμῦκ ιαηνζά πμθφ βθοηά. ημζιάγεηαζ ηαζ  ιδηένα, ὅθμζ εα 

πάκε ζηδκ ἐηηθδζία.»
218

 Παξαηεξνχκε πσο ν εθθιεζηαζκφο πξνβάιιεηαη ζακ κηα εκέξα 

κεγάιεο ραξάο θαη κάιηζηα κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε απηφλ: « ε θίβμ ὁ 

Γζῶνβμξ ηαηεααίκεζ ἀπυ ημ πμνυ ηαζ ιπαίκεζ ζημ ἱενυ. Ἔπεζηα ἀκμίβεζ  ἀνζζηενή πυνηα ημῦ 

ἱενμῦ ηαζ αβαίκμοκ ηα ελαπηένοβα. Σα ηναημῦκ ηνία ἀβυνζα κηοιέκα παπαδάηζα. ηδ ιέζδ εἶκαζ ὁ 

Γζῶνβμξ ηαζ ηναηεῖ ημ ζηαονυ
219

.»  ζνλ θνξά ηηο γηνξηέο, απηέο γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο 

απφ ηα παηδηά θαζψο είλαη κέξνο ηνπ βηψκαηφο ηνπο θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ην ρηχπεκα ηεο 

θακπάλαο, ηελ θνξεζηά ησλ θαιψλ ηνπ ξνχρσλ, ηα έζηκα φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ζηελ 

αθήγεζε Υνζζημφβεκκα: « ‘Απφ ηα μεκεξψκαηα ‘αξρηζαλ λα θηππνῦλ νἱ θακπάλεο ζε ὅιεο ηηο 

ἐθθιεζίεο..
220

» Πεξηγξαθηθή είλαη θαη ε αθήγεζε Δπζηάθζμξ: « Οἱ πυνηεξ ηῆξ έηηθδζίαξ εἶκαζ 

                                                           
215 Άλλα Φξαγθνπδάθε, Ηδεμθμβζηυξ πεζεακαβηαζιυξ ηαζ παζδαβςβζηή αία, ζζ 45 - 46. 
216 Γεκήηξε Νηαθνχιε, ημ ενδζηεοηζηυ δζδαηηζηυ ζημζπείμ ζηα ακαβκςζηζηά αζαθία ηδξ 

δδιμηζηήξ (1900- 1940),  ζ 14. 
217 φ.π. ζζ 15-16. 
218 Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ, Παπακαχξνο Σα παζδζά, Γεκεηξάθνο, Αζήλα 1924, ζζ 

22-23. 
219 φ.π.  ζ 24. 
220 φ.π.  ζ 58. 
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ὀνεάκμζηηεξ. ηδ ιέζδ πάκς ζε ἑκα ηναπέγζ εἶκαζ ἀπθςιέκμξ ὁ πζηάθζμξ.. Σμκ ηέκηδζακ μἱ 

ημπέθεξ ημῦ πςνζμῦ.»
221

 Αθνινπζεί θαη κηα πξνζεπρή, ε νπνία ζεσξείηαη κέζν επηθνηλσλίαο κε 

ην Θεφ, ηνλ νπνίν ν πηζηφο παξαθαιεί, επραξηζηεί, δνμάδεη. Με ηελ  Πνμζεοπή ημο ιζηνμφ 

ημνζηζζμφ βιέπνπκε ην θνξίηζη λα αλαγλσξίδεη ηελ παληνδπλακία ηνπ Θενχ θαη λα επηδεηά ηελ 

βνήζεηα ηνπ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ην απνθαινχκελν ζξεζθεπηηθφ βίσκα ην νπνίν μεηπιίγεηαη 

ζην αλαγλσζηηθφ θαη βαζίδεηαη ζηελ άπνςε πσο ηα παηδηά ζηελ ειηθία απηή απνθηνχλ 

ζξεζθεπηηθφ ελδηαθέξνλ, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο επθηλεζία θαη πεξηέξγεηα. 

Ο καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ ινηπφλ, έρεη θαη ζξεζθεπηηθφηεηα, αιιά θαη εζηθή ζπλείδεζε, αθνχ 

ην παηδί δεη ζε έλα πιαίζην πνπ απαξηίδεηαη απφ ήζε θαη έζηκα. Ζ Μπξζίλε Κιεάλζνπο 

Παπαδεκεηξίνπ ηφληδε ζην ηξίηνκν έξγν ηεο πεξί Νέαο Αγσγήο, πσο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν 

δνγκαηηζκφο θαη ε αλνχζηα εζηθνινγία θαη πσο ην παηδί πξέπεη λα αθεζεί λα πξνζεγγίζεη 

ςπρνινγηθά ηελ νπζία ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο εζηθήο θαη πσο ν θαιχηεξνο δπλαηφο ηξφπνο είλαη 

ην βίσκα. Γλσξίδνπκε άιισζηε πσο ε ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία ζην ζρνιείν θαη κέζσ ησλ 

αλαγλσζηηθψλ απνηειεί ειιεληθή ηδηνηππία θαη απηφ δεκηνπξγήζεθε θαζψο δελ ππήξμε πνηέ 

ξήμε κεηαμχ αζηηθήο ηάμεο θαη εθθιεζίαο. Αληηζέησο, ε ζξεζθεία απνηειεί κέξνο ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπ θξάηνπο αθνχ θαη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ είλαη νξζφδνμνη. Σν γεγνλφο 

πσο επηθξαηεί ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία, θαη σο κέζν «ρξηζηηαλνπνίεζηο» ησλ καζεηψλ, ζαθψο 

δελ ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε δνγκαηηζκνχ, θαη θπξίσο ζηα αλαγλσζηηθά πνπ εμεηάδνπκε δελ 

βιέπνπκε θακία ζενθξαηηθή αληίιεςε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ.  

ζνλ αθνξά ηελ χπαξμε ζξεζθεπηηθνχ ζηνηρείνπ θαη ζην αλαγλσζηηθφ Ἡ πανά ημῦ 

παζδζμφ παξαηεξείηαη ε πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ βηψκαηνο, θαζψο φπσο 

είπακε θαη ζηελ αλάιπζή ηνπ γηα ην αλαγλσζηηθφ Σα παζδζά, απηή είλαη ε ειηθία φπνπ ζηα 

παηδηά μεθηλνχλ νη πξψηεο πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο. Γη απηφ έρνπκε ηα επαλαιακβαλφκελα 

ζέκαηα ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ θαη επηζθέςεσλ ζε λανχο φπσο ζηελ ἐηηθδζία,  Πνμζεοπή ημῦ 

παζδζμῦ ηαζ Σῶκ Βαΐςκ θαη Λαιπνή, φπνπ πεξηγξάθνληαη νη ζξεζθεπηηθέο ενξηέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα απηφ γίλεηαη κέζσ πεξηγξαθψλ ησλ εζψλ θαη εζίκσλ φπσο ζηα Κάθακηα 

«ηέημζακ ιένα ηα παζδζά ανίζημκηαζ ζε ηίκδζδ. Μμζναζιέκα ζε ζοκηνμθζέξ βονίγμοκ ζηα ζπίηζα 

ηαζ ζηα ιαβαγζά βζα κα εζπμῦκ ηα ηάθακδα. Ἄθθα ηναημῦκ ααπυνζ ηαζ ἄθθα ἐηηθδζζά.. Ὁ Κχζηαξ 

ηηοπᾶ ημ ηφιπακμ κημοικημοι, κημοι κημοι. Ὁ εακάζδξ ηηοπᾶ ημ ηνίβςκμ κηζκ,κηζκ,κηζκ
222

» 

Δπίζεο, ζην δηήγεκα Σῶκ ααΐςκ, ηα παηδηά παξνπζηάδνληαη λα θξαηνχλ βάγηα θαη λα παίδνπλ 

πεξηραξή. ινη απηή ε ραξά ησλ παηδηψλ, νη ρνξνί θαη ηα ηξαγνχδηα, εληείλνληαη θαζψο είλαη 

αξγία θαη δελ έρνπλ ζρνιείν. Μηα ηέηνηα εηθφλα παλεγπξηνχ ζπλαληνχκε ζηε δηήγεζε Λαιπνή 

                                                           
221 φ.π.  ζ 124. 
222Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ Ζ πανά ημο παζδζμφ, Γεκεηξάθνο, Αζήλα 1934, ζ 86. 
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«ζηδκ πθαηεῖα ημῦ πςνζμῦ εἶκαζ ζήιενα πμνυξ. Συζμκ ηαζνυ ημκ πενίιεκακ μἱ κέμζ ! ζήιενα 

θμνμῦκ ηα ηαθφηενα νμῦπα ηῶκ ηαζ μἱ κέεξ θμνμῦκ ηεκηδιέκεξ πμδζέξ ηαζ ὠναῖα πνςιαηζζηά 

ιακδήθζα ζημ ηεθάθζ
223

.» Έλα άιιν ππαηληθηηθφ ζηνηρείν, είλαη εθείλν ηεο ζπλεηζθνξάο ζηνλ 

πιεζίνλ θαη κάιηζηα δνζκέλν κέζα απφ θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα φπσο ζηελ 

αθήγεζε Σδ κφηηα ημῦ ἅζ Βαζίθδ πνπ ην «θινπξί» θαηά ηελ θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο 

ζην ζπίηη, ζε έλα θιίκα δεζηαζηάο θαη ζαιπσξήο, έπεζε ζην ιεγφκελν θνκκάηη ηνπ θησρνχ. Οη 

γνλείο ηφηε απνθαζίδνπλ λα ην δψζνπλ ζηνλ πξψην θησρφ πνπ ζα ηνπο ρηππνχζε ηελ πφξηα 

εθείλν ην βξάδπ.  

 

 

4.6 ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ 

ζνλ αθνξά ην εζληθφ ζηνηρείν, δειαδή φιεο εθείλεο ηηο ηδέεο πνπ εκθπζνχληαη 

ζπλήζσο ζηα αλαγλσζηηθά φπσο ε θηινπαηξία, ε ηδέα ηνπ έζλνπο δειαδή ησλ θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ έλα ιαφ έζλνο, ε απηνζπζία γηα ηελ παηξίδα ζην αλαγλσζηηθφ 

Σα Παηδηά εθιείπνπλ. Πξνθαλψο ην αλαγλσζηηθφ είλαη γξακκέλν ζε έλα πην θηιειεχζεξν 

πιαίζην, ζε επνρή δηαθπβέξλεζεο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ελ αληηζέζεη κε ην αλαγλσζηηθφ 

Ζ Υαξά ηνπ παηδηνχ πνπ γξάθηεθε ην 1934 κε ηελ θπβέξλεζε Παλαγή Σζαιδάξε λα επηβάιιεη 

ηελ θαζαξεχνπζα αιιά θαη ην ζπληεξεηηζκφ. πγθεθξηκέλα λφκνο ηνπ 1934 φξηδε, πσο ζθνπφο 

ησλ αλαγλσζηηθψλ ήηαλ: «  ηυζμκ δζα ημῦ πενζεπμιέκμο ηαζ ηῆξ ιμνθῆξ ἀοηῶκ ὅζμκ ηαζ δζα 

ηῆξ βθχζζδξ ηῶκ πνμαβςβή ηαζ ζοβηέκηνςζζξ πάκηςκ ηῶκ δζαθενυκηςκ, ηῶκ ηαθθζενβμοιέκςκ 

ὑπυ ημῦ δδιμηζημῦ ζπμθεῖμο,  ηαθαίζεδηδ ηαζ βθςζζζηή ιυνθςζζξ ηῶκ ιαεδηῶκ,  πνμαβςβή 

ηῆξ ενδζηεοηζηῆξ δζαπθάζεςξ ηαζ  ἑεκζηή ηαζ εζηή δζαπαζδαβχβδζζξ αὐηῶκ»
224

. Άκεζε 

απφξξνηα ινηπφλ θαζίζηαηαη ε αχμεζε ησλ αθεγήζεσλ ε πνηεκάησλ γχξσ απφ ην εζληθφ 

ηδεψδεο θαη ηελ παηξίδα. Αξρηθά βιέπνπκε ηελ αθήγεζε Όθα ηα θθδκυπμθα πδβαίκμοκ ζημ 

ζπμθεῖμ φπνπ ηα παηδηά, νη καζεηέο, πξνζδηνξίδνληαη σο ζπιινγηθφηεηα κε βάζε ηελ θνηλή 

θαηαγσγή, είλαη δειαδή κέιε ελφο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. πσο είδακε θαη ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα ηα αγφξηα κηκνχληαη ηελ ζηξαηησηηθή παξέιαζε, ιαλζάλεη δειαδή ην κήλπκα πσο 

πξφθεηηαη γηα παξάδεηγκα άμην πξνο κίκεζε θαζψο πίζσ απ ηηο παξειάζεηο θξχβεηαη ε 

απφδνζε ηηκήο ζηελ ειεπζεξία ηνπ έζλνπο. Ο ζηξαηφο είλαη έηνηκνο λα πξνζηαηέςεη ην έζλνο 

ζε πεξίπησζε πνιέκνπ θαη νη παξειάζεηο γίλνληαη γηα λα ηηκεζνχλ φζνη πξνζηάηεςαλ ηελ 

                                                           
223 φ.π.  ζ 148. 
224 Υξηζηφδνπινο Λέθαο, Ηζημνία ηδξ εηπαζδεφζεςξ. ΟΔΒ, 1942. 
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ειεπζεξία ηεο παηξίδαο ζηνλ πφιεκν. ηε ζπλέρεηα απνδίδεη θφξν ηηκήο ζην έζλνο καο κέζα 

απφ ην πνίεκα εκαία :  

« Πάκηα ηζ υπμο ζάκηζηνφγς 

Με θαπηάνα ζηαιαηῶ 

Καζ πενήθακα δαηνφγς  

ηαπεζκά ζε παζνεηῶ. 

Γυλα αεάκαηδ ζημθίγεζ 

Κάεε εεία ζμο πηοπή  

Καζ ιαγί ζμο θηενμοβίγεζ 

Σδξ Παηνίδμξ  ροπή
225

. 

ην πνίεκα βιέπνπκε ηελ παηξίδα, ε νπνία απφ ηελ εηπκνινγία ηεο ζεκαίλεη ηελ 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο παηξηάο (θπιήο).
226

 Δδψ κάιηζηα παξνπζηάδεηαη κε 

θεθαιαίν  ζαλ λα επξνθείην γηα θχξην φλνκα θαη πξνθαλψο ην θάλεη γηα λα δείμεη ηελ ηηκή 

πνπ ηεο νθείινπλ φινη. 

  

                                                           
225  Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Ζ πανά ημο παζδζμφ, Γεκεηξάθνο, Αζήλα 1934 ζ 71. 
226 Μαξία Γεκάζε, Σα εθθδκυβθςζζα ακαβκςζηζηά αζαθία ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ ηαζ δ ενδζηεοηζηή ηαζ εεκζηή ηαοηυηδηα ηςκ Δθθδκμπαίδςκ, Αδεθθμί 

Κονζαηίδδ, Θεζζαθμκίηδ 1996, ζ 257. 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Μέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο δσήο ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο 

Παπαδεκεηξίνπ, ζηαζήθακε ζηα ζεκεία ζηαζκνχο ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο γηα ηα 

δεδνκέλα ηεο θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο επνρήο ηεο. Οη γπλαίθεο 

έδσζαλ αγψλεο γηα ηελ δηεθδίθεζε ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή, εξγαζηαθή θαη 

εθπαηδεπηηθή δσή απηνχ ηνπ ηφπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. χκθσλα 

ινηπφλ κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ θεκηληζκνχ γηα ηνλ ρξφλην απνθιεηζκφ απφ ηελ 

δεκφζηα ζθαίξα ππάξρνπλ ηξείο πηζαλέο ζεσξίεο. Χο εθ ηνχηνπ, κηα εμ’ απηψλ είλαη ε 

παηξηαξρία, ε επηβνιή ηεο εμνπζίαο ησλ αλδξψλ πάλσ ζηηο γπλαίθεο . Ζ καξμηζηηθή 

πξνζέγγηζε απφ ηελ άιιε, ζέιεη ηνλ άλδξα λα βιέπεη ζηε ζχδπγν, κεηέξα, θφξε ηε κφλε ηνπ 

πεξηνπζία θαζψο ν θαπηηαιηζκφο αλαπαξάγνληαο ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα, αθελφο 

παξαγθσλίδεη ηηο γπλαίθεο απφ ηελ εξγαζία θαη αθεηέξνπ ζηεξεί ζηνλ άλδξα κεζαίαο ηάμεο 

ηε δπλαηφηεηα πινχηνπ. Σέινο, ε λέα θηιειεχζεξε πξνζέγγηζε ε νπνία θξίλεη ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ ζηεξενηχπσλ θχινπ σο εκπφδην δηαθπγήο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ 

ππνδεέζηεξε θνηλσληθή ζέζε πνπ βξίζθνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. πσο είδακε θαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ αλαγλσζηηθψλ ε πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά γηα ην αγφξη θαη ην θνξίηζη 

αληίζηνηρα μεθηλνχλ απφ πνιχ λσξίο απφ ην ζπίηη θη απφ ην ζρνιείν, σζψληαο ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηψξα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ζέζακε σο θνξκφ ηεο έξεπλάο 

καο, ζα μεθηλήζνπκε κε ηε ζπλνπηηθή παξάζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. 

Ήδε απφ ην 1822 ε Πεινπνλλεζηαθή Γεξνπζία  επεδίσθε ηελ εθπαίδεπζε ηφζν ησλ 

αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ. Ζ θνίηεζε φκσο ησλ θνξηηζηψλ ζηε βαζηθή αθφκε 

εθπαίδεπζε ήηαλ κεδακηλή. Αξσγφο ζηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε δε ζηάζεθε φκσο ην θξάηνο, 

αιιά θπξίσο νη ηδηψηεο φπσο ε Φηιφκνπζνο εηαηξεία, ηδξπζείζα ελ έηεη 1813, πνπ ζηφρνο 

ηεο ήηαλ λα δψζεη  βαζηθή εθπαίδεπζε ζηα θνξίηζηα. ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ησλ 

θνξηηζηψλ ζπλέβαιαλ ηα αλψηεξα ηδησηηθά ζρνιεία Hill, Κorck, Αξζάθε ζηελ Αζήλα, 

Βνξέιε ζηελ Πάηξα, Hildner θαη Μαγθάθε ζηελ Δξκνχπνιε. Μεγάιε ππήξμε θαη ε 

ζπκβνιή ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο εηαηξείαο, ηδξπζείζαο ην 1836, ε νπνία παξείρε αλψηαηε 

εθπαίδεπζε θπξίσο χζηεξα απφ θαηαβνιή δηδάθηξσλ, αιιά θαη κέζσ θάπνησλ ππνηξνθηψλ. 

Καηά ην έηνο 1861, ην Παξζελαγσγείν ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο εηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ην 

επίζεκν Γηδαζθαιείν Θειέσλ. 
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Ζ είζνδνο φκσο ηεο γπλαίθαο ζην Παλεπηζηήκην, επεηεχρζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

Ησάλλαο ηεθαλφπνιη ζηελ Φηινζνθηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην 1890. 

Σξνρνπέδε ζηελ εηζαγσγή θνηηεηξηψλ απνηεινχζε ην δηάηαγκα ηεο 26
εο 

Απξηιίνπ 

1837φπνπ απαηηνχζε απνιπηήξην γπκλαζίνπ ή επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο , εγρείξεκα αλέθηθην, 

ηδίσο γηα ηα θνξίηζηα φπνπ παξαθνινπζνχζαλ έλα ειιηπέο πξφγξακκα ζπνπδψλ ελ 

ζπγθξίζεη κε εθείλν ησλ αγνξηψλ. Δθαιηήξην ινηπφλ ηεο εηζαγσγήο ηνπο ήηαλ ν λφκνο 

ΒΣΒ΄ ηεο 12
εο 

 Ηνπιίνπ 1895, ν νπνίνο επέηξεπε κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο 4
εο 

 ηάμεο 

γπκλαζίνπ απνθεχγνληαο ηηο εμεηάζεηο. Παξαζηάηεο ζηελ εθπαίδεπζε  ησλ γπλαηθψλ 

ζηάζεθε θαη ε Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή ε νπνία ηδξχζεθε ην 1921 απφ ηα κέιε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Γεκήηξε Γιελφ, Υαξάιακπν Θενδσξίδε, Μπξζίλε Κιεάλζνπο 

Παπαδεκεηξίνπ θαη Κψζηα σηεξίνπ. Ζ Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή επεδίσθε ηε δηαθψηηζε 

ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ πξνζθέξνληαο αλψηεξε ηζηνξηθή , θαιιηηερληθή θαη θηινζνθηθή 

κφξθσζε ηφζν ζηηο ηαθηηθέο ηεο θνηηήηξηεο φζν θαη ζηηο αθξνάηξηέο ηεο. Οη κελ πξψηεο  

αθνχ ππνβάιινληαλ ζε εμεηάζεηο, έπαηξλαλ θαη πηπρίν, ελψ νη δεχηεξεο δελ κπνξνχζαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο. Γπζηπρψο, ε ιεηηνπξγία ηεο απεθάλζε βξαρχβηα, θαζψο 

έθιεηζε ην 1923, έρνληαο φκσο ζπλεηζθέξεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ γπλαηθψλ γηα ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο θαη έρνληαο πξνζθέξεη απαξαίηεηεο γλψζεηο ζηηο θνηηήηξηέο ηεο. 

ζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ πιαίζην, είδακε πσο ε γπλαίθα σο αλχπαληξε ππέθεηην 

ζηελ εμνπζία ηνπ παηέξα ή αδειθνχ θαη σο παληξεκέλε ζηελ εμνπζία ηνπ ζπδχγνπ. Γελ 

κπνξνχζε λα παξαζηεί σο κάξηπξαο ή λα θαηέρεη πεξηνπζία θαη δελ είρε πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα σο ην 1952 , φπνπ ηα απέθηεζε πιήξσο. Οη γπλαίθεο θησρψλ νηθνγελεηψλ 

εξγάδνληαλ σο ππεξέηξηεο,  ελψ  ην θαηά θφξνλ επάγγεικα  ησλ γπλαηθψλ κεζαίαο ηάμεο 

ήηαλ απηφ ηεο δαζθάιαο ή ηεο λεπηαγσγνχ, φληαο ηα κφλα θνηλσληθά απνδεθηά θαζψο 

ζπλάδνπλ κε ην ξφιν ηεο ηξνθνχ θαη κεηέξαο. Παξ’ φια απηά, ην γεγνλφο πσο ήηαλ 

θνηλσληθά αλεθηή δε ζήκαηλε πσο ζηεξνχληαλ απζηεξήο θξηηηθήο κε ηα είξσλα βέιε λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπο, ρσξίο λα αλαθεξζνχκε ζηηο θεηδσιέο απνιαβέο ηνπ 

επαγγέικαηνο, ε νπνία απνηεινχζε άιιε κηα αληημνφηεηα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ. 

Ζ Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ ππήξμε εμαηξεηηθή πεξίπησζε θνηηήηξηα 

θαζψο αξίζηεπζε, αλαθεξχρζεθε δηδάθησξ ην 1909 θαη ηεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα 

ζπνπδάζεη κε ππνηξνθία ζην εμσηεξηθφ. ηε ζπλέρεηα, δηαηέιεζε κέινο ηεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, αθνχ ε ίδηα ππήξμε ππέξκαρνο ηεο δεκνηηθήο, φπσο 

ηφληδε κέζα απφ ηα έξγα θαη ηελ αξζνγξαθία ηεο. Ζ δεκνηηθή ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ ίδηα 

κεηξηθή θαη εζληθή γιψζζα, θαζψο ζεσξνχζε πσο είλαη απηή πνπ ζπλδέεη ην ιαφ θαη πσο 
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είρε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη κέζσ ηεο γξακκαηηθήο θαη κέζσ ηνπ ζπληαθηηθνχ, αιιά 

θπξίσο κέζσ ηεο γισζζνπιαζηηθήο δχλακεο ηεο λα επηβιεζεί ε ρξήζε ηεο θαη  ζηελ 

εθπαίδεπζε. Δπίζεο, δηαηέιεζε θαη κέινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ θαη πηζαλφλ κέινο ηεο 

εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ. Δμίζνπ, ζεκαληηθφο ζηαζκφο ζηελ θαξηέξα ηεο ήηαλ θαη ε 

αλάιεςε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Αλψηεξνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο απφ ην 

1919-1924. 

Σν έηνο 1924 θπθινθφξεζε θαη ην αλαγλσζηηθφ Σα παζδζά, ην νπνίν ζπλέγξαςε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Μηραήι Παπακαχξν. Σν 1934 θπθινθφξεζε ην δεχηεξν αλαγλσζηηθφ ηεο 

Ζ πανά ημο παζδζμφ. Καη ηα δχν αλαγλσζηηθά ήηαλ γξακκέλα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

Νέαο Αγσγήο, δειαδή δηέζεηε φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ην θαζηζηνχζαλ θαηλνηφκν. 

Αξρηθά, δελ δηαθαηερφηαλ απφ ζενθξαηηθέο ηδέεο , ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη φηη δελ 

ππάξρεη ε παξνπζία ηνπ ζείνπ θπξίσο κέζσ ησλ πεξηγξαθψλ ηεο πξνζεπρήο ή 

ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.  Δπίζεο δελ πεξηείρε εζληθηζηηθέο ή ζνβηληζηηθέο αληηιήςεηο 

αιιά κφλν πξνάγεη ηελ θηινπαηξία. Σν αλαγλσζηηθφ Σα Παζδζά είλαη γξακκέλν ζε δεκνηηθή 

θαη ζε απηφ επλννχζαλ θαη νη πνιηηηθέο εμειίμεηο θαζψο θπβεξλνχζε ην θφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ, πνπ ζηάζεθε ππέξκαρνο ζηελ επηβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ. 

Αληηζέησο, ην αλαγλσζηηθφ Ζ πανά ημο παζδζμφ είλαη γξακκέλν ζε κηα πην αξραίδνπζα 

γιψζζα επεηδή θπβεξλνχζε ην Λατθφ θφκκα ηνπ Παλαγή Σζαιδάξε, ην νπνίν έζεηε σο 

πξναπαηηνχκελε ηελ παξνπζία ηεο θαζαξεχνπζαο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 

 Σν 1952 εηζάγεη ηε Νέα Αβςβή κέζσ ηνπ ηξίηνκνπ έξγνπ ηεο Νέα αγσγή, ζεσξία 

θαη κέζνδνη. Ο πξψηνο ηφκνο ηνπ έξγνπ ηεο αλαθέξεηαη Σν πξψην αθνξά ηε Νέα Αγσγή, ηηο 

αξρέο ηεο θαη ηνλ ζεκειησηή ηεο John Dewey. Σν δεχηεξν πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνπο 

παξάγνληεο αγσγήο ζην δεκνηηθφ, απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ. 

Καη ηέινο, ην ηξίην αθνξά ην βίσκα σο έλλνηα θαη ιεηηνπξγία, ηηο κνξθέο ηνπ, ηελ 

νξγάλσζή ηνπ, κηα ζχγθξηζε κε ην κάζεκα, ηε κέζνδν βησκάησλ θαη ην αλαιπηηθφ αιιά θαη 

σξνιφγην πξφγξακκα θαη ε αληηδηαζηνιή κε άιιεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Ο δεχηεξνο 

ηφκνο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε κέζε εθπαίδεπζε θαη ηελ αχμεζε ησλ λέσλ, ηε 

ςπρνζχζηαζε ησλ καζεηψλ, ηελ πθή ηεο θνηλσλίαο γχξσ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηε ζηάζε 

απέλαληί ηνπο. Σέινο, ν ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο ηφκνο αθνξά ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο φπσο ηελ κέζνδν Dalton, ηελ ηερληθή Βηλλέηθα, ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, ηελ ηερληθή ηνπ ζρνιηθνχ πηεζηεξίνπ, ηελ κέζνδν Μνληεζζφξη θαη ηελ 

κέζνδν ηεο ειεχζεξεο εξγαζίαο ζε νκάδεο. 
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Κιείλνληαο, αλ αλαινγηζηνχκε ηα θνηλσληθά εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζε θαη ηελ αμία 

ηνπ έξγνπ ηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο απηήο ησλ γπλαηθψλ, 

θαηαιήγνπκε πσο ππήξμε κηα εμέρνπζα παηδαγσγφο. Απηή εδψ ε έξεπλα πξνζπάζεζε λα 

θαιχςεη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο ελεξγνχ ηεο δξάζεο κέζσ ηεο αξζνγξαθίαο ηεο, 

αιιά θαη κέζσ ησλ αλαγλσζηηθψλ ηεο. Δπίζεο, δηεμνδηθή ήηαλ θαη ε αλάιπζε ηνπ ηξίηνκνπ 

έξγνπ ηεο Νέα Αβςβή, Θεςνία ηαζ ιέεμδμζ φπνπ καο παξνπζίαδε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, κε ηελ ίδηα λα ππνζηεξίδεη θπξίσο απηή ησλ Βησκάησλ ηνπ 

John Dewey.  
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