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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  

Με ξεχωριστή ικανοποίηση αλλά και συγκίνηση προλογίζω την ηλεκτρονική αυτή έκδοση 

των πρακτικών του 7ουΕπιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης με θέμα το γνωστό 

ερώτημα του Spencer (1885) «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία;» 

  

Η ικανοποίηση που νιώθουμε όλοι - και ήταν πολλοί και σημαντικοί – οι συνεργάτες μου 

στο Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς εκπαίδευσης είναι γιατί 

καταφέραμε να οργανώσουμε και να πραγματοποιήσουμε τα τελευταία 15 χρόνια επτά 

επιστημονικά συνέδρια –διεθνή ή με διεθνή συμμετοχή- Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Είναι, 

όμως και πολύ μεγάλη η συγκίνηση γιατί αυτό το 7ο Συνέδριο είναι το τελευταίο, αφού 

από την 1- 9 -2014 θα είμαι πλέον συνταξιούχος. 

  

Εύχομαι και ελπίζω τα επόμενα συνέδρια Ιστορίας Εκπαίδευσης να αναληφθούν και να 

πραγματοποιούνται πλέον από το επιστημονικό σωματείο των ιστορικών της 

εκπαίδευσης, δηλαδή την Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.) 

  

Και στο παρόν 7ο Συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται παρά την βαθιά οικονομική κρίση 

που «ακουμπά» ιδιαίτερα τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τους λειτουργούς της, η 

συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Τους ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή 

τους. 

  

Το παραπάνω συνέδριο το συνδέσαμε με την επέτειο των 50 χρόνων από την Ίδρυση του 

Πανεπιστημίου Πατρών ( 11 Νοεμβρίου 1964). Για το λόγο αυτό, του συνεδρίου 

προηγήθηκε (Πέμπτη 26/6) στο Ξενοδοχείο ASTIR Πάτρας επετειακή εκδήλωση 

αφιερωμένη στην μεταρρύθμιση του 1964 και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 

  

Την παραπάνω εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτοί συνάδελφοι ομιλητές 

(Χ. Κουλούρη , Δ. Κλάδης, Μ. Κασσωτάκης, Ι. Πυργιωτάκης), μέλη των πρώτων 

Διοικουσών Επιτροπών, πρώην Πρυτάνεις και τέως Υπουργοί Παιδείας ( Α. Κακλαμάνης, 

Μ. Γιανάκου, Ι. Βαρβιτσιώτης, Γ. Αρσένης, Α. Διαμαντοπούλου, Θ. Παπαθεοδώρου). 

  

Το τελευταίο μας συνέδριο έγινε με την απουσία δυο ιδιαίτερα σημαντικών 

προσωπικοτήτων για την επιστήμη, την έρευνα, την κοινωνία, τον Ελλαδικό και Κυπριακό 

χώρο πρόκειται για τον Αλέξη Δημαρά και τον Χρήστο Θεοφιλίδη. Υπήρξαν και οι δύο 

διαλεχτοί φίλοι και τίμησαν με την παρουσία τους όλα τα συνέδριά μας προσδίδοντας σ’ 

αυτά ξεχωριστό κύρος. Σ’ αυτούς τους δύο ξεχωριστούς ανθρώπους είναι αφιερωμένα τα 



πρακτικά αυτού του Συνεδρίου ως ένα ελάχιστο αντίδωρο της τεράστιας προσφοράς τους 

στον τόπο και την επιστήμη απ’ όλα τα μετερίζια που βρέθηκαν. 

  

Τέλος, θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι σήκωσαν το μεγάλο 

βάρος για την οργάνωση και πραγματοποίηση των τριήμερων εκδηλώσεων (επετειακή και 

Συνέδριο). Το μεγαλύτερο βάρος για την έκδοση των πρακτικών το επωμίστηκε ο στενός 

συνεργάτης μου Ευστράτιος Μαρίνος τον οποίο υπέβαλα σε «φρικτά βασανιστήρια»…. 

  

Πάτρα 20 -12- 2014 

ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ 
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Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στη 

νεοελληνική γλώσσα μετα τη μεταρρύθμιση του 1976 

Γεώργιος ΣΠΑΝΟΣ  Αθανάσιος ΜΙΧΑΛΗΣ 

Περίληψη  

Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 αποτέλεσε ορόσημο τόσο για τη νεοελληνική 

εκπαίδευση όσο και για την ιστορία του ελληνικού κράτους γενικότερα. Από την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση ως σήμερα έχουν εκπονηθεί και εφαρμοστεί στη γλωσσική εκπαίδευση τέσσερα 

προγράμματα σπουδών με διαφορετικό περιεχόμενο, στόχους και φιλοσοφία: το υλοκεντρικό 
πρόγραμμα του 1977, το στοχοθετικό του 1984 και τα μικτά προγράμματα του 2003 και του 2011. 

Βασικός στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η κριτική αποτίμηση των συγκεκριμένων 

προγραμμάτων σπουδών βάσει κριτηρίων εκπαιδευτικών, γλωσσολογικών, οικονομικών, 

τεχνολογικών, πολιτικών, ιστορικών, κοινωνικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών βάσει του προτύπου 

των Spolsky, Stern, MacKay. Μέσω της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών αναδεικνύεται η 

εξελικτική πορεία του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και η συνεχής αναδιοργάνωσή του με 

βάση τις θεωρητικές αναζητήσεις και τη διδακτική πρακτική σε διεθνές επίπεδο.  

 

Abstract  

The establishment of the modern Greek language (demotiki) as the official language of the 

Greek state through the status language planning in 1976 was very a very important fact for the 

education and  for the history of Greek state in general. During the last forty years four language 

teaching curricula have been planned and have been implemented in the Greek educational system: the 

content – based curriculum in 1977, the objective – based in 1984 and the mixed focus curricula in 

2003 and 2011. Main purpose of this paper is the critical evaluation of the above curricula, which rests 

on educational, political, economic, historical, cultural, geographic, technological, social criteria 

according to the model of Stern, Spolsky, and Mackay. The conclusion of the evaluation of the 
curricula is that language education in Greece is characterized by innovational movements according 

the international theoretical investigations and teaching practice.  

1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Το 1976 πραγματοποιήθηκε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για την ελληνική 
εκπαίδευση: η δημοτική γλώσσα, η νέα ελληνική των μέσω αστικών στρωμάτων, του τύπου 

και της λογοτεχνίας καθιερώθηκε ως η επίσημη γλώσσα της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα ως 

αντικείμενο διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως 
αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης αυτής, το επόμενο έτος συντάχθηκε αναλυτικό πρόγραμμα 

διδασκαλίας της δημοτικής γλώσσας τόσο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και για την 

πρωτοβάθμια. Από τότε έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί άλλα τρία αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών (1984, 2003, 2011), με στόχο την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της γλώσσας 

στους μαθητές των ελληνικών σχολείων.  

Στόχο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η παρουσίαση και η κριτική αποτίμηση των 

τεσσάρων προαναφερθέντων προγραμμάτων σπουδών, του περιεχομένου τους, των μεταξύ 

τους αλληλεπιδράσεων, της συνάφειάς τους με τις παιδαγωγικές, γλωσσολογικές εξελίξεις στο 
διεθνή χώρο αλλά και με τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δράσεις κατά την περίοδο 

του σχεδιασμού τους.  
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2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Τα προγράμματα σπουδών κάθε μαθήματος συνιστούν γενικό σχεδιασμό των στόχων, 

των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης, των δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται οι 

μαθητές, όπως και του παιδαγωγικού υλικού που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί. Ως 
καταλληλότερο πρότυπο για την ερμηνεία των επιλογών στις οποίες προβαίνουν οι σχεδιαστές 

ενός προγράμματος σπουδών που αφορά το μάθημα της μητρικής γλώσσας και για την κριτική 

αποτίμηση της σκοποθεσίας και των γενικών διδακτικών αρχών που περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα αυτό κρίνεται το πρότυπο των Stern, Spolsky και MacKay. Σύμφωνα με το 
συγκεκριμένο πρότυπο, ο σχεδιασμός του γνωστικού αντικειμένου της γλώσσας ερμηνεύεται 

και αξιολογείται βάσει έξι παραμέτρων, οι οποίες αφορούν το γενικότερο καταστασιακό 

πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε. Οι παράμετροι αυτές είναι οι ακόλουθες  
(Johnson 2001: 202 – 203): 

i. Ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο κατά το χρόνο σύνθεσης του προγράμματος, 
ii. Κοινωνικές συνθήκες και πολιτισμικές ορίζουσες, 

iii. Οικονομικά δεδομένα και τεχνολογικές εξελίξεις, 

iv. Γεωγραφικοί παράγοντες, 
v. Εκπαιδευτική διάσταση και γενικότερες εξελίξεις στον τομέα της παιδείας την 

περίοδο σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών,  

vi. Γλωσσολογικοί άξονες, οι οποίοι αφορούν τα χαρακτηριστικά της γλώσσας που 

διδάσκεται στην εκπαίδευση και την εξελικτική της πορεία.  
 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1977 ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Μετά την καθιέρωση της νεοελληνικής ως επίσημου κώδικα επικοινωνίας στη διοίκηση 

και στην εκπαίδευση και ως αντικείμενο διδασκαλίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες το 
1976, ήταν απαραίτητος ο σχεδιασμός και η οργάνωση της διδασκαλίας της νέας επίσημης 

γλώσσας του κράτους στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για το σκοπό 

αυτό συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν το 1977 τα πρώτα αναλυτικά προγράμματα για τη 
διδασκαλία της γλώσσας στο γυμνάσιο, τα οποία στα δύο επόμενα χρόνια συμπληρώθηκαν 

και εξειδικεύτηκαν, με στόχο την κάλυψη των αναγκών όλων των τάξεων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μήτσης 2011: 551-552).  

Από τις έξι παραμέτρους του προτύπου των Stern, MacKay, Spolsky που αξιοποιούνται 

στην ερμηνεία και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, μόνο δύο είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν στην κριτική αποτίμηση των πρώτων προγραμμάτων σπουδών μετά από 

την καθιέρωση της δημοτικής: η γλωσσολογική και η εκπαιδευτική παράμετρος.  

Η γλωσσολογική παράμετρος αφορά την καθιέρωση ως επίσημης γλώσσας μιας 
γλωσσικής ποικιλίας, η οποία ενώ είχε καλλιεργηθεί στο δημοσιογραφικό, στο λογοτεχνικό 

και σε μικρότερο βαθμό και στον επιστημονικό λόγο, δεν είχε κωδικοποιηθεί και υπήρχε 

μεγάλη ανασφάλεια στη χρήση της ως υψηλής ποικιλίας από τους φυσικούς ομιλητές της, οι 

οποίοι ήδη τη χρησιμοποιούσαν στον προφορικό λόγο.  
Η εκπαιδευτική παράμετρος συνδέεται με δύο δεδομένα: πρώτον, με το γεγονός ότι σε 

πολύ μικρά χρονικά διαστήματα στο παρελθόν είχε διδαχθεί ζωντανή γλώσσα στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και, συνεπώς, υπήρχε μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη 
μεθοδολογία και τους στόχους της διδασκαλίας. Δεύτερον, δεδομένης της έλλειψης εμπειρίας 

στην οργάνωση της διδασκαλίας μιας ζωντανής γλώσσας, δεν είχε συνταχθεί στην ελληνική 

εκπαίδευση σε κάποια χρονική στιγμή του παρελθόντος στοχοθετικού τύπου πρόγραμμα 

σπουδών για το γλωσσικό μάθημα.  
Επομένως, το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας στο 

γυμνάσιο και στο λύκειο του 1977 ανήκε στα υλοκεντρικά προγράμματα σπουδών (content 

model of curriculum planning) και τα γενικά χαρακτηριστικά του συνδέονταν με τα 
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χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων τύπων αναλυτικού προγράμματος για τη γλώσσα  

(Finney 2002: 71): 

i. Τα αναλυτικά προγράμματα στην πραγματικότητα συνιστούσαν κατάλογο της 

διδακτέας ύλης με αποσπασματικές μεθοδολογικές παρατηρήσεις (syllabus) και δεν 
είχαν το εύρος των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών που απαντούσαν στη διεθνή 

διδακτική πρακτική εκείνης της περιόδου και περιλάμβαναν αναλυτική σκοποθεσία, 

διεξοδική αναφορά στη μεθοδολογία και στα μέσα αξιολόγησης των μαθητών και των 
υπόλοιπων φορέων του εκπαιδευτικού συστήματος (Finney 2002: 70).  

ii. Το διδακτικό πρότυπο που υιοθετούνταν από τα προγράμματα ήταν το 

μορφοκεντρικό (grammar – based model), το οποίο έδινε έμφαση στη διδασκαλία των 
μορφολογικών και των συντακτικών φαινομένων, του λεξιλογίου, της ορθογραφίας και 

στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων γνώσεων στην παραγωγή κειμένου, το οποίο θα 

έπρεπε να χαρακτηρίζεται από γλωσσική ορθότητα, καλλιέπεια, ακρίβεια και σαφήνεια 

λόγου.  
iii. Οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος ήταν σύντομοι και 

επιγραμματικοί και αφορούσαν την εκμάθηση από τους μαθητές του γραμματικού 

συστήματος της νεοελληνικής γλώσσας, την καλλιέργεια αισθήματος ασφαλείας στη 
χρήση της, την ορθή εφαρμογή της στην επικοινωνία και τη γνώση της ορθογραφίας. 

Στην πραγματικότητα οι στόχοι της διδασκαλίας περιορίζονταν στην επιτυχή 

μετάδοση από τους δασκάλους και αφομοίωση από τους μαθητές της διδακτέας ύλης .  

iv. Επιπρόσθετα, οι περιορισμένοι διδακτικοί σκοποί συνδέονταν με την επιδίωξη της 
κληροδότησης στις επόμενες γενιές του πνευματικού πολιτισμού συγκεκριμένου λαού 

και συγκεκριμένης χώρας (one particular culture transmission), όπως συμβαίνει στα 

υλοκεντρικά προγράμματα σπουδών. Συγκεκριμένα, μέσω της διδασκαλίας της 
νεοελληνικής γλώσσας επιδιωκόταν η γνώση των αξιών του νεοελληνικού πολιτισμού 

και των πολιτιστικών δημιουργιών του ελληνικού λαού. Δεδομένης της στενής 

σύνδεσης της γλώσσας με την εθνική / εθνοτική ταυτότητα ενός λαού ή μιας ομάδας, ο 
ανωτέρω στόχος είναι απόλυτα λογικός και αυτονόητος. Εντύπωση, ωστόσο, 

προκαλεί η έλλειψη κάποιας αναφοράς στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, παρόλο που την 

περίοδο εκείνη προετοιμαζόταν η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  

v. Τέλος, σε αντιστοιχία με τα υλοκεντρικά προγράμματα σπουδών, τα οποία βασίζονται 
στην εκπαιδευτική παράδοση του κλασικού ανθρωπισμού (classical humanism), το 

αναλυτικό πρόγραμμα του 1977 αναφερόταν στην επιδίωξη της νοητικής και 

ψυχοσυναισθηματικής καλλιέργειας του ατόμου, της ανάπτυξης συνθετότερων μορφών 
σκέψης και προσωπικού ύφους, μέσω της πρόσληψης και της συγγραφής κειμένων.  

 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΤΟΥ 1984: ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΟΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Τα προγράμματα σπουδών του 1977 για το γλωσσικό μάθημα, όπως προαναφέρθηκε, 

ήταν αναντίστοιχα τόσο με τις κυρίαρχες θεωρίες της διδακτικής της γλώσσας κατά την 
περίοδο εκείνη, όσο και με τη διεθνή διδακτική πρακτική. Αυτό συνέβη, διότι τα 

προγράμματα εκείνα ήταν μορφοκεντρικά στη σύλληψή τους, εστίαζαν στη γλωσσολογική 

θεωρία και όχι στην επικοινωνιακή πράξη, άρα στην απομνημόνευση και όχι στην παραγωγή 

και πρόσληψη λόγου.  

Το 1984 συντάχθηκαν νέα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της γλώσσας στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα προγράμματα αυτά δεν ήταν πλέον υλοκεντρικά αλλά 

στοχοθετικά (objective model of curriculum planning). Με άλλα λόγια, στα προγράμματα του 

1984 καθοριζόταν με σαφήνεια η επιδιωκόμενη μέσω της γλωσσικής διδασκαλίας γλωσσική 

και επικοινωνιακή συμπεριφορά των μαθητών. Επίσης, στα προγράμματα του 1977 έχει 
ενσωματωθεί και κατάλογος της διδακτέας ύλης στις τρεις τάξεις του γυμνασίου, ο οποίος 

αφορά κυρίως τα γραμματικά φαινόμενα (structural syllabus). Όπως και τα αναλυτικά 

προγράμματα του 1977, έτσι και αυτά του 1984, είναι δυνατό να ερμηνευθούν και να 
αξιολογηθούν βάσει εκπαιδευτικών και γλωσσολογικών παραμέτρων και όχι βάσει 
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κοινωνικών, πολιτικών και ιστορικών. Αυτό ισχύει, διότι μέσω των νέων προγραμμάτων 

σπουδών ξεκίνησε μία προσπάθεια ανανέωσης των στόχων και των μεθόδων διδασκαλίας 

μιας ζωντανής γλώσσας, της νέας ελληνικής, βάσει των θεωρητικών και πρακτικών 

δεδομένων του διεθνούς χώρου κατά την περίοδο εκείνη και βάσει των πορισμάτων της 
γλωσσολογίας και της παιδαγωγικής. Οι βασικότερες καινοτομίες που εισήχθησαν στην 

ελληνική γλωσσική εκπαίδευση μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων του 1984 ήταν οι 

ακόλουθες: 
i. Οι επιδιώξεις της διδασκαλίας του μαθήματος έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα, 

καθώς βασικοί διδακτικοί στόχοι είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων παραγωγής και 

πρόσληψης προφορικού και γραπτού λόγου.  
ii. Βασική καινοτομία αποτελεί η υιοθέτηση της ολιστικής προσέγγισης του μαθήματος 

της νεοελληνικής γλώσσας, δηλαδή της διδασκαλίας της γραμματικής, της παραγωγής, 

της πρόσληψης λόγου και του λεξιλογίου μέσα από ένα διδακτικό εγχειρίδιο και στο 

πλαίσιο όλων των διδακτικών ενοτήτων του μαθήματος, σε αντίθεση με την 
ξεχωριστή διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού και έκθεσης, που κυριαρχούσε τις 

προηγούμενες δεκαετίες.  

iii. Η διδασκαλία των μορφοσυντακτικών φαινομένων εξακολουθεί να έχει κεντρικό ρόλο 
στη γλωσσική διδασκαλία, όπως φαίνεται και από το περιεχόμενο του μαθήματος στις 

τρεις τάξεις του γυμνασίου, αλλά η μέθοδος διδασκαλίας δεν είναι πλέον η 

παραδοσιακή. Αντίθετα, όπως φαίνεται από τους στόχους που αναφέρονται στη 

διδασκαλία των συνταγματικών και των παραδειγματικών σχέσεων της γλώσσας, στην  
ανάλυση των προτάσεων σε άμεσα συστατικά και στις ασκήσεις μετασχηματισμού, η 

διδακτική μεθοδολογία έχει δεχθεί επιδράσεις από τα θεωρητικά πρότυπα του 

δομισμού, της γραμματικής της φραστικής δομής και της μετασχηματιστικής σύνταξης. 
Την επίδραση της διδακτικής μεθοδολογίας από τα συγκεκριμένα πρότυπα, όπως και 

από τις συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης, αναδεικνύει και η πρόταση για 

επαγωγική ή και διαισθητική διδασκαλία των γραμματικών κανόνων  (Trask 2007: 219-
220, 277, 304-305).  

iv. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο στόχος της γνώσης του ελληνικού πολιτισμού μέσω της 

διδασκαλίας της γλώσσας παραμένει και στα προγράμματα αυτά. Ωστόσο, 

εξακολουθεί να προκαλεί εντυπώσεις η έλλειψη αναφοράς στην ευρωπαϊκή 
πολιτιστική δημιουργία, στις ευρωπαϊκές γλώσσες, παρόλο που η Ελλάδα το 1984 

ήταν το δέκατο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

 

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 2003: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βασικό πλεονέκτημα των στοχοθετικών προγραμμάτων σπουδών είναι η δυνατότητά 

τους να αποτελέσουν εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας (national 

curriculum) σε χώρες με κεντρικά σχεδιασμένη εκπαιδευτική πολιτική και δράση. Ωστόσο, 
τα προγράμματα αυτά δεν εστιάζουν στα ατομικά χαρακτηριστικά, τις ιδιαίτερες ικανότητες 

και δεξιότητες κάθε μαθητή, τον ξεχωριστό τρόπο και τις προσωπικές στρατηγικές με τις 

οποίες προσεγγίζει τη μάθηση και τη γνώση, την αυτονομία της μαθησιακής του δράσης. Για 

το λόγο αυτό, στο διεθνή χώρο τις πρόσφατες δεκαετίες δίνεται έμφαση στη δημιουργία 
μικτών προγραμμάτων σπουδών (mixed – focus curricula), τα οποία είναι ταυτόχρονα και 

στοχοθετικά και διαδικαστικά (process model of curriculum planning), δηλαδή 

μαθητοκεντρικά (learner – centered curricula), με έμφαση στα ατομικά χαρακτηριστικά του 
κάθε μαθητή (Finney 2002: 71-72). Τα μικτά αναλυτικά προγράμματα σπουδών βασίζονται 

στα πορίσματα της κοινωνιογλωσσολογίας, της αναπτυξιακής ψυχολογίας, της 

ψυχογλωσσολογίας, της κειμενογλωσσολογίας, της ανάλυσης λόγου, των γνωσιακών 
επιστημών, των ανθρωπιστικών διδακτικών προσεγγίσεων.  

Με την πάροδο των ετών, διαπιστώθηκε και στην ελληνική γλωσσική εκπαίδευση η 
ανάγκη ευθυγράμμισης με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές εξελίξεις στον τομέα 
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των προγραμμάτων σπουδών. Αποτέλεσμα αυτών των διαπιστώσεων ήταν η εκπόνηση νέων 

προγραμμάτων σπουδών, τα οποία δημοσιεύθηκαν το 2003. Τα αναλυτικά προγράμματα αυτά 

αποτελούν σύνθεση της φιλοσοφίας των στοχοθετικών και των διαδικαστικών μοντέλων 

(integrated approach) και ανήκουν στα μικτά προγράμματα σπουδών. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά των προγραμμάτων σπουδών του 2003 είναι τα ακόλουθα:  

i. Υιοθετούν και εφαρμόζουν την επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας της γλώσσας, 

καθώς βασικός στόχος της τελευταίας είναι η καλλιέργεια της επικοινωνιακής 
ικανότητας του μαθητή (communicative competence), δηλαδή της ικανότητάς του να 

παράγει και να κατανοεί λόγο σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση με ευστοχία και 

αποτελεσματικότητα (Trask 2007: 43).  
ii. Βασικό χαρακτηριστικό της επικοινωνιακής ικανότητας, έννοιας που για πρώτη φορά 

προσδιόρισε ο ειδικευμένος στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία Hymes, είναι η 

γλωσσική ικανότητα (linguistic competence), δηλαδή η επαρκής γνώση των 

μορφοσυντακτικών δομών και λειτουργιών, του λεξιλογίου και των ορθογραφικών 
συμβάσεων, στοιχεία που αποτελούν βασικούς στόχους του συγκεκριμένου 

προγράμματος σπουδών.  

iii. Δεύτερο χαρακτηριστικό της επικοινωνιακής ικανότητας είναι η κοινωνιογλωσσική 
ικανότητα (sociolinguistic competence, η οποία αφορά στην ικανότητα των μαθητών 

να προσαρμόζουν το λόγο τους σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση και σε κάθε 

κειμενικό τύπο και είδος λόγου. Και αυτή η διάσταση της επικοινωνιακής ικανότητας 

συνιστά βασικό στόχο του νέου προγράμματος σπουδών.  
iv. Τρίτος άξονας της επικοινωνιακής ικανότητας είναι η κειμενική ικανότητα (textual 

competence), η ικανότητα, δηλαδή, των μαθητών να κατανοούν και να παράγουν 

κείμενα κάθε είδους λόγου, γραπτά ή προφορικά, με συνοχή και συνεκτικότητα, 
επιτελώντας τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές ανάλογα με την προθετικότητά τους 

και τον αποδέκτη τους. Η κειμενική ικανότητα συνιστά, επίσης, έναν από τους 

κύριους στόχους του προγράμματος σπουδών. Επομένως, στο πλαίσιο της 
αξιοποίησης της επικοινωνιακής προσέγγισης κατά τη γλωσσική διδασκαλία, 

χρησιμοποιείται ουσιαστικά η κειμενοκεντρική μέθοδος διδακτικής παρέμβασης.  

v. Τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο έχουν 

διεξαχθεί έρευνες για τη διαθεματικότητα στην εκπαίδευση γενικότερα και στη 
γλωσσική διδασκαλία ειδικότερα. Η διαθεματικότητα συνιστά κεντρική έννοια στα 

προγράμματα σπουδών του 2003 ως δυνατότητα προσέγγισης της γνώσης μέσα από 

πολλούς και διαφορετικούς κλάδους. Ειδικά για τη γλωσσική διδασκαλία, 
επισημαίνεται ότι η επικοινωνιακή ικανότητα είναι δυνατό να κατακτηθεί στο πλαίσιο 

όλων των γνωστικών αντικειμένων και όχι κατεξοχήν του γλωσσικού μαθήματος.  

vi. Η επίδραση των αρχών της αναπτυξιακής ψυχολογίας (developmental psychology) 
στα προγράμματα σπουδών του 2003 είναι ουσιαστική: για πρώτη φορά σε 

προγράμματα σπουδών υπάρχει πρόβλεψη για διαβάθμιση των δυσκολιών των 

ασκήσεων και των γλωσσικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούνται κατά τη γλωσσική 

διδασκαλία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο των μαθητών με ιδιαιτερότητες κα ι 
συγκεκριμένες μαθησιακές ή επικοινωνιακές δυσκολίες, όσο και των μαθητών στους 

οποίους η ελληνική δεν είναι η μητρική γλώσσα.  

Ωστόσο, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών του 2003 δεν ερμηνεύεται, όπως 
στα προηγούμενα, μόνο ως προς τη γλωσσολογική και την εκπαιδευτική του διάσταση. Οι 

πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις εκείνης της περιόδου επέδρασαν καταλυτικά στους στόχους που 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα:  

i. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, διανύουμε ως παγκόσμια κοινότητα την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης (era of globalization), στο πλαίσιο της οποίες διευρύνονται οι 

δυνατότητες οικονομικών, επιστημονικών, πολιτισμικών και άλλης μορφής 

ανταλλαγών. Επίσης, μέσω της μετακίνησης πληθυσμών από μία χώρα σε άλλη 
ευνοούνται οι συνθήκες μετατροπής των περισσότερων κοινωνιών σε 

πολυπολιτισμικές (multicultural societies). Τέλος, οι διαδικασίες ενοποίησης της 
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Ευρώπης σε οικονομικό, αμυντικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό και σε άλλα επίπεδα και 

τομείς είχαν επιταχυνθεί κατά την περίοδο εκείνη. Όλες αυτές οι κοινωνικές, 

πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις είχαν αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό σχεδιασμό των 

προγραμμάτων σπουδών του 2003. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η καλλιέργεια του 
σεβασμού των μαθητών στη γλώσσα των συνομιλητών τους , καθώς μέσω του 

σεβασμού στη γλώσσα επιτυγχάνεται ο σεβασμός στην εθνική και κοινωνική του 

ταυτότητα. Επίσης, επιδιώκεται η συνειδητοποίηση της αλληλεπίδρασης των γλωσσών 
ως προϋπόθεση κοινής συμβίωσης των λαών σε πολυπολιτισμικές υπερεθνικές 

κοινότητες. Τέλος, μέσω της γλωσσικής διδασκαλίας προβλέπεται η καλλιέργεια 

διαλογικής στάσης των μαθητών ως χαρακτηριστικού δείγματος των δημοκρατικών 
πολιτών και ως μέσου συζήτησης και επίλυσης εθνικών και διεθνών προβλημάτων.  

ii. Βασικό χαρακτηριστικό της παγκόσμιας κοινωνίας είναι ο χαρακτήρας της ως 

κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας λόγω της μεγάλης εξέλιξης των 

τεχνολογιών της επικοινωνίας και της επίδρασης που αυτές ασκούν στη ζωή, τη 
δράση και την επικοινωνία των πολιτών σε διεθνές επίπεδο. Λόγω αυτής της 

εξέλιξης, στα προγράμματα σπουδών αυτής της περιόδου διατυπώνεται ρητά ο στόχος 

της εξοικείωσης των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες, όπως και της παραγωγής και 
πρόσληψης λόγου με τη χρήση και την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και της επικοινωνίας.  

Τέλος, είναι χρήσιμο να προστεθεί ότι τη στοχοθεσία ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος 

της διδακτέας ύλης στις τρεις τάξεις του γυμνασίου, κατάλογος με προτεινόμενες 
δραστηριότητες ανά διδακτική ενότητα σχετική με το θέμα της ενότητα και ειδικά κεφάλαια 

για τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των μαθητών (variable focus curriculum: 

structural / task based syllabus). 
 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ 

2011: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα προγράμματα σπουδών του 2003 και του 2011 έχουν διαφορά μόλις οκτώ ετών. 

Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι οι κοινωνικές, οι πολιτικές, οι ιστορικές, οι τεχνολογικές, οι 
εκπαιδευτικές, οι γεωγραφικές παράμετροι και συνθήκες δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά, 

ώστε να δικαιολογείται ένας ριζικός μετασχηματισμός των στόχων και του περιεχομένου των 

προγραμμάτων. Από αυτές τις διαπιστώσεις συνεπάγεται ότι τα προγράμματα σπουδών του 
2011 για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας συνιστούν βελτιωτική παρέμβαση και 

εμπλουτισμό των προηγούμενων αναλυτικών προγραμμάτων και όχι εκ βάθρων αναδόμησή 

τους (Συμεωνίδη, Ιορδανίδου, Ζάγκα, Σπαντιδάκης, Τάντος 2011: 4). Επομένως, και στα 

προγράμματα του 2011 για το γυμνάσιο και το λύκειο επαναλαμβάνονται και 
αναδιατυπώνονται χωρίς ουσιαστική αλλαγή του περιεχομένου τους οι επιδιώξεις για:  

i. Καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας, της γλωσσικής ικανότητας, της 

κοινωνιογλωσσικής ικανότητας και της κειμενικής ικανότητας των μαθητών. 

ii. Εμπλοκή των μαθητών σε δράσεις καλλιέργειας του ψηφιακού γραμματισμού.  

iii. Έμφαση στο σεβασμό της προσωπικότητας, της καταγωγής, της εθνικής ταυτότητας, 
του γλωσσικού κώδικα κάθε μαθητή μέσω και της συνειδητοποίησης των γλωσσικών 

αλληλεπιδράσεων.  

iv. Προσαρμογή της διδασκαλίας στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθητή  
βάσει των αρχών της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της παιδαγωγικής των ατομικών 

διαφορών.  

Ωστόσο, μεταξύ των προγραμμάτων του 2003 και αυτών του 2011 υφίστανται και 

σημαντικές διαφορές, οι οποίες αφορούν βελτιώσεις του προγράμματος, με στόχο την 
προσαρμογή των μαθητών στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης 

κοινωνίας, της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας, της εποχής της ανάπτυξης υψηλής 

τεχνολογίας, της περιόδου όπου ευνοείται η πολυπολιτισμικότητα. Οι διαφοροποιήσεις αφορούν 
τα ακόλουθα σημεία, στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από τα νέα προγράμματα σπουδών: 
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i. Καλλιέργεια πρακτικών κριτικού γραμματισμού (critical literacy) μέσω της εμπλοκής 

των μαθητών σε διαδικασίες κριτικής ανάλυσης λόγου (critical discourse analysis): 

από τα νέα προγράμματα σπουδών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνειδητοποίηση από 

τους μαθητές της γλωσσικής και κειμενικής ποικιλίας τόσο σε επίπεδο μορφολογικών, 
φωνολογικών και συντακτικών δομών, όσο και σε επίπεδο ειδών λόγου και 

κειμενικών τύπων. Αφετέρου, τονίζεται η ανάγκη συσχέτισης των γλωσσικών , 

υφολογικών και κειμενικών επιλογών κάθε ομιλητή με την επικοινωνιακή περίσταση, 
τις καθιερωμένες κοινωνικές αξίες και αντιλήψεις για τη μορφή και τις πρακτικές της 

επικοινωνίας, τους ρητούς και υπόρρητους στόχους του πομπού και τα χαρακτηριστικά 

του δέκτη, το αξιακό και ιδεολογικό πλαίσιο της συγγραφής του κειμένου. Μέσω  των 
διαδικασιών αυτών καλλιεργείται η κριτική γλωσσική επίγνωση (critical language 

awareness) των μαθητών, ώστε να εμπλακούν οι τελευταίοι σε πρακτικές κριτικού 

γραμματισμού και να συνειδητοποιήσουν τις κοινωνικές, βιωματικές και ιδεολογικές 

συνυποδηλώσεις κάθε μορφής γλωσσικής ποικιλίας (Trask 2007: 61). Επίσης, στο 
πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης λόγου αξιοποιείται οι δυνατότητες ανοδικής και 

καθοδικής ανάγνωσης.  

ii. Εξάσκηση των μαθητών στην παραγωγή και κατανόηση πολυτροπικών κειμένων 
(multimodal texts), δηλαδή κειμένων, όπου χρησιμοποιήθηκαν ποικίλοι γλωσσικοί, 

εικονικοί και ακουστικοί σημειωτικοί τρόποι κατασκευής του μηνύματος (Συμεωνίδη, 

Ιορδανίδου, Ζάγκα, Σπαντιδάκης, Τάντος 2011: 4).  

iii. Έμφαση στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε μαθητή μέσω ενίσχυσης της δυνατότητάς 
του να εφαρμόζει προσωπικές γνωστικές, μεταγνωστικές ή άλλης μορφής στρατηγικές 

στην  παραγωγή και κατανόηση λόγου, όπως και στην κατάκτηση της γνώσης.  

iv. Ενίσχυση του επικοινωνιακού και του κειμενοκεντρικού χαρακτήρα του μαθήματος: 
σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών, τα προγράμματα του 2011 

εστιάζουν ακόμη περισσότερο στην κειμενοκεντρική και στην επικοινωνιακή 

διάσταση της γλωσσικής διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη 
συμμετοχής των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες παραγωγής λόγου, 

προφορικού και γραπτού, στην εμπλοκή του σε ομαδοσυνεργατικές δράσεις 

αξιοποίησης πληροφοριών , επεξεργασίας δεδομένων, συναγωγής συμπερασμάτων, 

παραγωγής και δημοσίευσης κειμένων, μέσω των οποίων καλλιεργείται ο 
ακαδημαϊκός γραμματισμός των μαθητών. Ακόμη, και το περιεχόμενο της 

γραμματικής αποκτά μέσω των νέων προγραμμάτων σπουδών επικοινωνιακό 

χαρακτήρα, καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση των λειτουργιών των 
μορφοσυντακτικών δομών και των διάφορων διαστάσεων της γραμματικής του 

κειμένου και των γλωσσικών πράξεων.  

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Βάσει των όσων εκτέθηκαν στα ανωτέρω κεφάλαια προκύπτει ότι η εξέλιξη του 
γλωσσικού μαθήματος στη χώρα μας κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια υπήρξε σημαντική 

και χαρακτηρίζεται από βήματα προόδου. Αυτό συνέβη, διότι η ανανέωση της διδακτικής 

φιλοσοφίας και των προγραμμάτων σπουδών πραγματοποιείτο τόσο βάσει της διεθνούς 

πρακτικής όσο και βάσει των θεωρητικών αναζητήσεων στις προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες 
στον τομέα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της διδακτικής του μαθήματος της γλώσσας.  
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Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Γιώργος ΓΡΟΛΛΙΟΣ & Παναγιώτα ΓΟΥΝΑΡΗ 

 

Περίληψη 

Βασική επιδίωξη της εργασίας μας είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια είναι η οπτική για 

το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή  

ορισμένων από τα πιλοτικά προγράμματα σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο τα οποία 
παράχθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο της υλοποίησης του «Νέου 

Σχολείου». Με τον όρο οπτική για το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος εννοούμε 

εκείνη τη διαδικασία σχεδιασμού που αναφέρεται πρωταρχικά σε θέσεις οι οποίες αφορούν τα 
απαραίτητα δομικά στοιχεία του αναλυτικού προγράμματος, δηλαδή τους σκοπούς και το 

περιεχόμενό τους. Επιπλέον, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε θέσεις που αναφέρονται 

στον τρόπο διδασκαλίας και εμπεριέχονται στα προγράμματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, των Μαθηματικών, της Γεωγραφίας, των Φυσικών 
Επιστημών, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών, του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και της 

Μελέτης του Περιβάλλοντος. 

Abstract 

The basic goal of our paper is to answer the question about the perspective behind the 
design of the curriculum used in the production of some pilot programs for primary 

school produced by the Pedagogical Institute in the context of materializing the "New 

School.” We use the term “curriculum perspective” to denote the planning process that 

refers primarily to positions concerning the essential structural components of the 

curriculum, that is, its purpose and content. Moreover, in this paper we use positions 

referring to ways of teaching that are included in the curricula for Modern Greek 

Language and Literature, Religion, Mathematics, Geography, Natural Sciences, Social 

Studies, Information and Communication Technologies, Environmental and 
Sustainable Development Education. 

 

Βασική επιδίωξη της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση του χαρακτήρα ορισμένων από 

τα πιλοτικά προγράμματα σπουδών τα οποία παράχθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο 

πλαίσιο της υλοποίησης του «Νέου Σχολείου» (Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων 

Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον 
εκπαιδευτικό») με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ 

2007-2013). Πιο συγκεκριμένα, επιχειρούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια είναι η 

οπτική για το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε για την 
παραγωγή αυτών των προγραμμάτων σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο, εννοώντας με το 

συγκεκριμένο όρο εκείνη τη διαδικασία σχεδιασμού η οποία αναφέρεται πρωταρχικά σε 
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θέσεις που αφορούν τα απαραίτητα δομικά στοιχεία του αναλυτικού προγράμματος, δηλαδή 

τους σκοπούς και το περιεχόμενό τους
1
. Τα πιλοτικά προγράμματα σπουδών, όμως, 

εμπεριέχουν θέσεις που αναφέρονται και στον τρόπο διδασκαλίας (δηλαδή στη μέθοδο και 

στη μορφή διδασκαλίας), καθώς και στις διαδικασίες και τις μορφές αξιολόγησης. Συνεπώς, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σχετικές αναφορές των συγγραφέων των πιλοτικών 

προγραμμάτων σπουδών στην κατεύθυνση της απάντησης του ερωτήματος το οποίο θέσαμε 

προηγουμένως.  

Εξαιτίας της περιορισμένης έκτασης της εργασίας και του σχετικά μεγάλου αριθμού των 

προγραμμάτων που θα εξετάσουμε, δεν θα συμπεριλάβουμε στην ανάλυση το περιεχόμενο, 
καθώς και τις διαδικασίες και μορφές αξιολόγησης των πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών. 

Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τα προγράμματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, των Μαθηματικών, της Γεωγραφίας, των Φυσικών 

Επιστημών, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών, του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και της 

Μελέτης του Περιβάλλοντος, προγράμματα τα οποία εν πολλοίς αντιστοιχούν στα μαθήματα 

που διδάσκονται στο Δημοτικό Σχολείο και, βέβαια, στα ομόλογα Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών, όχι μόνο για λόγους οικονομίας του κειμένου, αλλά και γιατί η ανάδειξη των πιο 

σημαντικών στοιχείων τους και οι συμπερασματικές μας παρατηρήσεις μπορούν να είναι 

χρήσιμες για μια συγκριτική μελέτη των μέχρι σήμερα ισχυόντων προγραμμάτων, δηλαδή του 
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ.), με τα νέα πιλοτικά προγράμματα. Με αυτή την έννοια, η 

παρούσα εργασία μπορεί να ενταχθεί σε μια ευρύτερη διαδικασία έρευνας η οποία θα 

περιλαμβάνει όχι μόνο θεωρητικές μελέτες των προγραμμάτων σπουδών αλλά και 
προσεγγίσεις της πιλοτικής εφαρμογής τους, καθώς και συγκρίσεις με τη θεωρία και πράξη 

των προγραμμάτων σπουδών που ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ότι τα πιλοτικά προγράμματα σπουδών των διαφόρων 

μαθημάτων συνοδεύτηκαν από ένα εξαιρετικά σύντομο εισαγωγικό σημείωμα το οποίο 

υπέγραψε ο επιστημονικός υπεύθυνος της πράξης παραγωγής τους Χρήστος Δούκας, 
αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

2
. Εκεί, εκτός από την αναφορά των τεχνικών 

στοιχείων του προγράμματος στα πλαίσια του οποίου εκπονήθηκαν, απλώς διευκρινιζόταν ότι 

τα νέα προγράμματα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης επρόκειτο να εφαρμοστούν 

κατά το σχολικό έτος 2011-2012 σε 188 πιλοτικές σχολικές μονάδες (21 νηπιαγωγεία, 99 
δημοτικά σχολεία και 68 γυμνάσια) και ότι κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής θα 

ανατροφοδοτούνταν από την εκπαιδευτική πράξη ώστε να εμπλουτιστούν και να βελτιωθούν. 

Συνεπώς, είναι φανερή η έλλειψη ενός εισαγωγικού κειμένου το οποίο θα εξηγούσε την 
αναγκαιότητα της παραγωγής νέων προγραμμάτων σπουδών, επτά περίπου χρόνια μετά την 

επίσημη έναρξη της εφαρμογής των Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ., θα προσδιόριζε τους ευρύτερους 

σκοπούς τους και θα διατύπωνε τις αρχές στη βάση των οποίων συγκροτούνται. 

Βέβαια, αυτή η έλλειψη μπορεί να θεωρηθεί ότι αντισταθμίζεται με το κείμενο για το «Νέο 

Σχολείο» που δημοσιεύτηκε το 2010, περιέχοντας βασικές προδιαγραφές για τη συγγραφή των 

πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών. Ο ένας από τους συγγραφείς της παρούσης εργασίας είχε 
τότε εξετάσει συγκριτικά τις προδιαγραφές αυτές με εκείνες που περιλαμβάνονταν στο 

                                                             
1 Βλπ Γρόλλιος, 2005, σ.21-26. Οι όροι αναλυτικό πρόγραμμα και πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχούν 

στην έννοια του curriculum και συνεπώς δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στη σημασία του ενός από 

τη σημασία του άλλου. Απλώς, η επίσημη (κρατική) παιδαγωγική χρησιμοποιεί από τη δεκαετία του  

2000 τον δεύτερο όρο, με αποτέλεσμα αυτός να χρησιμοποιείται πλέον ευρύτερα.   
2 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καταργήθηκε με πράξη της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων Άννας Διαμαντοπούλου στις 20/2/2012 και τέσσερις μέρες μετά άρχισε η λειτουργία 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Βλπ ΦΕΚ 372Β/20-02-2012 και 118Α/24-05-2012 

αντίστοιχα. 
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εισαγωγικό κείμενο των Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ., καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η οπτική 

της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, εμπλουτισμένη με την αρχή της διαφοροποίησης του 

προγράμματος και με στοιχεία μαθητοκεντρικής ρητορικής είναι εκείνη η οπτική στην οποία 

επρόκειτο να θεμελιωθούν τα πιλοτικά προγράμματα σπουδών
3
. Στα τελευταία, το ζήτημα της 

οπτικής για το σχεδιασμό τους δεν φαίνεται να απασχόλησε τους συγγραφείς τους, με 

εξαίρεση τους συγγραφείς του προγράμματος της Μελέτης του Περιβάλλοντος και των 

Θρησκευτικών. Οι συγγραφείς του προγράμματος της Μελέτης του Περιβάλλοντος 
περιορίζονται σε μια σύντομη δήλωση, σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα «οικοδομείται 

με βάση τις αρχές ανάπτυξης εννοιοκεντρικών αναλυτικών προγραμμάτων και διδασκαλίας 

που υποστηρίζουν τη μάθηση με συνεργατικό τρόπο» (σ.1). Οι συγγραφείς του μαθήματος 
των Θρησκευτικών ισχυρίζονται ότι με το νέο πρόγραμμα αναιρούνται η «δασκαλοκεντρική 

διαδικασία μεταφοράς της γνώσης» και η «διαδικασία επίτευξης στόχων οι οποίοι 

προκαθορίζονταν από ειδικούς, συνδέονταν με συγκεκριμένες συμπεριφορές των μαθητών και 

ελέγχονταν και αξιολογούνταν από τους εκπαιδευτικούς», αντιλήψεις που συνδέονταν με 
προγράμματα σπουδών στα οποία η έμφαση δινόταν είτε στα γνωστικά περιεχόμενα είτε 

στους προκαθορισμένους στόχους. Έτσι, οι συγγραφείς του πιλοτικού προγράμματος των 

Θρησκευτικών εμμέσως πλην σαφώς δεν αποδέχονται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
θεμελιώνεται στην οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας για το σχεδιασμό του 

αναλυτικού προγράμματος η οποία, βέβαια, εμπεριέχει τη διαδικασία επίτευξης στόχων οι 

οποίοι προκαθορίζονται από ειδικούς, συνδέονται με συγκεκριμένες συμπεριφορές των 

μαθητών και ελέγχονται και αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς. Κατά την άποψή τους, 
το νέο πρόγραμμα είναι πρόγραμμα σπουδών διαδικασίας, δηλαδή επικεντρώνεται στην 

ανακάλυψη, στη δόμηση και στη δημιουργική αξιοποίηση της γνώσης και «εμπλέκοντας τους 

μαθητές σε ενεργητικές μαθησιακές διεργασίες, διευκολύνει την αυτο-διαμόρφωση της 
συνείδησής τους, του τρόπου, δηλαδή, με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους στον 

κόσμο δρώντας μέσα σε αυτόν» (σ.13-14). 

Ακόμη και αν αυτός ο ισχυρισμός ευσταθούσε για το πρόγραμμα των Θρησκευτικών, οι 

συγγραφείς του οποίου θεωρούν ότι ένα πρόγραμμα σπουδών διαδικασίας είναι «πιο 

λειτουργικό ή συμβατό με τη θρησκευτική μάθηση», το ερώτημα σχετικά με την οπτική του 

σχεδιασμού του συνόλου των προγραμμάτων θα συνέχιζε να παραμένει, δ ιότι οι συγγραφείς 
των πιλοτικών προγραμμάτων ανά μάθημα είχαν θεωρητικά τη δυνατότητα, όπως 

ισχυρίζονται ότι έπραξαν οι συγγραφείς του πιλοτικού προγράμματος των Θρησκευτικών, να 

διαφοροποιηθούν από τις προδιαγραφές του κειμένου για το Νέο Σχολείο και να μην 
υιοθετήσουν την οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Με αυτή την έννοια, τα 

συμπεράσματα της εργασίας για τις προδιαγραφές των προγραμμάτων σπουδών του νέου 

σχολείου που προαναφέρθηκαν, με  την παρούσα εργασία υποβάλλονται σε δοκιμασία ως 

προς την ισχύ τους στα ίδια τα πιλοτικά προγράμματα σπουδών. 

Αφού, λοιπόν, εντοπίσαμε σε κάθε πρόγραμμα χωριστά τις σημαντικότερες αναφορές α) 

στους σκοπούς και β) στον τρόπο (μέθοδοι και μορφές) διδασκαλίας που εμπεριέχει, 
αναφορές οι οποίες δεν παρατίθενται στο παρόν κείμενο λόγω της περιορισμένης έκτασής 

του, καταλήξαμε στις παρακάτω συμπερασματικές παρατηρήσεις που απαντούν στο ερώτημα 

ποια είναι η οπτική για το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος η οποία 
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή τους. 

1. Οι σκοποί των προγραμμάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, καθώς και 
της Γεωγραφίας, θεμελιώνονται σε αλλαγές που αφορούν γεωπολιτικές, οικονομικές, 

κοινωνικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές αλλαγές, του προγράμματος των Θρησκευτικών 
στον ευρωπαϊκό διάλογο για τη σχολική θρησκευτική εκπαίδευση και στα επίσημα κείμενα 

της Ευρώπης για την εκπαίδευση, του προγράμματος των Μαθηματικών σε θεωρήσεις που 

                                                             
3 Βλπ Γρόλλιος, 2010. 
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έχουν διατυπωθεί στο πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, του προγράμματος των ΤΠΕ 

στην επιρροή τους στη σύγχρονη κοινωνία και του προγράμματος των Φυσικών Επιστημών 

στη σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη και γενικά τη ζωή, καθώς και σε 

συγκεκριμένες έρευνες που δείχνουν τη μη ικανοποιητική μάθηση και το μειωμένο 

ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες. 

Επομένως, η συγγραφή των πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών δεν έγινε με βάση κάποια 

διατυπωμένη ενιαία αντίληψη για την αναγκαιότητά τους, αφού στα τρία από τα εννέα 

προγράμματα που εξετάσαμε οι σκοποί τους δεν θεμελιώνονται, δύο προγράμματα 
θεμελιώνουν τους σκοπούς τους σε ευρύτερες αλλαγές που έχουν συμβεί στην κοινωνία, δύο 

στη σημασία των ΤΠΕ και των Φυσικών Επιστημών για την κοινωνία και δύο σε θεωρήσεις 

που έχουν εκφραστεί στα πεδία της Θρησκευτικής και της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.  

Η θεμελίωση των σκοπών του προγράμματος των Φυσικών Επιστημών εκτός από την 

κοινωνική τους σημασία, σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί οι οποίες, κατά τους 
συγγραφείς του προγράμματος, συσχετίζονται με την αποτυχία των προηγουμένων 

προγραμμάτων, αναδεικνύει ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση 

για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει λάβει μεγάλη 
έκταση εντός και εκτός της εκπαίδευσης, αρχικά το Υπουργείο Παιδείας και στη συνέχεια οι 

συγγραφείς των προγραμμάτων δεν θεώρησαν απαραίτητο να θεμελιώσουν τους σκοπούς και, 

βέβαια, την αναγκαιότητα της συγγραφής τους, σε έρευνες οι οποίες θα αποτιμούσαν τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής των προηγούμενων προγραμμάτων. Στη σημερινή συγκυρία, η 

σημασία της μη θεμελίωσης της αναγκαιότητας των νέων προγραμμάτων σπουδών σε 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προηγουμένων, λαμβάνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, 

αφού η πολιτική εξουσία του Υπουργείου Παιδείας έχει στρέψει μεγάλο μέρος της προσοχής 
της στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κυρίως με το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013, 

έχοντας ουσιαστικά ταυτίσει την αξιολόγηση στην εκπαίδευση με την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, αλλά αφήνοντας τα 
προγράμματα σπουδών, που συγγράφονται με δική της ευθύνη, σε ένα ιδιόμορφο «αξιολογικό 

απυρόβλητο».   

2. Οι σκοποί των προγραμμάτων σπουδών που εξετάσαμε μπορούν, παρά τη φαινομενική 

ετερογένειά τους, να ενταχθούν στο πλαίσιο του ευρύτερου σκοπού της προσαρμογής των 

μαθητών στις υπάρχουσες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές λειτουργίες του 
ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτή τη 

διαπίστωση μπορεί να γίνει κατανοητός ο συνδυασμός δύο ειδών σκοπών που κυριαρχούν στα 

προγράμματα σπουδών. Το ένα είδος αναφέρεται στην απόκτηση δεξιοτήτων από τους 
μαθητές για να μπορούν να ενταχθούν και «να κινηθούν με ευελιξία και δημιουργικότητα σε 

ένα εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον που έχει αυξημένες και μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο πρόγραμμα της Γλώσσας και της 
Λογοτεχνίας. Η έμφαση που δίνεται στις δεξιότητες των μαθητών είναι μικρότερη στους 

σκοπούς αυτού του προγράμματος (καλλιέργεια αναγνωστικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, αναγνώριση της σημασίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας στη συγκρότηση των 

πολιτισμικών παραδόσεων) από εκείνη που δίνεται στους σκοπούς άλλων προγραμμάτων 
όπως των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, όπου οι πολυπληθείς ικανότητες και 

δεξιότητες ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες ή απλώς παρατίθενται –σε αυτά τα δύο 

προγράμματα μετρήσαμε 21 και 30 επιδιωκόμενες δεξιότητες και ικανότητες αντίστοιχα.  

Το δεύτερο είδος σκοπών είναι η «εδραίωση στις συνειδήσεις» των μαθητών, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει το πρόγραμμα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενός 

πλέγματος κοινωνικοπολιτικών αξιών που συνδέεται με το ιδεολογικό πλαίσιο των επίσημων 

κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη σύνδεση γίνεται με άμεσο τρόπο στα 
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προγράμματα των Θρησκευτικών, της Γεωγραφίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

και του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ενώ δεν αμφισβητείται 

με οποιονδήποτε τρόπο στα υπόλοιπα. Αυτό το πλέγμα αξιών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων 

που έχουν ειδικότερο χαρακτήρα
4
, ως ευρύτερες (και συχνά επαναλαμβανόμενες) σε μια 

ποικιλία διατυπώσεων, τις αξίες της δημοκρατίας, της ισονομίας, της ελευθερίας, της 

αποδοχής της διαφορετικότητας, του πλουραλισμού και του διαλόγου, του σεβασμού του 

περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, της ειρήνης, της επικοινωνίας, της κατανόησης 
και της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών και των ανθρώπων, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της κοινωνικής ευθύνης (συνειδητοποίηση δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων), του ενεργού πολίτη και της ηθικής συμπεριφοράς. Οι σκοποί που αφορούν 
αξίες καταλαμβάνουν ιδιαίτερα σημαντική θέση στα προγράμματα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.  

Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό αυτού του πλέγματος αξιών οι οποίες εμφανίζονται στους 

σκοπούς των περισσότερων προγραμμάτων σε διάφορες παραλλαγές είναι ότι θεωρούνται 

σιωπηρά ως αυτόματα ισχύουσες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρούμενες από 
αυτήν διεθνώς. Δεν είναι δύσκολο, βέβαια, κάποιος να αναρωτηθεί πώς και με ποια 

καταστροφικά αποτελέσματα, για παράδειγμα, εφαρμόστηκαν οι αξίες της αλληλεγγύης και 

της ισότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση της οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα

5
 ή πώς εφαρμόστηκαν οι αξίες της δημοκρατίας και της ειρήνης στην περίπτωση των 

βομβαρδισμών και του διαμελισμού της Γιουγκοσλαβίας, για να περιοριστούμε μόνο σε 

παραδείγματα «εφαρμογής» (δηλαδή καταστρατήγησης και διαστροφής) αυτών των αξιών 

που είχαν ήδη ολοκληρωθεί ή εξελίσσονταν όταν καταρτίζονταν τα πιλοτικά προγράμματα.  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτού του πλέγματος είναι ότι οι αξίες που περιλαμβάνει 
παρουσιάζονται κατά κανόνα με αόριστο τρόπο

6
 και δεν συνδέονται με την πραγματικότητα η 

οποία σκιαγραφείται δειλά σε ορισμένα σημεία των προγραμμάτων. Η «διεύρυνση της 

οικονομικής ανισότητας μεταξύ χωρών και ατόμων και η συνακόλουθη αβεβαιότητα για το 
μέλλον, την οποία βιώνουμε στις μέρες μας» που αναφέρονται στο πρόγραμμα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, η ανισότητα, οι κοινωνικοοικονομικές διαφορές, ο 

αναλφαβητισμός, η φτώχεια, η ανεργία, οι πολεμικές συρράξεις και ο εθνικισμός που (μεταξύ 

άλλων) αναφέρονται στο πρόγραμμα της Γεωγραφίας δεν συνδέονται με την εκμετάλλευση 
και την καταπίεση οι οποίες χαρακτηρίζουν τις εσωτερικές λειτουργίες των σύγχρονων 

καπιταλιστικών κοινωνιών, καθώς και τις σχέσεις ανάμεσά τους, οι οποίες 

συγκεφαλαιώνονται στον ορισμό του ιμπεριαλισμού
7
. Έτσι, η αξία της κοινωνικοπολιτικής 

                                                             
4 Όπως, στο πρόγραμμα των Θρησκευτικών, οι αξίες της ανεξιθρησκίας και της αναζήτησης 

προσωπικού νοήματος, συνάντησης και σχέσης με τον Θεό και τον άλλο. 
5  Σύμφωνα με τον Κοτζιά (2013), η Ελλάδα έχει περιέλθει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια 

κατάσταση που μπορεί να ονομαστεί «αποικία χρέους» η οποία, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζεται από 
τον περιορισμό της κυριαρχίας της και τον έλεγχο της αγοράς, του τραπεζικού συστήματος και του 

δημοσίου από τους δανειστές της, καθώς και από την υπονόμευση της δημοκρατίας, του κοινωνικού 

κράτους και του κράτους δικαίου. Για μια διαφορετική, κριτική προς τη θεωρητική αυστηρότητα της 

έννοιας «αποικία χρέους», προσέγγιση της κατάστασης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία αυτή 

χαρακτηρίζεται ως «οιονεί προτεκτοράτο» λόγω απώλειας εθνικής κυριαρχίας σε ζητήματα οργάνωσης 

του κράτους και των δημοσιονομικών λειτουργιών του στο πλαίσιο μιας συνολικής ιμπεριαλιστικής 

στρατηγικής για να «μετεξελιχθούν οι κρατικές δομές των πιο αδύναμων εθνικών σχηματισμών σε 

τόπους υπερεκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης και εκκαθάρισης των μη ανταγωνιστικών 

κεφαλαίων», βλπ Σακελλαρόπουλος, 2014.  
6 Για παράδειγμα, η δημοκρατία δεν περιγράφεται ούτε καν στοιχειωδώς με επιθετικούς 

προσδιορισμούς στα προγράμματα σπουδών, παρά μόνο ως «συμμετοχική» στο πρόγραμμα του 
μαθήματος Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Για διαφορετικούς 

προσδιορισμούς της δημοκρατίας, ενδεικτικά βλπ Macpherson, 1994. 
7 Εννοούμε, βέβαια, τον κλασικό ορισμό του ιμπεριαλισμού από τον Β.Ι.Λένιν.  
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χειραφέτησης από τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης αποτελεί άγνωστο τόπο 

για τα προγράμματα σπουδών, ενώ αξίες όπως η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη κα ι η 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια προσδιορίζονται μονοσήμαντα, κατ’ απομίμηση του λόγου των 

επίσημων ευρωπαϊκών κειμένων, ως εάν να αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τα κοινωνικά 
φύλα, τα άτομα με αναπηρίες και ορισμένες μειονοτικές ομάδες, αλλά ποτέ τις κοινωνικές 

τάξεις. Οι τελευταίες μοιάζουν να μην υπάρχουν καν στα προγράμματα σπουδών, όπου 

(σπανίως) γίνεται λόγος για κοινωνικές ομάδες ή στρώματα8, αλλά ποτέ για κοινωνικές τάξεις. 
Και εφόσον οι κοινωνικές τάξεις δεν υπάρχουν στα προγράμματα σπουδών, είναι επόμενο να 

εξαφανίζονται και οι ταξικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις.  

Συνεπώς, είναι φανερό ότι οι αναφορές των σκοπών των προγραμμάτων σπουδών στην 

ενίσχυση του κριτικού και ερευνητικού πνεύματος των μαθητών μένουν μετέωρες, αφού οι 

ίδιοι οι συγγραφείς των προγραμμάτων δεν χρησιμοποιούν αυτό το πνεύμα και υιοθετούν 
άκριτα τη ρητορική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση των σκοπών των 

προγραμμάτων. Κάποια ελάχιστα δείγματα αυτού του κριτικού και ερευνητικού πνεύματος 

όχι, βέβαια, έναντι της εφαρμογής των αξιών που προβάλλονται ως σκοποί των 
προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έναντι της επιδίωξης της προσαρμογής των 

μαθητών στις υπάρχουσες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές λειτουργίες 

μπορούν να ανιχνευθούν σε σκοπούς που διατυπώνονται σε ορισμένα προγράμματα. Στο 
πρόγραμμα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας το διερευνητικό και κριτικό πνεύμα 

συνδέεται με το ρόλο της γλώσσας στην «αναδόμηση στάσεων, αξιών, κοινωνικών τάσεων 

και ιδεολογίας», στο πρόγραμμα των Θρησκευτικών στη θρησκευτική μάθηση εμφανίζεται να 

μην «αρμόζει μια αναπαραγωγική άποψη, η οποία δίνει έμφαση στον προκαθορισμό της 
κατευθυντήριας ιδέας» και ο «πολιτισμικός εγκλιματισμός» επιχειρείται να αντισταθμιστεί με 

την αξία της ελευθερίας, ενώ στο πρόγραμμα της Γεωγραφίας οι εκπαιδευτικοί «είναι 

δεσμευμένοι να μεταφέρουν σε όλους τους ανθρώπους την εμπιστοσύνη και την ελπίδα για 
έναν καλύτερο κόσμο»

9
. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι στα άλλα προγράμματα δεν 

γίνεται ούτε καν νύξη για την αναγκαιότητα αλλαγής του κόσμου ακόμη  και με αυτή την 

αόριστη διατύπωση που καταγράφεται στο πρόγραμμα της Γεωγραφίας, εκτός από το 
πρόγραμμα του Περιβάλλοντος και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο οποίο, 

ωστόσο, η διατύπωση περί αναθεώρησης «του συστήματος αξιών που έχουμε υιοθετήσει 

μέχρι σήμερα ως άτομα και ως κοινωνία», συνδέεται αποκλειστικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος και εγκλείεται στο χώρο των ιδεών, χωρίς να αναφέρεται στην υλική 

παραγωγή και στους δομικούς κοινωνικοπολιτικούς προσδιορισμούς.  

Με βάση τα προηγούμενα, γίνεται εμφανές ότι η οπτική για το σχεδιασμό των προγραμμάτων 

σπουδών που υιοθετούν οι συγγραφείς τους δεν είναι η οπτική της κοινωνικής 

ανασυγκρότησης, στην οποία η ριζική κοινωνική και πολιτική αλλαγή αποτελεί τον ευρύτερο 
σκοπό που υπηρετεί το αναλυτικό πρόγραμμα

10
, αφού οι σχετικές αναφορές κατέχουν 

περιθωριακή θέση έναντι των σκοπών οι οποίοι εντάσσονται στον ευρύτερο σκοπό της 

προσαρμογής των μαθητών στις υπάρχουσες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και 

ιδεολογικές λειτουργίες. Στο σημείο αυτό, πλησιάζουμε στην απάντηση του ερωτήματος της 
εργασίας μας, δηλαδή του ερωτήματος ποια είναι η οπτική για το σχεδιασμό του αναλυτικού 

προγράμματος η οποία χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των Προγραμμάτων Σπουδών του 

                                                             
8Στα προγράμματα  της Γεωγραφίας και των Φυσικών Επιστημών, αντίστοιχα.  
9Δεν περιλαμβάνουμε σε αυτά τα δείγματα κριτικού και διερευνητικού πνεύματος που  με έμμεσο ή 

άμεσο τρόπο θέτουν το ζήτημα της αναγκαιότητας του κοινωνικοπολιτικού μετασχηματισμού 

διατυπώσεις οι οποίες εννοούν εντελώς διαφορετικό μετασχηματισμό, όπως στο πρόγραμμα των ΤΠΕ 

όπου ο μετασχηματισμός του σχολείου θεωρείται ότι γίνεται με βασικό εργαλείο τις ίδιες, με σκοπό τη 
«βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος».  
10 Σχετικά με την οπτική της κοινωνικής ανασυγκρότησης για το σχεδιασμό του αναλυτικού 

προγράμματος βλπ Γρόλλιος, 2011, σ.156-182. 
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Δημοτικού Σχολείου που εξετάσαμε. Έχοντας ήδη αποκλείσει την οπτική της κοινωνικής 

ανασυγκρότησης και έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα προγράμματα υπηρετούν το 

σκοπό της προσαρμογής των μαθητών στις υπάρχουσες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές 

και ιδεολογικές λειτουργίες, θα στρέψουμε την προσοχή μας στους τρόπους (μεθόδους και 

μορφές) διδασκαλίας που προτείνουν οι συγγραφείς των προγραμμάτων.  

3. Με μια επιπόλαιη ματιά, τα πιλοτικά προγράμματα σπουδών θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν μαθητοκεντρικά, αφού ο όρος (αυτούσιος ή με περιφραστικό τρόπο ) 

χρησιμοποιείται στα προγράμματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της 
Γεωγραφίας, των Φυσικών Επιστημών, του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη και της Μελέτης του Περιβάλλοντος. Δεν είναι δυνατό, βέβαια, να εξετάσουμε εδώ 

τις ποικίλες σημασίες του όρου μαθητοκεντρισμός στη διεθνή και στην ελληνική 

βιβλιογραφία -μόνο για την τελευταία θα χρειαζόταν ίσως μια ξεχωριστή μονογραφία. 
Ωστόσο, γνωρίζουμε τον χαρακτήρα της μαθητοκεντρικής οπτικής για το σχεδιασμό του 

αναλυτικού προγράμματος που πρώτος διατύπωσε στις Η.Π.Α. ο Stanley Hall στα τέλη του 

19
ου

 αιώνα. Επρόκειτο για οπτική η οποία προέβαλε έναν ατομισμό ο οποίος παρέπεμπε σε 
αξίες του φεουδαρχισμού και της αριστοκρατίας για να προωθήσει τη λεγόμενη «φυσική 

ανάπτυξη των μαθητών», θεμελίωνε τον προσδιορισμό του περιεχομένου του αναλυτικού 

προγράμματος στις παρορμήσεις του παιδιού και υποστήριζε τη διαφοροποίηση του 
περιεχομένου του προγράμματος με βάση διανοητικούς όρους και με βάση όρους άλλων 

γενετικά καθορισμένων χαρακτηριστικών, αναθέτοντας την υλοποίησή της στους ειδικούς 

επιστήμονες της μελέτης του παιδιού
11

. 

Τα πιλοτικά προγράμματα σπουδών που εξετάσαμε είναι προφανές ότι δεν έχουν σχέση, στο 

επίπεδο των σκοπών του προγράμματος, με αυτή την κλασική μαθητοκεντρική οπτική για το 
σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος, αφού δεν στρέφονται προς κοινωνικές αξίες του 

παρελθόντος. Επιπλέον, οι συγγραφείς τους δεν προσδιορίζουν με ενιαίο τρόπο τι σημαίνει 

μαθητοκεντρισμός, έστω στο επίπεδο των μορφών και μεθόδων διδασκαλίας. Στο μέρος  του 
προγράμματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας που αφορά τη διδασκαλία της 

γλώσσας, η τοποθέτηση του μαθητή «στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας» σημαίνει 

αξιοποίηση στοιχείων από την εμπειρία των μαθητών, προσκόμιση υλικού από τους ίδιους , 

συντονιστικό ρόλο του εκπαιδευτικού, σχεδιασμό ενοτήτων με τη μορφή σχεδίων δράσης 
(projects) και συνάρτηση του χρόνου των δραστηριοτήτων και της διδασκαλίας των 

θεματικών ενοτήτων με το δικό τους ενδιαφέρον και συμμετοχή. Στο μέρος του ίδιου 

προγράμματος που αφορά τη λογοτεχνία, ο μαθητοκεντρισμός προωθείται με τη διδασκαλία 
σε ομάδες και με τη μέθοδο project που «και οι δύο είναι μαθητοκεντρικές μέθοδοι 

διδασκαλίας». Στο πρόγραμμα της Γεωγραφίας, η εποικοδομητική διδασκαλία στηρίζεται, 

μεταξύ άλλων, σε «μαθητοκεντρικά πρότυπα». Στο πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών, η 
μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ορίζεται ως εκείνη η διδασκαλία που θα 

έχει νόημα για τους μαθητές και θα ωφελεί την κοινότητά τους. Στο πρόγραμμα του 

μαθήματος Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη τονίζεται η αναγκαιότητα 

για μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η οποία υλοποιείται με την 

ανακαλυπτική μάθηση και την εποικοδομητική προσέγγιση.  

Όσον αφορά τα προγράμματα στα οποία ο όρος μαθητοκεντρισμός δεν χρησιμοποιείται, 

προτεινόμενες μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας είναι οι παρακάτω. Στο πρόγραμμα των 

Θρησκευτικών δίνεται «έμφαση στην ερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση που 
ενθαρρύνεται από την ομαδοσυνεργατική και την επικοινωνιακή-βιωματική διδασκαλία». Στο 

πρόγραμμα των Μαθηματικών η έμφαση δίνεται στην έννοια της δραστηριότητας την οποία 

προκαλούν καταστάσεις και προβλήματα που τίθενται στον μαθητή και σε κάποιες 

περιπτώσεις επεκτείνονται σε συνθετικές εργασίες (για 10 ώρες διδασκαλίας ανά διδακτικό 

                                                             
11 Βλπ Γρόλλιος, 2011, σ.66-73. 
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έτος). Στο πρόγραμμα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής γίνεται αναφορά μόνο στην 

πραγματοποίηση σχεδίων εργασίας με σαφώς προσδιορισμένη θεματολογία. Στο πρόγραμμα 

των ΤΠΕ ενθαρρύνονται η διερευνητική προσέγγιση, η συνεργατική μάθηση, η αυτενέργεια 

και η δημιουργικότητα στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, ενώ προβλέπεται μια 
«σημαντική ενότητα» πραγματοποίησης σχεδίων εργασίας (projects) μικρής ή μεγάλης 

διάρκειας. Στο πρόγραμμα για τη Μελέτη του Περιβάλλοντος ο μαθητής συμμετέχει στη 

διαμόρφωση του μαθήματος και η μελέτη κάθε θέματος συνεπάγεται τη διεξαγωγή ενός 

ερευνητικού σχεδίου εργασίας.  

Επομένως, ο μαθητοκεντρισμός, στα προγράμματα σπουδών που χρησιμοποιείται ως όρος, 

έχει πολλαπλές, στον ένα ή τον άλλο βαθμό διαφορετικές μεταξύ τους σημασίες. Πολύ  

περισσότερο δεν μπορούμε να μιλάμε για ενιαία αντίληψη όσον αφορά στις μεθόδους και 

μορφές διδασκαλίας όλων των προγραμμάτων, αφού, για παράδειγμα, στα υπόλοιπα 
προγράμματα η μέθοδος project δεν αναφέρεται (στο πρόγραμμα των Θρησκευτικών) ή έχει 

υποβαθμισμένη σημασία όπως στο πρόγραμμα των Μαθηματικών, ενώ, παράλληλα, δεν 

μπορεί να ταυτιστεί με τα σχέδια εργασίας που έχουν σαφώς προκαθορισμένη θεματολογία 
όπως στα προγράμματα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της Μελέτης του 

Περιβάλλοντος
12

. Επομένως, πέρα από τα θεωρητικά αδιέξοδα τα οποία θα συναντούσε 

κάποιος εάν ήθελε να χαρακτηρίσει την οπτική του σχεδιασμού των προγραμμάτων 
αποκλειστικά με βάση τις μεθόδους και τις μορφές διδασκαλίας, θα προσέκρουε στις 

πολλαπλές εκδοχές τόσο των προσδιορισμών του μαθητοκεντρισμού όσο και συνολικά των 

μεθόδων και μορφών διδασκαλίας που εμπεριέχουν τα προγράμματα εάν ήθελε να τα 

χαρακτηρίσει μαθητοκεντρικά. 

Όμως, το πιο σημαντικό γεγονός που αποδεικνύει ότι τα πιλοτικά προγράμματα σπουδών δεν 
είναι μαθητοκεντρικά αποτελεί η αναλυτική καταγραφή συγκεκριμένων διδακτικών στόχων 

σε κάθε ένα από αυτά. Αυτή η αναλυτική καταγραφή γίνεται στη στήλη «προσδοκώμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα» τα οποία αποτελούν το νέο όνομα των «στόχων» προηγούμενων 
προγραμμάτων. Με έναν απλό υπολογισμό, δηλαδή αθροίζοντας τις σελίδες των 

προγραμμάτων που εμπεριέχουν τη στήλη των «προσδοκώμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων» (οι διπλανές στήλες, όπως προαναφέραμε, είναι κατά κανόνα οι στήλες με 

τίτλους «βασικά θέματα», «δραστηριότητες» και «εκπαιδευτικό υλικό»), υπολογίζουμε ότι 
περίπου οι 700 από τις 900 σελίδες των προγραμμάτων τα οποία εξετάσαμε εμπεριέχουν 

διδακτικούς στόχους. Με άλλα λόγια, η κοινωνική προσαρμογή των μαθητών στις 

υπάρχουσες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές λειτουργίες του ελληνικού 
κοινωνικού σχηματισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θεμελιώδης ευρύτερος σκοπός των 

προγραμμάτων «μεταφράζεται» σε εκτενείς καταλόγους διδακτικών στόχων που έχουν 

μεταμφιεσθεί σε προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τα οποία αντιστοιχούν στη 
μεταβολή συγκεκριμένων υποδιαιρέσεων της συμπεριφοράς των μαθητών, ενώ, βέβαια, 

μπορούν να μετρηθούν. Πρόκειται για την αφετηριακή θέση για τον προσδιορισμό του 

περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος της οπτικής της κοινωνικής 

αποτελεσματικότητας που θεμελιώθηκε από τον Franklin Bobbit στην Αμερική των αρχών 
του 20

ου
 αιώνα και αναπτύχθηκε με το μοντέλο του Ralph Tyler και την ταξινομία των 

διδακτικών στόχων του Benjamin Bloom στα μέσα του ίδιου αιώνα
13

. 

Τελικά, τα πιλοτικά προγράμματα σπουδών κινούνται εντός του πλαισίου που έθεσε η 

πολιτική εξουσία με το κείμενο του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Σχολείο». Είναι 
προγράμματα τα οποία σχεδιάστηκαν με βάση την οπτική της κοινωνικής 

                                                             
12 Στην αρχή της δεκαετίας του 1920, ο William H. Kilpatrick, που θεμελίωσε θεωρητικά το project ως 
μέθοδο στην εκπαίδευση τόνιζε ότι δεν μπορεί να ταυτιστεί με τη μελέτη ενός θέματος. Σχετικά βλπ 

Γρόλλιος, 2005α.   
13 Βλπ Γρόλλιος, 2010. 
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αποτελεσματικότητας, αφού επιδιώκουν την προσαρμογή των μαθητών στις υπάρχουσες 

οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές λειτουργίες του ελληνικού κοινωνικού 

σχηματισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζονται στην αναλυτική περιγραφή των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των αξιών που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές. Ο 
μαθητοκεντρισμός δεν αποτελεί παρά μια ρητορική η οποία τα συνοδεύει, σε μια προσπάθεια 

να χρησιμεύσει ως μανδύας για να μην ταυτιστούν με την οπτική της κοινωνικής 

αποτελεσματικότητας και με ό,τι την υποβαστάζει: τον πραγματισμό, τον μπιχεβιορισμό και 
τον τεχνοκρατισμό που τίθενται στην υπηρεσία της συντήρησης της υπάρχουσας τάξης 

πραγμάτων μέσα και έξω από την εκπαίδευση. Συνεπώς, οι απόπειρες να χαρακτηριστούν τα 

προγράμματα ως εννοιοκεντρικά ή ως προγράμματα διαδικασίας, συνειδητά ή ασυνείδητα 
συμβάλλουν στον εξωραϊσμό τους, διαπράττοντας το λάθος να υιοθετούν τρόπους 

κατηγοριοποίησης των προγραμμάτων που, αναγορεύοντας το ζήτημα του περιεχομένου ως 

αποκλειστικό κριτήριο κατηγοριοποίησης, παραβλέπουν το κεφαλαιώδες ζήτημα των σκοπών 

τους, στη βάση των οποίων πρωταρχικά προσδιορίζεται το περιεχόμενο.  
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Περίληψη 

 

Στην μελέτη υποστηρίζεται ότι οι σύγχρονοι «ιδεότυποι» της κοινωνίας και της οικονομίας 
της γνώσης συνδέονται με την συγκρότηση ενός νέου εκπαιδευτικού παραδείγματος, μιας 

νέας «εκπαιδευτικής ατζέντας» που ελέγχεται από την επικράτηση της «τεχνοεπιστήμης», την 

ιδεολογία της αγοράς και του νεοφιλελεύθερου τεχνοκρατικού παραδείγματος. Η νέα 
εκπαιδευτική κουλτούρα διατρέχεται από τις έννοιες της «διά βίου μάθησης», των 

«ικανοτήτων», των «δεικτών», της «ποιότητας», της «διακυβέρνησης», της 

«επιτελεστικότητας» και του «ελέγχου» και ασκεί ισχυρή επίδραση στην οργάνωση και τη 

λειτουργία των σχολείων, στα προγράμματα σπουδών, στα προσόντα των εκπαιδευτικών, 
στις ικανότητες των μαθητών. Η «εκπαίδευση» μεταλλάσεται σε «μάθηση», η γνώση σε 

«ικανότητες», η εργασία σε «απασχολησιμότητα», ενώ ο εκπαιδευτικός χώρος καθίσταται 

ορατός, διαφανής και συγκρίσιμος μέσα από την τυποποίηση, τη μετρησιμότητα, την 
επιτελεστικότητα, την αποτελεσματικότητα. Οι σύγχρονες πολιτικές της γνώσης είναι 

πολιτικές αναπαραγωγής των τεχνοκρατών, πολιτικές της «αγοράς» που στηρίζονται σε 

τεχνολογίες «επιτήρησης», «θέασης» και «διακυβέρνησης εξ αποστάσεως», είναι «πολιτικές 
των αριθμών» που προωθούν την οικονομική και κοινωνική δυστοπία της επισφάλειας και 

της αβεβαιότητας. 

 

Summary 
 

The paper attempts to critically analyze the educational paradigm shift imposed by the 

‘colonization of knowledge’ in the European “edu-scape” over the last two decades. It will be 
argued that the contemporary ideotypes and imaginaries of “knowledge driven economy and 

societies” are connected with the formation a new “educational agenda” that is controlled by 

the domination of ‘techno- science,’ of the ‘market driven ideology’ as well as of the 
neoliberal technocratic paradigm. In this context, it is argued that the schools’ organization 

and function, the school curriculum, the qualifications of teachers and the students’ 

competences are inflicted by a new educational culture which is characterized by key semiotic 

concepts (‘quality’, ‘competences,’ ‘standards’, ‘bencmarking’) of  “testing” and 
“accountability” regimes.   

Under this neoliberal “tecno-preneurial” rationale, ‘education’ is transformed to ‘learning,’ 

knowledge transforms to ‘competences’ work changes to ‘employability’, while the “edu -
space” is pushed to become visible, transparent and comparable through ‘governmentality’, 

‘performativity’ and ‘control’ discourses and processes. In this vein, it is argued that the 

formation of the new educational “policy-scape” is dominated by an “audit/policy by 

numbers” culture based on technologies of marketization, surveillance and control that 
promote the economic and social “dystopia” of an uncertain, precarious and  insecure society. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τις κεντρικές έννοιες, τα σημαίνοντα κλειδιά, τους 

σχηματισμούς λόγου και τις σχέσεις γνώσης-εξουσίας που συγκροτούν τους σύγχρονους 

ηγεμονικούς λόγους και τα καθεστώτα αλήθειας στον ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο. Ως 
βασική ερμηνευτική έννοια ορίζεται ο «αποικισμός της γνώσης», μέσα από τον οποίο 

αναλύεται η γενεαλογία του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού λόγου τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 

Στη μελέτη υποστηρίζεται ότι ο σύγχρονος αποικισμός της γνώσης αποτελείται από 
ανταγωνιστικούς «λόγους» (discourses) οι οποίοι μετασχηματίζουν τον εκπαιδευτικό τόπο 

(edu-scape) και τις πολιτικές επενδύοντας με νόημα και σημασίες τα επιμέρους πεδία του 

(policy-scapes). Ειδικότερα, θεωρoύμε ότι ο λόγος του «αποικισμού της γνώσης» 

επηρεάζεται από τις σχέσεις «γνώσης-εξουσίας» και διακρίνεται σε δύο ευρύτερες 
ερμηνευτικές κατηγορίες : τις «γεωγραφίες της γνώσης» και τις «γεωμετρίες της εξουσίας». 

Το πλαίσιο αναφοράς και το σημειολογικό περιεχόμενο κάθε κατηγορίας προσδιορίζεται 

μέσα από έναν εννοιολογικό «χάρτη», ένα διάγραμμα σχέσεων γνώσης-εξουσίας στο οποίο 
αποτυπώνεται η συνάρθρωση των επιμέρους στοιχείων κάθε ερμηνευτικού 

πεδίου/σχηματισμού λόγου. Τα διάφορα σημεία του χάρτη θεωρούμε ότι αποτελούν κυρίαρχα 

σημαίνοντα νοηματοδότησης ανταγωνιστικών λόγων οι οποίοι έχουν επικρατήσει, 

κυριαρχήσει, επιβληθεί ως ηγεμονικά προτάγματα και τα οποία ‘αποίκισαν’ τον ευρωπαϊκό 
εκπαιδευτικό λόγο τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ηγεμονικοί λόγοι που συγκροτούν τον 

αποικισμό της γνώσης συνδέονται με διακριτούς παράγοντες (διεθνείς οργανισμοί) οι οποίοι 

λειτουργούν ως φορείς σημασιών και ως παραγωγοί πολιτικής στο διεθνές και στο εθνικό 
επίπεδο.  

Το παρόν κείμενο αποτελεί σύνθεση προηγούμενων μελετών μας και η θεωρητική 

προσέγγιση αντλεί και συνδυάζει, εκλεκτικά, ερμηνευτικές έννοιες και στοιχεία από την 
ανάλυση λόγου, την πολιτική θεωρία του λόγου, τη γενεαλογία και τις σχέσεις γνώσης-εξουσίας  

(Laclau & Mouffe 1985, Foucault, 1987, Wodak 2003, Howarth 2008, Fairclough 2013). To 

αναλυτικό παράδειγμα δίνει έμφαση στη «χαρτογράφηση» του κοινωνικού και εκπαιδευτικού 

τοπίου (Paulston 1996) και χρησιμοποιεί έννοιες όπως «γεωγραφίες» και «γεωμετρίες» 
(Epstein 2007), τόποι (scapes/Appadurai 1996), δίκτυα (networks/ Castells 1998),  ροές 

(flows/ Robertson 2005), για να περιγράψει την κατασκευή μιας παγκόσμιας εκπαιδευτικής 

‘ατζέντας’ (Dale 2000, Rizvi & Lingard 2010). 

 

2. Ο ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ : ΝΕΟΙ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ 

ΙΔΕΟΤΥΠΟΙ   

 

Οι σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες χαρακτηρίζονται και ερμηνεύονται μέσω νέων 

φαντασιακών, συμβολικών όσο και πραγματικών ‘ιδεότυπων’, όπως ‘παγκοσμιοποίηση’, 

‘κοινωνίες και οικονομίες της γνώσης’ (knowledge based economies) και ‘κοινωνίες της 
διακινδύνευσης’ (risk societies), συνδέονται με την ανασυγκρότηση θεμελιωδών οικονομικών 

και κοινωνικών εννοιών όπως το κεφάλαιο, το εμπόρευμα, η εργασία, η εκπαίδευση, και 

διατρέχονται από έννοιες, όπως αβεβαιότητα, διακινδύνευση, ανασφάλεια ((Burton-Jones 
1999, Beck  2000, Hargreaves 2003).

  
   

       Κεντρική ερμηνευτική έννοια-κλειδί αποτελεί η έννοια της ‘γνώσης’ η οποία θεωρείται 

ως κεντρικό σημαίνον και ως θεμελιώδης διαμεσολάβηση στη συγκρότηση των κοινωνιών 

της ύστερης νεωτερικότητας. Η «γνώση» βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας κοινωνικο-
οικονομικής αναδιάρθρωσης και αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της συνεχούς ανάπτυξης στις 

μετα-βιομηχανικές καπιταλιστικές κοινωνίες, η οποία δεν βασίζεται τόσο στη συσσώρευση 

κεφαλαίων αλλά στην παραγωγή και τη χρήση της γνώσης,
 
είτε ως παράγοντα τεχνολογικής 

εξέλιξης (Castells 1998), είτε ως συντελεστή κεφαλαίου και εμπορεύματος, είτε ως 

παραγωγικού συντελεστή εργασίας (Reich 1991), είτε με τη μορφή συμβολικών σημαινόντων 
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(ιδεολογικών, πολιτιστικών και κοινωνικών) (Lyotar 1984). Οι σύγχρονες εφαρμογές της 

γνώσης υπό την επίδραση των ΤΠΕ διαμορφώνουν ταχύτατες παραγωγικές και οργανωτικές 

μεταλλαγές, οι οποίες οδηγούν, αναπόφευκτα, σε γρήγορη απαξίωση της κεκτημένης γνώσης, 

σε μεγάλες ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας και εκτεταμένη διάχυση των πολιτιστικών 
αξιών.  

Οι σύγχρονες μετα-βιομηχανικές οικονομίες θεωρούνται ως οι ‘οικονομίες της γνώσης’ 

(knowledge based economies), χαρακτηρίζονται ως «πληροφορικές, παγκόσμιες και 
δικτυακές» και στηρίζονται  «στην αξιοποίηση του γνωστικού κεφαλαίου με άξονες την 

παραγωγή της γνώσης, την επεξεργασία των πληροφοριών και τη διαχείριση των συμβολικών 

πόρων» (Φλουρής & Πασιάς 2005). Στη νέα διεθνή οικονομική  πραγματικότητα η αξία  των 
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών συντελεστών μετράται από την απόκτηση, την 

παραγωγή, τη διάχυση και την εφαρμογή της νέας γνώσης και των νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγική και πολιτιστική διαδικασία, καθώς και από την άμεση και ευέλικτη προσαρμογή 

στις νέες παραγωγικές και επικοινωνιακές διαδικασίες και τις οργανωτικές δομές που 
απαιτούνται. Έννοιες όπως η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, η ευελιξία, η 

παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότητα, η διαχείριση ολικής ποιότητας, θεωρούνται ως  τα  

βασικά  μέσα ανάγνωσης του σύγχρονου εργαλειακού λόγου  των ‘οικονομιών της γνώσης’ 
και της ερμηνείας των επιπτώσεων στα  διάφορα επίπεδα της κοινωνικής ζωής (Φλουρής & 

Πασιάς 2005). 

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες οι φαντασιακοί ιδεότυποι της ‘παγκοσμιοποίησης’, της 

‘οικονομίας και κοινωνίας της γνώσης’, αποτελούν κεντρικά ερμηνευτικά σημαίνοντα νέων 
ηγεμονικών λόγων οι οποίοι συγκροτούν νέα ‘καθεστώτα αλήθειας’ και ‘σχηματισμούς  λόγου’ 

που   επηρεάζουν καθοριστικά τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού τοπίου (edu-scape) (Luke 

2006, Forstrop 2013) και τις σχέσεις της εκπαίδευσης με την κοινωνία, την οικονομία και την 
πολιτική σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Peters 2007, Jessop et al 2009). 

Οι νέοι  ηγεμονικοί «λόγοι» εκφέρονται τόσο στο πραγματικό επίπεδο (παραγωγή πολιτικών) 

όσο και στο συμβολικό-φαντασιακό (παραγωγή σημασιών) και συνδέονται στενά με 
διακριτούς θεσμικούς μηχανισμούς-φορείς εξουσίας και γνώσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, αντλούν από ‘καθεστώτα αλήθειας’ αλλά και επιβάλλουν ‘καθεστώτα αλήθειας’, 

στηρίζονται σε ‘συστήματα γνώσης’ αλλά  και παράγουν συστήματα γνώσης, ορίζουν 

‘κανόνες διαχείρισης’, προωθούν ‘αξίες’ και ‘φαντασιακές σημασίες’, διαμορφώνουν 
‘πολιτικές της γνώσης’, υποδεικνύουν ‘πολιτικές εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης’, επιδιώκουν 

και εξασφαλίζουν ‘εγκυρότητα’ και ‘νομιμοποίηση’ από τις ‘επιστημονικές κοινότητες’ 

(Φλουρής &Πασιάς 2005, Πασιάς 2012). 
Οι σύγχρονοι ιδεότυποι της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης «συνδέονται με την 

αφήγηση ενός νέου σύγχρονου αποικισμού στο χώρο της εκπαίδευσης, του αποικισμού της 

γνώσης. Ενός αποικισμού χωρίς μητρόπολη, μιας αυτοκρατορίας χωρίς αποικίες, ενός 
ηγεμονισμού χωρίς αυλή. Ο νέος αποικισμός είναι άυλος, ρευστός, μη εδαφικός, ελέγχεται από 

τη γνώση, ασκεί εξουσία, εκφράζει ιδέες, παράγει υλικά και συμβολικά σημαίνοντα, αναπτύσσει 

πρακτικές, στηρίζεται στις νέες τεχνολογίες, καθορίζει ροές, κυκλοφορεί μέσα από δίκτυα» 

(Πασιάς 2012). Στο νέο εκπαιδευτικό τοπίο «δεν υπάρχουν σύνορα, ο λόγος διαπερνά τις 
επικράτειες, ο χώρος αυξάνεται, παγκοσμιοποιείται, το κράτος περιορίζεται, χάνει μέρος από 

την ισχύ του, από την υπεροχή του, μεταφέρει τις αρμοδιότητες σε εξωεθνικούς παράγοντες, 

συμμετέχει σε διαδικασίες που δεν ελέγχονται από το ίδιο, συναποφασίζει για αλλαγές που 
επηρεάζουν την ύπαρξη και την υπόστασή του, διαβρώνεται, μεταλλάσσεται, αποδομείται. Οι 

χάρτες των νέων σχέσεων ‘γνώσης-εξουσίας’ κατασκευάζονται από διεθνείς και διακρατικούς 

οργανισμούς και έννοιες όπως ο διεθνισμός, η υπερεθνικότητα, η μετα-εθνικότητα, ο 

διακρατισμός, ο διακυβερνητισμός αποτελούν βασικούς όρους της ανάγνωσης στο διεθνές 
περιβάλλον» (Πασιάς 2012). 

Οι έννοιες της «διακυβέρνησης» και του «ελέγχου» αποτελούν κεντρικές σημειολογικές 

έννοιες στην ερμηνεία του νέου εκπαιδευτικού τοπίου. Η ανοιχτότητα του οικονομικού άρα 
και του εκπαιδευτικού συστήματος επιβάλλει τη διαμόρφωση νέων συστημάτων 

διακυβέρνησης και ελέγχου, ριζικά διαφορετικών από τα παραδοσιακά συγκεντρωτικά, 
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ιεραρχικά και πειθαρχικά συστήματα με δεσπόζουσες τις εξουσίες του ισχυρού κράτους. Στις 

σύγχρονες «κοινωνίες του ελέγχου» (societies of control) η επιτήρηση δεν είναι ορατή, ο 

έλεγχος είναι ‘εσωτερικός’, η διακυβέρνηση «πραγματοποιείται από απόσταση» (Deleuze 

1992). 
 

3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ : Ο 

ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   

 

Ένα μέρος του ‘λόγου’ του νέου αποικισμού αφορά στις «γεωγραφίες της γνώσης» (Φλουρής 

& Πασιάς 2012) και αναφέρεται στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού χώρου ο οποίος 
διαρθρώνεται σε πολλαπλά επίπεδα (Marginson & Rhoades 2002), διαμορφώνει τόπους 

(scapes/ Appadurai 1996), διατρέχεται από ροές (flows/ Robertson 2005), διαμεσολαβείται 

από δίκτυα (networks/ Castells 1998), ελέγχεται από διακρατικούς φορείς (EU, OECD, IMF, 

WB, WTO) και επιδιώκει τη συγκρότηση μιας «παγκόσμιας εκπαιδευτικής ατζέντας» (Dale 
2000, Henry et al. 2001, Rizvi & Lingard 2010) στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των 

οικονομικών σχέσεων και της επικυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού και του 

διεθνοποιημένου καπιταλισμού (Moutsios 2010). 
Ένα άλλο μέρος του λόγου αφορά στις «γεωμετρίες της εξουσίας» (Φλουρής & Πασιάς 2012) 

που περιλαμβάνουν τις σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, κράτους και αγοράς, τον 

μετασχηματισμό του κράτους, τις σχέσεις διακυβέρνησης, την επιτήρηση και το έλεγχο. Οι 

γεωμετρίες της εξουσίας βασίζονται σε σχηματισμούς λόγου όπως απελευθέρωση αγορών, 
ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, προσαρμοστικότητα, νέα διακυβέρνηση (governmentality), 

νέα δημόσια διοίκηση (new public management), λιγότερο κράτος, ‘κράτος-αξιολογητής’ 

(evaluative state), καθώς και νέες μορφές κοινωνικής λογοδοσίας και αποτίμησης (audit 
society) (Shore 2008, Ball 2009). Οι θεωρήσεις αυτές για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και τη 

λογοδοσία αρθρώνονται γύρω από έννοιες, πρακτικές και μέσα που προέρχονται από το χώρο 

των πολυεθνικών εταιρειών και των επιχειρήσεων, επιβάλλονται από διεθνείς οργανισμούς 
στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αγορών (WTO/GATS) και της επικράτησης των 

νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων στο χώρο της πολιτικής και της οικονομίας (Robertson, Bonal 

& Dale 2002), καθορίζονται από πολιτικές της ρύθμισης και της διαχείρισης σύμφωνα με τους 

όρους της επιχειρησιακής λογικής και της οικονομικής αποτελεσματικότητας συνδέονται 
άμεσα με τη διαμόρφωση μιας ‘ευρωκρατικής ελίτ’ (eurocrats) (τεχνοκρατών-

γραφειοκρατών-διαχειριστών) και την επικράτηση μιας τεχνο-διαχειριστικής αντίληψης στο 

χώρο της εκπαίδευσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (Kenway, Bullen & 
Robb 2004, Normand 2010).

 
 

Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι  το εγχείρημα της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού χώρου 

αποτελεί ένα παράδειγμα θεσμικού και κανονιστικού ισομορφισμού και εφαρμογής 
πολλαπλών μορφών διακυβέρνησης με άξονα την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισμού (ΑΜΣ) 

(Alexiadou 2007), που βασίζεται στην εισαγωγή τεχνολογιών επιτήρησης, τεχνικών 

διακυβέρνησης, διαδικασιών αμοιβαίας μάθησης και χρήσης εργαλείων αξιολόγησης 

(standards, benchmarks, best practices) που προέρχονται/ νομιμοποιούνται από το χώρο των 
διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ) και των επιχειρήσεων (Rinne 

2008) και βασίζονται στη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την προώθηση ενός ευρύτερου 

πλαισίου παγκόσμιων προτύπων (world models) που οργανώνεται σημειολογικά γύρω από 
όρους όπως αγοραιοποίηση (marketization), (απο)-ρύθμιση (de-regulation), τεχνοκρατία 

(technocracy), επιτέλεση/απόδοση (performativity), αξιολόγηση (evaluation/ assessement), 

επιτήρηση (surveillance), απολογιστικός έλεγχος (audit), λογοδοσία (accountability) (Deem 

2001, Bonal 2003). 
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4. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   
  

Ως βασικά σημεία της κριτικής σχετικά με τις αλλαγές στο πεδίο της γνώσης και τις 

επιδράσεις στο χώρο της εκπαίδευσης  αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :  
Στις σύγχρονες μετα-βιομηχανικές ‘κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας’ (Stehr 1994, 

Castells  1998), η «ακαδημαϊκή έρευνα/γνώση» (‘academic knowledge’) προκαλείται από τη 

μετα-ακαδημαϊκή επιστήμη  (post-academic science) και αντικαθίσταται από ‘γνώσεις’ οι 
οποίες παράγονται και διανέμονται εντός και διαμέσου θεσμών, φορέων και μηχανισμών 

ολόκληρης της κοινωνίας (Barnett & Griffin 1997, Nowotny, Scott & Gibbons 2001). 

Δημιουργούνται ‘ροές’ της γνώσης σε πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης και προορισμού: 

 

Η μετρήσιμη Ευρώπη 
της γνώσης 

Η Ευρώπη των δεικτών 

Συγκριτική 
Αξιολόγηση  

 

 

Κοινωνία επιτήρησης, 
ελέγχου και λογοδοσίας 

 

Προς το Ευρωπαϊκό 
Πανοπτικό 

 

 

Nέες μορφές 
Διαχείρισης –  

 

Νέος 
Διευθυντισμός  

 

 

 

Οικονομίες της γνώσης  
νεοφιλελεύθερη 

παγκοσμιοποίηση, 

απελευθέρωση αγορών 
ευελφάλεια, 

αποτελεσματικότητα. 

 

Τεχνοκρατία 
Επιχειρησιακή λογική, 

Οικονομική 

αποτελεσματικότητα, 
Αποδοτικότητα 

(ΟΟΣΑ-WB-ΕΕ) 

 
 

 

 
 

Ο εκπαιδευτικός 

 

αποικισμός 
  

ως δίκτυο 

 
‘λόγων’  

 

και  
 

πολιτικών 

 

 
  

    

  

Λιγότερο κράτος 
Απορύθμιση και 

αποδόμηση του 

δημόσιου χαρακτήρα 
της εκπαίδευσης 

Κράτος Αξιολογητής 

 

 
Αξιολόγηση 

  

Λογοδοσία 
 

Νέες μορφές  
διακυβέρνησης 

Διακυβέρνηση & 

έλεγχος εξ αποστάσεως 

 

 

Επιτελεστικότητα 

 

Νέες θεωρήσεις για τη 

διαχείριση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου 

Διεθνείς αρχές 

αξιολόγησης και 

μηχανισμοί 

διασφάλισης 
και πιστοποίησης 

της ποιότητας 

  

Η κοινωνία των 

ικανοτήτων 

Δια βίου μάθηση:  

Προς την  
Ολοκληρωτικά 

Παιδαγωγούμενη 

Κοινωνία 

 

Αγορές / πελάτες 

καταναλωτές 

Αποτελεσματικότητα 
Αποδοτικότητα 

 

 

Η θεωρία της τριπλής 

έλικας:  γνώση – 

κυβέρνηση – 

βιομηχανία 
(επιχειρήσεις) 

  

Το τρίγωνο της 

γνώσης :  

Εκπαίδευση, 

Έρευνα, 
Καινοτομία 

 

Διεθνοποίηση  

Έλεγχος των ροών 

κινητικότητας 

Αριστεία, 
Ανταγωνιστικότητα, 

ελκυστικότητα 
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ακαδημαϊκή και φυσική κινητικότητα προσώπων, γνώσεων, άϋλων αγαθών και 

δικαιοχρησίας (franchise) που συνδέονται με τις έννοιες της ελκυστικότητας, της 

συγκρισιμότητας, της πιστοποίησης και της αναγνωρισιμότητας (Altbach & Teichler 2001, 

Marginson 2007). Οι σύγχρονες πολιτικές της γνώσης συνδέονται με νέες θεωρήσεις για τη 
διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου που επηρεάζονται από την επικράτηση 

νεοφιλελεύθερων αγοραίων αντιλήψεων (Lynch 2006) και δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη 

των σχέσεων μεταξύ «εκπαίδευσης-έρευνας-καινοτομίας» και στην ανάπτυξη των σχέσεων 
μεταξύ «γνώσης-κυβέρνησης-βιομηχανίας» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2006).  

Οι έννοιες της ‘καινοτομίας’ και της ανταγωνιστικότητας προκαλούν ριζικά τις παραδοσιακές 

μορφές (σκοπούς, κατευθύνσεις) της γνώσης, με έμφαση σε μορφές ‘γρήγορης γνώσης’ ( fast 
knowledge) και ‘γνώσης-απόδοσης/επιτέλεσης’ (‘knowledge performativity’) (Besley & 

Peters 2005). Οι σύγχρονες ‘πολιτικές της γνώσης’ ελέγχονται ως προς τις διαδικασίες 

παραγωγής, τη νομιμοποίηση και τη χρήση των αποτελεσμάτων από τον κόσμο της 

οικονομίας, των επιχειρήσεων και της αγοράς (Ciancanelli 2007). Η εκπαίδευση 
μετατρέπεται σε εμπόρευμα και τα προϊόντα της αποτιμώνται με τους όρους της οικονομικής 

αποτελεσματικότητας (Hellström & Raman 2001). Τα πανεπιστήμια μετατρέπονται σε 

επιχειρήσεις γνώσης (entrepreneurial university, service orientation university, McUniversity) 
οι οποίες πωλούν τις γνώσεις τους στην αγορά  παράγοντας το δικό τους ακαδημαϊκό 

καπιταλισμό (Giroux 2003, Rhoades & Slaughter 2004). Παρατηρείται επικυριαρχία της 

τεχνοδιαχειριστικής ιδεολογίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (Deem & 

Brehony 2005). Τα μέσα πιστοποίησης (validation) και αξιολόγησης (evaluation) των 
αποτελεσμάτων και των χρήσεων της γνώσης αλλάζουν. Προωθούνται και επιβάλλονται νέες 

‘τεχνολογίες διακυβέρνησης, επιτήρησης και λογοδοσίας’, πλαίσια κανόνων και κριτηρίων 

αξιολόγησης, που συνδέονται με τη διασφάλιση της ποιότητας, τον έλεγχο της χρήσης και 
των αποτελεσμάτων της γνώσης (Πασιάς 2005, Room 2005).  

Οι έννοιες των «ικανοτήτων» και της «διά βίου μάθησης» αποτελούν κομβικά σημεία στη 

συνάρθρωση των «πολιτικών της γνώσης» καθώς το παράδειγμα της οικονομίας μεταφέρεται 
στο χώρο της εκπαίδευσης (Olssen 2006). Η έννοια της «δια βίου μάθησης» αντιπροσωπεύει 

ένα πληθικό σημαίνον, καθώς γύρω της συνωστίζονται συμβολικές αναπαραστάσεις, 

θεσμικοί λόγοι, επιστημονικές κοινότητες, θεωρητικές παραδόσεις, πολιτικές διαδικασίες και 

εκπαιδευτικές πρακτικές που καθορίζουν το πλαίσιο της μετάβασης προς τις σύγχρονες 
κοινωνίες της επιτελεστικότητας και του ελέγχου (Φλουρής και Πασιάς 2005). Η επικράτηση 

της διά βίου μάθησης συνδέεται με νέες θεωρήσεις του ανθρώπινου κεφαλαίου και την 

προώθηση νέων μορφών, τρόπων και παιδαγωγικών πρακτικών που συνδέονται με τη 
μετάβαση από τις ‘ορατές’ στις ‘αόρατες’ παιδαγωγικές (Bernstein, 1996) και με τη 

μετάβαση από ένα ‘γνωσιοκεντρικό’ και εξετασιοκεντρικό πλαίσιο μάθησης (βασιζόμενο 

στην μέτρηση και την αποτίμηση των γνώσεων) σε ένα σύστημα ‘ικανοκεντρικό’ 
(competence-based) που δίνει έμφαση σε νέες μορφές και τεχνολογίες αξιολόγησης, 

λογοδοσίας και επιτελεστικότητας  (Ball 2003). 

Η σύνδεση, όμως, της διά βίου μάθησης με την προώθηση του ‘ικανοκεντρικού’ μοντέλου 

μέτρησης και αποτίμησης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος συνιστά μια ουσιώδη ανατροπή 
του πλαισίου της παραδοσιακής λειτουργίας του εκπαιδευτικού θεσμού καθώς από την 

έμφαση στις εισροές και τη λειτουργία του σχολείου περνάμε στην έμφαση στις εκροές και 

τα μετρήσιμα αποτελέσματα της σχολικής επίδοσης (Φλουρής και Πασιάς 2005).  
Η επιλογή της έννοιας της ‘ικανοτήτων’ ως οργανωτικής αρχής της δια βίου μάθησης, δεν 

περιορίζεται σε μια μορφή κεκτημένης γνώσης αλλά θεσπίζεται, κυρώνεται, κατανέμεται, 

διαχέεται, διανέμεται, επεκτείνεται σε όλα τα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το 

περιεχόμενο των ‘ικανοτήτων’ στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης συμπεριλαμβάνει τις 
έννοιες των ‘ακαδημαϊκών’ (academic), των ‘εργασιακών (workplace) και των ‘εγκάρσιων’ 

(transversal) ικανοτήτων (ΟECD 2001, Eπιτροπή 2009), και συνδέεται με ριζικές αλλαγές 

στα προγράμματα σπουδών και στις σχέσεις εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας στο πλαίσιο 
μιας μετρήσιμης «Ευρώπης της γνώσης» (Πασιάς 2008, Φλουρής & Πασιάς 2009).  Η 

προοπτική της κοινωνίας των ‘ικανοτήτων’ δεν αφορά μόνο σε αλλαγές στις διαδικασίες 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

24 

 

διδασκαλίας-μάθησης, στην υλικοτεχνική υποδομή και τα μέσα, στη διαμόρφωση μιας νέας 

εκπαιδευτικής τεχνο-κουλτούρας. Αφορά, κυρίως, στο ίδιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, 

στην καταστασιακή σχέση της με τη γνώση και την εξουσία, στις νέες ταξινομίες της γνώσης 

και στην ιεράρχηση των δεξιοτήτων που αυτό οφείλει να αναπτύσσει, να καλλιεργεί και να 
προωθεί στην προοπτική μιας ‘Ολοκληρωτικά Παιδαγωγούμενης Κοινωνίας’  (Bonal & 

Rambla 2003, Flouris & Pasias 2008). 

Το εκπαιδευτικό επάγγελμα και η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζονται ριζικά από αυτές τις 
αλλαγές και συνδέονται με ουσιαστικές μεταβολές στις διαδικασίες μάθησης και παραγωγής 

της γνώσης στο σχολείο, με τη διαμόρφωση ενός νέου προφίλ του εκπαιδευτικού   και την 

καθιέρωση νέων παιδαγωγικών σχέσεων και αντιλήψεων που εστιάζουν στις πρακτικές 
λογοδοσίας και επιτελεστικότητας (Pasias & Roussakis 2013). Οι παραδοσιακοί μηχανισμοί 

μετάδοσης και διάχυσης της γνώσης στο σχολείο αποδομούνται και αντικαθίστανται από νέα 

ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης. Οι διαδικασίες της μάθησης (learning) συνδέονται άμεσα 

με τους στόχους της νέας γνώσης και των νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ένταξη 
στην «οικονομία των ικανοτήτων» και τις αλλαγές στα πρότυπα και τους σύγχρονους όρους 

παραγωγής, καταμερισμού της εργασίας και κατανάλωσης που επιβάλλει η επικυριαρχία του 

νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου (Φλουρής και Πασιάς 2005). Στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου παραδείγματος που αντλεί από το χώρο  της αγοράς, των επιχειρήσεων και 

των διεθνών οικονομικών οργανισμών, το σχολείο από «οργανισμό μάθησης» μετατρέπεται 

σε «επιχειρησιακό οργανισμό», καθίσταται σε μεγάλο βαθμό ουδέτερο και ερμηνεύεται ως 

μια σειρά από αλληλένδετα στοιχεία, τα οποία είναι σε θέση να μετασχηματίσουν τις 
διάφορες εισροές στα επιθυμητά αποτελέσματα (Μorley & Rassol 2000). Το πλαίσιο γίνεται 

‘δια βίου μάθηση’, η «εκπαίδευση» μεταλλάσσεται σε «μάθηση», (learning), η γνώση 

μετατρέπεται σε μετρήσιμες «ικανότητες» (competences), η ισότητα των ευκαιριών 
μετατρέπεται σε ‘προσβασιμότητα’, η εργασία σε ‘καταρτισιμότητα’ και ‘απασχολησιμότητα’, 

η ενεργός συνείδηση σε ‘ικανότητα επιτέλεσης’ και προσαρμόζεται σε πρότυπα αντίστοιχα με 

αυτά της νεοφιλελεύθερης ‘οικονομίας της γνώσης’ : ανταγωνιστικότητα, ευέλικτη και 
ελαστική απασχόληση, ευελφάλεια προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα. Ο ρόλος της αγοράς 

αναβαθμίζεται ενώ ο δημόσιος τομέας βρίσκεται σε υποχώρηση (Flouris & Pasias 2008).  

 Ως αποτελεσματική θεωρείται η μάθηση που βασίζεται στην ατομική επιτέλεση 

(performativity), την επάρκεια και την αποδοτικότητα (efficiency) στο μετασχηματισμό της 
πληροφορίας και των δεξιοτήτων σε καινοτόμες πρακτικές και εφαρμοσμένη γνώση. Λέξεις, 

όπως ‘καταρτισιμότητα’, ‘απασχολησιμότητα’, ‘ευέλικτη και ελαστική απασχόληση’  

αντιπροσωπεύουν τους βασικούς πολιτικο-διαχειριστικούς όρους για την κατανόηση : α) 
αφενός της αποδόμησης του κοινωνικού και εργασιακού μοντέλου και β) των σχέσεων 

προετοιμασίας, ένταξης και καταμερισμού της εργασίας σε ένα νεοφιλελεύθερο, 

διεθνοποιημένο, ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.  
Επιπρόσθετα, ο χώρος της εκπαίδευσης κυριαρχείται από μια τεχνοκρατική- διαχειριστική 

αντίληψη που προωθεί ένα σύνολο τεχνολογιών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, 

λογοδοσίας και επιτήρησης των εκπαιδευτικών, με διακριτούς στόχους, διαδικασίες ελέγχου 

της χρήσης και των αποτελεσμάτων της γνώσης και μετρήσεων της απόδοσης και των 
επιδόσεων των μαθητών (Gleeson & Husbands 2003, Ball 2004). Η εκπαίδευση, το σχολείο, 

οι δάσκαλοι, οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουν/ επιτύχουν συγκεκριμένα 

κριτήρια που έχουν τεθεί και αφορούν τη μετρήσιμη όψη/εκδοχή της επίτευξης των 
εκπαιδευτικών στόχων (Sahlberg 2010). 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, o εκπαιδευτικός θεσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με την 

πρόκληση της ‘εκ-μάθησης’ να ζήσει και να επιβιώσει με αβέβαιες επιλογές σε ένα 

διεθνοποιημένο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον πολιτικής αστάθειας, κοινωνικής 
απορρύθμισης και οικονομικής διακινδύνευσης. Η επικράτηση και η εγκαθίδρυση μιας 

αγοραίας ‘κοινωνίας της γνώσης’ αφορά στην προοπτική μιας κοινωνίας στην οποία ο 

δημόσιος, παιδαγωγικός και χειραφετητικός χαρακτήρας του σχολείου αποδομείται σταδιακά 
αλλά σταθερά. Μιας κοινωνίας στην οποία, η εκπαίδευση από διαδικασία ατομικής και 

συλλογικής χειραφέτησης μετατρέπεται σε ιδιωτική συναλλαγή, σε υπόθεση ατομικής 
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ευθύνης, σε αποτέλεσμα ποσοτικής μέτρησης, σε προϊόν εμπορευματικής διαμεσολάβησης.   

Η έμφαση δίδεται πλέον στα αποτελέσματα της μάθησης, τις εκροές, τα προϊόντα της 

μάθησης, τα προσόντα. Αποδεκτή γνώση είναι η χρηστική γνώση, η μετρήσιμη γνώση, η 

διαχειρίσιμη γνώση, η εμπορευματική γνώση (Πασιάς 2008, Flouris-Pasias 2008).     
Oι «πολιτικές των αριθμών» (policy by numbers) δεν είναι απλώς παρούσες αλλά κατέχουν 

κυρίαρχη θέση στην παραπάνω ανάγνωση (Grek 2009. Ο δεσμός «ποιότητας και ελέγχου» 

(audit/quality nexus) θεωρείται καθοριστικό στοιχείο των σύγχρονων ‘πολιτικών της γνώσης’ 
(Pasias & Roussakis 2012b). Ο εκπαιδευτικός χώρος πρέπει να καταστεί ορατός, διαφανής 

και συγκρίσιμος μέσα από την τυποποίηση, τη μετρησιμότητα, την επιτελεστικότητα, την 

αποτελεσματικότητα. Οι δείκτες και τα κριτήρια ποιότητας «αποτελούν το νέο αίμα της 
εκπαίδευσης» (Ozga et al. 2011), τα standards «συνιστούν βασικά συστατικά στοιχεία στη 

διακυβέρνηση της νέας οικονομίας της εκπαίδευσης» (Lawn 2011). Ταυτόχρονα, το νέο 

πλαίσιο της επιτήρησης αφορά στον έλεγχο των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) 

μέσα από διαδικασίες ενσωμάτωσης, αφομοίωσης, επιλεκτικής συμμετοχής, υπόρρητης 
άσκησης της εξουσίας, αυτοκυβέρνησης και αυτοελέχου. Παράλληλα συμπληρώνεται από 

πρακτικές συμμετοχής, διαβούλευσης, διαφάνειας, ομοιοστασίας, αποδοχής, ισομορφισμού 

και εναρμόνισης, πλαισιώνεται με επιστημονική νομιμοποίηση και τεχνοκρατική επικύρωση 
και υποστηρίζεται από τεχνολογίες επιτήρησης, λογοδοσίας και θέασης στην προοπτική της 

διαμόρφωσης ενός εκπαιδευτικού ‘Πανοπτικού’ (Πασιάς 2005, 2008).   

 

5. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ 

Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ   

 

Το παραπάνω ερμηνευτικό πλαίσιο της «νεοφιλελεύθερης και μετρήσιμης Ευρώπης των 
τεχνοκρατών» βασίζεται σε σχηματισμούς λόγου όπως απελευθέρωση αγορών, οικονομική 

αποτελεσματικότητα, επιχειρησιακή λογική, λιγότερο κράτος, ανταγωνιστικότητα, 

αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων, διακυβέρνηση τεχνοκρατών, καθώς και νέες μορφές 
κοινωνικής λογοδοσίας και αποτίμησης στο πλαίσιο της συγκρότησης μιας ‘κοινωνίας 

επιτήρησης και ελέγχου’ (Φλουρής και Πασιάς 2005, 2009, Pasias & Roussakis 2012b) 

υπήρξε απολύτως ορατό στο πρόσφατο ελληνικό παράδειγμα της διαχείρισης της κρίσης του 

χρέους (2010-2013) και αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή της «τεχνο-διακυβέρνησης» στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Οι σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής διακυβέρνησης που επιβάλλονται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο προέρχονται από την επικράτηση των νεοφιλελεύθερων και τεχνο-

διαχειριστικών αντιλήψεων στο χώρο της πολιτικής και της οικονομίας και συνοδεύονται από 
τον ηγεμονικό ρόλο των διεθνών οικονομικών οργανισμών (ΟECD, WB, ΙΜF) και μιας 

‘ευρωκρατικής ελίτ’ (eurocrats) (τεχνοκρατών-γραφειοκρατών-διαχειριστών) με σκοπό τη 

διαμόρφωση, ανάπτυξη και προώθηση ενός ευρύτερου πλαισίου εκπαιδευτικών προτύπων 
(Rutkofski 2007, Sellar & Lingard 2013, Grek 2013). Το πλαίσιο των προτύπων επιβάλλει 

καθεστώτα αξιολόγησης και λογοδοσίας (testing and accountability regimes) που βασίζονται 

στην εκτεταμένη  εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης με βάση προκαθορισμένα standards 

και υψηλού επιπέδου αποδόσεις (high stakes testing) (Lawn 2011, Lingard et al. 2013). 
Οι πολιτικές της επιτήρησης συνδέονται με την εγκαθίδρυση της πολιτικής των αριθμών 

(policy by numbers) (πρότυπα, κριτήρια, δείκτες ποιότητας, αυστηρά χρονοδιαγράμματα, 

έλεγχος επίτευξης μετρήσιμων στόχων) και την εφαρμογή τεχνολογιών επιτήρησης και 
ελέγχου και συνιστούν μια ‘κατασκευή’ συμβολικού όσο και πραγματικού ελέγχου του 

σχεδιασμού και των πολιτικών που αναπτύσσονται στο εθνικό επίπεδο (Lawn & Grek 2012, 

Pasias & Roussakis 2012b). Η διακυβέρνηση των αριθμών (governing by numbers) βασίζεται 

στην ανάπτυξη κριτηρίων και δεικτών ποιότητας, εργαλείων μέτρησης και διαδικασιών 
αξιολόγησης και συνιστά μια διακριτή πολιτική και ιδεολογική πράξη στο πλαίσιο της 

διαμόρφωσης μιας ‘αγοραίας’ και ‘μετρήσιμης’ Ευρώπης της γνώσης (Grek, 2008, Lawn 

2011). Στο πλαίσιο της παραπάνω λογικής,  η εκπαίδευση πρέπει να καταστεί ορατή, 
διαφανής και συγκρίσιμη μέσα από την τυποποίηση, τη μετρησιμότητα, την 

επιτελεστικότητα, την αποτελεσματικότητα (Φλουρής και Πασιάς 2009, Lingard 2013). 
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Πρόκειται για την ίδια ακριβώς λογική που συναντάμε και στην επιταγή ότι «μόνον εάν 

επιτευχθούν οι μετρήσιμοι στόχοι (αριθμοί) της βίαιης οικονομικής αναπροσαρμογής η χώρα 

θα παραμείνει στη ζώνη του ευρώ και θα επιζήσει στην μετά την κρίση εποχή…». 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές αφορούν, μεταξύ άλλων, «στον έλεγχο και 
την επιτήρηση των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) μέσα από την εφαρμογή 

τεχνολογιών που εξυπηρετούν τη μεταφορά της έμφασης και της εστίασης από τα κυρίαρχα 

διακυβεύματα της ευρωπαϊκής πολιτικής (έλλειμμα νομιμοποίησης, δημοκρατίας, διαφάνειας , 
κοινωνικής συνοχής) προς τη νομιμοποίηση της διακυβέρνησης και την αναπαραγωγή της 

εξουσίας των ευρωκρατών. Τεχνολογιών που κινητοποιούνται προκειμένου να αποσπαστεί ο 

διάλογος από την αναζήτηση της απουσίας των συμβόλων και της δυστοκίας των (οικονομικών 
και κοινωνικών) ευρωπαϊκών πολιτικών υπέρ της επικράτησης μιας κοινωνικής και 

οικονομικής δυστοπίας των αριθμών (φτωχοποίηση, περιθωριοποίηση, κοινωνικός 

αποκλεισμός), η οποία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια όχι μόνον σε τμήματα των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών αλλά και σε ολόκληρες χώρες του ευρωπαϊκού, κυρίως, νότου» 
(Πασιάς, 2012). 

Το περιεχόμενο και οι κατευθύνσεις των εκπαιδευτικών πολιτικών στο πλαίσιο της 

σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που παρατηρείται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 
χώρο, ελέγχονται καθοριστικά από τις νέες σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των αριθμών 

και της πολιτικής, μεταξύ της αγοράς και της πολιτικής, μεταξύ της αγοράς και της 

κοινωνίας, μεταξύ της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Ο εκπαιδευτικός θεσμός συναντάται 

σε μια άνιση μάχη με τις σύγχρονες νεοφιλελεύθερες θεωρήσεις για το ανθρώπινο κεφάλαιο 
και την οικονομική και κοινωνική αναπαραγωγή. Οι ριζικές αλλαγές (νομικού, θεσμικού και 

οικονομικού χαρακτήρα) στο χώρο της εργασίας (κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων, 

ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ανεπάρκεια αντισταθμιστικών πολιτικών) οδηγούν στην 
αύξηση της ανεργίας και τον οικονομικό αποκλεισμό, με συνέπεια την αποδόμηση βασικών 

στοιχείων της ιδιότητας και περιορισμούς στα δικαιώματα του πολίτη. Τα παραδείγματα από 

τις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής και πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα είναι 
αφοπλιστικά: κρίσιμες αποφάσεις υπαγορεύονται από εξωεθνικά/εξωθεσμικά κέντρα λήψης 

αποφάσεων, λαμβάνονται ερήμην των πολιτών και ελέγχονται ως προς τη συνταγματικότητα 

τους. Ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας στερούνται βασικών κοινωνικών και εργασιακών 

κεκτημένων και δικαιωμάτων (εργασίας, υγείας, πρόνοιας, ασφάλειας) και τίθενται σε 
καθεστώς οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Ευρύτερα στρώματα της νεολαίας (και 

όχι μόνον αυτών που προέρχονται από ασθενή οικονομικά και κοινωνικά στρώματα) 

στερούνται βασικών δικαιωμάτων πρόσβασης και ισότητας ευκαιριών στα πεδία της γνώσης 
και της εργασίας.  

Ο ηγεμονισμός της ‘αγοράς’ δεν συνοδεύεται απλώς από την αύξηση των οικονομικών και 

κοινωνικών ανισοτήτων. Η ‘αγορά’ λειτουργεί σε βάρος της πολιτικής, επιδιώκει την 
έκπτωση του δημόσιου λόγου και χώρου. Εάν πολίτης σημαίνει το δικαίωμα να έχεις 

δικαιώματα, τότε στο στενό πλαίσιο που ορίζεται από μια ολοκληρωτική κηδεμονία της 

αγοράς, αλλοιώνεται το νόημα και η θεμελιώδης σχέση μεταξύ του πολίτη και των 

δικαιωμάτων. Ο πολίτης του ‘δήμου’ μετατρέπεται σε πολίτη της ‘αγοράς’, σε ‘αγοραίο 
πολίτη’. Εάν θεωρήσουμε ότι η εκπαίδευση και τα δικαιώματα του πολίτη ελέγχονται από τις 

‘ελευθερίες’ της αγοράς τότε είναι ‘δικαιώματα της αγοράς’. Εάν όμως η εκπαίδευση και τα 

δικαιώματα είναι ‘δικαιώματα της αγοράς’ τότε αποκτούν νόημα μόνον όταν ο πολίτης 
μπορεί να τα αγοράσει!  

Ο (άνεργος, φτωχός, αποκλεισμένος) πολίτης ουσιαστικά στερείται των βασικών   πολιτικών, 

κοινωνικών και εκπαιδευτικών δικαιώματα (συμμετοχή, εργασία, μόρφωση, επικοινωνία, 

ασφάλεια). Έχει όμως τη δυνατότητα να συνάπτει συμβόλαια. Ο ‘αγοραίος’ πολίτης είναι ο 
πολίτης που έχει τη δυνατότητα να συνάψει συμβόλαια στο πλαίσιο της αγοράς : συμβόλαια 

ευέλικτων μορφών εργασίας, συμβόλαια δικαιόχρησης της γνώσης, συμβόλαια ορισμένου 

χρόνου φοίτησης, συμβόλαια διακριτών μορφών πιστοποίησης των προσόντων. Συμβόλαια 
όμως που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει. Στην κοινωνία της αγοράς, η τραγωδία (ειδικά 

των αποκλεισμένων) αγοραίων πολιτών δεν αφορά μόνο στην εμπορευματοποίησης της 
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γνώσης (ότι δηλαδή πρέπει να πληρώσουν για αυτήν). Αντίθετα αφορά στην 

εμπορευματοποίηση των ίδιων. Απλά έχουν λίγη αξία ως εμπόρευμα για να επενδύσει η 

αγορά σε αυτούς! 

Η επικράτηση του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος και των «αγοραίων/ τεχνοκρατικών» 
αντιλήψεων και πρακτικών συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή των εννοιών της 

αβεβαιότητας, της επισφάλειας και της αναλωσιμότητας στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. 

Με δεδομένους τους ριζικούς μετασχηματισμούς στους χώρους της εκπαίδευσης και της 
αγοράς εργασίας που καθορίζονται από νέες ευέλικτες (flexible), ευελφαλείς (flexicure) και 

επισφαλείς (precarious) σχέσεις εργασίας και επιβάλλονται από τα κράτη, τις επιχειρήσεις και 

τις αγορές, και τις περιορισμένες προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο εκπαιδευτικός θεσμός καθίσταται επισφαλής (precarious 

institution). Το παράδειγμα της ‘αγοράς’ οδηγεί  ‘εκ του ασφαλούς’ στη διαμόρφωση μιας 

«επισφαλούς κοινωνίας» (precarious society) και τη συγκρότηση ενός επισφαλούς 

(μορφωμένου, εξειδικευμένου, πολιτισμένου αλλά και άνεργου) «αγοραίου» ανθρώπινου 
δυναμικού, του «πρεκαριάτου» (precariat) ως της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής 

συνεκδοχής και μετεξέλιξης του σύγχρονου «προλεταριάτου» στις αγοραίες κοινωνίες της 

γνώσης (Standing, 2011, Allen & Ainley, 2011).  
Καταληκτικά, επισημαίνουμε ότι η εργαλειακή, τεχνοκρατική και οικονομίστικη αντίληψη 

για τη μεταφορά του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος της ‘αγοράς’ στο χώρο της 

εκπαίδευσης, συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή της έννοιας της ‘αβεβαιότητας’ και της 

‘αναλωσιμότητας’ στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Στην αβέβαιη οικονομία και κοινωνία 
της αγοράς, η γνώση και η εργασία μετατρέπονται από δικαιώματα σε εμπορευματικά, 

καταναλωτικά και αναλώσιμα προϊόντα, με συνέπεια οι κάτοχοι (οι ‘πολίτες’) να θεωρούνται 

και να είναι επισφαλείς. Επισφαλής εργαζόμενος και ‘αναλώσιμη’ γνώση, όμως, σημαίνουν 
ότι τόσο το ‘αντικείμενο’ όσο και το ‘υποκείμενο’ της γνώσης - ατομικό και συλλογικό - 

θεωρούνται ‘αναλώσιμα’. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, το διακύβευμα καθίσταται αφοπλιστικό : η 

εκπαίδευση καθίσταται ένας αβέβαιος θεσμός, οι απόφοιτοί του ως εργαζόμενοι είναι 
επισφαλείς, ως πολίτες άνευ δικαιωμάτων είναι αναλώσιμοι, με αποτέλεσμα όχι μόνον 

ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και η ίδια η κοινωνία να καθίσταται ‘αναλώσιμη’! 
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«ΤΟ ΟΥΡΛΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ…»
1
: ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ, 

ΟΠΩΣ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ 

ΕΠΟΧΗΣ 

 
Ελπινίκη ΤΑΣΤΑΝΗ, Φιλόλογος, Διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και 

Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 
Ο Μεσοπόλεμος αποτέλεσε κρίσιμη ιστορική καμπή της οικονομικο-κοινωνικής και 

πολιτισμικής ζωής της Λέσβου και καθορίστηκε από αποφασιστικής σημασίας γεγονότα. Η 

απελευθέρωση του νησιού το 1912 από την οθωμανική κυριαρχία και η ενσωμάτωσή του στο 

ελληνικό κράτος επέφερε τεράστιες αλλαγές, κατάσταση η οποία επηρεάστηκε αναπόφευκτα από την 

παγκόσμια οικονομική ύφεση του Μεσοπολέμου. Η ανακοίνωση αναφέρεται στις συνέπειες της 

παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης του 1929 επικεντρώνεται δε στη δεκαετία 1930 και συγκεκριμένα 

στα γεγονότα της 10ης Φεβρουαρίου 1936, που έλαβαν χώρα στη Μυτιλήνη και τα οποία οφείλονται 

εν πολλοίς στα ποικίλα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση. Καταγράφει τη στάση του τοπικού 

Τύπου της εποχής απέναντι στα γεγονότα, στάση η οποία καθορίζεται κυρίως από την πολιτική 

γραμμή των εκδοτών των εντύπων. 

Η εργασία στοχεύει αφενός να προβάλει και να αναδείξει μία πλευρά της ιστορίας των 

περιφερειακών κέντρων, η οποία δεν έχει ακόμα μελετηθεί, σε βαθμό τουλάχιστον ανάλογο τη ς 
σπουδαιότητάς της και αφετέρου να υπογραμμίσει το ρόλο του τοπικού Τύπου ως εργαλείου 

επιστημονικής έρευνας και ως ιστορικής πηγής άντλησης πληροφοριών Εν προκειμένω αποτελεί μία 

πρόταση αξιοποίησης του Τύπου ως βοηθητικού μέσου στη σχολική διαδικασία, γενικότερα, 

ειδικότερα δε ως εργαλείου μελέτης και συμπληρωματικής πηγής στη διδασκαλία του μαθήματος της 

Ιστορίας. 

 

SUMMARY 

 

The period between 1918-1940 (Μεσοπόλεμος, as it is usually called in greek bibliography) is an 

important historical cut in the economic, social and cultural life of the island of Lesvos during which 

critical facts took place. The liberation of the island in 1912 from the Ottoman rule and its integration 

into the Greek state has brought great changes, a situation which inevitably was affected by the 
worldwide economic recession of the thirties.  

The paper refers to the consequences of the worldwide economic crisis of 1929 for the island and 

focuses on the decade of 1930; more specifically, on the events of February 10, 1936 in Mytilene , 

which are largely due to the various problems created by the crisis. It examines the attitude of the local 

press of that time to the events, an attitude determined primarily by the political credos of the 

publishers of the newspapers. The paper aims both to promote and highlight an aspect of the history of 

the centers of the periphery, which has not yet been studied, at least to an extent proportional to its 

importance, and to emphasize the importance of the local press as a tool for scientific research and as a 

historical source It is also a proposal for utilizing the press as an auxiliary for the teaching in general, 

and in particular as a tool and a complementary source for the teaching of history.  

                                                             
1
 Τίτλος τριών ομότιτλων άρθρων, δημοσιευμένων στον Ταχυδρόμο, του συνεργάτη της εφημερίδας με 

το ψευδώνυμο «Βρισαγώτης». Πρόκειται για τον ιατρό, καταγόμενο από το χωριό της Λέσβου Βρίσα, 

Παν Ευστ. Περρή. Για τα άρθρα βλ. φ. 1124, 29 Ιουνίου 1929, σ. 1, φ. 1125, 30 Ιουνίου 1929, σ. 1 και 

φ. 1126, 2 Ιουλίου 1929, σ. 1. 
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Ο Τύπος ως πηγή και εργαλείο έρευνας προκάλεσε καθυστερημένα το ενδιαφέρον των 
επιστημόνων (Κουτσοπανάγου, 2008, 503· Σεραφετινίδου, 2005) λόγω της δυσπιστίας των 

ερευνητών, οφειλόμενης στον εφήμερο και υποκειμενικό χαρακτήρα του, που αποτέλεσε και 

το σπουδαιότερο λόγο αυτής της αντιμετώπισης (Δρούλια, 2008, 18). Τα τελευταία ωστόσο 
χρόνια αυξάνονται διαρκώς οι επιστήμονες, οι οποίοι ξεπερνώντας τους αρχικούς 

δισταγμούς, στρέφονται στη μελέτη των εφημερίδων και των περιοδικών, επιχειρώντας να 

αντλήσουν πολύτιμο υλικό για την τεκμηρίωση και την ενίσχυση των προσεγγίσεών τους.  

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε από την απλή ευρετηρίαση στην αναλυτική σε 
βάθος και παράλληλα κριτική μελέτη του Τύπου, στην αυτόνομη διερεύνηση του θεματικού 

του αντικειμένου, στον περιορισμό της μελετώμενης χρονικής περιόδου. Πολλές ερευνητικές 

εργασίες βασίστηκαν εξ ολοκλήρου σε στοιχεία και υλικό αποδελτιωμένο από τον Τύπο, 
αποδεικνύοντας ότι πράγματι ο Τύπος αποτελεί πρωτογενή πηγή πληροφοριών, αξιόπιστο 

εργαλείο μελέτης (Έλλη Δρούλια – Μητράκου, 2005) κοινωνικών, πολιτικών και 

πολιτιστικών φαινομένων, καθώς επίσης και μέσο ερμηνείας συλλογικών νοοτροπιών και 
στάσεων

2
. Η εφημερίδα θεωρείται πλέον ως σχεδόν ιδεώδης χώρος όπου καταγράφεται, έστω 

και επιλεκτικά, το σύνολο των δραστηριοτήτων της κοινωνίας στην οποία αυτή απευθύνεται.  

Ειδικότερα η σημαντικότητα του τοπικού Τύπου υπογραμμίζεται από πολλούς ερευνητές 

εφόσον σε αυτόν διαθλώνται όψεις της καθημερινότητας της τοπικής κοινωνίας, 
καταγράφονται οι νοοτροπίες των κατοίκων, οι αντιλήψεις, οι ιδιαιτερότητες, οι τρόποι που 

βιώνονται τα ποικίλα προβλήματα, καθώς και οι τρόποι επίλυσής τους. Ως εργαλείο μελέτης 

της τοπικής ιστορίας αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και ανεξερεύνητη πηγή
3
, από την οποία ο 

ερευνητής μπορεί να αποκομίσει πλούσιο, πολυδύναμο υλικό και να αναπλάσει, ακόμα και 

μέσα από το πιο ασήμαντο μονόστηλο, την εικόνα της καθημερινότητας και την ιστορία της 

μικρής κλίμακας (Αναστασιάδης, 1995, 4).  
Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μία πρόταση αξιοποίησης του Τύπου γενικότερα ως πηγής 

άντλησης πληροφοριών και ως βοηθητικού μέσου στη σχολική διαδικασία, ειδικότερα δε ως 

εργαλείου μελέτης και συμπληρωματικής πηγής στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας.  

Συγκεκριμένα στη διδασκαλία: α) του Θ  ́ κεφαλαίου «Η εποχή του Μεσοπολέμου (1919-
1939)», του βιβλίου «Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία» της Γ  ́τάξης του Γυμνασίου και β) του 

Δ  ́κεφαλαίου «Η Ευρώπη και ο κόσμος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου», του βιβλίου 

«Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)» της Γ  ́Λυκείου.  
 

       Ο Μεσοπόλεμος αποτέλεσε κρίσιμη ιστορική καμπή της οικονομικο - κοινωνικής και 

πολιτισμικής ζωής της Λέσβου. Προηγουμένως η απελευθέρωση του νησιού το 1912 από την 

οθωμανική κυριαρχία και η ενσωμάτωσή του στο ελληνικό κράτος είχε επιφέρει τεράστιες 
αλλαγές, αποτέλεσε δε μια διαβατήρια περίοδος

4
 μετάβασης από το τοπικό στο εθνικό. Η 

«μετακίνησή» του από το κέντρο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ανάμεσα στα μεγάλα 

οικονομικά κέντρα της Ανατολής, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Αλεξάνδρεια και πάνω 
στη γραμμή πλεύσης των εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα νερά της Μεσογείου 

(Ασδραχάς, 2002), το μετέτρεψε σε απομακρυσμένη και περιθωριοποιημένη επαρχία, στα 

σύνορα της ελληνικής επικράτειας. Η ακύρωση τού μέχρι τότε πλεονεκτήματος της 
γεωστρατηγικής θέσης, στοιχείο που αναβάθμιζε το ρόλο του στην περιοχή, εξυπηρετώντας 

                                                             
2
 «Μοναδικό χρονογράφο και αποθησαυριστή των γεγονότων του εν κινήσει κλίματος της εποχής », 

χαρακτηρίζει τον περιοδικό Τύπο ο Μ. Αναγνωστάκης. Βλ. Μ. Αναγνωστάκης, «Παλιά και νέα 

περιοδικά. Αναλογίες και διαφορές», Εντευκτήριο 6 (Απρίλιος 1989), σ. 26, δημοσιευμένο αρχικά στην 

εφ. Η Αυγή (2 Δεκεμβρίου 1983). 
3 Κατά τον Γιώργο Αναστασιάδη ο Τύπος αποτελεί «κιβωτό ιστορικής μνήμης», εφόσον τα σημάδια 

της ιστορίας αποτυπώνονται στο «σώμα» του. Παρόλα αυτά όμως, όπως διαπιστώνει, ακόμα δεν έχει 
επαρκώς αξιοποιηθεί. Βλ. «Θεσσαλονίκη. Με τα σημάδια της Ιστορίας στις (παλιές) εφημερίδες της», 

στο συλλογικό τόμο Θεσσαλονίκη 1912-2012: Μεγάλα γεγονότα στον καθρέφτη του Τύπου, 

(Θεσσαλονίκη) 2010: Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - 

Θράκης, σ. 12. 
4 Για την έννοια βλ. Μ. Γ. Σέργης, (2007), Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο (μέσα 

19ου αιώνα – 1923). Γέννηση, γάμος, θάνατος, Αθήνα: Ηρόδοτος. 
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τη γενικότερη πολιτική των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων στην περιοχή του Αιγαίου, επηρέασε την 
ιστορική του (Braudel, Aymard, Coarelli, 1990). 

Δέκα χρόνια αργότερα η βίαιη αποκοπή, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, από τη 

φυσική προέκτασή του, τον πανάρχαιο «αιγιαλό των Μυτιληναίων», η έλευση των χιλιάδων 
προσφύγων και η ανταλλαγή των πληθυσμών συνέβαλαν καθοριστικά και επέδρασαν 

καταλυτικά στην εν γένει ζωή του νησιού. Η διακοπή της επικοινωνίας με τα απέναντι 

παράλια και την ενδοχώρα, αλλά και με τα μεγάλα κέντρα, Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, η 

αναδιάταξη των εμπορικών δρομολογίων και η χάραξη νέων συνόρων, στέρησε από το νησί 
τις αγορές απορρόφησης των λεσβιακών προϊόντων καθώς και τις θέσεις εργασίας, με 

αποτέλεσμα τη στροφή των κατοίκων σε άλλες λύσεις και πηγές εξεύρεσης εργασίας. Το 

εμπόριο του ελαιολάδου, κύριου προϊόντος του νησιού, περιορίστηκε στις ελληνικές αγορές, 
εφόσον οι νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες κατέστησαν ασύμφορη την αναζήτηση νέων. 

Τελικά το νησί έχασε τη θέση του ως κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου και τη δυνατότητα 

εφοδιασμού των πόλεων και των περιοχών των απέναντι μικρασιατικών παραλίων 
(Χατζηιωσήφ

 
, 2002, 41· Βεργόπουλος, 1978). Η κατάσταση αυτή επηρεάστηκε αναπόφευκτα 

και από την παγκόσμια οικονομική ύφεση του Μεσοπολέμου στα τέλη της δεκαετίας του 

1920
5
. 

Στις 10 Φεβρουαρίου 1936 η Μυτιλήνη αναστατώνεται από δραματικά επεισόδια. Από το 
πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας καταφθάνουν από τη λεσβιακή ύπαιθρο ομάδες 

πεινασμένων χωρικών με σκοπό να ζητήσουν εργασία και ψωμί
6
. Αγανακτισμένοι πολίτες από 

την αναλγησία των αρμοδίων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και της 
δυστυχίας φθάνουν μέχρι του σημείου να επιτεθούν σε δύο αρτοποιεία της Μυτιλήνης, σε μια 

απέλπιδα προσπάθεια να κορέσουν την πείνα τους
7
. Περισσότεροι από διακόσιους εργάτες 

συγκεντρώνονται έξω από το σπίτι του Δημάρχου Μυτιλήνης ζητώντας να εργασθούν στα 
δημοτικά έργα. Ο Δήμαρχος Π. Μάνδρας, στην προσπάθειά του να μη διασαλευθεί η τάξη, 

υπόσχεται την έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων καθώς και τη διανομή βοηθήματος.  

Τις πρώτες απογευματινές ώρες περίπου χίλιοι πολίτες
8
 μεταξύ αυτών και γυναικόπαιδα, 

πληροφορούμενοι ότι ο Δήμος Μυτιλήνης θα διανείμει βοηθήματα, συγκεντρώνονται, υπό 
ραγδαία βροχή, έξω από το Δημαρχείο

9
 και απαιτούν να τους δοθεί το βοήθημα

10
. Προ της 

                                                             
5 Οι κοινωνικές επιπτώσεις της μεσοπολεμικής οικονομικής ύφεσης στα περιφερειακά κέντρα της 

ελληνικής επικράτειας δεν έχουν ακόμα μελετηθεί, σε βαθμό τουλάχιστον ανάλογο με τη 

σπουδαιότητά τους. Βλ. Χ. Λούκος, (2002), «Μικρές και μεγάλες πόλεις», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), 

Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. 1922-1940 Ο Μεσοπόλεμος, Β1, Αθήνα: Βιβλιόραμα, σ. 146. 
6 Μαζί τους καταφθάνουν και επιτροπές για να ζητήσουν οικονομική ενίσχυση από τους 

εγκατεστημένους στην πόλη και καταγόμενους από τα χωριά κατοίκους. Βλ. «Διεσαλεύθη χθες 

σοβαρώς η τάξις εξ αφορμής της ανεργίας και της πείνας. Βάρβαρος και προκλητική επίθεσις της 
αστυνομίας κατά του πλήθους. Θυελλώδης αντεπίθεσις του όχλου κατά των οργάνων της τάξεως. 

Πολιορκία και επίθεσις των ανέργων κατά του δικαστικού μεγάρου. Ο λαός ζητεί εν απογνώσει ψωμί 

και αναστολήν πληρωμής των φόρων», Ταχυδρόμος, φ. 2843, 11 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. 
7 Βλ. «Διεσαλεύθη χθες σοβαρώς η τάξις…», ό. π. Η εφημερίδα κάνει λόγο για διπλή επίθεση σε ένα 

από τα δύο αρτοποιεία, το πρωί και το απόγευμα της ίδιας μέρας. Επίσης βλ. «Υπό την πίεσιν της 

πείνας. Αι πρώται οχλοκρατικαί εκδηλώσεις», Δημοκράτης φ. 1259, 11 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. 

Γίνεται λόγος για επίθεση σε ένα αρτοποιείο. Πρβλ. «Περισσοτέραν σπουδήν και πρόβλεψιν», 

Λεσβιακή Ηχώ φ. 146, 22 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
8 Για νέα «πολυπληθεστάτη» επίθεση κάνει λόγο ο Δημοκράτης. Βλ. «Υπό την πίεσιν της πείνας…», ό. 

π.  
9 Συγκέντρωση φτωχών και απόρων πολιτών, οι οποίοι ζητούσαν βοήθεια, είχε πραγματοποιηθεί έξω 

από το Δημαρχείο και τον Απρίλιο του 1933. Στον διενεργηθέντα έρανο για είδη πρώτης ανάγκης είχε 
παρασχεθεί βοήθεια σε 76 οικογένειες της Μυτιλήνης. Βλ. Δημοκράτης φ. 1415, 19 Απριλίου 1933, σ. 

1, 4. 
10 Τον ίδιο καιρό παλλαϊκές συγκεντρώσεις αυτού του χαρακτήρα οργανώνονται και σε άλλα μέρη της 

Ελλάδας, όπως στην Αθήνα και στον Πειραιά, και κυρίως στις Μακεδονικές πόλεις, Καβάλα, Σέρρες, 

Δράμα, όπου οι εργάτες, ιδιαίτερα οι καπνεργάτες, αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του 

πληθυσμού. Βλ. σχετικά Β. Α. Νεφελούδης, (1984), Μαρτυρίες. 1906-1938, Αθήνα: Ωκεανίδα, σ. 221. 
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επιμονής του συγκεντρωμένου πλήθους και του φόβου νέων διαρπαγών, η χωροφυλακή 
προσπαθεί να διαλύσει τους πολίτες με πυροβολισμούς στον αέρα προς εκφοβισμό, 

προκαλώντας έτσι τη βίαιη αντίδρασή τους. Μυστικός πράκτορας, σύμφωνα πάντα με τον 

τοπικό Τύπο, πυροβολεί κατά του πλήθους, το οποίο προκαλούμενο από τη βάρβαρη και 
δολοφονική απόπειρα τον κακοποιεί, και μάλιστα ο πράκτορας δέχεται την «άνευ οίκτου» 

επίθεση των γυναικών. Από τον πυροβολισμό τραυματίζονται: ο αχθοφόρος Σπ. Τσακαλάκης, 

ο ξυλουργός Σωτ. Κοσμάς και ο ραπτεργάτης Στέλ. Τζαβέλας
11

.  

Άντρες και γυναίκες επιτίθενται κατά των χωροφυλάκων, τους οποίους, αφού 
καταδιώκουν στην αγορά της Μυτιλήνης, τους δέρνουν και τους λιθοβολούν ανηλεώς

12
. Τα 

καφενεία Πανελλήνιο, τόπος στον οποίο συχνάζουν οι πλούσιοι και οι διανοούμενοι της 

Μυτιλήνης και Κρυστάλ, γίνονται στόχος των διαδηλωτών, που ξεσπούν την οργή εναντίον 
τους λιθοβολώντας τις τζαμαρίες. Η ραστώνη των θαμώνων του «Πανελλήνιου» θεωρείται 

πρόκληση από τον πεινασμένο και ταλαιπωρημένο λαό
13

. Μετά την άτακτη φυγή των 

πανικόβλητων θαμώνων του, το εσωτερικό του καφενείου Πανελλήνιο είναι «πλίνθοι τε και 
κέραμοι ατάκτως ερριμμένα»

14
.  

Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι οδεύουν προς τη Μητρόπολη Μυτιλήνης με σκοπό να 

ζητήσουν την άμεση διανομή βοηθημάτων ενώ στη Νομαρχία προσέρχεται επιτροπή ανέργων 

με αίτημα την άμεση αποφυλάκιση έξι συλληφθέντων ανέργων από τη χωροφυλακή 
Παμφύλων. Ο Νομάρχης συνιστά συγκρότηση επιτροπής προκειμένου να μεταβεί στον 

Εισαγγελέα και να αιτηθεί τη συντομότερη εκδίκαση της υπόθεσης. Η Επιτροπή 

συνοδευόμενη από χιλίους περίπου ανέργους κατευθύνεται στο Δικαστικό Μέγαρο και αφού 
γίνεται δεκτή από τον Εισαγγελέα κρατείται. Η κράτηση προκαλεί τις διαμαρτυρίες του 

πλήθους το οποίο και ζητά να εισέλθει στο κτήριο. Μπροστά στο ενδεχόμενο να παραβιαστεί 

ο χώρος του Δικαστικού Μεγάρου οι χωροφύλακες πυροβολούν προς εκφοβισμό, ενέργεια η 
οποία οδηγεί το πλήθος σε επίθεση κατά του κτηρίου σπάζοντας με πέτρες τα τζάμια της 

πρόσοψης και της βόρειας πλευράς. Διμοιρία του στρατού γεμίζει και πάλι προς εκφοβισμό τα 

όπλα δίχως ωστόσο να ανακόψει την οργή των πολιτών. Ακολουθεί συμπλοκή ανέργων και 

στρατού σώμα με σώμα χωρίς τη χρήση όπλων. Οι διαδηλωτές υποχωρώντας προς στιγμήν 
συγκεντρώνονται εκ νέου επιμένοντας στο αίτημά τους για απελευθέρωση των 

κρατουμένων15. 

Μετά τα επεισόδια η αστυνομία τοποθετεί φρουρούς στα απειλούμενα αρτοποιεία, 
περίπολοι αστυνομικών διατρέχουν την αγορά ενώ ζητείται και η ενίσχυση από του 

εδρεύοντος στη Μυτιλήνη Συντάγματος. Σε κοινή ανακοίνωσή τους στις 12 Φεβρουαρίου η 

Γενική Διοίκηση, ο Εισαγγελέας και ο Διοικητής Χωροφυλακής Λέσβου καθιστούν γνωστό 

στους κατοίκους ότι έχουν ληφθεί όλα τα ενδεικνυόμενα τοπικώς μέτρα για την ανεργία σε 
ό,τι αφορά την άμεση αντιμετώπισή της και την ανακούφιση των ανέργων, δηλαδή η διανομή 

άρτου, η αύξηση του αριθμού των συσσιτίων, η συλλογή εράνων. Τονίζουν δε ότι μόλις το 

επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα τοποθετηθούν οι άνεργοι σε εργασίες και παράλληλα θα 
οργανωθεί φιλανθρωπική αγορά. Υπογραμμίζουν ότι δεν θα επιτραπεί επανάληψη των 

                                                                                                                                                                              
Πρβλ. Λ. Λεοντίδου, (1989), Οι πόλεις της σιωπής. Εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, 

1909-1940, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, σ. 192.  
11 Βλ. «Έργα και Ημέραι», Ταχυδρόμος φ. 2844, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. Πρβλ. Β. Α. Νεφελούδης, 

ό. π., σ. 221.  
12

 Σύμφωνα με σχόλιο του Ταχυδρόμου οι γυναίκες «ανεδείχθησαν ηρωϊκώτατες εις τας εφόδους των. 

Έδιναν το σύνθημα της εφόδου εναντίον της ανοήτου και προκλητικής στάσεως μερικών 

αστυνομικών». Βλ. στήλη «Στα πεταχτά», φ. 2844, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 2.  
13 Βλ. «Διεσαλεύθη χθες σοβαρώς η τάξις…», Ταχυδρόμος ό. π. 
14 Βλ. «Όταν γουργουρίζουν τ’ άντερα απ’ την πείνα. Αντίς ψωμί μολύβι καφτό!...», Τρίβολος φ. 203, 14 
Φεβρουαρίου 1936, σ. 1 (815). (Σημ. ο αριθμός σε παρένθεση αντιστοιχεί στον αριθμό της σελίδας του 

ανατυπωμένου περιοδικού. Βλ. Στρατής Παπανικόλας, Τρίβολος. Εύθυμο – σατιρικό – βδομαδιάτικο 

περιοδικό (1931 – 1952), τόμ. Α΄, Β΄, Γ΄, Αθήνα 1980). 
15 «Εκδηλώσεις χειρίστης οχλοκρατικής μορφής» χαρακτηρίζει ο Δημοκράτης την επίθεση κατά του 

Δικαστικού Μεγάρου. Σύμφωνα με το σχόλιό του οι βανδαλισμοί εναντίον της δικαιοσύνης προδίδουν 

καθαρά επαναστατικές προθέσεις. Βλ. «Της Ημέρας», φ. 1260, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
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εκτρόπων, όπως αυτά της 10
ης

 Φεβρουαρίου. «Εάν τυχόν παρ’ ελπίδα στοιχεία ταραχοποιά, 
θελήσωσι εκμεταλλευόμενα την κατάσταση να προκαλέσωσι ταραχάς, ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩΣΙΝ 

ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
16

. Συνιστώμεν, εις τους φιλησύχους πολίτας, να 

απόσχωσιν πάσης συγκεντρώσεως, και να μη παρασυρθώσιν υπό τοιούτων εκμεταλλευτών, διότι 
ενδέχεται να πληρώσωσιν αυτοί τας εγκληματικάς πράξεις των άλλων»

17
. 

Η αναζήτηση των υπευθύνων θα αποτελέσει το κύριο θέμα του τοπικού Τύπου για τις 

επόμενες ημέρες. Η παραπάνω ανακοίνωση και η αναφορά σε «ταραχοποιά στοιχεία» καθώς 

και σε «εκμεταλλευτές», άποψη που υιοθετείται και από άλλους, αποτελεί κατά τον Ταχυδρόμο 
προσπάθεια απόδοσης της ευθύνης των θλιβερών επεισοδίων σε πολιτικά ελατήρια, με σκοπό 

την απόσειση των ευθυνών και της κατηγορίας της ανεπάρκειας 18. Ο Δημοκράτης19, στα 

πρώτα του σχετικά με τα γεγονότα δημοσιεύματα, χαρακτηρίζει αυτά ως «οχλοκρατικές 
εκδηλώσεις», κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκμετάλλευσης της απελπισίας των πεινασμένων 

από αριστερά ανατρεπτικά στοιχεία, τα οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, βρίσκουν 

πάντοτε έδαφος ανάπτυξης σε παρόμοιες περιστάσεις. Ωστόσο παραδέχεται ότι η υπάρχ ουσα 
κατάσταση δεν εξυπηρετείται με την επίρριψη του λίθου του αναθέματος στα στοιχεία αυτά, 

εφόσον «αριστερά στοιχεία υπήρχαν πάντοτε και ποτέ δεν είχαν παύση να προπαγανδίζουν υπέρ 

της ανατροπής ανάμεσα εις τας μάζας των εργαζομένων πληθυσμών, αλλά δεν εισηκούοντο. 

Εισηκούσθησαν προχθές διότι η δυστυχία υπερέβη τα όρια της ανθρωπίνης αντοχής και 
αφήρεσαν από τας λαϊκάς μάζας την ανθρωπίνην των υπόστασιν. Προ του όγκου της δυστυχίας, 

ο άνθρωπος υπεχώρησε και την πρωτοβουλίαν ανέλαβε το εμφωλεύον εις το βάθος εκάστου 

ανθρώπου κτήνος…»
20

  
Σε λιγότερο οξύ ύφος, μία ημέρα αργότερα, η ίδια εφημερίδα σε πρωτοσέλιδό της άρθρο 

παραδέχεται ότι «…ουδείς αρνείται το δικαίωμα εις τους πεινώντας να επιζητούν εν ονόματι 

των αλυγίστων φυσικών νόμων την βοήθειαν και του κράτους, και των σχετικών ευπορουσών 
κοινωνικών τάξεων. Υπό την έννοιαν αυτήν, αι προχθεσιναί εκδηλώσεις καίτοι μερικώς 

προσέλαβον μορφήν ακροτήτων, ίσως να ήσαν επιβεβλημέναι διά να εξυπνήσωμεν όλοι μας από 

τον λήθαργον της μακαριότητος που μας είχε καταλάβη…»
21

. Στο ίδιο δημοσίευμα ο 

αρθρογράφος αποδίδει τις ευθύνες για τα επεισόδια τόσο στην απελπισία και στη δυστυχία 
των εργατικών μαζών όσο και στη μη έγκαιρη λήψη μέτρων ανακουφιστικών ώστε να 

προληφθούν αυτά. Ως εκ τούτου έχει τη γνώμη ότι δεν θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες για 

τις ακρότητες στους «εν ονόματι του δικαιώματος της ζωής χαροπαλαίοντας ατυχείς εργάτας». 
Παράλληλα συγχαίρει τις Αρχές για την επιδειχθείσα επιείκειά τους ενώ υπογραμμίζει ότι 

επιβάλλεται να μην γίνει καμιά δίωξη, χάρη του κοινωνικού συμφέροντος και επειδή σκηνές, 

παρόμοιες με αυτές της 10
ης

 Φεβρουαρίου, είναι πρωτοφανείς στη Λέσβο.  

Σε ό,τι αφορά την άποψη περί κομμουνιστικού δακτύλου, σύμφωνα με το τηλεγράφημα 
του Γραμματέα της Γενικής Διοίκησης Λέσβου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ο διευθυντής 

του Δημοκράτη, Τέρπανδρος Αναστασιάδης, σε πρωτοσέλιδο άρθρο του, παραδέχεται και 

                                                             
16 Υπογράμμιση του δημοσιεύματος. 
17 Βλ. «Ανακοίνωσις προς τους κατοίκους της Λέσβου», Το Φως φ. 366, 12 Φεβρουαρίου 1936. 
18 Βλ. «Έργα και Ημέραι», φ. 2844, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. Η εφημερίδα Ταχυδρόμος ήταν 

δημοσιογραφικό όργανο της πολιτικής ομάδας του Βύρωνα Καραπαναγιώτη, στην πρώτη της έκδοση 

(18.5.1925 - 31.5.1925), με συντάκτες τούς: Στράτη Μυριβήλη και Θείελπη Λεφκία, και αργότερα από 

τις 16.10.1925, με ιδιοκτήτες - διευθυντές τους ίδιους. Για την εφημ. βλ. Α. Πλάτων, (1991), «Η 

ιστορία της λεσβιακής δημοσιογραφίας», Μυτιλήνη 4, σ. 199, 203. Επίσης, Κ. Γ. Μίσσιος, (2009), Ο 

Λεσβιακός Τύπος και οι δημιουργοί του (24 Αυγούστου 1864-31 Μαρτίου 2008) Συμβολή στην ιστορία 

της λεσβιακής γραμματείας 15, Αθήνα: Πιττακός, σ. 462. 
19 Δημοκράτης. Καθημερινή Πρωινή Πολιτική Εφημερίς, (Α΄ περίοδος: 2 Αυγούστου 1928 ως 29 

Σεπτεμβρίου 1936, Β΄ περίοδος: 20 Ιανουαρίου 1946 ως σήμερα). Παρότι η εφημερίδα υποστήριζε το 

κόμμα των Φιλελευθέρων, ο διευθυντής της Τέρπανδρος Αναστασιάδης, δε θα διστάσει να 
εγκαταλείψει τον Ελ. Βενιζέλο και να ακολουθήσει τον ιδρυτή της, Γ. Παπανδρέου, σε όλες τις 

πολιτικές του μετακινήσεις. Βλ. Α. Πλάτων «Η ιστορία της λεσβιακής δημοσιογραφίας», ό. π., σ. 200, 

203, 209, 212, 205-208. Κ. Γ. Μίσσιος, Ο Λεσβιακός Τύπος …, ό. π., σ. 134-135, 137-138, 428-429.  
20 Βλ. «Υπό την πίεσιν της πείνας…», ό. π. Επίσης «Της ημέρας», φ. 1260, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 

1.  
21 Βλ. «Το καθήκον, προ της αυστηρότητος», φ. 1261, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
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εκείνος ότι πέντε ή δέκα κομμουνιστές θέλησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. 
Διερωτάται ωστόσο αν αυτοί θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν τα πλήθη των διαδηλωτών και 

να τα ωθήσουν προς εκείνη την έντονη διαμαρτυρία χωρίς την ύπαρξη βαθύτερων αιτίων. Η 

εφημερίδα είχε ήδη από τις προηγούμενες μέρες επισημάνει τον κίνδυνο διασάλευσης της 
τάξης σε περίπτωση κατά την οποία το Κράτος δεν ερχόταν αρωγό στην πεινώσα εργατική 

τάξη. Ως εκ τούτου επιρρίπτει την ευθύνη στο Κράτος, το οποίο θα έπρεπε να ενδιαφερθεί για 

τους πάσχοντες πολίτες του, από ανώτερη αντίληψη του καθήκοντος και όχι σε συσχετισμό με 

την «σοβαράν κομμουνιστικήν κίνησιν» της Μυτιλήνης, για την οποία κάνει λόγο ο 
Γραμματέας της Γενικής Διοίκησης στο τηλεγράφημά του. «Την δυστυχίαν δεν την 

εδημιούργησαν οι κομμουνισταί διότι επί τέλους δεν παρεκίνησαν οι κομμουνισταί τον ουρανόν 

να βρέχη συνεχώς επί ένα μήνα! Η επιδείνωσις της καταστάσεως εκ της κακοκαιρίας δεν ήτο 
τίποτε το απροόπτως συντελεσθέν, διά να μας εκπλήσσει σήμερον και να ζητούμεν να 

δικαιολογήσωμεν την ακηδίαν μας με το να επισείωμεν τον κομμουνιστικόν δάκτυλον»
22

.  

Πράγματι τα γεγονότα της 10
ης

 Φεβρουαρίου δεν ενέσκηψαν ως κεραυνός εν αιθρία στην 
πόλη της Μυτιλήνης. Από τις προηγούμενες ημέρες ο τοπικός Τύπος έκρουε τον κώδωνα του 

κινδύνου υπογραμμίζοντας την έκταση της κρίσης του γεωργικού και του εργατικού κόσμου 

της Λέσβου. Εφιστούσε την προσοχή της Γενικής Διοίκησης για τους κινδύνους, οι οπο ίοι ήδη 

είχαν αρχίσει να αναφαίνονται, και εξέφραζε το φόβο δημιουργίας σοβαρού κοινωνικού 
ζητήματος. Το ενδεχόμενο αυτό, κατά την άποψη των εφημερίδων, θα έπρεπε να εξεταστεί 

από το Δήμο, την Κυβέρνηση, αλλά και από όσους είχαν συμφέρον να μη φτάσει στα άκρα η 

απελπισία του εργατικού κόσμου
23

.  
Στο Δημοκράτη της 9

ης
 Φεβρουαρίου δημοσιεύεται προς τους κτηματίες του χωριού 

Καγιάνη έκκληση για βοήθεια. Την απευθύνει η επιτροπή που έχει συσταθεί με σκοπό την 

αντιμετώπιση της «από πάσης απόψεως θλιβερωτάτης καταστάσεως της εργατικής τάξεως» της 
περιφέρειάς τους, εξαιτίας της τρομακτικής ανεργίας, συνέπεια της οποίας είναι η στέρηση 

και αυτού ακόμα του ξερού άρτου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η επιτροπή 

απευθύνεται όχι μόνο προς τους κτηματίες, αλλά προς όλους  εν γένει εκείνους που μπορούν 

να ενισχύσουν την προσπάθειά της για την ανακούφιση της δυστυχίας των εργατών
24

.  
Από πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Ταχυδρόμου αποκομίζουμε παραστατική εικόνα της 

άθλιας κατάστασης του εργατικού κόσμου της Μυτιλήνης: «Ημείς εσπεύδομεν προς το γεύμα 

αδιαφορούντες αν από ημερών πολλών, από εβδομάδων, άνθρωποι κατηφείς, στυγνοί την όψιν, 
περιέφερον τήδε – κακείσε, από το ένα εις το άλλο άκρον της νεροποντισμένης μυτιληναϊκής 

προκυμαίας, τον κενόν, άδειον σουφρωμένον άσκαυλον, και την ψυχήν των γεμάτην από 

απελπισίαν. Ήσαν την μίαν ημέραν δέκα την άλλην έγιναν είκοσι, την μεθεπομένην διακόσιοι 

και προχθές χίλιοι, υπερχίλιοι, στρατιά ολόκληρος! Στίφη ανυποδήτων και κουρελήδων εργατών 
και γερόντων, συγκεντρωθέντα υπό την ασυγκράτητον παρώθησιν του φοβερού ενστίκτου της 

αυτοσυντηρήσεως, εβόουν κάτω από τα παράθυρα του δημαρχιακού μεγάρου, απαιτούντα 

τεμάχιον άρτου…»
25

. 

                                                             
22 Βλ. «Ολίγον έξω της “πεπατημένης”», φ. 1263, 15 Φεβρουαρίου 1936. Την άποψη αυτή 

ενστερνίζεται και Το Φως, όργανο του Λαϊκού κόμματος. Βλ. «Πινακίδες», φ. 366, 12 Φεβρουαρίου 

1936, σ. 1. Βλ. επίσης «Οι καιροί ου μαινετοί», στη φιλοβασιλική Λεσβιακή Ηχώ, φ. 145, 15 

Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. Για την εφημερίδα Το Φως, το μοναδικό λεσβιακό έντυπο, αργότερα, υπέρ 

των Γερμανών, βλ. Α. Πλάτων, «Η ιστορία της λεσβιακής δημοσιογραφίας», ό. π. σ. 198, 203. Κ. Γ. 

Μίσσιος, Ο Λεσβιακός Τύπος…, ό. π. σ. 507 – 508. 
23 Οι εφημερίδες Δημοκράτης και Ταχυδρόμος δύο ημέρες πριν, στην πρώτη σελίδα τους, αναφέρονταν 

στο πρόβλημα και υπογράμμιζαν το μέγεθός του. Σχολίαζαν τα αίτια της κρίσης τονίζοντας ότι  η 

έκταση του κακού ήταν δύσκολο να γίνει αντιληπτή από τον κάτοικο της πόλης, όσοι όμως έρχονταν 

σε επαφή με την ύπαιθρο ήταν σε θέση να αναμετρήσουν το μέγεθος της δυστυχίας του εργατικού 
πληθυσμού και το μαρτύριο ολόκληρων οικογενειών. Βλ. «Επισημαίνομεν τον κίνδυνον», Δημοκράτης 

φ. 1257, 8 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. «Έργα και ημέραι», Ταχυδρόμος φ. 2842, 9 Φεβρουαρίου 1936, σ. 

1. 
24 Βλ. «Έκκλησις προς τους κτηματίας του Καγιανίου», Δημοκράτης φ. 1258, 9 Φεβρουαρίου 1936, σ. 

4. 
25 Βλ. «Από την σήμερον προς την αύριον», Ταχυδρόμος φ. 2844, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. 
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Το Φεβρουάριο του 1936, η γεωργική παραγωγή του νησιού γνώρισε πρωτοφανή 
καταστροφή από παγετό26. Η καταστροφή αυτή ήρθε να συμπληρώσει την ήδη δύσκολη 

κατάσταση, λόγω της αφορίας των ελαιοδένδρων
27

 και των συνεχών για αρκετό καιρό 

βροχοπτώσεων. Το γεωργικό εισόδημα των Λεσβίων είχε υποστεί εξάλλου τις δραματικές 
επιπτώσεις της ύφεσης από την οικονομική κρίση του 1929. Τα χρόνια  δυσεπίλυτα 

οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα συνέθεταν ένα βαρύ κλίμα. Συνέπεια όλων αυτών 

ήταν η παρατεινόμενη ανεργία της εργατικής τάξης του νησιού, τα χαμηλά ημερομίσθια
28

, η 

μετακύλιση των οικονομικών προβλημάτων και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες
29

, όπως τους 
μικρέμπορους, τους επαγγελματίες και βιοτέχνες, κατάσταση που τελικά εξώθησε στα 

δραματικά επεισόδια της 10ης Φεβρουαρίου 1936. 

Η λεσβιακή κοινωνία αντιμετώπισε το πρόβλημα της πείνας εκ των ενόντων, με εράνους, 
συσσίτια, προσφορές χρημάτων και τροφίμων. Ωστόσο η φιλανθρωπική δραστηριότητα 

εκδηλώθηκε όχι ως πρόνοια, αλλά ως πυροσβεστικό και κατασταλτικό μέτρο αντιμετώπισης 

της εκδηλωμένης πλέον αντίδρασης των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Οι 
συνέπειες δε, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα σχετικά δημοσιεύματα, θα είχαν πάρει 

απειλητικές διαστάσεις για την κοινωνική ισορροπία αν δεν παρενέβαινε ο Μητροπολίτης 

Μυτιλήνης, Ιάκωβος ο από Δυρραχίου
30

, ο οποίος έδρασε έξυπνα και ανταποκρίθηκε άμεσα, 

αποφασίζοντας ως πρώτο μέτρο τη διανομή άρτου.  
Η κίνηση αυτή αποδείχτηκε σωτήρια καθώς κόπασε, προς στιγμήν, το σάλο και ηρέμησε 

τα οξυμμένα πνεύματα. «Και το κακόν, ο φοβερός δρόλαπας ήρχισε, τότε, μόνον να κοπάζει, 

όταν η εξουσία εγκατέλειψε κάθε απόπειραν βιαίας επιβολής και από τας προθήκας των 

                                                             
26 Βλ. «Αι ζημίαι της ελαιοπαραγωγής εκ των παγετώνων», Δημοκράτης φ. 1307, 10 Απριλίου 1936, σ. 

2. 
27 Η ελιά και στην περίοδο του Μεσοπολέμου εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

οικονομία του νησιού, παρά την κρατική αδιαφορία, για την οποία συχνά γίνεται λόγος στον τοπικό 

Τύπο. Το ελαιόλαδο προσδιορίζει καθοριστικά και τους υπόλοιπους τομείς της ζωής των κατοίκων. 

Στις χρονιές μεγάλης εσοδίας, τις «μαξουλοχρονιές», όπως τις ονομάζουν οι Λέσβιοι, το νησί 
ανασαίνει εφόσον η αγορά τροφοδοτείται με το αναγκαίο χρήμα. Αντίθετα σε περιόδους αφορίας ή 

όταν ο ελαιόκαρπος καταστρέφεται από παγωνιές, χαλάζι, βροχές ή ανομβρία, ή όταν προσβάλλεται 

από το δάκο. οι κάτοικοι υποφέρουν. Τότε αναστέλλεται κάθε οικονομική και κοινωνική 

δραστηριότητα.  
28 Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 1928-1932 τα ημερομίσθια έπεσαν κάτω από 4%, η δραχμή 

υποτιμήθηκε κατά 600% και οι τιμές των εγχώριων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 13,4%. Βλ. Ά. Ρήγος, 

(1999³), Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής, Αθήνα: 

Θεμέλιο, σημ. 7, σ. 110. Μεταξύ των ετών 1930 και 1935 οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά 13% 

περίπου και τα εισοδήματα της εργατικής τάξης παρέμειναν αρκετά χαμηλά σε ολόκληρη τη 

μεσοπολεμική περίοδο. Το μέσο ετήσιο εργατικό εισόδημα έφτανε το 1938, κατάσταση η οποία δεν θα 

έπρεπε να είχε μεταβληθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μετά βίας τις 15.109 δραχμές σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο γεωργικό των 19.218 δραχμών και με το εισόδημα των ελεύθερων 

επαγγελματιών που ανερχόταν στις 59.029 δραχμές. Βλ. M. Mazower, (2009), Η Ελλάδα και η 

οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, μτφ. Σπ. Μαρκέτος, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, α΄ ανατύπωση, σ. 341.  
29

 Η παγκόσμια οικονομική ύφεση έπληξε τον κορμό της αγροτικής ελληνικής οικονομίας, με 

μετακυλιόμενες συνέπειες σε αγρότες, εμπόρους και Τράπεζες. Στη Μυτιλήνη, οι τελευταίες είχαν 

δανείσει ποσά σε εμπόρους – εισαγωγείς, οι οποίοι με τη σειρά τους τα χρησιμοποιούσαν για την 

αγορά εμπορευμάτων προοριζόμενων να πουληθούν σε αγρότες. Η πτώση των γεωργικών τιμών 

απειλούσε να γκρεμίσει ολόκληρο αυτό το ασταθές οικοδόμημα, εφόσον οι Λέσβιοι αγρότες, 

εξαναγκασμένοι από τις δυσκολίες, ανέβαλαν να εξοφλήσουν τους εμπόρους, και αυτοί πάλι τις 

τράπεζες. Βλ. M. Mazower, ό. π., σ. 179. 
30 Κινητήρια δύναμη της φιλανθρωπικής δραστηριότητας στη Μυτιλήνη αποτελούσε ο Μητροπολίτης 
Ιάκωβος ο από Δυρραχίου, μία πολυσχιδής προσωπικότητα που ποίμανε τη Μητρόπολη από το 1925 

ως το 1958. Κατόρθωσε να κινητοποιήσει τα φιλάνθρωπα αισθήματα πλούσιων Λεσβίων και να 

προικίσει το νησί με μια σειρά έργων μοναδικών στην ελληνική επαρχία γενικότερα. Για το έργο και 

την προσωπικότητά του βλ. Γ. Ι. Αναστασιάδης, «Ο Μητροπολίτης Ιάκωβος ως Επίσκοπος 

Χριστουπόλεως και Μητροπολίτης Δυρραχίου», στο Ο Μητροπολίτης Ιάκωβος ο από Δυρραχίου 

(τιμητικό αφιέρωμα της «Ενώσεως Σμυρναίων»), Αθήνα 1965, σ. 25-33. 
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αρτοποιείων ήρχισαν να εκσφενδονίζονται προς την μαινομένην ανθρωπίνην 
μάζαν…καρβέλια!»31 «…Αντίς τις σφαίρες που πετάξανε», σημείωνε και ο Σ. Παπανικόλας στο 

σατιρικό περιοδικό Τρίβολος «θα μπορούσανε και τώρα να ρίξουνε μέσα στην πεινασμένη 

ανθρωποθάλασσα 150-200 ψωμιά! Και η τρικυμία θα εκόπαζε ως διά μαγείας. Τρεις φορές 
άλλως τε δοκιμάστηκε το κατασταλτικό μέσο του ψωμιού την ίδια μέρα. Και είχε μαγικά 

αποτελέσματα. Αυτό έδειξε πως δεν ήτανε αναρχική ή πολιτική η εξέγερση. Ήτανε για το ψωμί. 

Άναβε για το ψωμί κ’ έσβηνε με το ψωμί. Ο Δεσπότης το κατάλαβε αμέσως
32

». 

Όπως πληροφορούμαστε επίσης από τα σχετικά δημοσιεύματα Δήμος και Νομαρχία 
διατάσσουν τη διανομή άρτου στους ανέργους, ενώ ιδιώτες με δικά τους έξοδα προσφέρουν 

επίσης βοήθεια. Ωστόσο σε δήλωσή του, δημοσιευμένη στον τοπικό Τύπο, ο Γ. Μολυβιάτης, 

ιδιοκτήτης του αρτοποιείου στο οποίο επιτέθηκαν οι πεινασμένοι πολίτες της Μυτιλήνης, προς 
άρση διαδόσεων ότι έλαβε χρήματα από πλουσίους πολίτες για να διανείμει άρτο, διευκρινίζει 

ότι μόνο από τον Γρ. Ρουσέλλη δόθηκε ποσό 111,50 δραχμών παρουσία δε του ίδιου του 

Ρουσέλλη καθώς και οργάνων της εξουσίας διανεμήθηκε ποσότητα άρτου ανάλογη προς το 
ποσό που έλαβε

33
.  

Από διάφορα χωριά και κωμοπόλεις της Λέσβου καθημερινά καταφθάνουν στις 

εφημερίδες κραυγές απόγνωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση των κατοίκων του 

Μολύβου οι οποίοι σε τηλεγράφημά τους προς τις εφημερίδες υπογραμμίζουν τη δεινή θέση 
τους: «Καταστροφή γεωργίας, ελαιοεσοδείας, κτηνοτροφίας, εξαιρετικαί ανώμαλοι καιρικαί 

συνθήκαι, ηύξησαν εις αφάνταστον βαθμόν υφισταμένην γενικήν δυσπραγίαν. Πείνα μαστίζει 

κατοίκους. Κατάστασιν επιδεινοί αθρόα έκδοσις ενταλμάτων καθ’ ην στιγμήν δι’ εράνων 
διανέμεται καθημερινώς άρτος. Άφευκτος κίνδυνος διασαλεύσεως της τάξεως. Παρακαλούμεν 

ενεργήσητε επειγόντως άμεσον αναστολήν απάντων γενικώς ενταλμάτων. Άλλως απεκδυόμεθα 

πάσης ευθύνης»
34

. Αλλά και οι κάτοικοι της γειτονικής Πέτρας διαμαρτύρονται γιατί ενώ η 
κοινότητά τους πιέζεται από την ανεργία και την πείνα το Ταμείο Μολύβου διατάσσει τους 

εισπράκτορες, με τη συμβολή της χωροφυλακής, να εισπράξουν τους φόρους. Παρακαλούν 

και αυτοί τις εφημερίδες να μεσολαβήσουν στις αρμόδιες αρχές ώστε να ανασταλεί αμέσως η 

εκτέλεση των ενταλμάτων προσωποκράτησης. Όπως και οι προηγούμενοι υπογραμμίζουν τον 
κίνδυνο διασάλευσης της τάξης

35
.  

Από την άλλη άκρη της Λέσβου, από το Πλωμάρι, κάτοικος κάνει έκκληση στους ιδιώτες 

να διαθέσει ο καθένας ένα ποσό από το υστέρημά του για την καλλιέργεια του κτήματός του 
ώστε να δώσει εργασία στους πεινασμένους εργάτες. «…Κρούομεν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Η δυστυχία έχει υπερβεί τα όρια της τραγικότητας και έφθασεν της απελπισίας τα όρια»
36

. Αλλά 

και από τον ορεινό Μεσότοπο, στο δυτικό τμήμα του νησιού, η απελπισία των κατοίκων έχει 

ξεπεράσει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής: «…Ο εργατικός κόσμος Μεσοτόπου στερείται και 
του επιουσίου, άνευ υπερβολής […] η δική μας κοινότης δεν έχει τας απαιτουμένας πιστώσεις 

διά να δυνηθεί να ανακουφίσει στοιχειωδώς τουλάχιστον τους πάσχοντας. Παρακαλούμεν να μη 

λησμονηθώμεν και ημείς από την Αγροτικήν Τράπεζαν…»
37

.  

                                                             
31 Βλ. «Από την σήμερον προς την αύριον», Ταχυδρόμος φ. 2844, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. 
32 Βλ. «Όταν γουργουρίζουν…», ό. π. 
33

 Βλ. «Δήλωσις», Δημοκράτης φ. 1261, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Η «γενναιοδωρία» του πλούσιου 

Μυτιληνιού γίνεται αντικείμενο σχολιασμού από τον Τρίβολο: «Ώστε με 111.50 δραχμάς – ούτε 113 

σωστές – αγοράζει κανένας τα ψωμιά ολόκληρου φούρνου α΄ τάξεως σαν του Μολυβιάτη και τα μοιράζει 

στους ανέργους! Αφού είνε τόσο φτηνή αυτή η φιλανθρωπία “ξαναβάλτα τα ίδια κ. Μολυβιάτη και εκ 

μέρους του Τριβόλου”». Βλ. «Και μεις κερνούμε», φ. 203, 14 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4 (818).  
34 Το τηλεγράφημα υπογράφουν οι πρόεδροι: Κοινότητας, Παλαιών Πολεμιστών, Εφέδρων, Αγροτικού 

Συμβουλίου, Επαγγελματιών, Προσφύγων, Λέσχης Μολύβου, Κυνηγετικού Συλλόγου, Φιλοτεχνικού, 

Αχθοφόρων, Εργατών θαλάσσης. Βλ. «Προσέξατε την ύπαιθρον», Το Φως φ. 368, 14 Φεβρουαρίου 
1936, σ. 1.  
35 Βλ. «Και η Πέτρα», Δημοκράτης φ. 1265, 18 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1,4.  
36 Βλ. «Πριν εκσπάση η θύελλα», Δημοκράτης φ. 1260, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 2. 
37 «Η αγωνία της γεωργίας. Οι γεωργοί του Μεσοτόπου ευρίσκονται εν απογνώσει. Ζητούν επειγόντως 

εργασίαν και πιστώσεις. Η χαριστική βολή της φύσεως», Ταχυδρόμος φ. 2850, 19 Φεβρουαρίου 1936, 

σ. 1.  
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Το απόγευμα της ίδιας μέρας των επεισοδίων συνέρχονται υπό την προεδρία του 
Μητροπολίτη Μυτιλήνης οι Διοικητικές Αρχές του νησιού, ο Δήμαρχος, οι Διευθυντές 

Τραπεζών, οι πρόεδροι των Εμπορικών Συλλόγων και αποφασίζουν τη σύσταση της 

Κεντρικής Επιτροπής Εράνων Μυτιλήνης, αποτελούμενης από τον Μητροπολίτη, τον 
Δήμαρχο, τον Γραμματέα της Γενικής Διοίκησης, τον Εισαγγελέα, τον Οικονομικό Έφορο και 

τον Ταμία, τους Διευθυντές των Τραπεζών Ελλάδας, Εθνικής και Ιονικής, με σκοπό τη 

διενέργεια εράνων και την πρόταση στο Δήμο και στις Δημόσιες Αρχές του νησιού για άμεση 

έναρξη εργασιών. Παράλληλα η Επιτροπή αποφασίζει να ξεκινήσει από την ίδια μέρα η 
διανομή περίπου χιλίων πεντακοσίων οκάδων άρτου καθημερινά στους μη εργαζόμενους, σε 

τέσσερα κέντρα της πόλης, μέχρι να βελτιωθεί η κακοκαιρία38.  

Υπό την προεδρία του Μητροπολίτη συστήνεται επίσης ερανική επιτροπή κυριών, με 
σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων και ειδών πρώτης ανάγκης από σπίτια και καταστήματα της 

πόλης για τη διοργάνωση φιλανθρωπικής αγοράς. Όπως, όμως, φαίνεται από το σχετικό 

σχόλιο του Τρίβολου, τα φιλάνθρωπα αισθήματα δεν είναι κοινά σε όλους ή τουλάχιστον δεν 
έχουν όλοι και όλες την ίδια αντίληψη περί φιλανθρωπίας

39
. Η πρόεδρος της Επιτροπής, 

κατάπληκτη, θα βρεθεί μπροστά σε ένα πλήθος «χρυσοκέντητων εμβάδων» που κατά δεκάδες 

ζευγαριών, στάλθηκαν από «φιλάνθρωπους» κατοίκους της Μυτιλήνης
40

. Επιτροπές 

σχηματίζονται επίσης σε κωμοπόλεις και σε χωριά της Λέσβου ενώ παράλληλα διενεργούνται 
έρανοι

41
. Καθημερινά δημοσιεύονται ευχαριστήρια κατοίκων για τη βοήθεια καθώς και 

ονόματα πολιτών και από όπου αλλού προέρχονται οι εισφορές στους εράνους, σε μια 

προσπάθεια γενικής κινητοποίησης
42

.  
Σε ανακοίνωσή της δημοσιευμένη στον Τύπο η Επιτροπή ανέργων Μυτιλήνης, 

νεοσυσταθείσα μετά από σύσκεψη των ανεξάρτητων Σωματείων και των ανοργάνωτων 

εργατών, γνωστοποιεί διάβημά της προς τις τοπικές Αρχές για την οργανωμένη διανομή των 
βοηθημάτων, κατά συνοικία και σωματείο με βάση καταλόγους, στους οποίους προτείνει να 

εγγραφούν όλοι οι άνεργοι πολίτες. Παράλληλα η Επιτροπή συνιστά στους ανέργους να μη 

παρασύρονται σε πράξεις αναρχικές, όπως αυτή της διαρπαγής του άρτου, εφόσον τέτοιου 

είδους ενέργειες όχι μόνο δεν συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων, αλλά αντίθετα 
διασπούν και δυσφημίζουν τον δίκαιο αγώνα τους

43
. 

Από τις πρώτες ημέρες διαπιστώνονται προβλήματα στην παροχή βοήθειας. 

Παρατηρούνται αφενός φαινόμενα εξαπάτησης των επιτροπών και αφετέρου αδικίες εις βάρος 

                                                             
38 Βλ. «Ανακοινωθέν», Το Φως φ. 366, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 2. Επίσης, «Ανακοινωθέν», 

Δημοκράτης φ. 1260, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Στις παραπάνω εφημ. δημοσιεύεται κατάλογος 48 

σωματείων και οργανώσεων της Μυτιλήνης και 239 εργάτες καταγεγραμμένοι σε καταλόγους και μη 

ανήκοντες σε σωματεία που λαμβάνουν βοήθημα. Βλ. «Αι διανομαί», Το Φως φ. 367, 13 Φεβρουαρίου 
1936, σ. 2, Δημοκράτης φ. 1261, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. 
39 «…Το τι μαζεύει η εν λόγω επιτροπή δεν το βάζει ο νους του ανθρώπου!. Βιβλία, πούντρες, αγκράφες, 

καλτσοδέτες, κορσέδες παλιούς, παλιοπάπουτσα, παντούφλες, μισότριβα μεσοφόρια, κάλτσες 

χιλιοκαρικομένες κ.λ.π. Μεταξύ όλων αυτών των μεταχειρισμένων είδαμε και μια μπάντα απ’ αυτές που 

βάζαν άλλοτε στα κρεββάτια με την χρυσοκέντητον επιγραφήν: «Άγγελοι γρηγορείτε!» Διατί άραγε έπρεπε 

να γρηγορούν οι άγγελοι; Ίσως ίνα διατηρείται η κοίτη των παλαιών αμίαντος…». Βλ. « Όταν αι κυρίαι 

παρεξηγούν», φ. 205, 28 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4 (826). 
40

 Βλ. «Η εξήγησις», φ. 207, 13 Μαρτίου 1936, σ. 4 (834). 
41 Ενδεικτικά βλ. «Η πείνα εις τον Σκόπελον», Δημοκράτης φ. 1260, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. «Η 

φιλανθρωπία εν τη υπαίθρω», Το Φως φ. 367, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 2. «Η επιτροπή εράνων 

Παπάδου αρωγός των ανέργων», Δημοκράτης φ. 1264, 16 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. Στο ίδιο φ. και σελ. 

«Η επιτροπή εράνων Παπάδου αρωγός των ανέργων». Στην ίδια επίσης εφ. «Διανομή άρτου μετά 
Συσσιτίου εν Πλωμαρίω», και «Εκ Πολυχνίτου», φ 1266, 19 Φεβρουαρίου 1936, σ. 2.  
42 Βλ. ενδεικτικά Δημοκράτης φ. 1261, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Στην ίδια εφημ. φ. 1262, 14 

Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Φ. 1263 15 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Φ. 1264, 16 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Το 

Φως φ. 368, 14 Φεβρουαρίου 1936, σ. 2. 
43 Βλ. «Επιτροπή ανέργων Μυτιλήνης. Ανακοινωθέν», Δημοκράτης φ. 1261, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 

4.  
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πολιτών που έχουν πραγματικά ανάγκη
44

. Ο Ταχυδρόμος επισημαίνει την ανάγκη 
αυστηρότερου ελέγχου. Προτείνει η επί των Εράνων Επιτροπή, με τη συνδρομή της 

χωροφυλακής να διαγράψει από τους καταλόγους τα εκατοντάδες άτομα που έχουν 

παρεισφρύσει και δεν δικαιούνται περίθαλψης, στερώντας έτσι τη δυνατότητα βοήθειας προς 
εκείνους που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Η εφημερίδα υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 

μισός και πλέον πληθυσμός της πόλης ζητά να αναγνωρισθεί ως άνεργος. Υπολογίζονται σε 

πέντε χιλιάδες όσοι επιτίθενται κατά των εφημερίδων και απαιτούν συμμετοχή στη δωρεάν 

παροχή άρτου
45

. Η Επιτροπή ευρισκόμενη προ αδιεξόδου και αφάνταστων δυσκολιών ως προς 
τον καταρτισμό των καταλόγων, λόγω των αδικαιολόγητων αξιώσεων εγγραφής πολλών 

πολιτών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, αποφασίζει να διακόψει προσωρινά τη διανομή 

άρτου μέχρι να λυθεί το πρόβλημα
46

. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται επιβεβλημένη η συστηματική οργάνωση της 

παρεχόμενης βοήθειας. Κατά την άποψη του Δημοκράτη η διανομή άρτου και συσσιτίου 

αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αρωγής σε αντίθεση με το χρήμα το οποίο μετατρέπεται, 
κάποτε, και σε οινοπνευματώδες ποτό και κατά συνέπεια δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον 

οποίο και δίνεται
47

. Η ίδια εφημερίδα χαρακτηρίζει σφάλμα επίσης τον προαιρετικό 

χαρακτήρα του εράνου. «Αλλ’ ο προαιρετικός έρανος εις μίαν κοινωνίαν, η οποία δεν ημπορεί 

και δεν θέλει να κατανοήση τας απέναντι του συνόλου υποχρεώσεις της, ούτε και αυτό ακόμη το 
καλώς νοούμενον συμφέρον της, προσλαμβάνει χαρακτήρα αγγαρείας ή αν θέλετε ελεημοσύνης 

με το στανιό…». Προτείνει, ως περισσότερο δίκαιο και λογικό τρόπο, επιτροπή να καθορίσει 

με αμεροληψία τα ποσά τα οποία υποχρεούται, χάρη του γενικότερου συμφέροντος, και 
μπορεί να καταβάλει καθένας από τους εύπορους πολίτες.  

Όπως όμως προκύπτει από τα σχόλια των εφημερίδων, οι τελευταίοι κωφεύουν στις 

εκκλήσεις για βοήθεια. Ο έρανος δεν απέδωσε ούτε κατά προσέγγιση τα ποσά που αρ χικά 
είχαν προβλεφθεί. Η επί των εράνων Επιτροπή βρίσκεται στη δύσκολη θέση εξαιτίας της 

απροθυμίας τους να καταθέσει την εντολή. Σε μια προσπάθειά της να αφυπνίσει τα 

υπνώττοντα φιλάνθρωπα αισθήματα των ευπορούντων πολιτών απευθύνει νέα έκκληση 

προειδοποιώντας παράλληλα «διά τους εγκυμονούντας κινδύνους νέας διασαλεύσεως της 
τάξεως»

48
.  

Η στάση αυτή των πλουσίων προκαλεί τα δεικτικά σχόλια του Τύπου. Ο Ταχυδρόμος 

προτείνει «όπως στηλιτευθούν οι εύποροι οι οποίοι θα ηρνούντο να βοηθήσουν στο έργο της 
περιθάλψεως των ανέργων, το οποίον ανέλαβε η υπό τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας 

Επιτροπή. Οι τυχόν άσπλαχνοι και σκληροί αυτοί εγωισταί είνε ανάγκη να παραδοθούν εις το 

ανάθεμα και την γενικήν περιφρόνησιν, εφ’ όσον δεν έχουν τόσον ανθρωπισμόν ώστε ούτε τα  

ψυχία της τραπέζης των να διαθέσουν διά τον πάσχοντα πλησίον των…»
49

 Ο Δημοκράτης 
υπογραμμίζει ότι «Οι οποιοιδήποτε αυτοί δήθεν κύριοι, οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν δύνανται 

να παίζουν εν ου παικτοίς»
50

. 

Αντιπρόσωποι των εργατικών οργανώσεων και εκπρόσωποι των επαγγελματιών 
Μυτιλήνης συγκεντρώνονται στην αίθουσα του Πανεργατικού Κέντρου και αποφασίζουν να 

ζητήσουν από το Κράτος ενίσχυση 2.000.000 δραχμών προς ανακούφιση των ανέργων, την 

άμεση αποφυλάκιση όσων κρατούνται για τα επεισόδια της επίθεσης εναντίον του Δικαστικού 
Μεγάρου Μυτιλήνης, την αναστολή της είσπραξης των φόρων και την καταβολή τους σε 

                                                             
44

 Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα τα ψωμιά που πετιούνταν στον αέρα τα έπιαναν συνήθως οι πιο 

ευκίνητοι και χειροδύναμοι καθώς και οι πιο επιτήδειοι με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς που είχαν 

πραγματική ανάγκη να μένουν χωρίς βοήθεια. Βλ. «Στα πεταχτά», Ταχυδρόμος φ. 2844, 12 

Φεβρουαρίου 1936, σ 2. Στην ίδια εφημ. «Έργα και Ημέραι», φ. 2847, 15 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. 

Επίσης Το Φως φ. 366, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
45 Βλ. «Έργα και Ημέραι», φ. 2848, 16 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
46 Βλ. «Ανακοίνωσις», Δημοκράτης φ. 1265, 18 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. 
47 Βλ. «Της Ημέρας», φ. 1260, 12 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1. 
48 Βλ. «Μία νέα θερμή έκκλησις της Επιτροπής. Θα διακόψει το έργον της εάν δεν την βοηθήσουν 

εκείνοι οι οποίοι έχουν τας δυνάμεις να το κάμουν», Ταχυδρόμος φ. 2847, 15 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
49 Βλ. «Έργα και Ημέραι», φ. 2845, 13 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
50 Βλ. «Πώρωσις», φ. 1263, 15 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. 
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τρίμηνες δόσεις. Αποφασίζουν παράλληλα τη σύσταση μεγάλης επιτροπής στην οποία να 
κλιθούν να αντιπροσωπευθούν και οι υπόλοιποι εμπορικοί και επιστημονικοί σύλλογοι. Έργο 

της εν λόγω επιτροπής θα είναι η επιδίωξη της λύσης των παραπάνω ζητημάτων. Σε 

περίπτωση που τα αιτήματα δεν γίνουν αποδεκτά προτείνουν να κηρυχθεί πανεργατική 
απεργία

51
.  

Ο Δημοκράτης πληροφορούμενος για τη χορήγηση από το Υπουργείο Πρόνοιας 

χρηματικού βοηθήματος ύψους 100.000 δραχμών, και τριάντα τόνων αραβοσίτου
52

 από την 

Αγροτική Τράπεζα προτρέπει ο τόπος «να αλέσει μέσα στα δόντια του τον πόνο», να κρατήσει 
την αξιοπρέπειά του και να αρνηθεί το βοήθημα. Οι εκατό χιλιάδες μπορούν να 

συγκεντρωθούν από τους ίδιους τους κατοίκους. Τότε τουλάχιστον, σημειώνει, θα έχουν την 

υπερηφάνεια να διακηρύξουν ότι μόνοι τους αντίκρισαν τη δυστυχία και άφησαν το κράτος 
απερίσπαστο στον υψηλό του προορισμό, δηλαδή να φορολογεί

53
.  

Οι εφημερίδες ζητούν να τεθεί ο δάκτυλος «επί του τύπου των ήλων» ώστε να γίνει 

αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος και να ληφθούν τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα 
προς μόνιμη λύση του. Οι προτάσεις που τίθενται προς συζήτηση επικεντρώνονται κυρίως στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, ικανών να απορροφήσουν τους ανέργους και παράλληλα να 

περιορίσουν τη χορήγηση άρτου και βοηθημάτων. Να σταματήσει η είσπραξη των χρεών, όχι 

μόνο προς το Δημόσιο, αλλά και προς τις τράπεζες και προς τους ιδιώτες και κυρίως να 
απαλλαγούν από τη δαμόκλειο σπάθη των πλειστηριασμών

54
. Προτείνουν επίσης η Γενική 

Διοίκηση να εγκρίνει χωρίς αναβολή την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών έργων καθώς 

επίσης την πίστωση με σκοπό τη λειτουργία συσσιτίων για τους ανέργους, εκεί όπου δεν είναι 
δυνατή η εκτέλεση δημόσιων έργων. Η Αγροτική Τράπεζα να χορηγήσει πιστώσεις για 

καλλιεργητικά δάνεια. Σημαντικότερη θεωρούν την κινητοποίηση όλων των σωματείων και 

οργανώσεων με στόχο την αναστολή της διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά 
στη βίαιη είσπραξη των οφειλόμενων φόρων. «Όταν πεινούμε, όταν τα παιδιά μας κλαίνε γιατί 

δεν μπορούν να υποφέρουν από την πείνα, όταν είμεθα γυμνοί, χωρίς φωτιά, χωρίς τίποτε, δεν 

μπορούμε να προσφέρουμε τις σάρκες μας εις τον Κρατικόν Μολώχ!» σημειώνει ο 

Ταχυδρόμος
55

. 
 

Όπως προέκυψε από την αποδελτίωση του υλικού, η άμεση αναφορά στην οικονομική 

κατάσταση των κατοίκων, αλλά και γενικότερα τα επί του θέματος σχόλια σταματούν μετά 
την επιβολή της δικτατορίας της 4

ης
 Αυγούστου 1936. Η αυστηρή λογοκρισία και ο φόβος 

                                                             
51 Βλ. «Η χθεσινή συνεδρίασις των οργανώσεων», Δημοκράτης φ. 1266, 19 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. 
52 Βλ. «Εζητήθη πίστωσις 1.500.000 προς εκτέλεσιν έργων οδοποιίας. Αποστέλλονται τριάκοντα 

τόννοι αραβοσίτου. Τα αποστελλόμενα επί του παρόντος βοηθήματα. Εγκαθίσταται ασύρματος διά την 

συγκοινωνίαν», Ταχυδρόμος φ. 2850, 19 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4.  
53

 Βλ. «Εάν παρ’ ελπίδα επαληθεύση…», Δημοκράτης φ. 1264, 16 Φεβρουαρίου 1936 σ. 1. Η παροχή 
βοήθειας σε καλαμπόκι προκαλεί τα ειρωνικά σχόλια της εφημερίδας: «Τόσον ξέρουν τη χώρα που 

διοικούν οι Μανδαρίνοι του Κέντρου. Καλαμπόκι! Μνήσθητί μου Κύριε!». Βλ. «Στο φτερό», φ. 1266, 19 

Φεβρουαρίου 1936, σ. 2. Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα Δημοκράτη και Ταχυδρόμου η 

διαφορετική οπτική των παραπάνω εφημερίδων σε ό,τι αφορά το ποιόν και το ποσόν του βοηθήματος 

έγκειται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ταχυδρόμου, η παρεχόμενη βοήθεια 

αποτελεί προϊόν ενεργειών του βουλευτή Λέσβου Ι. Καραμάνου, ο οποίος έχει μεταβεί στην Αθήνα με 

κοινή απόφαση των Φιλελεύθερων Βουλευτών του νησιού με σκοπό να ενεργήσει τα δέοντα για τα 

προβλήματα του τόπου. Βλ. «Εζητήθη πίστωσις 1.000.000 προς εκτέλεσιν έργων οδοποιίας. 

Αποστέλλονται τριάκοντα τόννοι αραβοσίτου. Τα αποστελλόμενα επί του παρόντος βοηθήματα. 

Εγκαθίσταται ασύρματος διά την συγκοινωνίαν», φ. 2850, 19 Φεβρουαρίου 1936, σ. 4. Απαντώντας 

στο δημοσίευμα του Δημοκράτη ο Ταχυδρόμος σχολιάζει μεταξύ άλλων : «…Ο λιμώττων πληθυσμός 

της Λέσβου θα ήτο, εν πάση περιπτώσει, ευγνώμων προς τον βουλευτήν του κ. Παπανδρέου, εάν αντί να 
κατειρωνεύεται διά του δημοσιογραφικού του οργάνου τας προσπαθείας των συναδέλφων του, εφρόντιζε 

να συντελέσει ο ίδιος ώστε το αξιοπεριφρόνητον καλαμπόκι να μεταμορφωθεί εις …μαυροχάβιαρον. 

Αλλά δυστυχώς, ο κ. Παπανδρέου δεν έλαβεν ακόμη τον καιρόν να ενεργήσει ούτε διά τον μεν, ούτε διά 

το άλλο.» Βλ. «Έργα και Ημέραι», φ. 2852, 21 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
54 Βλ. «Πραγματικήν λύσιν», Το Φως φ. 368, 14 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
55 Βλ. «Δεν μπορούμε να δίνουμε 600.000.000 και να πεινούμε!», φ. 2843, 11 Φεβρουαρίου 1936, σ. 1.  
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διακοπής της έκδοσης μιας εφημερίδας, επιβάλλουν πιστή εφαρμογή των διατάξεων, 
τουλάχιστον κατά το πρώτο διάστημα. Αναγκαστικά ο τοπικός Τύπος υποχρεώνεται σε 

υπαινικτικές αναφορές ή κρύβεται πίσω από υμνητικά σχόλια για το καθεστώς.  
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Τεκμήρια Ιστορίας τής Εκπαίδευσης : 

–
 ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1920’ [έκδ. Δεκέμβρ. 1919] 

–
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

‘ 

Ιωάννης Γ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ   

 

(Διδάκτωρ Ιστορίας – Σ.Σύμβ.Φιλολόγων) 

 

       (1) ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

  

       Φέρνω στο φως και πραγματεύομαι, διά της επαγωγικής μεθόδου, άγνωστα τεκμήρια  

ενυπάρχοντα στον αυτοτελή τόμο, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1920’, εκδομένος, κατά 

τεκμήριον, τον Δεκέμβριο του 1919, για την Εμπορική και Βιοτεχνική Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα, δημόσια και ιδιωτική, στη δεκαετία 1910-1920. Αποτελούν ντοκουμέντα εκ των 

οποίων προκύπτουν τα υφ’ ημών εξαχθέντα ιστορικά πορίσματα, επισημανθέντα και υπό των 

ιδίων των συντακτών τού υπό πραγμάτευση αυτοτελούς τόμου.  

  Για μεν τήν υπό τού Κράτους παρεχομένη Δημόσια «Εμπορική Εκπαίδευση», στη δεκαετία 

1910-1919, προκύπτει ότι: «και σήμερον ακόμη [= Δεκέμβριος του 1919] το μεγαλείτερον 

μέρος των εμπόρων στερείται συστηματικής επιστημονικής εμπορικής μορφώσεως. (Οδηγός, 

σ. 34-35).  

  Για δε τήν υπό τού Κράτους παρεχομένη Δημόσια «Βιοτεχνική Εκπαίδευση», στη δεκαετία 

1910-1919, προκύπτει ότι: «Η [δημοσία] βιοτεχνική εκπαίδευσις δυστυχώς είναι 

παρημελημένη εν Ελλάδι. [Το έτος 1919], εν Ελλάδι δεν υφίσταται διόλου η [δημοσία] μέση 

τεχνική εκπαίδευσις. … Η κατωτάτη τεχνική εκπαίδευσις, η βιοτεχνική εκπαίδευσις 

παρέχεται δι’ ολίγων κατά το μάλλον ή ήττον καλώς ωργανωμένων σχολών. … Εκτός των 

ανωτέρω βιοτεχνικών σχολών υπάρχουν [το 1919] και [πέντε] [ιδιωτικαί] σχολαί 

χειροτεχνικαί των θηλέων… Εν γένει η [δημοσία] βιοτεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευσις 

εν Ελλάδι ευρίσκεται ακόμη, [το 1919], εις στοιχειώδη κατάστασιν και η έλλειψις επαρκούς 

εξειδικευμένου κατωτέρου τεχνικού προσωπικού γίνεται τοσούτον μάλλον επαισθητή, εφ’ 

όσον η βιομηχανία μας αναπτύσσεται.» (Οδηγός, 35-36).  

  Ειδικά για τη Δημόσια Μέση Τεχνική Εκπαίδευση τεκμαίρεται ότι, στη δεκαετία 1919-

1920, η Δημοσία Μέση Τεχνική Εκπαίδευση δεν είχε θεσμοθετημένη κρατική υπόσταση, δεν 

είχε δημόσιον κρατικόν χαρακτήρα αλλά ιδιωτικόν: θεραπευόταν πρωτίστως και σχεδόν 

αποκλειστικά από το εις χείρας τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας λειτουργούν τότε ‘‘παράλληλον 

εκπαιδευτικόν σύστημα’’ (ο ορισμός τού Αλέξη Δημαρά, 1973/74, τόμ. Α ,́ σ. λβ΄). (Δημαράς 

Αλ., 1973/74, τόμ. Α ,́ σ. λβ΄- λγ  ́και τόμ. Β ,́ σ. κγ’, λ΄-λα ,́ λη΄, μζ΄).     
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   Τα δεδομένα αυτών ακριβώς τών διαπιστώσεων πραγματεύομαι στη συνέχεια, διά τής 

επαγωγικής μεθόδου.  

  

– ‘GREEK GUIDE 1920’ –    

«Records of  “school knowledge” provided in all classes of Education in the decade 1910-

1920» 

I have brought to light unknown records, which I have found in a rare and equally unexploited 

historical source entitled ‘Greek Guide 1920’, the volume having been published in Decemper 

1919. These new data give answers to the question: Which “school knowledge”, 

“Humanistic” or “Technological”, was the greatest significance and weight given to by the 

two Venizelos governments in the decade 1910-1920? The compilers of the volume 

themselves correlate the cause and the effect of the educational policies of “Venizelism” with 

the following sections of the Greek Economy. -The contribution or not of Venizelos 

education policies in the matter of Agriculture and its development in a scientific way. -The 

contribution or not of Venizelos education policies in the matter of Stock Farming and its 

development in a scientific way. -The contribution or not of Venizelos education policies in 

the matter of Cheese Making and its development in a scientific way. -The contribution or not 

of Venizelos education policies in the matter of Industry and its development in a scientific 

way. -The contribution or not of Venizelos education policies in the matter of Shipping and 

its development in a scientific way. 

 

 

                (1.)    Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 

 

                (1.1)  Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 

        Τεκμήρια και ντοκουμέντα, ενυπάρχοντα στον αυτοτελή τόμο, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΟΔΗΓΟΣ 1920’ [εκδομ. Δεκέμβρη 1919],  για τη θέση που κατείχε η «Εμπορική και 

βιοτεχνική Εκπαίδευσις», αφενός στην εκπαιδευτική πολιτική τού ‘‘βενιζελισμού’’, 

αφετέρου στο θεραπευόμενο υπό τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας ‘‘παράλληλο 

εκπαιδευτικό σύστημα’’, και η δι’ αυτής τής «Εμπορικής και βιοτεχνικής 

Εκπαιδεύσεως», ανάπτυξη όλων τών κλάδων τής Ελληνικής Οικονομίας κατ’ 

επιστημονικόν τρόπον, στη δεκαετία 1910-1920. 

   Τα τεκμήρια και τα ιστορικά ντοκουμέντα τα αντλώ από μια σπάνια όσο και 

ανεκμετάλλευτη ιστορική πηγή, τιτλοφορούμενη, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1920’, αυτοτελής 

τόμος, [εκδομένος, κατά τεκμήριον, τον Δεκέμβρη τού 1919], από τη «Διαφημιστική Εταιρεία ‘‘GEO’’» 

τών Κυριέρη – Γιαννοπούλου και Σια, που είχε έδρα στην Πλατεία Συντάγματος Αθηνών
.  

  Ότι ο τόμος κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1919 προκύπτει τεκμαρτά εκ των εξής 

δεδομένων: Πρώτον, προκύπτει σαφώς εκ του ιδίου τού κειμένου, σ. 22: «και κατά το 1918 

και κατά το τρέχον έτος 1919 όχι μόνον το εξωτερικόν , αλλά και το εσωτερικόν εμπόριον 
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υπέστη μέγαν κλονισμόν …». Δεύτερον, εξίσου εναργές, τεκμήριον είναι το ότι, στη μεν 

πρώτη –μετά το εξώφυλλο– σελίδα τού υπό πραγμάτευση τόμου υπάρχει φωτογραφία τού 

τότε (= 1919) βασιλιά της Ελλάδας Αλεξάνδρου Α΄ (1917-1920), στη δε αμέσως επόμενη 

σελίδα υπάρχει φωτογραφία τού τότε (= 1919) πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. Η 

φωτογραφία αυτή τού βασιλιά Αλεξάνδρου Α΄ που πέθανε το 1920 αποτελεί και «terminum 

ante quem» τόσο για το έτος έκδοσης του τόμου όσο και για τον χρονικό προσδιορισμό των 

ιστορικών πληροφοριών που εμπεριέχονται στον τόμο. 

  Ο τίτλος συμπληρούται επεξηγηματικώς, ως προς τα περιεχόμενα τού τόμου, στην πρώτη 

σελίδα του κειμένου, με τήν εξής τιτλαία κεφαλίδα:  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΜΕΡΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΝ : Η ΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΑΠΟΨΕΩΣ : Γεωργία. Γεωργική παραγωγή. – Εμπορική καί βιομηχανικη κίνησις τής 

Ελλάδος. – Τα κυριώτερα γεωργικά καί βιομηχανικά προϊόντα. – Ναυτιλία καί ναυτιλιακή 

κίνησις. – Εμπορική καί βιοτεχνική εκπαίδευσις. – Εξαγωγικόν καί εισαγωγικόν εμπόριον. – 

Στατιστικοί πίνακες». 

      Το ένα ενδογενές χαρακτηριστικό αυτού τού αυτοτελούς τόμου το επισημαίνουν οι ίδιοι 

οι εκδότες στον Πρόλογό τους (σ. θ )́: «Η Ελλάς αναπτυσσομένη, ιδία τελευταίως [= 1912-

1919], κατά κλίμακα ασυνήθως προοδευτικήν διά τήν ιστορίαν τών Εθνών, εστερείτο μέχρι 

τούδε [= 1919], τού συστηματικού, τού μεθοδικού, τού εγκύρου οργάνου, τού πολλαπλώς 

εξυπηρετικού τής εμποροβιομηχανικής και οικονομικής της εν γένει ζωής καθ’ απάσας αυτής 

τάς μορφάς και εκδηλώσεις. Η Εταιρεία ημών επιληφθείσα τής  πραγματοποιήσεως τού έργου 

τούτου εν όλη τή συνειδήσει τού μεγέθους και τής σπουδαιότητος αυτού, βασίσασα τάς 

ενεργείας της επί βαθείας και μακράς μελέτης, επί μεθοδικού και ενδελεχούς συστήματος, 

χρησιμοποιήσασα άπασαν τήν αρτίαν αυτής οργάνωσιν, με περισσήν αφθονίαν υλικών και 

πλήρες δίκτυον επαξίων συνεργατών, έστρεψε κυρίως τάς προσπαθείας της εις τήν απολύτως 

ασφαλή και έγκυρον εξακρίβωσιν τών πάσης φύσεως και προελεύσεως πληροφοριών τών 

γενικών, ειδικών και τοπικών τοιούτων, και αφ’ ετέρου εις τήν μεθοδικήν, τήν εύχρηστον, τήν 

ιδιαιτέρως επιμελή ταξινόμησιν τής πολυποικίλου ύλης, τής αποτελούσης τό περιεχόμενον τού 

παρόντος έργου῾  Το έτερον ενδογενές χαρακτηριστικόν είναι η υπό τών ιδίων τών συντακτών 

τού τόμου συσχέτιση, με την έννοια αιτίου–αποτελέσματος, της Οικονομίας με την 

Εκπαίδευση, και υπό αυτήν την έννοιαν πραγματεύονται και εκθέτουν τα παντοία 

πληροφοριακά στοιχεία του τόμου.  

   Αυτά, συνεπώς, τα καινοφανή τεκμήρια που πραγματεύομαι διά τής επαγωγικής μεθόδου, 

δίνουν πειστικές, τεκμηριωμένες απαντήσεις στο ερώτημα που έθεσα ως υπόθεση εργασίας 

στην Ανακοίνωσή μου: Ποιά η σχέση τής ‘‘σχολικής γνώσης’’, ειδικά με την «Εμπορική και 

βιοτεχνική εκπαίδευσι» (ο όρος στην τιτλαία κεφαλίδα τού Οδηγού στη σ. 1), καλύτερα με τη 

«Μέση Τεχνική Εκπαίδευση», και ποίον δείκτη βαρύτητας κατείχε αυτή η «Εμπορική και 

βιοτεχνική εκπαίδευσις» αφενός στά συναφή εκπαιδευτικά νομοσχέδια για τη Δημόσια 

Εκπαίδευση που ψήφισαν οι δύο βενιζελικές Κυβερνήσεις στη δεκαετία 1910-1919, 

αφετέρου στο λειτουργούν τότε ‘‘παράλληλο εκπαιδευτικό σύστημα’’ (ο ορισμός αντλημένος 

από τον Αλέξη Δημαρά, 1973/74, τόμ. Α ,́ σ. λβ )́, που όφειλε την ύπαρξή του και στηριζόταν 

απολύτως και μόνον στην ιδιωτική πρωτοβουλία ; 

 

               (1.2) – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1920  [έκδ. Δεκέμ. 1919] – αποσπάσματα – 
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   Διαβάζουμε επακριβώς στον υπό πραγμάτευση αυτοτελή τόμο, [σ. 34], ενότητα «ΙΔ΄. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ : 

   [σ. 34] Παρ’ ημίν αργά δυστυχώς έχει κατανοηθή, ότι η διεξαγωγή τού εμπορίου απαιτεί 

εκτός της πείρας και γνώσεις θεωρητικάς. Εις την Γερμανίαν έχουν ιδρυθή Εμπορικαί Σχολαί 

προ 70 ετών, εις την Γαλλίαν προ 50 ετών και δεν υπάρχει σήμερον [= το έτος 1918] χώρα 

πεπολιτισμένη χωρίς συστηματικήν Εμπορικήν Εκπαίδευσιν.  

  Και σήμερον ακόμη παρ’ ημίν [τοις Έλλησι] το μεγαλείτερον μέρος των εμπόρων στερείται 

συστηματικής επιστημονικής εμπορικής μορφώσεως. Ως εκ τούτου η διεξαγωγή του εξωτερικού 

εμπορίου της Ελλάδος γίνεται κατά μέγα μέρος διά μεσαζόντων τρίτων, των παραγγελιοδόχων, 

επιβαρυνομένου πάντοτε τού εμπορεύματος διά μεγαλειτέρων δαπανών. ...  

  [σ. 35] Σήμερον [= Δεκέμβριος του 1919] λειτουργούν καθ’ όλον το Κράτος δέκα τρείς (13) 

εν όλω δημόσιαι Εμπορικαί Σχολαί, αι εξής: Η των Αθηνών, Πατρών, Βόλου, Πύργου, 

Τριπόλεως, Καρλοβασίου (Σάμου), Ηρακλείου Κρήτης, Χίου και Τσαγκαράδας.  

  [Το έτος 1919], Ιδιωτικαί Εμπορικαί Σχολαί, υπό τον έλεγχον του Κράτους λειτουργούσαι, 

υπάρχουν 4 εν Αθήναις, 1 εν Πειραιεί, 2 εν Θεσσαλονίκη. Εν Αθήναις λειτουργεί και 

‘‘Εμπορική Σχολή θηλέων εν τω Αρσακείω’’, ισοβάθμιος προς τας Σχολάς τού Κράτους.  

   Ο αριθμός των μαθητών όλων των Εμπορικών Σχολών ανήλθε κατά το σχολικόν έτος 1918 -

1919 εις 1000 περίπου. ... Η φοίτησις είνε τετραετής. (ό.π., σ. 34-35).  

            [σ. 35]  Η Βιοτεχνική Εκπαίδευσις  

  [σ. 35] Η βιοτεχνική εκπαίδευσις δυστυχώς είνε παρημελημένη εν Ελλάδι, [έως τον 

Δεκέμβριον του 1919]. Η Βιοτεχνική Εκπαίδευσις είνε η κατωτάτη βαθμίς της Τεχνικής 

Εκπαιδεύσεως, της οποίας η ανωτάτη βαθμίς είνε το Πολυτεχνείον [κατά το σχολ. έτος 1918-

1919]. Εν Ελλάδι, [το σχολ. έτος 1918-1919], δεν υφίσταται διόλου η [δημοσία] Μέση Τεχνική 

Εκπαίδευσις, σχολεία δήλα δή εις τα οποία μορφώνονται οι αρχιεργάται εργοστασίων, οι 

εφαρμοσταί (moteurs) μηχανουργοί, ηλεκτρολόγοι κ.τ.λ., όμοια προς τα εν Γερμανία και ταις 

Ηνωμ.[έναις] Πολιτείαις υφιστάμενα (τα Technicum λεγόμενα).  

  Η κατωτάτη Τεχνική Εκπαίδευσις, η Βιοτεχνική Εκπαίδευσις παρέχεται δι’ ολίγων κατά το 

μάλλον ή ήττον καλώς ωργανωμένων σχολών. Τοιαύται είνε: Α΄ η ‘‘Σεβαστοπούλειος Σχολή’’ 

εν Αθήναις, ... Η Σχολή περιλαμβάνει ξυλουργείον και σιδηρουργείο, εις τα οποία οι μαθηταί 

διδάσκονται την ξυλουργίαν και σιδηρουργίαν στοιχειωδώς άνευ επαγγελματικής 

εξειδικεύσεως. Β΄. Η ‘‘Σχολή του Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα’’, περιλαμβάνουσα 

εργαστήρια της ξυλουργίας, της σιδηρουργίας και υποδηματοποιΐας... Εις την Σχολήν ταύτην 

διδάσκονται τα στοιχεία λογιστικής, η οποία είνε πάντοτε αναγκαία εις τον μέλλοντα 

ανεξάρτητον τεχνίτην. Η βιοτεχνική μόρφωσις του ορφανοτροφείου περιορίζεται μόνον εις τον 

μικρόν κύκλον των ορφανών. Γ΄. Η ‘‘Εσπερινή βιοτεχνική σχολή της Βιοτεχνικής Εταιρείας’’. 

Εις την Σχολήν ταύτην διδάσκεται η επιπλοποιΐα, η σιδηρουργία, η κοσμηματογραφία, η 

γλυπτική και η μηχανουργία. ... [σ. 36] Εις αυτήν εμορφώθησαν μέχρι τούδε [= σχολ. έτος 

1918-1919] πολλαί εκατοντάδες επαγγελματιών εξειδικευμένων εις την τέχνην των. Δ΄. Αι δύο 

[ιδιωτικαί] ‘‘εσπεριναί μηχανουργικαί Σχολαί’’ του Πειραιώς, διατελούσαι υπό την προστασίαν 

τού ‘‘Πειραϊκού Συνδέσμου’’ η μία και τού ‘‘Μηχανουργικού Συλλόγου «ο Προμηθεύς»’’ η 

άλλη. Η τεχνική διδασκαλία εις τας σχολάς ταύτας είνε τετραετής. Γίνεται δε εις αμφοτέρας τας 

Σχολάς και θεωρητική διδασκαλία. Οι απόφοιτοι των δύο τούτων Σχολών χρησιμοποιούνται 
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κατά το πλείστον ως μηχανικοί εις το εμπορικόν και πολεμικόν ναυτικόν, φθάνοντες πολλάκις 

συν τω χρόνω και εις τον ανώτατον βαθμόν του μηχανικού του πολεμικού ναυτικού.  

   Εκτός των ανωτέρω βιοτεχνικών σχολών υπάρχουν και [ιδιωτικαί] σχολαί χειροτεχνικαί των 

θηλέων. Αύται είνε: Α΄) Η ‘‘Γυναικεία Βασιλική Σχολή Χειροτεχνίας’’. Β΄) Η ‘‘Σχολή τής 

Εταιρείας «Πρόοδος»’’. Γ΄) Η ‘‘Σχολή τού Αμαλιείου Ορφανοτροφείου’’. Δ΄) Αι ‘‘σχολαί τής 

Κας Λασκαρίδου’’. Ε΄) Η ‘‘Οικοκυρική Επαγγελματική Σχολή Αθηνών’’. Εις τας σχολάς 

ταύτας διδάσκονται η ραπτική, το κέντημα και τα εργόχειρα, η πλεκτική και η υφαντουργική (εις 

το Αμαλίειον). Η χειροτεχνική δεξιότης, εις την οποίαν φθάνουν πολλαί των μαθητριών, είνε 

αξιοθαύμαστος.  

   Εν γένει η βιοτεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευσις εν Ελλάδι ευρίσκεται ακόμη εις 

στοιχειώδην κατάστασιν και η έλλειψις επαρκούς εξειδικεύσεως κατωτέρου τεχνικού 

προσωπικού γίνεται τοσούτο μάλλον επαισθητή, εφ’ όσον η βιομηχανία μας αναπτύσσεται. 

Ξένοι τεχνίται, εφαρμοσταί, ηλεκτρολόγοι, μυλωθροί κ.τ.λ. είνε περιζήτητοι εν Ελλάδι και 

λαμβάνουν μεγάλους μισθούς (το πενταπλάσιον και εξαπλάσιον τών όσα θα ελάμβανον εις τήν 

πατρίδα των), ενώ οι νεαροί Έλληνες αρκούνται εις μίαν θέσιν γραφέως ή τελωνοφύλακος, από 

την οποίαν λαμβάνουν εκατόν ή εκατόν πεντήκοντα δραχμάς κατά μήνα.  

  Προ τριών ετών [= 1915] ιδρύθη και Διδασκαλείον Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, προωρισμένον 

να μορφώνη διδασκάλους τής κατωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως. Ας ελπίσωμεν, ότι η Σχολή 

αύτη θα συμβάλλη εις την διάδοσιν της επαγγελματικής και τεχνικής μορφώσεως, των  οποίων 

τόσην ανάγκην έχει η Ελλάς». (Ελληνικός Οδηγός 1920, [εκδ. Δεκέμβριο του 1919], ό.π., σσ. 

35-36). (Πρβλ.: Δημαράς Αλέξ., 1973/74, τόμ. Β ,́ σ. η :́ «1915: Ίδρυση: Διδασκαλείον 

Τεχνικής Εκπαιδεύσεως»).  

 

           (2.)  Η ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ, 

                   ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. 

           Αυτά τα ενυπάρχοντα στον υπό πραγμάτευση τόμο τεκμήρια και ντοκουμέντα για την 

παρεχομένη ‘‘σχολική γνώση’’ κατά τη δεκαετία 1910-1920, δεκαετία κρίσιμη για το 

Ελληνικό Κράτος, κατά την οποία κυριαρχεί ο ‘‘βενιζελισμός’’ ως ιδεολογία και 

διαχειριστική πολιτική πρακτική της πρωταγωνιστούσης τότε στην πολιτική κονίστρα 

Ελληνικής Αστικής Τάξης, είναι καινοφανή και λειτουργούν ως νεοπαγείς συμπληρωματικές 

ιστορικές ψηφίδες στο μωσαϊκό της Ιστορίας τής Νεο-Ελληνικής Εκπαίδευσης. (Για τον 

‘βενιζελισμό’: -Θ. Βερέμης & Ι. Κολιόπουλος, (2013). -Αλιβιζάτος (2005). -Δερτιλής (2005). 

-Θάνος Βερέμης & Ηλίας Νικολακόπουλος, (επιμέλεια), (2005). 

   Και τούτο διότι, στον Οδηγό καταγράφονται όλα τα ποσοτικά και στατιστικά δεδομένα, 

ορισμένα και υπό μορφήν στατιστικών πινάκων, που πιστοποιούσαν την ποσοτική και 
ποιοτική πρόοδο και ανάπτυξη σε όλους τούς προαναφερθέντες παραγωγικούς κλάδους της 

Οικονομίας. Αυτή η πρόοδος και ανάπτυξη, σημειωτέον ότι, υπό των συντακτών του τόμου 

θεωρείται ότι προκύπτει αφενός ως απόρροια των θεσμικών παρεμβάσεων πρωτίστως στην 

Οικονομία και δευτερευόντως στην Εκπαίδευση των βενιζελικών κυβερνήσεων, στις δύο 
κοινοβουλευτικές περιόδους διακυβέρνησής τους στη δεκαετία 1910-1920. (Πρβλ.: -

Δερτιλής, 2005, pasimm. -Χρυσός Ευελπίδης, 1939, passim. -Σίδερης, 1934, passim. -Σωτ. 

Παλάσκας, 2013: 132-160. -P. Mackridge, 2009, passim).  
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   Γράφουν συγκεκριμένα οι συντάκτες του τόμου, ‘Ελληνικός Οδηγός 1920’ (ό.π., [έκδ. Δεκ. 
1919]) στις σσ. 44-45: «[σ. 44] Το γεγονός της ραγδαίας ταύτης υψώσεως τού εξωτερικού μας 

εμπορίου, [από το 1910 έως το 1919], …, δέον κυρίως να αποδοθή εις την κατά την εποχήν 

ταύτην συμπίπτουσαν άνοδον επί τήν αρχήν τής Κυβερνήσεως τών Φιλελευθέρων, ήτις ως 
κύριον έμβλημα τού εσωτερικού οργανωτικού προγράμματός της [σ. 45] έθετε από τών πρώτων 

της ημερών τήν αναμόρφωσιν ολοκλήρου τού πλουτοπαραγωγικού οπλισμού τής χώρας, 

ιδρύσασα πρός τούτο καί ιδιαίτερον Υπουργείον, υπό την επωνυμίαν «Υπουργείον Γεωργίας, 

Δασών και Εμπορίου», εις την διοικητικήν τού οποίου προστασίαν υπήχθησαν η γεωργία, τα 
δάση, τα μεταλλεία, το εμπόριον, η βιομηχανία, η εμπορική ναυτιλία, η αλιεία και η εργασία».    

   Αφετέρου αυτή η πρόοδος και ανάπτυξη σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους τής 

Οικονομίας προκύπτει, –κατά τους συντάκτες του τόμου–, ως απόρροια τού καθοριστικού 
ρόλου που έπαιξε το οφείλον την ύπαρξή του μόνον στην ιδιωτική πρωτοβουλία ‘‘παράλληλο 

εκπαιδευτικό σύστημα’’, διά της ιδρύσεως υπό ιδιωτών και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών 

Μέσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Σχολές που εστερείτο η Δημόσια Κρατική Εκπαίδευση, 
στη δεκαετία 1910-1919, διότι το Κράτος δεν ιδρύει επαγγελματικές και τεχνικές σχολές για 

οικονομικούς λόγους. Τις αφήνει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. (Δημαράς Αλέξ., 1973/1974, 

τόμ. Α΄, σ. λβ΄- λγ  ́και  τ. Β ,́ σ. κγ΄).  

   Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός έκδοσης τού τόμου με πρωτοβουλία της ίδιας της 

Αστικής Τάξης: αυτά τα ποσοτικά στοιχεία να αποτελούν συνάμα και τα καταγραμμένα 

τεκμήρια ότι οι στόχοι της Αστικής Τάξης για εκσυγχρονισμό σε όλους τους παραγωγικούς 

κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας είχαν επιτευχθεί στη δεκαετία 1910-1920, και τώρα τα 

ποσοτικά στοιχεία για τα θετικά αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής του 

‘‘βενιζελισμού’’ τίθενται ως αποδείξεις υπόψη του Ελληνισμού εντός και εκτός των 

ελληνικών συνόρων. (πρβλ.: Οδηγός, ό.π., σ. 22-24 και 24-71). Τοιουτοτρόπως η Αστική 

Τάξη προβάλλει το διά τού ‘‘βενιζελισμού’’ επιτελεσθέν έργον της σε όλους τούς 

παραγωγικούς τομείς της Οικονομίας.  

  Όμως, ποιό αναλογικό μερίδιο συμβολής στην επιτυχία αυτή της Ελληνικής Αστικής Τάξης 

μπορούμε να καταλογίσουμε, τεκμαρτά, αφενός στον ‘‘βενιζελισμό’’ που δυστυχώς δεν 

προέβη στη θεσμική ίδρυση ‘‘Δημόσιας Εμπορικής και Βιοτεχνικής Εκπαίδευσης’’; 

Αφετέρου, ποιό αναλογικό μερίδιο συμβολής στην επιτυχία αυτή της Ελληνικής Αστικής 

Τάξης μπορούμε να καταλογίσουμε, τεκμαρτά, στην ιδιωτική πρωτοβουλία στην οποία 

στηρίχθηκε –μόνο σ’ αυτή–, η λειτουργία του λεγόμενου ‘‘παραλλήλου εκπαιδευτικού 

συστήματος’’, ήτοι η ίδρυση και λειτουργία ‘‘Σχολών Ιδιωτικής Μέσης Εμπορικής και 

Βιοτεχνικής Εκπαίδευσης’’, Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές συμβάλλουσες καθοριστικώς  

στην ανάπτυξη όλων των παραγωγικών τομέων της Οικονομίας κατ’ επιστημονικόν τρόπον; 

Είναι τα δύο ερωτήματα που πραγματευόμαστε από ιστορική σκοπιά στην Ανακοίνωσή μας. 

   Ως εισαγωγή στο θέμα μας, προκειμένου, αφενός να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα της 

ιστορικής πορείας που διήνυσε κυρίως η Δημόσια, αλλά και η Ιδιωτική, Τεχνική και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1899 έως το 1929 (εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση του 1929), αφετέρου προκειμένου να εντάξουμε οργανικά στο πλαίσιο αυτό 

και τα υπό πραγμάτευση συναφή στοιχεία ειδικά της περιόδου 1910-1919, προτάσσουμε τα 

αφορώντα την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση εισαχθέντα προς ψήφιση –αλλά μη 

ψηφισθέντα– στη Βουλή νομοσχέδια σε όλο το χρονικό άνυσμα 1899-1920: Στο νομοσχέδιο 

της Κυβέρνησης του Γ. Ν. Θεοτόκη που κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων το 1899 αλλά 

δεν ψηφίζεται, δεν προβλεπόταν να ιδρυθεί και να λειτουργήσει παραλλήλως με το δίκτυο 

σχολείων «γενικής μόρφωσης» δεύτερο σχολικό δίκτυο κρατικής δημόσιας 

τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης. (Μπουζάκης Σ., 1985: 57. Χατζηστεφανίδης Θ., 1990: 
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257. Φραγκουδάκη Άννα, 1977: 22-27. Δημαράς Αλ., 1973/1974, τ. Β :́ σ. κε  ́και σ. 19-22. 

Φραγκουδάκη Άννα,  1977: 25).  

  Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1911, τα υποβληθέντα σχέδια νόμου, «Περί ιδρύσεως 

γενικής τεχνικής Σχολής εν Αθήναις», και «Περί προπαρασκευαστικών Σχολών», 

καταψηφίζονται και δεν θα γίνουν ποτέ νόμος του Κράτους. (Μπουζάκης, 2002: 52-53).   

  Αλλά και η σειρά των νομοσχεδίων της βενιζελικής κυβέρνησης, γνωστών ως «νομοσχέδια 

Τσιριμώκου», που υποβλήθηκαν για συζήτηση στη Βουλή το 1913, σε πολύ αλλαγμένες -

θετικές- κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, τρία χρόνια αφότου ήρθε στην εξουσία (28-11-1910) 

το φιλελεύθερο κόμμα του Ελ. Βενιζέλου, νομοσχέδια που εμπεριέχουν στοιχεία που μπορεί 

να χαρακτηρισθούν ‘‘προοδευτικότερα’’, όπως τα προβλεπόμενα για την επαγγελματική 

εκπαίδευση (Δημαράς Αλ., 1973/74, τόμ. Β ,́ σ. λη΄), ήτοι για τη δημιουργία και δεύτερου 

σχολικού δικτύου, δηλαδή της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο οι 

απόφοιτοι του «Αστικού Σχολείου» θα μπορούσαν να εγγραφούν μετά από εισαγωγικές 

εξετάσεις στο ‘Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαιδεύσεως’, στη ‘Ναυτική Σχολή Δοκίμων’, ή 

στις εμπορικές, γεωπονικές και άλλες τεχνικοεπαγγελματικές Σχολές που θα ιδρύονταν από 

το Κράτος, που μέχρι τότε τις λειτουργούσε μόνον η ατομική πρωτοβουλία, τα νομοσχέδια 

αυτά, λέγω, δεν ψηφίστηκαν, λόγω αντιδράσεων, και «μπήκαν στο χρονοντούλαπο», όπως 

γράφει ο εμπνευστής τους Δημ. Γληνός. (-Δημαράς Αλ., 1973/74, τ. Β :́ σ. λη΄-λθ .́ -

Μπουζάκης Σ., 1985: 35. -Μπουζάκης Σ., 2002: 54-61. -Χατζηστεφανίδης Θ., 1990: 262-

263). Πάντως, όπως επισημαίνει ο Σήφης Μπουζάκης (2002: 59-61), «οι αστικές 

μεταρρυθμιστικές δυνάμεις του 1913, επιδίωκαν να προσδώσουν στη γνώση τη διάσταση της 

λειτουργικότητας, της οικονομικής αποτελεσματικότητας. Γι’ αυτό και επιδίωκαν να 

θεσμοθετήσουν το διπλό σχολικό δίκτυο, να καθιερώσουν την τεχνικοεπαγγελματική 

εκπαίδευση, διατηρώντας, όμως, και τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης.  … 

[Και όμως], τα νομοσχέδια του 1913 δε θα ψηφισθούν. [Διότι] Οι αντιστάσεις των καταλοίπων 

της φεουδαρχίας αλλά και διαφόρων ομάδων, μεταξύ των οποίων και οι καθηγητές των 

σχολείων μέσης εκπαίδευσης, είναι μεγάλες».  

  Συνακόλουθα, η «Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1917», όπως συνήθως αποκαλείται η 

κίνηση αυτή της βενιζελικής κυβέρνησης, δεν νομοθετεί αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες και σε 

όλα τα στοιχεία της εκπαίδευσης: ό,τι χτίζει είναι κυρίως σχετικό με τη σχολική γλώσσα και 

τα διδακτικά βιβλία του δημοτικού. (Δημαράς Αλέξης, 1973/74, τ. Β ,́ σ. μ ,́ και σ. 121 -125, 

τ. 130 και 132). (Δημαράς Αλέξης, 1973/74, τ. Β ,́ σ. μζ )́.  

  Δέον να τονιστεί, εκ παραλλήλου, εδώ ότι, «ενώ τελευτώντος του 1848, παρουσιάζονται 

ολοένα και πιο καθαρά τα ελαττώματα της δημόσιας εκπαίδευσης που εντείνονται σε υπέρτατο 

βαθμό στη δεκαετία 1910-1920, η ιδιωτική πρωτοβουλία αναπτύσσει ολοένα και μεγαλύτερη 

δραστηριότητα για την ανάπτυξη της Τεχνικής Εκπαίδευσης, δραστηριότητα που κορυφώνεται 

στην περίοδο 1910-1920», που μας ενδιαφέρει. (Δημαράς Αλέξης, 1973/74, τ. Β ,́ σ. 118-

121).     

   Τα ίδια ακριβώς πορίσματα εξάγουμε από την εντελεχή μελέτη του υπό πραγμάτευση 

τόμου, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1920’, [έκδ. Δεκ. 1919].  
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      (2.1) – Η συμβολή, ή μη, αφενός τής εκπαιδευτικής πολιτικής του ‘‘βενιζελισμού’’, 

αφετέρου τού στηριζομένου στην ιδιωτική πρωτοβουλία ‘‘παραλλήλου εκπαιδευτικού 

συστήματος’’, στα ζητήματα, της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας, της Τυροκομίας, της 

Πτηνοτροφίας, της Δασοπονίας, τής Βιομηχανίας και τής Ναυτιλίας, και στην ανάπτυξη 

αυτών τών παραγωγικών κλάδων κατ’ επιστημονικόν τρόπον, ως αυτή η συμβολή των 

προκύπτει από την υπό πραγμάτευση ιστορική πηγή. – 

  Οι εκδότες, διά τών συντακτών τού τόμου, καταγράφουν όλα εκείνες τις θεσμικές 

εκπαιδευτικές καινοτομίες, – για μας τεκμήρια –, που εφάρμοσαν οι δύο βενιζελικές 

Κυβερνήσεις, στη δεκαετία 1910-1920, διά τού ‘‘Υπουργείου Εκκλησιαστικών καί τής 

Δημοσίας Εκπαιδεύσεως’’, ως έκφραση τής τότε εκσυγχρονιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

τής Ελληνικής Αστικής Τάξης, πρώτα-πρώτα στη Γεωργία, καλύτερα στήν κατ’ 

επιστημονικόν τρόπον γεωργική παραγωγή.  

   Οι συντάκτες τού τόμου επισημαίνουν ότι, «η Ελληνική γεωργία μέχρι τού 1880 εγίνετο 

κατά τάς απηρχαιωμένες μεθόδους τής καλλιέργειας, [ενώ] Γεωργικές Σχολές δεν υπήρχον, 

[καί] εις όλην την Ελλάδα υπήρχον μόλις 2-3 γεωπόνοι, σπουδάσαντες εις το ‘‘εξωτερικόν’’. 

(Οδηγός, ό.π., σ. 2). Αλλά και τα χημικά λιπάσματα στην ίδια περίοδο ήσαν εντελώς 

άγνωστα, (ως γράφουν, Οδηγός, ό.π., σ. 2).  

    Όμως, το έτος 1888, είναι έτος σύνδεσης της Γεωργίας με την Επιστήμη: «το 1888 

ιδρύοντο Γεωργικαί Σχολαί» που εφεξής συμβάλλουν καθοριστικά εις το να στηρίζεται η 

γεωργική παραγωγή στην επιστήμη της Γεωπονίας. Ουσιαστικά τώρα άρχεται η θεσμοθέτηση 

τής εξειδικευμένης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 1888, το ίδιο 

το Κράτος συνδέει θεσμικά τη Γεωργία με την Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της γεωργικής 

παραγωγής: Στο πνεύμα αυτό, το έτος 1888, ιδρύθηκαν η ‘‘Γεωργική Σχολή Αθηνών’’ και η 

‘‘Γεωργική Σχολή Αϊδινίου (Θεσσαλίας)’’ (Οδηγός, ό.π., σ. 2). Το 1896 καταργείται η 

‘‘Γεωργική Σχολή Αθηνών’’, και η μόνη εναπομείνασα τού Αϊδινίου (Θεσσαλίας) 

μεταφέρθηκε το 1909  στη Λάρισσα ονομασθείσα ‘‘Αβερώφειος Γεωργική Σχολή’’. (Ό.π., σ. 

2). Στα ίδια πλαίσια, κατά την εποχήν εκείνην –διαβάζουμε (ό.π., σ. 2)– ιδρύθηκε και η 

‘‘Βασιλική Γεωργική Εταιρεία’’, με πρωτοβουλία τού βασιλιά Γεωργίου Α΄.  

   Αυτή η εκπαιδευτική πολιτική σύνδεσης της γεωργικής παραγωγής με την Επιστήμη 

συνεχίστηκε εφεξής, όπως διαβάζουμε στον Οδηγό (ό.π., σ. 2), και από τις δύο βενιζελικές 

Κυβερνήσεις στη δεκαετία 1910-1919: Συγκεκριμένα, άρχισε να φέρει αγαθά αποτελέσματα 

η διάδοση των επιστημονικών γεωργικών γνώσεων διά των γεωπόνων, οι οποίοι χρόνο με τον 

χρόνο επληθύνοντο, και μετά την ενσωμάτωση των «Νέων Χωρών» (Κρήτη, Ήπειρος, 

Μακεδονία, Θράκη) στην ελληνική επικράτεια ο αριθμός τους –των γεωπόνων– το 1919 

ανερχόταν «εις διακόσιους και πλέον αποφοίτους Ευρωπαϊκών γεωργικών Σχολών». (Οδηγός, 

ό.π., σ. 2). Οι γεωπόνοι αυτοί, στην τριακονταετία 1888-1919, παρά την ελλιπή συγκοινωνία, 

και τις άλλες δυσχέρειες τών ταξειδιών στην ύπαιθρο χώρα, δίδασκαν τους χωρικούς πολλά 

χρήσιμα για το έργο τους. (Οδηγός, ό.π., σ. 2).    

   Από την άλλη, –ως καταγράφεται στον τόμο, (ό.π., σ. 3)–, η χρησιμοποίηση για την 

καλλιέργεια της γης, τελειοτέρων αρότρων και άλλων εργαλείων, καθώς και η χρήση 

θεριστικών και αλωνιστικών μηχανών, ατμαρότρων και βενζιναρότρων διαδεδομένη όλο και 

περισσότερο στην τριακονταετία 1890-1919 «έβαινεν εκ παραλλήλου πρός τήν ίδρυσιν 

τελείων Εργοστασίων γεωργικών Εργαλείων» (ό.π., σ. 3), χρησιμοποιούντων εργοστασιακό 
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προσωπικό ως ένα βαθμό καταρτισμένον στις νέες τεχνολογίες στις ιδιωτικές Τεχνικές 

Σχολές.   

  Σημειωτέον εδώ ότι, στην έκθεση αυτή στις σελίδες τού τόμου τού ‘‘Οδηγού’’ για το 

πέρασμα από την ζευγολατική καλλιέργεια στη μηχανική και δι’ επιστημονικών τρόπων 

καλλιέργεια, τονίζεται ιδιαίτερα ότι στην εικοσαετία 1890-1910, αυτή η αλματώδης 

καλλιεργητική πρόοδος οφειλόταν σχεδόν εξολοκλήρου στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ το 

Κράτος δεν είχε να επιδείξη ως τότε αντίστοιχη θεσμική δραστηριοποίηση για την 

επιστημονική ανάπτυξη της Γεωργίας στη χώρα. (ό.π., σ. 3). Αλλά το έτος 1911 ορίζεται έτος 

τομής από τους συντάκτες του τόμου: γράφουν (ό.π., σ. 3) ότι, το 1911 συντελείται υπό της 

Αστικής Τάξεως διά του βενιζελισμού μια καθοριστική θεσμική παρέμβαση: Το έτος αυτό 

αναφύεται το ζήτημα του ουσιαστικού ρόλου του Κράτους, ή, αν θέλετε, του νέου ρόλου που 

καλείται να παίξει τώρα το Κράτος υπό την ηγεσία των Αστών: Τούτο σημαίνει ότι, το 

Κράτος, για πρώτη φορά, αναλαμβάνει ρόλους που μέχρι τότε επαφίονταν μόνο στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία, αρχής γενομένης από την Γεωργία, για την ανάπτυξη της οποίας 

δίδεται η υπόσχεση υπό της βενιζελικής Κυβέρνησης ότι και «εφεξής, [δηλ. και εφεξής τού 

1919 που εκδόθηκε ο τόμος], «το Κράτος θα παρέχη εις τον ΄Ελληνα γεωργόν πάσαν 

υποστήριξιν, προστασίαν και οδηγίαν». (Οδηγός, ό.π., σ. 4). Μετεξελίσσεται η κοινωνία από 

αγροτική σε αστική, μετεξελίσσεται και το Κράτος, ο ρόλος του Κράτους: Στα πλαίσια αυτής 

της καινοφανούς κρατικής παρέμβασης στον τομέα τής Οικονομίας και τής παραγωγής, 

ιδρύθηκε, το 1911, το «Υπουργείον τής Εθνικής Οικονομίας» και έκτοτε την φροντίδα για 

την ανάπτυξη τής Γεωργίας την ανέλαβε το ίδιο το Κράτος. (ό.π., σ. 3).   

  Με αυτή την κρατική παρέμβαση, η διάδοση των γεωργικών γνώσεων σε όλο και 

περισσότερους γεωργούς γίνεται –διαβάζουμε (ό.π., σ. 3)- συστηματικότερα από το 1911, και 

η χρησιμοποίηση επιστημονικών μέσων στις καλλιέργειες ολοένα και γενικεύεται εφεξής: 

από τους προαναφερθέντες οκτώ ‘‘Γεωργικούς Σταθμούς’’ που υπήρχαν το 1911, οι δύο 

μετατράπηκαν σε ‘‘Δενδροκομικούς Σταθμούς’’, οι τέσσαρες σε ‘‘Αγροκήπια’’. 

Αυξανομένων αυτών χρόνο με τον χρόνο, το 1919 λειτουργούσαν δέκα τέσσερα συνολικά 

‘‘Αγροκήπια’’, που σκοπό είχαν τη διάδοση των τελειοτέρων μεθόδων της γεωργίας, 

κτηνοτροφίας, και δενδροκομίας. (ό.π., 2-3).  

   Προηγουμένως, με ειδικό νόμο τού 1914 «ορίζεται η ίδρυσις ενός ‘‘κατωτέρου Πρακτικού 

γεωργικού Σχολείου’’ εις έκαστον Νομόν». (ό.π., σ. 3). Τέτοια ‘‘Κατώτερα Πρακτικά 

Γεωργικά Σχολεία’’ λειτουργούσαν, κατά το έτος 1919, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα 

(τυροκομικόν), στην Τρίπολη και στο Αϊδίνιον (Θεσσαλίας). (ό.π.,σ. 3). 

   Αλλά και ο αριθμός τών γεωπόνων που ανήκαν ειδικά στη Γεωργική Υπηρεσία αυξήθηκε 

σημαντικά, και το 1919 ανερχόταν σε πενήντα τρεις. (ό.π., σ. 3).   

   Παράλληλα, -διαβάζουμε ότι- λαμβάνονται και άλλα θεσμικά μέτρα για τη Γεωργία, 

οφειλόμενα στην πολιτική του ‘‘βενιζελισμού’’, ώστε να πείσει ότι αυτή η εφαρμοζόμενη 

πολιτική του είναι εκσυγχρονιστική πολιτική: στα πλαίσια αυτά, από το 1911 ως το 1919 

λαμβάνονται ειδικά νομοθετικά μέτρα για πολλές περιπτώσεις, και δή για την ενίσχυση και 

επιστημονική ανάπτυξη διαφόρων κλάδων της γεωργίας (σηροτροφίας, αμπελουργίας κτλ.). 

(ό.π., σ. 3).  

   «Μεγάλως υπεβοήθησε –ως καταγράφεται στον Οδηγό, (σ. 3)– την ανύψωσιν τής 

καλλιεργείας εις επιστημονικώτερον επίπεδον» και η ‘‘Ελληνική Εταιρεία Χημικών 
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Προϊόντων και Λιπασμάτων’’. Είναι το μεταβατικό στάδιο περάσματος σε μεθόδους 

καλλιέργειας βασισμένες πλέον στη Χημεία και τη Μηχανολογία.  

   Κατά το σχολ. έτος 1918-1919, υπάρχουν οι εξής «Γεωργικαί Σχολαί», υπαγόμενες στο 

Υπουργείο Οικονομικών (Οδηγός, σ. 124):  ‘Γεωργική Σχολή Αϊδινίου (Κασσβετείας), 

(Τυροκομίας)᾿.  ‘Αβερώφειος Πρακτική Γεωργική Σχολή Λαρίσσης’.  ‘Γεωργική Σχολή 

Θεσσαλονίκης.  ‘Βαλλιάνειος (Ιδιωτική) εις Αργοστόλιον’.  ‘Πρακτική Γεωργική Σχολή 

Τριπόλεως’ 

      Ενδιαφέρει ποσώς και η αιτιακής φύσεως επισήμανση, κατά το έτος 1919, υπό των 

συντακτών του τόμου, ότι, στην ανάπτυξη των γεωργικών επιχειρήσεων δεν αρκεί μόνον η 

επιστημονική καλλιέργεια, αλλά είναι αναγκαίο πρωτίστως το κεφάλαιο, το χρήμα. «Και χρήμα 

μέν υπάρχει σήμερον [= 1919] άφθονον εις την Ελλάδα, -γράφουν-, αλλ’ ελλείπει η αγροτική 

πίστις. Γεωργικόν πιστωτικόν ίδρυμα έν[α] μόνον υπάρχει, [το 1919], και τούτο εις την Νέαν 

Ελλάδα: η ‘‘Γεωργική Τράπεζα Μακεδονίας και Ηπείρου’’ διαθέτουσα αρκετά κεφάλαια». 

Είναι η πρώτη νύξη για τη συμβολή των «Νέων Χωρών» (Κρήτη, Ήπειρος, Μακεδονία, 

Θράκη) εις την πρόοδο της γεωργίας. Εκφράζουν, παράλληλα, οι συντάκτες την αισιοδοξία 

τους ότι, «αυτήν την έλλειψιν πιστωτικού ιδρύματος εξυπηρετούντος τη γεωργία θ’ 

αναπληρώση προσεχώς, [δηλαδή από το 1920] και εφεξής, ο πιστωτικός οργανισμός ο μέλλων 

να στηριχθεί επί των Γεωργικών Συνεταιρισμών». (ό.π., σ. 4). 

   Οι συντάκτες τού τόμου διαλαλούν, συνάμα, στους ίδιους τους γεωργούς αναγνώστες τους 

και «τα πρωτοφανή κέρδη τα οποία επραγματοποίησαν κατά την τελευταίαν τριετίαν [1917, 

1918, 1919] οι Ελληνες γεωργοί, [εκ των οποίων κερδών] θα υπάρχει [εφεξής] και το 

αναγκαίον κεφάλαιον διά την ανάπτυξιν της γεωργίας εις σημείον ώστε να επιτευχθή μετά την 

προσάρτισιν μάλιστα των ευφόρων περιοχών της Θράκης και τού νομού Αίδινίου τής Μικράς 

Ασίας, πλήρης τής χώρας αυτάρκεια». (Οδηγός, ό.π., σ. 4).   

  Συνακόλουθα, οι συντάκτες τού τόμου καταγράφουν τα εκπαιδευτικής φύσεως αίτια 

τής υστέρησης τής Κτηνοτροφίας ως παραγωγικού κλάδου :  

   Γράφουν συγκεκριμένα (ό.π., σ. 5) ότι, πανελλαδικώς, αν και η πλέον παραγωγική πηγή, 

λόγω των πλουσίων φυσικών λειμώνων που υπήρχαν όχι μόνον στις πεδιάδες αλλά ακόμα 

και στα υψηλά οροπέδια, ήταν η κτηνοτροφία, εν τούτοις, αυτός ο εκ της γεωργίας 

εξαρτόμενος παραγωγικός κλάδος είχε να επιδείξει, στη δεκαετία 1910-1919, τις μικρότερες 

από πάντα άλλον κλάδον προόδους: η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, πανελλαδικά 

στα χωριά ήταν –μεσούντος του έτους 1919– σε σπαργανώδη κατάσταση: οι δομές της 

κτηνοτροφίας παρέμεναν οι παραδοσιακές, συνέχεια αυτών τής Οθωμανοκρατίας στην 

Ελλάδα. Είναι ενδιαφέρουσες οι σχετικές ιστορικές πληροφορίες του Οδηγού: «Συγκρινομένη 

η σημερινή, [= τού έτους 1919] Ελληνική κτηνοτροφία προς την των άλλων χωρών υπολείπεται 

κατά πολύ. Τούτο δέ είναι τοσούτω μάλλον δυσάρεστον καθ’ όσον η Ελληνική γή είνε 

καταλληλοτάτη διά την ανάπτυξιν μεγάλης και επιστημονικώς διεξαγομένης κτηνοτροφίας. ... 

Και [όμως] εις την κτηνοτροφίαν, την γαλακτοκομίαν και την τυροκομίαν εξακολουθούν αι 

αυταί απηρχαιωμέναι μέθοδοι, διότι οι κτηνοτρόφοι της Ελλάδος στερούνται πάσης 

επιστημονικής ειδικής μορφώσεως». (ό.π.,σ.5). Οι συντάκτες του τόμου δεν διστάζουν να 

προτείνουν, το 1919, και τη λύση του ζητήματος αυτού, γράφοντας επακριβώς: «μόνον δια 

τής διαδόσεως τών επιστημονικών ειδικών γνώσεων τής κτηνοτροφίας, τυροκομίας και 

πτηνοτροφίας θα καταστή δυνατόν να διπλασιασθή ο κτηνοτροφικός πλούτος τής Ελλάδος και 

να τριπλασιασθούν τα εκ τούτου έσοδα» (ό.π., σ. 5). Εμμέσως, εδώ, αφήνεται να εννοηθεί η 
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υπό των δύο βενιζελικών κυβερνήσεων μη θεσμοθέτηση εξειδικευμένης Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη αυτών τών τριών εξειδικευμένων παραγωγικών κλάδων .  

Πάντως, κατά το σχολ. έτος 1918-1919, λειτουργούν, υπαγόμενες στο Υπουργείο 

Οικονομικών, αφενός ‘Πρακτική Σχολή Τυροκομίας Ιωαννίνων’, αφετέρου ‘Σχολή 

Μελισσοκομίας Λεβαδείας’.  (Οδηγός, σ. 127). 

   Δεν παραλείπουν να καταγράψουν οι συντάκτες του τόμου και την εκπαιδευτική 

πολιτική που επεδείκνυε προς το τέλος της δεκαετίας του ’20 ο βενιζελισμός και τον 

οφειλόμενον σ’ αυτήν βαθμόν ανάπτυξη του πρωτογενούς παραγωγικού  τομέα που 

σχετιζόταν ειδικά με τα δάση και τη δασική ξυλεία: «Το Κράτος εσχάτως [= 1918-1919], 

διά της οργανώσεως τής Δασικής Υπηρεσίας, διά τής ιδρύσεως δασοκομικών σχολών και 

ανωτέρας δασολογικής σχολής, διά τής αποστολής υποτρόφων προς δασολογικάς σπουδάς εις 

τήν Ευρώπην, προσπαθεί να προφυλάξη τα δάση από την πλήρη καταστροφήν» (Οδηγός, σ. 17). 

Πάντως, κατά το σχολ. έτος 1918-1919, λειτουργούν τρεις «Δασικαί Σχολαί», υπαγόμενες 

στο Υπουργείο Οικονομικών: Η ‘Ανωτέρα Δασολογική Σχολή Αθηνών’,  η ‘Δασολογική Σχολή 

Αγυιάς’,  και η ‘Δασολογική Σχολή Βυτίνης’.    (Οδηγός, σ. 124). 

   Ως διαβάζουμε στον Οδηγό (σ. 127), για τη διάδοση τούτων τών επιστημονικών ειδικών 

γνώσεων, περί Γεωπονίας και Γεωργίας, κυκλοφορούν, παραλλήλως, το 1919, τα εξής 

συναφή Περιοδικά: -‘Νέα Γεωπονικά’, Αθήναι, Δ/ντής Επ. Χασιώτης. -‘Βοηθός 

Συνεταιρισμών’, Αθήναι, Δ/ντής Σπυρ. Ιασεμίδης. –‘Δελτίον Γεωργικής Εταιρίας’.  -‘Αγροτική 

Οργάνωσις’, Αθήναι, Δ/ντής Δ. Μαργέτης. –‘Αγροτικός Αγών’, Θεσσαλονίκη, Δ/ντής Δ. 

Αβράσογλου. –‘Γεωργική Αυγή’, Καλάμαι, Δ/ντής Γιάννης Καραμάνης. ‘Βοηθός Γεωργού’, 

Σπάρτη, Δ/ντής Π. Μπούρας.   

     Εκ παραλλήλου, – με βάση τα στατιστικά ποσοτικά στοιχεία και τους στατιστικούς 

πίνακες που καταγράφονται στον Οδηγό (ό.π., σ. 2-3, 24-71) ανά παραγωγικό κλάδο και 

δή τον βιομηχανικόν –, αυτή η αύξουσα διάδοση και χρήση των επιστημονικών 

γνώσεων, κατά την τριακονταετία 1888-1919, επαφιομένη πρωτίστως στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία και στο υπ’ αυτής λειτουργούν «παράλληλο [ιδιωτικό] εκπαιδευτικό 

σύστημα» (Αλ. Δημαράς, 1973/74, τόμ. Α΄, σ. λβ΄), απετέλεσε τη βασική αιτία να 

παρατηρείται αντίστοιχη αλματώδης ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους της Βιομηχανίας, 

αρχής γενομένης με τις γεωργικές βιομηχανίες, οι οποίες – κατά δήλωση των συντακτών 

του τόμου – μέχρι το 1919 προόδευσαν αλματωδώς. Συγκεκριμένα, στα 1919, –

αναφέρουν οι συντάκτες ότι– «εκ τών διαφόρων βιομηχανικών κλάδων ο σπουδαιότατος 

λόγω αξίας τής ετησίας παραγωγής είνε ο κλάδος τών βιομηχανικών ειδών διατροφής 

(ελαιουργίας, οινοποιΐας, αλευροβιομηχανίας, μακαρονοποιΐας, κατασκευής σοκολάτας, 

χαλβάδων, λουκουμίων, ειδών ζαχαροπλαστικής, κονσερβών [ιδρυμένη τελευταία γύρω 

στα 1918-9], αλάντων κ.τ.λ.π.).» (Οδηγός, ό.π., σ. 25, πρβλ. και με σσ. 2-3). 

  Αναλυτικότερα, ως διαβάζουμε στον ‘Οδηγό’ (ό.π., σ. 5), λόγω ακριβώς της σημειωθείσας 

ανάπτυξης στη γεωργία και εις τον εξ αυτής εξαρτόμενον κλάδο της κτηνοτροφίας, σε 

συνδυασμό «με την μικράν αύξησιν τού κεφαλαίου εν τη χώρα, παρετηρήθη, [μετά το 1910], 

και η πρώτη εις την βιομηχανίαν επίδοσις, στραφείσα κυρίως εις την βιομηχανικήν 

εκμετάλλευσιν τών εγχωρίων γεωργικών προϊόντων, του ελαίου, του οίνου, της μετάξης κτλ. 

Και εν γένει εις πολλούς κλάδους, ως την κλωστοϋφαντικήν, την σαπωνοποιΐαν, την 

βυρσοδεψίαν κτλ., η Ελληνική βιομηχανία προήλθεν εκ της βιοτεχνίας, η οποία εξησκείτο κατ’ 

οίκον επί το πλείστον διά μικρών και πρωτογενών εφοδίων. Όταν διεδόθησαν οπωσδήποτε 
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μικραί τεχνικαί γνώσεις, όταν ήρχισαν οι νέοι των αστικών τάξεων να σπουδάζωσιν εις το 

εξωτερικόν τας τεχνικάς επιστήμας, χημείαν, μηχανικήν, μηχανουργίαν κτλ., ήρχισαν να 

σημειώνται τα πρώτα βήματα προς την βιομηχανικήν εξέλιξιν. Σήμερον, [1919], δύναται τις να 

είπη ότι η Ελλάς έχει την μάλλον ανεπτυγμένην βιομηχανίαν εξ όλων των βαλκανικών 

Κρατών.» 

  Στα πλαίσια αυτά των πρώτων ιστορικών βημάτων της εκβιομηχάνισης της Ελλάδας, ποσώς 

ενδιαφέρει εμάς και το ότι μέσα στις σελίδες τού Οδηγού καταγράφεται ολόκληρο το 

ιστορικό προτσές της Ελληνικής Βιομηχανίας, από τις απαρχές δημιουργίας της έως την 

κορύφωσή της, ήτοι κατά την τεσσαρακονταετία 1880-1919. Έχουμε, δηλαδή, 

καταγραμμένες τροποντινά τις πρώτες σελίδες της Ιστορίας της Ελληνικής Βιομηχανίας, 

όπου παρακολουθούμε να συμπληρούται βαθμηδόν η εκ του ‘‘Εξωτερικού’’ βιομηχανική 

χειραφέτηση της Ελλάδας. 

   Συγκεκριμένα, –γράφουν οι συντάκτες του τόμου–, κατά την τεσσαρακονταετία 1880-1919, 

συντελείται η βιομηχανική εξέλιξη της Ελλάδας, βραδέως κατ’ αρχάς και με αύξουσαν 

ολονέν εντατικότητα, παρατηρηθείσαν ιδίως κατά την τελευταία πρό του [Πρώτου] 

Παγκοσμίου Πολέμου δεκαετία [= 1894-1914]. Μάλιστα, η κατά την τεσσαρακονταετίαν 

αυτήν, (1880-1919) ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας ακολουθεί την κατεύθυνση, την 

οποία ακολούθησε η ανάπτυξη  της βιομηχανίας των βιομηχανικωτάτων Κρατών της 

Ευρώπης. Βαθμηδόν και κατ’ ολίγον χωρούσα [η Βιομηχανία] εκ της παραγωγής τών ειδών 

πρώτης ανάγκης όσον αφορά τη διατροφή, την αμφίεση και την υπόδηση του ανθρώπου, 

επιδιώκει –στην τεσσαρακονταετία αυτή– τη χειραφέτηση της χώρας από της εξωτερικής 

βιομηχανίας και εν πολλοίς το κατόρθωσε όσον αφορά τα είδη αυτά, με τη σύνδεση, – ως 

επισημαίνεται στον Οδηγό (σ. 34-35) –, Βιομηχανίας και ‘‘βιοτεχνικής εκπαιδεύσεως’’. 

   Από την άλλη, την εγγενή καθυστέρηση ανάπτυξης ειδικά του εμπορίου και της 
βιοτεχνίας, πανελλαδικώς, μέχρι του 1919, οι συντάκτες τού τόμου την αποδίδουν στην 

έλλειψη αντίστοιχης εμπορικής και βιοτεχνικής εκπαίδευσης, εγκαλώντας, τοιουτοτρόπως 

εμμέσως τον βενιζελισμόν ότι, αν και έχει διανύσει σχεδόν μία δεκαετία στην εξουσία (1910 -
1919), εντούτοις  δεν έχει  λάβει ακόμη, –το 1919–, καμμία κρατική θεσμική πρόνοια περί 

αμφοτέρων. 

  

   (2.2) Πάντως, κατά το σχολ. έτος 1918-1919, λειτουργούν, υπαγόμενες εις το 

«Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας», (που λειτουργούσε παραλλήλως προς το 

«Υπουργείον Οικονομικών»), οι εξής καταγραφόμενες στον ‘Οδηγό’ (σ. 154-156) 

‘Δημόσιαι’ και ‘Ιδιωτικαί’ ‘‘Σχολαί’’ : 
   « ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ [ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ] : Αθηνών, Πειραιώς, 

Πατρών, Τριπόλεως, Πύργου, Κερκύρας, Ηρακλείου, Σύρρου, Καρλοβασίου (Σάμου), 

Τσαγκαράδας, Καλαμών, Θεσσαλονίκης.» (Οδηγός, ό.π., σ. 154). 
    « Αναγνωρισμέναι ισότιμοι πρός τάς Δημ.[σίας] Εμπορικά Σχολάς : 

-‘Κοινοτική Εμπορική Σχολή Χίου’. –‘Κοινοτική Εμπορική Σχολή Βόλου’. –‘Ελληνογαλλική 

Εμπορική Σχολή’ Α. Κωνσταντινίδου εν Θεσ)νίκην. –‘Σχολή Ελλήνων Εμπόρων εν Χάλκη. –

‘Ελληνική Εμπορική Σχολή Οδησσού’. –‘Ελληνικόν Εμπορικόν Λύκειον εν Λάρνακι Κύπρου’. –
‘Εμπορική Σχολή Θηλέων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας-Αρσάκειον’. -‘Εμπορικόν και 

Πρακτικόν Λύκειον Στέφ. Νούκα εν Θεσσαλονίκη’.»  (Οδηγός, ό.π., σ. 154). 

   «ΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ  ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»  : 
-‘Εμπορική και Λογιστική Σχολή Κ. Παναγιωτοπούλου εν Πειραιεί’.  –‘Εμπορικόν Τμήμα 

Ακαδημίας Αθαν. Ρουσοπούλου εν Αθήναις’.  –‘Εεμπορικόν Τμήμα Λεοντείου Λυκείου-

Αθήναι’.  –‘Εμπορικόν Τμήμα Λεοντείου Λυκείου-Πάτραι’.  –‘Εμπορικόν Τμήμα Λυκείου Γ. 

Μεταξά-Αθήναι’.  –‘Γαλλική Εμπορική Σχολή Αγίου Παύλου εν Πειραιεί’.  –‘Εμπορική Σχολή 
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Αδελφών Μεγαρέως και Χατζηϊωάννου εν Αθήναις’.  –‘Εμπορικόν Λύκειον Αλκιβ. Σπυρίδη εν 
Λιμένι Βαθέως Σάμου’.  -‘Εμπορική Σχολή–Νυκτερινή–Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων’.» 

(Οδηγός, ό.π., σ. 154-155). 

   « ΕΠΑΓΓΕΛΜ.[ΑΤΙΚΑΙ] ΣΧΟΛΑΙ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΩΝ : 
1) Εν Ύδρα ‘παράρτημα Βασ.[ιλικής] Επαγγελμ.[ατικής] Σχολής Αθηνών απόρων κορασίων 

διά την εκμάθησιν εργοχείρων᾿. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

2) Εν Κυθήροις επίσης ‘[Επαγγελμ.[ατική] Σχολή] Απ.[όρων] Κορασίων’ συντηρουμένη παρά 

τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου’. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 
3) Εν Γαλαξειδίω ‘Σχολή Τριχαπτοποιΐας’. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

4) Εν Μεσολογγίω λειτουργεί υπό τήν επωνυμίαν «Επαγγελματική Σχολή Γεωργίου και Ελένης 

Κυριαζή», εν ήι διδάσκονται παίδες άποροι τήν σιδηρουργίαν, ξυλουργικήν, ραπτικήν καί 
υποδηματοποιΐαν, συντειρείται δέ εκ τών τόκων δωρεάς πρός το Κράτος τού Γ. Κυριαζή εκ 

τίτλων παγίου Ελληνικ. δανείου 4% αξίας δρχμ. 600,000. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

5) Εν Πειραιεί λειτουργεί ‘Σχολή Μηχανικών’ τού «Πειραϊκού Συνδέσμου» πρός μόρφωσιν 
μηχανικών καταλλήλων όπως καταλάβωσι θέσιν υπαξιωματικών εν τώ Β.[ασιλικώ] Ναυτικώ ή 

εν τω Εμπορικώ τοιούτω, αποτελείται εκ 5 [πέντε] τάξεων. Τού αυτού Συνδέσμου λειτουργεί  

και ‘Σχολή Απόρων Παίδων’. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

6) Εν Λεωνιδίω ενεκρίθη η ίδρυσις τής ‘Σαρανταρίου Επαγγελματικής Σχολής’ από το 1911, μή 
λειτουργούσα εισέτι. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

7) Εν Ιωαννίνοις εν τω Ορφανοτροφείω τού Γεωργίου Σταύρου υπάρχει τμήμα Τεχνών, εν ώι 

διδάσκονται τα ορφανά ραπτικήν, ξυλουργικήν και σιδηρουργίαν, αι δαπάναι ανέρχονται εις 
12,000 δρχ. ετησίως. Εν τη αυτή Σχολή εκ καταλειφθέντος κληροδοτήματος τής Αγγελικής 

Παπάζογλου λειτουργεί ‘Υφαντική Σχολή’, συντηρουμένη εκ τών προσόδων τού 

κληροδοτήματος, ανερχομένων εις 10,000 δρ. ετησίως. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 
8) Εν τω χωρίω Λοζέστι τής Ηπείρου λειτουργεί ‘Παρθεναγωγείον’ και ‘Υφαντουργική Σχολή’ 

δαπάναις τού κληροδοτήματος Μαντελοπούλου 300,000 δρχ. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

9) Κατά τόν αυτόν ως ανωτέρω τρόπον λειτουργεί εν Ζήτση τής Ηπείρου ‘Παρθεναγωγείον’ και 

‘Υφαντουργείον’ εκ τών προσόδων τού κληροδοτήματος Δ. Φιλίτου, ετήσ. δαπάνη 120 λίραι 
Τ.[ουρκίας]. Επίσης υπάρχει τού Β. Ζιλελή κληροδότ. πρός ίδρυσιν ‘Επαγγελμ.[ατκής] Σχολής’. 

(Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

10) ‘Επαγγελματική [Σχολή]’  και ‘Οικοκυρική Σχολή’ τής «Ενώσεως τών Ελληνίδων εν 
Αθήναις», σκοπούσα τήν μόρφωσιν καλών οικοκυρών και καλών τεχνητριών, συντειρείται εκ 

τής 5000δράχμου ετησ.[ίας]  παροχής τής Ελλην. Κυβερνήσεως.  (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

11) Εν Αθήναις το ‘Εργαστήριον τών Απόρων Γυναικών’, συντηρούμενον εκ καταβολής τού 

Ανδρέου Συγγρού εκ δρχ. 450,000, αυξηθείσης ήδη διά τών προσόδων εις υπέρ το 
εκατομμύριον. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

12) ‘Σεβαστοπούλειος Εργατική Σχολή’, σκοπούσα την Επαγγελματικήν μόρφωσιν νέων. 

(Οδηγός, ό.π., σ. 155). 
13) ‘Ελληνικαί Βασιλικαί Σχολαί χειροτεχνημάτων’, εις ας διδάσκονται μικραί μαθήτριαι 

χειροτεχνήματα, διατηρούμεναι εκ τών προσόδων τών πωλουμένων εργοχείρων τών 

μαθητριών. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 
14) Εν Ιθάκη λειτουργεί «Σύλλογος Κυριών», σκοπός τού οποίου είναι η παίδευσις και η 

μόρφωσις τής γυναικός. Έχει περιουσίαν περί τάς 300,000 δρ.[αχμάς]. Δαπανώνται ετησίως 

περί τάς 3,000 δρχ., αι δέ φοιτώσαι μαθήτριαι αμείβονται αναλόγως τής προσφερομένης 

εργασίας. Τα προϊόντα τού ‘Εργαστηρίου’ τού Συλλόγου εκτίθενται κατ’ έτος εις έκθεσιν εν 
Αθήναις. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

15) ‘Σύλλογος Κυριών υπέρ τής Γυναικείας παιδεύσεως’, έχων εν Αθήναις ‘Εργαστήριον’ 

σκοπούν να παρασκευάζη πόρον διά τάς ενδεείς και απροστατεύτους γυναίκας, παρέχων εις 
αυτάς εργασίαν επ’ αμοιβή, συντηρούμενον εκ ποσού όπερ διαθέτει υπέρ αυτού ο Σύλλογος εκ 

δωρεών. (Οδηγός, ό.π., σ. 155). 

16) ‘Εσπερινή Σχολή τής Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρ.[είας]’. Αθήναι. Ιδρύθη τω 1892 πρός 

τόν σκοπόν τής προαγωγής και αναπτύξεως τής τεχνικής εκπαιδεύσεως. (Ιδρυτής ο αποθανών 
σοφός μαθηματικός Κυπάρισσος Στέφανος). Δι’ εσπερινών μαθημάτων διδάσκονται εις τούς 
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τεχνίτας αι απαραίτητοι διά τό επάγγελμά των πρακτικαί επιστημονικαί και καλλιτεχνικαί 
γνώσεις. (Οδηγός, ό.π., σ. 155-156). 

17) ‘Επαγγελματική Σχολή Σ. Νέρη και Φ. Γλούστου εν Πάτραις, διά κοράσια. (Οδηγός, ό.π., σ. 

156). 
18) ‘‘Επαγγελματικόν Διδασκαλείον «Η Ένωσις»’’ Μ. Σοφίου εν Πειραιί. Διά τεχνικήν 

εκπαίδευσιν μαθητριών. (Οδηγός, ό.π., σ. 156). 

19) ‘Ρήγειος Επαγγελματική Σχολή Σύρρου’. Πρός πρακτικήν μόρφωσιν επαγγελματιών. 

(Οδηγός, ό.π., σ. 156). 
20) ‘Βιοτεχνική Σχολή απόρων κορασίων Τήνου’. (Οδηγός, ό.π., σ. 156). 
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22) ‘Διπλάριος Επαγγελματική Σχολή εν Αθήναις’, λειτουργούσα εκ πόρων κληροδοτήματος 
Αριστ. Διπλάρη. Αρρένων και Θηλέων. ». 

        

        ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

        Με βάση τα ως άνω στοιχεία και δεδομένα, καθώς τα στατιστικά ποσοτικά στοιχεία και 

τους στατιστικούς πίνακες, που καταγράφονται στον ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 1920’, [τόμον 

εκδομένον τον Δεκέμβρη 1919], ανά παραγωγικό κλάδο και δή τον βιομηχανικόν, η αύξουσα 

διάδοση και χρήση των επιστημονικών γνώσεων, κατά την τριακονταετία 1888 -1919, 

επαφιομένη πρωτίστως στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στο υπ’ αυτής λειτουργούν 

«παράλληλο εκπαιδευτικό σύστημα», απετέλεσε τη βασική αιτία να παρατηρείται αντίστοιχη 

αλματώδης ανάπτυξη κυρίως σε όλους τους κλάδους της Βιομηχανίας, αρχής γενομένης με 

τις γεωργικές βιομηχανίες, οι οποίες – κατά δήλωση των συντακτών του τόμου – μέχρι το 

1919 προόδευσαν αλματωδώς.  

   Από την άλλη, την εγγενή καθυστέρηση ή βραδυπορούσα ανάπτυξης ειδικά του Εμπορίου 

και της Βιοτεχνίας και ως έναν βαθμό και της Βιομηχανίας, πανελλαδικώς, μέχρι του 1919, οι 

συντάκτες τού τόμου την αποδίδουν στην ανεπαρκή αντίστοιχη δημόσια εμπορική, βιοτεχνική 
και βιομηχανική εκπαίδευση, εγκαλώντας, τοιουτοτρόπως εμμέσως τον βενιζελισμόν ότι αν 

και έχει διανύσει σχεδόν μία δεκαετία στην εξουσία (1910-1919), εντούτοις  δεν έχει  λάβει 

ακόμη, –το 1919–, καμμία πρόνοια ειδικά για τη δημόσια εμπορική, βιοτεχνική και 
βιομηχανική εκπαίδευση.  

     Επισημαίνουν, τοιουτοτρόπως, άμεσα οι συντάκτες του τόμου αυτού ότι, τελευτώντος τού 

έτους 1919, το επιτακτικό ζήτημα θεσμοθέτησης υπό του Κράτους Μέσης Δημόσιας 

Τεχνικής Εκπαίδευσης παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα, παρά τα όποια μικρά βήματα 

έγιναν προς την κατεύθυνση αυτή. 

   Αυτή η διαπίστωση που καταγράφεται στις σελίδες τού ‘Ελληνικού Οδηγού 1920’ έχει 

βεβαίως να κάνει με το ότι ο ‘βενιζελισμός’ που κυριαρχεί στο πολιτικό προσκήνιο στη 

δεκαετία αυτή, παρά τις ως έναν βαθμό μεταρρυθμιστικές αλλαγές που επέφερε στην 

Παιδεία, δεν έχει να επιδείξει νομοσχέδια σχετιζόμενα με την καθιέρωση, παράλληλα με την 

ανθρωπιστική, συστηματικής και όχι ευκαιριακής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης των λαϊκών στρωμάτων και τη σύνδεση της Τεχνολογίας με την Παραγωγή.  

   Το μέγα συναποκομιζόμενον ιστορικής φύσεως κέρδος, είναι βέβαια για εμάς η δυνατότητα 

σύγκρισης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας στη δεκαετία 1910 -

1919 με αυτή ύστερα από έναν αιώνα, εν έτει δηλαδή 2014. Τούτη η ιστορική σύγκριση 

καθίσταται εφικτή, διότι στον υπό πραγμάτευση τόμο, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1920’ 

(εκδμόμενος Δεκέμβρη τού 1919), παρατίθενται ποσοτικά οικονομικά στοιχεία, ανά 

παραγωγικόν τομέα, καθώς και αντίστοιχοι στατιστικοί πίνακες, οπότε είναι εύκολη η 

συγκριτική αντιπαράθεσή τους με ανάλογα σύγχρονα ημών, έν έτει 2014, οικονομικά και 
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στατιστικά στοιχεία, που μας επιτρέπουν να ελέγξουμε τον θεσμικό ρόλο, θετικό ή αρνητικό, 

τών σύγχρονων ημών Ελληνικών Κυβερνήσεων σε θέματα Παιδείας και Οικονομίας. 

Άλλωστε, αυτός είναι ο σκοπός της Ιστορίας: Να φωτίζουμε το παρόν από το παρελθόν. Να 

συνειδητοποιούμε τη σημερινή οικονομικο-κοινωνική κατάστασή μας συσχετίζοντάς την και 

συγκρίνοντάς την με αυτή του παρελθόντος, ώστε να γίνονται κατανοητά τα αίτια που 

οδήγησαν στη σημερινή πραγματικότητα.     

 

 

       - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  
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Το Παλλεσβιακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο του 1927.  

Η προσέγγισή του μέσω του Τύπου 

 

Αριστείδης Καλάργαλης 

 

Δάσκαλος – συγγραφέας, διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 Στην εκπαιδευτική ιστορία της Λέσβου εντάσσεται το, άγνωστο, Συνέδριο του 1927. 

διοργανώθηκε τοπικά από τον επιθεωρητή και με τη συμμετοχή πολλών δασκάλων. Διήρκεσε μία 

εβδομάδα. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές παιδαγωγικές εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς, καθώς και 

γενικές εισηγήσεις από ειδικούς επιστήμονες του νησιού.  

 Οι εισηγήσεις συνοδεύονται από υποδειγματικές διδασκαλίες με τη συμμετοχή μαθητών, 

ερωτήσεις, διάλογο μεταξύ των συνέδρων, αλλά και παιδαγωγικές διαφωνίες. Στο συνέδριο εκδόθηκαν 

ψηφίσματα για εκπαιδευτικά θέματα και υποβλήθηκαν προτάσεις προς το υπουργείο Παιδείας. Θέματά 

του: το λαϊκό σχολείο, εκπαιδευτικές και αντιεκπαιδευτικές αντιλήψεις, διδακτικές μέθοδοι κ.ά..   

Οι συνεδριάσεις του καταγράφτηκαν από τον τοπικό Τύπο. Δημοσιογράφοι και σκιτσογράφοι 

έγραφαν καθημερινά για τις εργασίες του. Τις εργασίες παρακολουθούσαν αρκετοί λογοτέχνες, 

δημοσιογράφοι και λόγιοι της Λεσβιακής Άνοιξης.  

Προσεγγίζοντας τις εργασίες του μέσω του τοπικού Τύπου το εντάσσουμε ως δράση στον 

εκπαιδευτικό δημοτικισμό της Λέσβου και εξετάζουμε τη συμβολή του στη σχολική γνώση.  

  

The Educational Conference of Lesvos in 1927 

Its approach through the press 

 

Aristides Kalargalis, teacher – author, Ph.D. University Aegean 

 

         The unknown Conference of 1927 is an integral part of the educational history of the island of 

Lesbos , organized locally by the inspector and with the participation of many teachers. Its duration 

was one week. Several pedagogical lectures were given by teachers, as well as general suggestions by 

experts of the island. 
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The lectures were accompanied by exemplary teachings involving students, including questions, 

dialogue between the participants, but also pedagogical disagreements. The conference resulted in 

resolutions on educational issues and proposals to the Ministry of Education. Themes: the folk school, 

educational and anti-educational concepts, teaching methods etc.. 

The meetings were recorded by the local press. Journalists and cartoonists wrote every day 

about its procedures. Several writers, journalists and scholars of Lesbian Spring attended the 

Conference. 

Approaching the work, through the local press, we can incorporate the Conference as an action 

within the educational movement of demoticism of Lesvos and examine the contribution of it in terms 

of the school knowledge. 

 

 

 

1. ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1927 

 

Οι μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ) που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία συνέβαλλαν στην εμπορική και οικονομική άνθιση του 

χριστιανικού στοιχείου της Λέσβου, όπως και των άλλων περιοχών της Αυτοκρατορίας. Η 

οικονομική ευχέρεια επέτρεψε την ίδρυση του Γυμνασίου Μυτιλήνης και πολλών σχολείων 

στις κωμοπόλεις και στα χωριά της Λέσβου. Με την απελευθέρωση του νησιού, το 1912, και 

τον ερχομό των μικρασιατών προσφύγων, το 1914 και το 1922, αυξάνει σημαντικά ο αριθμός 

των μαθητών καθώς και των δασκάλων.  

Οι δάσκαλοι έχουν ποικίλη μόρφωση· είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου, Γυμνασίου, 

Διδασκαλείων ακόμα και με δήλωση δύο μαρτύρων ότι δίδαξαν στη Μικρά Ασία. Μπορούμε 

να υποθέσουμε ότι ο κάθε δάσκαλος εφαρμόζει τις δικές του παιδαγωγικές μεθόδους και 

αρχές. Κοινή παιδαγωγική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεμάτων δεν υπήρξε μέχρι το 

1927. Τον Σεπτέμβριο αυτής της χρονιάς πραγματοποιείται ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό 

συνέδριο στη Μυτιλήνη. Πρόκειται για το Α΄ Παλλεσβιακό Δημοδιδασκαλικό Συνέδριο. Δεν  

εντάσσεται στη γνωστή κατηγορία των εκπαιδευτικών συνεδρίων, με αντιπροσώπευση μέσω 

εκλογών, ύπαρξη συνδικαλιστικών παρατάξεων, αλλά και διάφορων επαγγελματικών 

διεκδικήσεων. Ήταν ένα παιδαγωγικό τοπικό συνέδριο. Σε αυτό συμμετείχαν δάσκαλοι της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλα τα σχολεία της Λέσβου. Υπολογιζόταν ότι 220 δάσκαλοι 

και δασκάλες θα παρακολουθούσαν τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις. Την παραμονή έναρξης 

του Συνεδρίου, στις 21 Σεπτεμβρίου, «είχον αφιχθεί εκ της υπαίθρου 200 περίπου διδάσκαλοι 

και διδασκάλισσαι κατακλύσαντες τα ξενοδοχεία της πόλεώς μας»
56

. Ο αριθμός των δασκάλων 

– συνέδρων που παρακολούθησαν το Συνέδριο είναι αρκετά μεγάλος, συγκρινόμενος με τον 

συνολικό αριθμό των δασκάλων της Λέσβου. Τον Σεπτέμβριο του 1931 οι δάσκαλοι που 

υπηρετούσαν στα σχολεία της Λέσβου ήταν 283 (Σμυρνής, Βλάχος, Παπαγεωργίου: 1932, 

πίνακας 41, χ.σ.).      

                                                             
56 Ανωνύμου: «Το Διδασκαλικόν Συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 595, 22.9.1927, σ. 1.    
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Την επόμενη μέρα, από την έναρξή του, το κύριο άρθρο της εφημερίδας Ταχυδρόμος 

είναι αφιερωμένο στους δασκάλους και το συνέδριο. Οι διευθυντές της, Στράτης Μυριβήλης 

και Θείλπις Λευκίας, το θεωρούν σημαντικό γεγονός. Όχι μόνο για τους δασκάλους και την 

εκπαίδευση, αλλά για το σύνολο των κατοίκων της Λέσβου: «εφιστώμεν επ’ αυτού την 

προσοχήν ολοκλήρου του πληθυσμού της νήσου μας, του νοσταλγούντος μίαν αύριον 

καλυτέραν, δικαιοτέραν, ευτυχεστέραν». Το συνέδριο χαρακτηρίζεται  ως γεγονός «εθνικής και 

κοινωνικής σημασίας». Γιατί τα θέματά του είναι το «Λαϊκό Σχολειό» κι η συνειδητοποίηση 

της αποστολής του δασκάλου, ο οποίος είναι ο «ηθικός δημιουργός της Φυλής». Το άρθρο 

θεωρεί το δάσκαλο «γκρεμιστή»  αρνητικών παραδόσεων, με προορισμό να απαλλάξει τη νέα 

γενιά «από προλήψεις, από ανοησίες, από κακοήθειες». Κατόπιν διευκρινίζεται ότι σκοπός 

τού σύγχρονου και μορφωμένου δασκάλου πρέπει να είναι η δημιουργία του «Λαϊκού 

Σχολείου». Η σύνταξη της εφημερίδας δηλώνει ότι θα είναι «πάντοτε στο πλάι τους. 

Συμπαραστάται, συμπολεμισταί φανατικοί, σύμμαχοι ενθουσιώδεις»
57

. 

Τις συνεδριάσεις από τον Ταχυδρόμο παρακολουθούν καθημερινά οι νεαροί 

δημοσιογράφοι Στρατής Γεράνης και Μίλτης Παρασκευαΐδης. Ο πρώτος γράφει αναλυτικά 

για τις εργασίες του συνεδρίου και ο δεύτερος σχεδιάζει τα σκίτσα των συνέδρων. Τα 

δημοσιεύματα για τις εργασίες του συνεδρίου είναι πολύστηλα και καταλαμβάνουν μεγάλο 

μέρος της πρώτης σελίδας. Αναφορές γίνονται και στις στήλες «Έργα και ημέραι» της 

διεύθυνσης και «Στα πεταχτά» του Μυριβήλη. Ενώ, αντιθέτως, οι άλλες δύο ημερήσιες 

εφημερίδες της Λέσβου, Ελεύθερος Λόγος και Σάλπιγξ, κάνουν μικρές αναφορές στο 

συνέδριο. Το ενδιαφέρον του Ταχυδρόμου για την εκπαίδευση και τους δασκάλους είναι 

όμοιο με αυτό που είχε πριν από τέσσερα χρόνια η εφημερίδα Καμπάνα, με εκδότη τον 

Μυριβήλη και βασικό συνεργάτη τον Θ. Λευκία ( Καλάργαλης : 2011, σ. 14 – 16). Το Α΄ 

Εκπαιδευτικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, 

οφείλεται στην ιδέα και στο ζήλο του Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωάννη 

Καπερνάρου. Από τα γραφόμενα στις εφημερίδες θεωρήθηκε σημαντικό γεγονός. Εκτός 

όλων των τοπικών αρχών που παρέστησαν, το παρακολούθησαν περίπου τριακόσιοι 

δάσκαλοι και πολλοί ακροατές.  

Δεκαπέντε χρόνια μετά την απελευθέρωση της Λέσβου δεν είχε πραγματοποιηθεί κάτι 

για την «επαγγελματικήν χειραφέτησιν και ηθικήν ανύψωσιν των διδασκάλων» . Η εναρκτήρια 

ομιλία του επιθεωρητή έγινε σε «θαυμασίαν ρέουσαν δημοτικήν». Η χρήση της δημοτικής 

καταγράφεται για πρώτη φορά από ανώτερο δημόσιο λειτουργό, ο οποίος «με λόγια 

μετρημένα, με φράσιν γλαφυράν και προ παντός ευκατάληπτον», παρουσίασε την άσχημη 

κατάσταση του «λαϊκού σχολείου» και τις αντιεκπαιδευτικές αντιλήψεις που υπήρχαν μέχρι 

πρόσφατα. Κατά τη γνώμη του η άσχημη θέση του δασκάλου, εκπαιδευτική και κυρίως 

οικονομική, οφείλεται στην αδυναμία και στο μειωμένο ενδιαφέρον του κράτους «διά την 

πρόοδον της εκπαιδεύσεως». Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον επιθεωρητή, όπως ειπώθηκε 

από τον ίδιο, για «να ανταλλάξω την γνώμην μου με την γνώμην σας, και τας αντιλήψεις μου με 

τας ιδικάς σας». Για τα θέματα του συνεδρίου ορίστηκαν οι εισηγητές: «Ιερών οι κ. κ. 

Αυγερινός, και Κανελής. Ιστορίας οι κ. κ. Γ. Ζεϊμπέκης και Παν. Χαλίδης. Αναγνώσεως οι κ. κ. 

Χριστοβασίλης και Βλοντής. Κυρίας Αναγνώσεως οι κ. κ. Κυριάκου και Παπάνης. Εκθέσεων οι 

κ. κ. Παπαχαραλάμπους, Χατζηγεώργης και Πισπίνης. Φυσιογνωστικών οι κ. κ. Παπαδουλής, 

Ξενέλλης και Σάμιος. Πατριδογνωσίας οι κ. κ. Ουζουνέλλης και Δαβίδ. Γεωγραφίας οι κ. κ. Σ. 

                                                             
57  Ανωνύμου: «Σας χαιρετίζομεν, Δημοδιδάσκαλοι», Ταχυδρόμος, φ. 596, 23.9.1927, σ. 
1. 
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Χατζησταύρου, Ψαρός και Π. Ζερβός»
58

. Οι εισηγήσεις συνοδεύονται από υποδειγματικές 

διδασκαλίες με τη συμμετοχή μαθητών, ερωτήσεις, διάλογο μεταξύ των συνέδρων, αλλά και 

παιδαγωγικές διαφωνίες. Σε κάποια μαθήματα πραγματοποιούνται δύο διδασκαλίες, με 

διαφορετικές διδακτικές μεθόδους. Διαπιστώνεται η νεωτεριστική προσέγγιση των 

παιδαγωγικών θεμάτων, καθώς και η διαφορετική διδακτική μέθοδος από τους νέους 

δασκάλους. Για τους λόγους αυτούς οι συνεδριάσεις είναι πολύωρες.  

Εκτός των προγραμματισμένων παιδαγωγικών εισηγήσεων πραγματοποιήθηκαν 

επιμορφωτικές διαλέξεις, από  ειδικούς ομιλητές. Αυτές ήταν: «Περί δασικής πολιτικής» από 

τον επιθεωρητή δασών της Λέσβου Σχιζά
59

, «Αρχαία αρχιτεκτονική και οι αρχαιότητες της 

Λέσβου», από τον έφορο Αρχαιοτήτων Λέσβου Ευαγγελίδη
60

, «Περί σχολικής υγιεινής» από 

το σχολίατρο Χριστόπουλο, «Αντιλήψεις περί αγωγής του Καντ»,  από τον γυμνασιάρχη 

Ιωάννη Ολύμπιο
61

, «Περί κληρονομικότητας και αγωγής του παιδιού», από το γιατρό Γιώργο 

Καραμάνο
62

 και «Τα παιδικά όνειρα» από την ποιήτρια Σίτσα Καραϊσκάκη
63

. Η διάλεξη του 

γιατρού Δαμόγλου «Περί αγωγής», διακόπηκε από τον επιθεωρητή, με τη σύμφωνη γνώμη 

των συνέδρων, γιατί κατά τη γνώμη του «ηθέλησε να θίξη την εθνικιστικήν αγωγήν ήτις 

παρέχεται στα σχολεία»
64

.   

Στο συνέδριο εκδόθηκαν ψηφίσματα για εκπαιδευτικά θέματα και ευχαριστιών προς 

τους τοπικούς παράγοντες και τον τύπο της Μυτιλήνης. Από το Υπουργείο Παιδείας ζητείται 

να λειτουργήσει «τουλάχιστο εξάχρονο το λαϊκό σχολείο σε όλο το Κράτος» , όπου θα 

διδάσκεται η «Δημοτική γλώσσα ως το μόνο γλωσσικό όργανο». Ομοίως ζητείται να 

καταργηθούν ή να τροποποιηθούν οι εξετάσεις από το λαϊκό σχολείο για τη φοίτηση στη 

Μέση εκπαίδευση. Αλλά και να καταργηθεί το Ελληνικό σχολείο
65

. Με άλλο ψήφισμα 

εκφράζονται ευχαριστίες προς όσους από τους τοπικούς παράγοντες βοήθησαν ηθικά και 

υλικά το συνέδριο, αλλά και για την υποστήριξη που καταβάλλουν «για την καλυτέρευση της 

λαϊκής Εκπαίδευσης με ανεγέρσεις λαμπρών διδακτηρίων, προμήθειες, σχολικών οργάνων»
66

. 

Το συνέδριο, αν και εκπαιδευτικό, εκδίδει και ψήφισμα με συνδικαλιστικό περιεχόμενο. Σ’ 

αυτό «εκφράζει την πίστη του προς την οργανωμένη δύναμη […] του διδασκαλικού κόσμου», 

με την οποία μπορεί να πετύχει «την ηθική και υλική εξύψωση του δασκάλου, από το τελευταίο 

σκαλοπάτι του κρατικού υπαλλήλου στη θέση του δημιουργού της συγχρονισμένης και γερής 

λαϊκής νεοελληνικής ψυχής»
67

. Από την τρίτη μέρα της εργασίες του συνεδρίου παρακολουθεί 

και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Δημητράτος.   

Στο συνέδριο συμμετείχαν, ως εισηγητές, σύνεδροι κι ακροατές, αρκετοί από τους 

συντελεστές της Λεσβιακής Άνοιξης, του πολιτισμικού φαινομένου που αναπτύχθηκε στα 

χρόνια του μεσοπολέμου στη Λέσβο. Οι δάσκαλοι και λογοτέχνες Κώστας Παπαχαραλάμους 

- Μάκιστος και Γιώργος Ζεϊμπέκης, η Ελένη Μυρογιάννη και η Έλλη Ζεϊμπέκη, οι 

                                                             
58  Γεράνης Σ.: «Το διδασκαλικόν συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 596, 23.9.1927, σ. 1.   

59  Ανωνύμου: «Το εικοσιτετράωρον», Σάλπιγξ, φ. 4840, 24.9.1927, σ. 1. 
60  Γεράνης Σ.: «Το διδασκαλικόν συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 598, 25.9.1927, σ. 1. 

61  Ανωνύμου: «Το διδασκαλικόν συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 601, 29.9.1927, σ. 1. 

62  Ανωνύμου: «Το διδασκαλικόν συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 602, 30.9.1927, σ. 1. 
63  ό. π.  

64  Ανωνύμου: «Το εικοσιτετράωρον», Σάλπιγξ, φ. 4840, 24.9.1927, σ. 1. 

65  Ανωνύμου: «Τοπικά», Ελεύθερος Λόγος, φ. 3278, 28.9.1927, σ. 2. 

66  Ανωνύμου: «Ψήφισμα», Ταχυδρόμος, φ. 604, 2.10.1927, σ. 2. 
67  Ανωνύμου: «Το διδασκαλικόν συνέδριον», Ταχυδρόμος, φ. 601, 29.9.1927, σ. 1. 
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καθηγητές του Γυμνασίου Μυτιλήνης Ιωάννης Ολύμπιος και Αριστείδης Δελής, οι 

λογοτέχνες Μαρία Κλωνάρη, Σίτσα Καραϊσκάκη, Κώστας Φριλίγγος και Ασημάκης 

Πανσέληνος, ο ποιητής και σύμβουλος Αγίας Παρασκευής Ευριπίδης Πλάτων, ο  λόγιος 

γιατρός Γιώργος Καραμάνος· τακτική παρουσία είχαν ο δημοσιογράφος Αλκιβιάδης 

Μαριγλής κι ο ζωγράφος και ποιητής Φοίβος Ανατολέας. Το συνέδριο παρακολούθησε κι η 

αδερφή του Μάκιστου, Πέπη Παπαχαραλάμπους - Δαράκη, η οποία θυμάται και γράφει: 

«σπουδάστρια ήμουνα τότε στο Αρσάκειο και με είχε πάρει σε κείνο το συνέδριο μαζί του ο 

αδελφός μου, για να με φέρει σε επαφή με τον εκπαιδευτικό κόσμο που σ' αυτόν σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του προοριζόμουνα να ενταχθώ». Η κατοπινή λογοτέχνης γνωρίστηκε με τους 

άλλους δασκάλους - λογοτέχνες. «Μια υπέροχη φιλία αναπτύχθηκε με την Έλλη Ζεϊμπέκη», με 

την οποία «κουβεντιάζαμε για τα υψηλά και τα ωραία της Τέχνης», γράφει (Δαράκη, 1998, σ: 

17). Την τρίτη μέρα του συνεδρίου η Ε. Μυρογιάννη, η Ε. Ζεϊμπέκη και ο Γ. Ζεϊμπέκης 

γράφουν κάποιο ποίημα ή μικρό πεζό στο λογοτεχνικό «λεύκωμα» της Δαράκη (Δαράκη, 

1998, σ: 54 58, 66 – 67).  

Την τελευταία μέρα του συνεδρίου ο ποιητής Κ. Φριλίγγος γράφει ένα ποίημα 

«αφιερωμένο σ’ όλους τους δασκάλους του νησιού». Χαιρετά, παλιούς και νέους, τους 

χαρακτηρίζει ήρωες, γιατί «και στο λαμπρό που στήσατε βασίλειο/κάνετε της ψυχής της 

παιδιακίσας/να σελαγήσουν τα φτερά μέσα στον Ήλιο,/στο Φως και στην Αγάπη».  Τους 

προσμένει σε επόμενο συνέδριο, όπου «με της γλώσσας μας τους ωραίους φθόγγους,/φωνάχτε 

ν’ αναβρύσουν οι Ελλάδες/τους ρυθμούς της ζωής ξανά απ' στους λόγγους»
68

. Με αφορμή αυτό 

το ποίημα γράφει ένα κι ο Ασημάκης Πανσέληνος. Απευθύνεται στους δασκάλους «πούνε η 

ψυχή σας όμοια γερασμένη». Οι στίχοι έχουν ιδεολογικό περιεχόμενο και αντιπαρατίθεται 

στον Φριλίγγο: «διδάξτε μας αγάπη στην πατρίδα/και πίστη στο Θεό των δυνατώνε!/Σα ζούμε 

μεις με τέτοια ουράνια ελπίδα/μπορούνε κείνοι πιο έφκολα και τρώνε.//Διδάξτε μας ποιος ξένος 

είνε οχτρός μας/να πέσουμε γιατί έτσι θέλει ο Θεός μας/να σφάξουμε σαν ήρωες με καρδιά!»
69

. 

Ο Μυριβήλης δημοσιεύει το ποίημα, χαρακτηρίζοντας τις απόψεις του Πανσέληνου 

«αθεράπευτα ματεριαλιστικές». Και αφήνει τους δασκάλους να διαλέξουν «μεταξύ της αστικής 

και της “ερυθράς” Μούσης των δύο διανοουμένων μας που τους τραγούδησαν»
70

.              

Η απουσία των Λέσβιων βουλευτών, εκτός του Στυλιανού Κρητικά, ενώ βρίσκονταν 

στη Μυτιλήνη, σχολιάστηκε και επικρίθηκε από τη διεύθυνση της εφημερίδας Ταχυδρόμος. 

Αναφέρεται η αδιαφορία των βουλευτών για το «τι γίνεται εκεί απάνω εις την αίθουσαν του 

Γυμνασίου», αλλά αντιπαραβάλλεται και η φουσκωμένη βουλευτική αποζημίωση με το 

«ελεεινόν μισθάριον» των εκπαιδευτικών
71

. Ανάμεσα στους ακροατές των εργασιών του 

συνεδρίου ήταν αρκετοί ιερείς, δημοσιογράφοι, λογοτέχνες και καθηγητές του Γυμνασίου.  

Στα δημοσιεύματα καταγράφεται η παρουσία του Δημάρχου Μυτιλήνης Ι. Πετρόπουλου και 

του Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιακώβου. Εκτός της απουσίας των βουλευτών  σημειώνεται και 

η απουσία γονέων μαθητών της Μυτιλήνης.  

Στην εφημερίδα Ταχυδρόμος καταγράφηκαν αρκετά μικρά στιγμιότυπα από τα 

παραλειπόμενα των συνεδριάσεων. Το συνέδριο συντόμευσε τις εργασίες του για λόγους 

οικονομικούς· έληξε σε μία εβδομάδα αντί των δέκα προγραμματισμένων ημερών. 

Μαθαίνουμε ότι αναμνηστική φωτογραφία δεν υπήρξε γιατί το κόστος  των πενήντα δραχμών 

                                                             
68  Φριλίγγος Κ.: «Γεια σας!», Ταχυδρόμος, φ. 602, 30.9.1927, σ. 1. 

69  Εράτης Π.[Πανσέληνος Α.]: «Γεια σας…», Ταχυδρόμος, φ. 604, 2.10.1927, σ. 2. 

70  Κνουπ[Μυριβήλης Σ.]: «Στα Πεταχτά», ό. π. 
71  Ανωνύμου: «Έργα και ημέραι», Ταχυδρόμος, φ. 598, 25.9.1927, σ. 1. 
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ήταν μεγάλο για τα οικονομικά των δασκάλων. Καταγράφεται ότι μεταξύ των δύο φύλων των 

δασκάλων αναπτύχθηκαν έρωτες,καθώς και ότι οι δάσκαλοι ήταν περισσότερο 

ευπαρουσίαστοι από τις δασκάλες. Κάποιος δάσκαλος επισήμανε ότι, σε είκοσι τρία χρόνια 

υπηρεσίας, εφάρμοσε ισάριθμα συστήματα διδασκαλίας, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οι 

σύνεδροι, έστω κι αν ήταν από το χώρο των μορφωμένων, άφησαν στην αίθουσα χαρτάκια 

σημειώσεων, περιτυλίγματα κι αποτσίγαρα. Η διοργάνωση του συνεδρίου εκτός της 

παιδαγωγικής ωφέλειας των δασκάλων, είχε και αντίστοιχη οικονομική για τους ξενοδόχους 

και εστιάτορες της πόλης.     

Ο επιθεωρητής Ι. Καπερνάρος, με τη λήξη του συνεδρίου, επαινεί «την προθυμία των 

δασκάλων, που παρ’ όλη την μίζερη οικονομική τους κατάσταση δεν εδίστασαν να υποβληθούν 

σε τόσα έξοδα για να παρακολουθήσουν […] τας εργασίας του Συνεδρίου». Η συμμετοχή τους 

έγινε μόνο για να «ωφεληθούν επαγγελματικώς, ωφελείας τας οποίας θα μεταδώσουν στο 

Λαϊκό Σχολειό». Απολογιστικά, κατά τον επιθεωρητή, το συνέδριο κατόρθωσε να 

παρουσιάσει το έργο των δασκάλων και να τους κατατοπίσει παιδαγωγικά. Γιατί κάθε 

επιμόρφωση και «διαφώτησις στα Σχολικά ζητήματα συντελεί στο να κάνει πιο βαρύ και πιο 

σοβαρό το έργο του δασκάλου». Έτσι οι δάσκαλοι αποκτούν συναίσθηση για τη «βαρύτητα και 

την εξαιρετική σημασία του έργου […] του μορφωτικού και εκπαιδευτικού»
72

.  

 

2. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 1931                                                  

 

Αν και ανακοινώθηκε ότι την επόμενη χρονιά, 1928, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο 

συνέδριο, αυτό δεν συνέβη, αλλά ούτε και τα επόμενα δύο χρόνια. Εκπαιδευτικό συνέδριο 

πραγματοποιήθηκε ξανά το καλοκαίρι του 1931. Όμως οι αναφορές στις εφημερίδες, η 

καταγραφή του και η παρουσίαση των συνεδριάσεων και των πεπραγμένων, είναι μικρές. 

Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης συνεχίζει να είναι ο Ι. Καπερνάρος. Οι δάσκαλοι που 

συμμετέχουν και παρακολουθούν το Συνέδριο είναι πολύ λιγότεροι, περίπου εκατό. Τα 

θέματα που απασχόλησαν το συνέδριο ήταν η Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Υπουργείου 

Παιδείας και η πραγματοποίηση υποδειγματικών διδασκαλιών. Για την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση και για τη σπουδαιότητά της δημοσιεύθηκε μόνο η άποψη του επιθεωρητή. 

Ενδιαφέροντα στοιχεία του συνεδρίου είναι οι διάφορες προτάσεις που εισηγήθηκαν κάποιοι 

σύνεδροι. Προτάθηκε η εισαγωγή του συστήματος του Σχολείου Εργασίας. Για την εφαρμογή 

του οποίου πρέπει να δοθούν «ανώτερες παιδαγωγικές γνώσεις και ευρύτερη εγκυκλοπαιδική 

μόρφωσι» στους δασκάλους. Αυτά προϋποθέτουν «χρόνον και χρήμα». Σημαντική ήταν η 

πρόταση για «δημιουργία Ελληνικής παιδαγωγικής, που θα στηρίζεται πάνω στη δικιά μας 

πραγματικότητα, πάνω στο δικό μας παιδί». Σε αυτό θα συνέβαλλε η «κατά περιφέρειαν ίδρυσι 

Πειραματικού σχολείου». Το δε πρόγραμμα δεν πρέπει να «είνε πάντα μόνιμο, όπως συμβαίνει 

σήμερα, ούτε απόλυτα υποχρεωτικό». Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του 

σχολικού προγράμματος στις απαιτήσεις της σημερινής ζωής, με την αφαίρεση και πρόσθεση 

μαθημάτων. Ειδικά προτάθηκε να εμπλουτισθεί το πρόγραμμα των αγροτικών σχολείων. 

Γενικότερα για «την σύνταξιν του προγράμματος πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψει οι τοπικές 
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συνθήκες» και κάθε περιφέρεια να έχει αποφασιστικό λόγο μέσω των Συνεδρίων. Υπήρξε και 

η άποψη για λειτουργία οκτάχρονου δημοτικού σχολείου
73

.  

Ο αρθρογράφος της εφημερίδας σχολιάζοντας τις εργασίες του συνεδρίου πρότεινε την 

πραγματοποίησή του κάθε χρόνο. Για να παρουσιάζονται και να ακούγονται τακτικότερα οι 

γνώμες των δασκάλων σε παιδαγωγικά θέματα, αλλά και για να επικοινωνούν μεταξύ τους οι 

δάσκαλοι και να αναπτύσσουν  συναδελφοσύνη. Αναφέρει, επίσης, και το οικονομικό ζήτημα 

που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι, χωρίς την επίλυση του οποίου «τα τέτοιου είδους συνέδρια 

οφελούν σχετικώς μόνο»
74

. Στο αντίστοιχο δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκράτης  

σημειώνεται ότι ο μετεκπαιδευθείς δάσκαλος, στο Πανεπιστήμιο  Αθηνών, Η. Θεοδώρου, 

«προέτεινε την αντικατάστασιν του εν ισχύι προγράμματος των χωριστών μαθημάτων δι’ 

ετέρου τοιούτου, του προγράμματος των ενοτήτων». Ως εναλλακτική λύση «υπέδειξε την 

περικοπήν ωρισμένων κεφαλαίων εκ των διαφόρων μαθημάτων» και την εισαγωγή άλλων 

κατάλληλων για κάθε τάξη
75

. Ο Ελεύθερος Λόγος, κάνει δύο μικρές, μονόστηλες αναφορές. 

Και οι δύο είναι ενημερωτικές· μία για την έναρξη του συνεδρίου και η άλλη για τη  δεύτερη 

μέρα
76

. Αλλά και ο Νέος Κήρυξ κάνει αναφορά μόνο στην έναρξη του συνεδρίου
77

.                  

Έστω κι αν οι αναφορές στο συνέδριο, από τις εφημερίδες, ήταν μικρές, μας 

επιτρέπουν να επισημάνουμε διαφορές από το προηγούμενο. Το συνέδριο του 1931 δεν 

απασχόλησαν θέματα εκπαίδευσης της Λέσβου, όπως το 1927. Πραγματοποιήθηκε κυρίως 

για να παρουσιαστεί το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν ήταν λιγότεροι, καθώς και οι εισηγήσεις τους. Δεν δόθηκαν επιμορφωτικές 

διαλέξεις, οι οποίες ήταν σημαντική δραστηριότητα του προηγούμενου συνεδρίου. Αναλόγως 

μικρότερη ήταν και η διάρκεια του συνεδρίου. Άλλοι φορείς εκτός της δημοτικής 

εκπαίδευσης, όπως Μητροπολίτης, Δήμαρχος, Γυμνασιάρχης και καθηγητές δεν παρέστησαν. 

Ούτε το παρακολούθησαν λογοτέχνες και πολλοί δημοσιογράφοι. Έτσι και τα 

δημοσιογραφικά δημοσιεύματα και οι αναφορές ήταν ελάχιστες. Κι ούτε ήταν επαινετικές 

και τόσο υποστηρικτικές όπως το 1927. Ο Ταχυδρόμος είχε και πολιτικό λόγο για τη 

διαφορετική παρουσίαση. Ήταν η έντονη πολιτική αντιπαράθεση που είχε η εφημερίδα και 

προσωπικά ο Μυριβήλης, με τον υπουργό Παιδείας, Γεώργιο Παπανδρέου. Έτσι, η 

εφημερίδα, επέκρινε και τον πρόεδρο του συνεδρίου, Πασχαλίδη, καθώς και τον επιθεωρητή 

Ι. Καπερνάρο, για την φράση «Έμεινα απολύτως ευχαριστημένος» που ειπώθηκε στη λήξη του 

συνεδρίου
78

. Όμως, ούτε ο Δημοκράτης, εφημερίδα που είχε στενή πολιτική σχέση με τον 

Παπανδρέου, ούτε κι ο Ελεύθερος Λόγος έδειξαν ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. 

Αντιθέτως τις ίδιες ημέρες και οι τρεις εφημερίδες παρουσιάζουν, με πολλές λεπτομέρειες, 

τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων «Άμυνας» και «Άρη». 

Αυτά τα στοιχεία μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι έχει αρχίσει η πνευματική κάμψη, η 

οποία θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια. 

                                                             
73  Βινικίου Θ.: «Το διδασκαλικόν συνέδριον Μυτιλήνης», Ταχυδρόμος, φ. 1748, 

23.7.1931, σ. 4. 
74  ό. π. 

75  Ανωνύμου: «Το διδασκαλικόν συνέδριον Μυτιλήνης», Δημοκράτης, φ. 897, 

23.7.1931, σ. 4.  
76  Ανωνύμου: «Το συνέδριον των δημοδιδασκάλων»,  Ελεύθερος Λόγος, φ. 4406, 4407, 

21, 22.7.1931, σ. 4.  

77  Το Κοδάκ: «Εδώ κι’ εκεί», Νέος Κήρυξ, φ. 3391, 21.7.1931, σ. 2.  

78  Βινικίου Θ.: «Το διδασκαλικόν συνέδριον Μυτιλήνης», Ταχυδρόμος, φ. 1751, 
26.7.1931, σ. 1. 
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3. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ 

   

Τον επόμενο μήνα πραγματοποιείται το τοπικό Διδασκαλικό Συνέδριο στην κωμόπολη 

Αγιάσο. Ίσως προτιμήθηκε ο τόπος για τη διαχρονική προσφορά εκπαιδευτικών ή για 

κάποιον ιδιαίτερο λόγο που υπήρχε τότε. Σε αντίθεση με το αντίστοιχό του της Μυτιλήνης 

είναι ουσιαστικότερο και περιεκτικότερο. Πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Αυγούστου. Τα 

θέματα του συνεδρίου ήταν δύο. Το  Αναλυτικό πρόγραμμα και οι μέθοδοι διδασκαλίας. Την 

πρώτη μέρα, για το πρώτο θέμα, παρουσίασαν την άποψή τους τρεις δάσκαλοι. Οι άλλοι 

εισηγητές πραγματοποίησαν προτάσεις για διάφορα μαθήματα και κατέθεσαν τις συνοπτικές 

κρίσεις τους για το νέο πρόγραμμα. Ενδιαφέρων ήταν ο πλούσιος διάλογος μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. Μεταξύ των προτάσεων ήταν «το ελεύθερο για τον μαθητή ολόκληρου του 

απογεύματος», καθώς και να καταργηθεί η καθαρεύουσα. Οι σύνεδροι εξέτασαν το χρονικό 

διάστημα που πρέπει να διαρκούν τα διαλείμματα και η κάθε διδακτική ώρα.  

Ένα θέμα, τελείως διαφορετικό, που απασχόλησε το συνέδριο, ήταν η καταγγελία της 

αθηναϊκής εφημερίδας Πατρίς για την ύπαρξη κομμουνιστή δασκάλου στην Αγιάσο. Το 

συνέδριο ενέκρινε ψήφισμα διαμαρτυρίας για το ζήτημα. Ο επιθεωρητής Καπερνάρος ήταν 

επιθετικός «κατά του κομμουνισμού», ζητώντας από τους δασκάλους «να γίνουν κήρυκες προς 

περιστολήν του κακού, της εξαπλώσεως, δηλαδή, του κομμουνισμού»
79

. 

Και τη δεύτερη μέρα συζητήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα. Για το θέμα αυτό «το 

Συνέδριο αποφαίνεται τελειωτικά, ότι δε μπορεί να εφαρμοστεί το ελεύθερο αναλυτικό 

πρόγραμμα διά το ποικίλον του προσωπικού». Αποφασίστηκε η εισαγωγή νέων μαθημάτων, 

όπως πολιτική αγωγή, υγιεινή, γεωργικά και κτηνοτροφικά. Ενώ σε άλλα μαθήματα να 

περιορισθεί η ύλη και να αφαιρεθούν κάποιες διδακτικές ενότητες. Στα διάφορα νεοφανή 

θέματα, όπως η διάρκεια των διαλειμμάτων, ο επιθεωρητής, ως εκπρόσωπος του υπουργείου, 

απαντά ότι «δεν μπορεί παρά να εφαρμώζονται τα παρά της Πολιτείας θεσπισμένα». Η 

επόμενη μέρα ήταν ψυχαγωγική, με εκδρομή στην κορυφή του βουνού  Όλυμπος. Ο 

συντάκτης της εφημερίδας παραλληλίζει τον προορισμό των δασκάλων με αυτόν του ήλιου, 

«αφ’ ου σκοπός του επαγγέλματός των είνε να φωτίζουν τις συνειδήσεις που ζουν ακόμα στην 

άγνοια των ωραίων ιδανικών του ανθρώπου»
80

.  

Ο ίδιος συντάκτης εγκωμιάζει κάποιους δασκάλους, αναφέροντας τις εργασίες τους, 

την εργατικότητα και την επιστημονική τους κατάρτιση. Άλλος συντάκτης παρουσιάζει την 

εφεύρεση του δασκάλου Ιωάννη Παπάνη, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο. Πρόκειται 

για το «αυτόματο αναγνωστήριο». Μία ξύλινη μηχανική κατασκευή, με την οποία οι μικροί 

μαθητές σχηματίζουν λέξεις με ανάγλυφα γράμματα και τις διαβάζουν
81

.  

                                                             
79  Βς.: «Το τοπικό δασκαλικό συνέδριο στην Αγιάσσο», Ταχυδρόμος, φ. 1771, 
21.8.1931, σ. 4.   

80  Βς.: «Το τοπικό δασκαλικό συνέδριο στην Αγιάσσο», Ταχυδρόμος, φ. 1772, 

22.8.1931, σ. 1.  

81  Βινικίου Θ.: «Η εφεύρεσις του δασκάλου μας», Ταχυδρόμος, φ. 1776, 24.8.1931, σ. 
1. 
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Οι εφημερίδες Δημοκράτης και Ελεύθερος Λόγος δεν κάνουν καμία αναφορά στο 

τοπικό συνέδριο της Αγιάσου. Ενώ υπάρχουν συντάκτες τους στο χωριό, για να περιγράψουν 

τον εορτασμό της Κοίμησης της Παναγίας και το μεγάλο πανηγύρι που πραγματοποιείται 

στην Αγιάσο, κατά το δεκαπενταύγουστο. Ο Δημοκράτης έχει δύο δημοσιεύματα για την 

εκδρομή των δασκάλων.   
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ΤΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΙΔΕΙΑ» (1896-1897): «ΧΡΗΣΙΜΟΝ 

ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ 

ΓΟΝΕΙΣ, ΤΟ ΕΘΝΟΣ» 

 

Ελένη Βελώνη, Μ.Α. Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας· υπ. Δρ   Πανεπιστημίου Αθηνών  

Χρήστος Δεληγιάννης, Μ.Α. Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας· υπ. Δρ Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή αξιολογείται η δομή και η θεματολογία του εβδομαδιαίου παιδαγωγικού περιοδικού 

«Παιδεία», το οποίο κυκλοφορήθηκε στα τέλη του 19ου αι. (1896-1897). Το περιοδικό αυτό 

απευθυνόταν σε δημοδιδασκάλους αλλά και σε γονείς, με στόχο να αποτελέσει σημαντικό  εργαλείο στο 

εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο. Προσφορότερη μέθοδος για τη μελέτη του θέματος κρίθηκε η 

ιστορικοερμηνευτική προσέγγιση και η κριτική ανάλυση λόγου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η θέση 

του απέναντι στην εκπαιδευτική πολιτική και ερευνάται το περιεχόμενο και ο ιδεολογικός  

προσανατολισμός του περιοδικού, στη βάση του ιστορικού και κοινωνικοπολιτικού συγκειμένου.  

Παιδαγωγικά θέματα, διδακτική μεθοδολογία με έμφαση στο γλωσσικό μάθημα και σχολική 

επικαιρότητα «της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» συμπεριλαμβάνονται, κυρίως, στη θεματική ύλη του 

περιοδικού.  

 

ABSTRACT 

In this paper is evaluated the structure and themes of the weekly educational magaz ine "Education", 

which circulated in the late 19th century (1896-1897). The magazine was aimed at a primary school 

teacher and parents in order to be an important tool in the educational and pedagogical work. Most 

convenient method for studying the subject was considered the “historical- interpretative” approach 

and critical discourse analysis. In particular, it is presented the position in educational policy, the 

content and ideological orientation of the magazine, on the basis of historical and sociopolit ical 

context. Pedagogical issues, teaching methodology with emphasis on language course and school news 

on "elementary education" consist of, mainly, the subject matter of the magazine.   
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Η λειτουργία του Τύπου κινείται σε δύο πόλους: είναι έκφραση και αποδέκτης της κοινής 

γνώμης αλλά και της εξουσίας (κάθε εξουσίας), προσδιορίζοντας τους όρους διενέργειας του 

δημόσιου διαλόγου με ό,τι αυτό σημαίνει (Δεμερτζής, 1996). Ο τύπος συνιστά πρωτογενή ή 

δευτερογενή πηγή, ανάλογα με το περιεχόμενο, τον σκοπό και τη  γραφή. Αποτελεί πεδίο 

άντλησης πληροφοριών «μεγάλων» ή «μικρών», που, όμως, έχουν ρόλο στην ιστορική 

εξέλιξη, ανεξάρτητα από τα συμφέροντα που κάθε φορά εξυπηρετούνται στη θέαση ή στις 

αναλύσεις του. Ως ιστορική πηγή είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως εργαλείο 

ανασυγκρότησης μιας ιστορικής περιόδου, λαμβανομένου υπ’ όψιν του βαθμού και του ποιού 

που έχει ο χαρακτήρας της «διαμεσολάβησής» του, μέσα από τη διάταξη των 

πραγματικοτήτων και της καθημερινότητας, μέσα από τη διάθλαση των ιδεών, την ιδεολογία 

ή τα ιδεολογήματα, μέσα από τη χαρτογράφηση συμπεριφορών και νοοτροπιών 

(Μπαμπούνης,  2010, Μπαμπούνης, 2008). Ο Τύπος στο σύνολό του είναι η αντανάκλαση 

της κοινής γνώμης αλλά, κυρίως, της διαμόρφωσής της (Σέργης, 2000 και Μπαμπούνης, 

2012). 

Στον ελληνικό χώρο, τα πρώτα περιοδικά (Μάγερ, 1957)  κυκλοφορήθηκαν από τα 

μέσα της τρίτης δεκαετίας του 19
ου

 αι. με ιδιωτική πρωτοβουλία, προκειμένου να 

συμβάλλουν στην πνευματική ανάπτυξη και αναγέννηση του νέου ελληνισμού (Καρποζήλου, 

1986, Καρποζήλου, 1987, Κωνσταντοπούλου, 2012). Τα εκπαιδευτικά έντυπα είναι, κυρίως, 

περιοδικά, με θεματολογία τους ζητήματα που ενδιέφεραν τα μέλη της εκπαιδευτικής 

«κοινότητας» της εποχής. Σκοπός τους, μεταξύ άλλων, ήταν η διασαφήνιση και επεξήγηση 

των εκπαιδευτικών νόμων και της λειτουργίας τους, η πληροφόρηση των μαθητών σχετικά με 

τα μαθήματά τους και η καταγραφή της σχολικής πραγματικότητας μέσα στις νέες συνθήκες 

που διαμορφώνονταν.   

Στα τέλη του 19
ου

 αι. η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό και οι 

κοινωνικοοικονομικές συνέπειες επέβαλαν την αναδιάρθρωση των κρατικών δομών 

(Μπουζάκης, 2006). Ο νόμος ΒΤΜΘ’/1895 «Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής 

εκπαιδεύσεως» (ΕτΚ, φ. 37, 1895), επί υπουργίας Δημητρίου Πετρίδη (Παιδεία, 1896), 

εφαρμόζεται μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα (Μπαμπούνης 2012, Φυριππής, 1999), 

όταν επιχειρείται η ανασυγκρότηση της δημοτικής εκπαίδευσης (ΕτΚ, φ. 37, 1895, Δημαράς 

2009), γεγονός που αιτιολογείται και από τον αναλφαβητισμό, ο οποίος υφίστατο σε μεγάλο 

βαθμό ακόμη και στις τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

 αι. (Μπουζάκης, 2006).  

Το περιοδικό «Παιδεία», το οποίο μελετάται, εν προκειμένω, εγγράφεται μέσα σε αυτό 

το ιστορικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Κυκλοφορήθηκε στην Αθήνα από το Νοέμβριο του 
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1896 έως τον Ιανουάριο του 1897, στην αρχή ως εβδομαδιαίο παιδαγωγικό περιοδικό και από 

το τρίτο τεύχος και μετά, ανά δεκαήμερο. Εκδόθηκαν συνολικά εννέα τεύχη του και το κάθε 

τεύχος ήταν οκτασέλιδο σε σχήμα 21x28 εκατοστά (Παιδεία, τχ. 1, 1896). Εκδότης του ήταν 

ο Ιωάννης Β. Ιωαννίδης. Τα δημοσιευόμενα κείμενα είναι ανυπόγραφα, παρόλο που η 

γλωσσική έκφραση και η γραμματοσυντακτική δομή των κειμένων δεν είναι πάντοτε 

ταυτόσημη. Κατά πάσαν πιθανότητα συντάκτης των περισσοτέρων είναι ο ίδιος ο εκδότης Ι. 

Ιωαννίδης, ο οποίος είχε διατελέσει στο παρελθόν διδάσκαλος (Παιδεία, τχ. 1, 1896) και είχε 

αποκτήσει τη γνώση και την εμπειρία της ύλης και των θεμάτων που απασχολούσαν το 

περιοδικό. Η φιλοδοξία του εκδότη του ήταν να λειτουργήσει κυρίως (αλλ’ όχι μόνον) ως 

βοήθημα στην καθημερινή σχολική εργασία των εκπαιδευτικών. Απευθυνόταν σε 

δημοδιδασκάλους αλλά και σε γονείς, με στόχο να συμβάλλει τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και 

στο παιδαγωγικό έργο. Με βάση αυτό το σκεπτικό, παρέχει πληροφορίες όσο γίνεται πιο 

επιστημονικά τεκμηριωμένες σχετικά με διδακτικές μεθόδους και εφαρμογές αλλά και με 

επαγγελματικά ζητήματα των εκπαιδευτικών.  

Η έκδοση του περιοδικού «Παιδεία» που γίνεται ένα περίπου  χρόνο μετά την ψήφιση 

και εφαρμογή  του Ν. ΒΤΜΘ /́1895 «συντάσσεται» γενικά με αυτόν, αν και ευθέως 

αναγνωρίζει ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις, υπογραμμίζοντας, μάλιστα, την αναγκαιότητα 

να στραφεί η εκπαίδευση και σε επαγγελματικές δεξιότητες. Να μη μείνει, δηλαδή, το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα  σε «ξηράς και νεφελοειδείς θεωρίας», αλλά να κατευθυνθεί και 

προς «τας τέχνας, το εμπόριον και την βιομηχανίαν» (Παιδεία, τχ. 1, 1896). Διάχυτη είναι στις 

σελίδες του η σημασία για την πνευματική ανάπτυξη του έθνους μιας εκπαίδευσης της 

μορφής αυτής. Γι αυτό, προκρίνει την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και επισημαίνει ότι 

«επαισθητήν βελτίωσιν εις το έθνος ημών θα ίδωμεν, όταν πάντες μετά του αυτού ζήλου 

συνεργασθώμεν υπέρ της δημοτικής και μόνον παιδεύσεως» (Παιδεία, τχ. 6, 1896). Στο 

περιοδικό, τονίζεται ότι το Πανεπιστήμιο παράγει ουσιαστικά «δυστυχείς και ταλαιπώρους 

παλαιστάς εν τω περί υπάρξεως αγώνι του βίου» (Παιδεία, τχ. 9, 1897), υπό την έννοια ότι ο 

αριθμός των πτυχιούχων είναι δυσανάλογος με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Το ίδιο 

συμβαίνει, κατά τον αρθρογράφο του περιοδικού, και με τους αποφοίτους των Γυμνασίων. 

Πάντως, στοιχείο που πρέπει να αξιολογηθεί είναι ότι στα άρθρα του δεν φαίνεται να υπάρχει 

πρόθεση του εκδότη και αρθρογράφου για σύγκρουση με την κυβέρνηση και την εξουσία, 

αλλά πιο πολύ η πρόθεσή του να παίξει επικουρικό ρόλο στα εκπαιδευτικά πράγματα. Η 

σημασία που δίνεται στη διδακτική αποδεικνύεται από τα μοντέλα διδασκαλίας που έχουν 

αποτυπωθεί για όλα τα μαθήματα και ειδικά για το γλωσσικό μάθημα  (Παιδεία, τχ. 1, 1896). 

Καταγράφονται, επίσης, σκοποί μαθημάτων και τα μέσα επίτευξής τους (Παιδεία, τχ. 1, 

1896). Παρέχονται οδηγίες, συμβουλές, θεματικοί άξονες και ασκήσεις.  
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Στο εισαγωγικό σημείωμα του πρώτου τεύχους παρουσιάζεται ο προγραμματικός 

σχεδιασμός και προσδιορίζονται τα κίνητρα που ώθησαν στην έκδοση του περιοδικού. 

Συγκεκριμένα, επιτονίζεται ότι «ιερός ζήλος» παρακίνησε στην έκδοση του περιοδικού, έτσι 

ώστε, αφενός, να αποτελέσει «χρήσιμον βοήθημα εις τους εγκαταλελειμμένους του έθνους 

ημών διδασκάλους» και στους γονείς για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδράμουν στο  

έργο του διδασκάλου και, αφετέρου, για να αναδειχθούν οι πραγματικές «ελλείψεις του 

ημετέρου έθνους» (Παιδεία, τχ. 1, 1896).  Ως βασικός σκοπός της έκδοσης του περιοδικού 

ορίζεται η αρμονική σύνδεση της εκκλησίας, του σχολείου και της οικογένειας στη 

διαπαιδαγώγηση και στην οικοδόμηση της αγωγής των παιδιών. Ιδιαίτερο βάρος  δίνεται στην 

ηθική διαπαιδαγώγηση, κυρίως μέσω του γλωσσικού μαθήματος. Προτείνεται διάλογος 

μεταξύ των μαθητών «επί μικρών μύθων και διηγηματίων εκ του παιδικού κύκλου 

ειλημμένων». Μέσω αυτής της διδακτικής πρακτικής, θα εμπλουτίζεται το γλωσσικό 

εργαλείο του μαθητή και θα ανακύπτουν ηθικά διδάγματα μέσω των διηγήσεων αυτών  

(Παιδεία, τχ. 3, 1896). 

Η δομή όλων των τευχών είναι grosso modo η ίδια, με την ύλη να κατανέμεται σε τρία 

Μέρη. Στο πρώτο Μέρος υπάρχουν παιδαγωγικά θέματα, στο δεύτερο θέματα διδακτικής και 

στο τρίτο Μέρος, που συνήθως είναι το μικρότερο σε έκταση, εντοπίζονται ειδήσεις από τη 

σχολική και εκπαιδευτική καθημερινότητα (Παιδεία, τχ. 1, 1896), συνήθως μη 

δημοσιευόμενες στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τύπο. Όσον αφορά στο γλωσσικό ιδίωμα, η 

«Παιδεία» γράφεται σε απλή καθαρεύουσα, έτσι ώστε να υπάρχει μια κάποια αντιστοιχία 

προφορικού και γραπτού λόγου και να αποφεύγεται η διγλωσσία και τα εξ αυτής 

προκύπτοντα γλωσσικά ατοπήματα. 

Ειδικότερα, τα θέματα που πραγματεύεται το περιοδικό στο πρώτο Μέρος αφορούν 

στην αγωγή και διδασκαλία των παιδιών και συχνά υποδεικνύουν τις αναγκαίες και 

απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Στο Μέρος αυτό περιλαμβάνονται απόψεις δασκάλων, 

επιθεωρητών και άλλων, θεσμικών και μη, προσώπων που ενδιαφέρονται να εκφέρουν 

γνώμη. Ενδεικτικά, στο έκτο τεύχος επισημαίνεται η σημασία της κατ’οίκον άσκησης ή 

κατ’οίκον εργασίας, καθώς, μεταξύ άλλων, εκεί εμπεδώνεται η γνώση, παρέχεται κίνητρο για 

αυτενέργεια του μαθητή και προκαλείται  συνεργασία οικογένειας και σχολείου  (Παιδεία, τχ. 

7, 1897).  Ωστόσο, το περιοδικό τάσσεται υπέρ της άποψης ότι κατά τις τρεις πρώτες τάξεις 

του δημοτικού οι μαθητές, ιδιαίτερα των «αγροτικών σχολείων», δεν θα πρέπει να 

επιβαρύνονται με «κατ’οίκον γραφικήν εργασίαν». Οι λόγοι που επικαλείται, μεταξύ άλλων, 

το περιοδικό είναι ότι σε αυτές τις ηλικίες το παιδί έχει ανάγκη «πρωτίστως αέρος, παιγνιδίου, 

κινήσεως», ενώ εξαιτίας της έλλειψης «καθισμάτων και τραπεζών προς εκτέλεσιν ταύτης είνε 

αναγκασμένοι να γράφωσιν επί των γονάτων, όπερ ουκ ολίγας ασθενείας δύναται  να προξενήση 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
“ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ” 
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίαου 2014  
Θεματική: Τύπος Περιοδικά και Σχολική γνώση 

49 
 

των οφθαλμών και της ράχεως» (Παιδεία, τχ. 8, 1897). Στο επόμενο τεύχος, αναφέρει σχετικά 

ότι ο μαθητής θα πρέπει να κάνει τις εργασίες του «ούτε εκ φόβου προς τιμωρία, ούτε προς 

έπαινον», αλλά «διότι η εργασία είνε καθήκον». Όμως, ο διδάσκαλος θα πρέπει να μεριμνά, 

έτσι ώστε οι ασκήσεις-εργασίες να αντιστοιχούν «προς τας σωματικάς και διανοητικάς 

δυνάμεις» των μαθητών. Οι υποδείξεις του περιοδικού στο πρώτο Μέρος βασίζονται σε 

θεωρίες και πορίσματα διαφωτιστών και παιδαγωγών. Στο ένατο και τελευταίο τεύχος του 

περιοδικού, παρατίθενται απόψεις του John Locke σχετικά με τις αμοιβές και τις ποινές 

(Παιδεία, τχ. 9, 1897).   

Το δεύτερο Μέρος του κάθε τεύχους με τη μεγαλύτερη έκταση, αφορά σε υποδείξεις 

διδακτικών μεθόδων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την ψυχολογική ιδιοσυστασία μαθητών, 

γονέων και εκπαιδευτικών. Προτείνονται γραπτές και προφορικές ασκήσεις, οι οποίες 

συνοδεύονται από οδηγίες για το πώς θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από το διδάσκαλο  

(Παιδεία, τχ. 2, 1896). Επίσης, παρουσιάζονται προτάσεις για την έκταση και τον τρόπο 

παράδοσης του μαθήματος καθώς και για τη σειρά μετάδοσης της ύλης. Οι δημοσιευόμενες 

ειδήσεις του τρίτου Μέρους σχετίζονται με υποθέσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας των σχολείων, δίνοντας, παράλληλα, βιβλιογραφία χρήσιμη για τη διδασκαλία 

των μαθημάτων, ενώ φιλοξενούνται ενίοτε και βιβλιοκρισίες (Παιδεία, τχ. 9, 1897). Τέλος, 

γίνεται χρήση σχεδίων και γεωμετρικών σχημάτων, προφανώς για την καλύτερη κατανόηση 

των σχετικών κειμένων από το αναγνωστικό κοινό. 

Ειδικότερα, το ιδεολογικό υπόβαθρο των θέσεων του περιοδικού βασιζόταν στη 

σύνδεση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον προσανατολισμό των 

μαθητών και σε χειρωνακτικά επαγγέλματα. Γι’ αυτόν το λόγο κρινόταν απαραίτητη η 

εισαγωγή του μαθήματος της χειροτεχνίας στα Δημοτικά Σχολεία, έτσι ώστε τα παιδιά που 

είχαν κλίση να «επιδοθώσιν εις τας τέχνας και την βιομηχανίαν» (Παιδεία, τχ. 9, 1897). 

Σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι «δυστυχώς προς ανεπανόρθωτον βλάβην του έθνους ημών το 

ζήτημα τούτο δεν εμελετήσαμεν». Το Δημοτικό σχολείο, επισημαίνεται ότι θα έπρεπε να 

καλλιεργεί «εναρμονίως» τις διανοητικές και τις σωματικές δυνάμεις του μαθητή και να 

προβάλλει όλα τα είδη τεχνών και επιστημών, ώστε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα της 

επιλογής (Παιδεία, τχ. 8, 1897).  

Έντονο είναι το ενδιαφέρον του περιοδικού για τα προσόντα των διδασκάλων και των 

διδασκαλισσών των Δημοτικών σχολείων και για τη νομοθεσία που οφείλει να διέπει τις 

σχέσεις διδασκόντων και διδασκομένων με βάση τα πορίσματα της Παιδαγωγικής. Ακόμη, 

παρατίθενται αποσπάσματα από τα Πρακτικά της Α´ Γενικής Συνεδρίασης του διδασκαλικού 

προσωπικού των θηλέων του σχολικού έτους 1896-1897 που έγινε στην Αθήνα αλλά και από 

τα (τότε) πρόσφατα ψηφισμένα γενικά και ειδικά νομοθετήματα. Όσον αφορά στα 
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διαμειφθέντα στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, καταγράφηκε στις στήλες 

του περιοδικού ότι ο Επιθεωρητής Αττικής και Βοιωτίας Θεμιστοκλής Μιχαλόπουλος έδωσε 

στους εκπαιδευτικούς τις γενικές κατευθύνσεις, πάνω στις οποίες όφειλαν να λειτουργήσουν 

τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, υπέδειξε να υιοθετηθεί από το 

διδακτικό προσωπικό κάθε σχολείου γενικό μαθητολόγιο στο οποίο θα γράφεται αναλυτικά 

το μαθητικό δυναμικό της τάξης, η οικογενειακή τους κατάσταση, η καταγωγή, η ηλικία, η 

τάξη, το επάγγελμα του πατρός. Ακόμη, πληροφορεί όχι τυχαία ότι ο Επιθεωρητής επέστησε 

την προσοχή των δασκάλων (των διευθυντών κυρίως) στη διατήρηση απουσιολογίου 

μαθητών αλλά και διδασκόντων, βιβλίου διδασκόμενης ύλης καθώς και της υποχρέωσής τους 

να ελέγχουν την ευταξία των βιβλίων και των τετραδίων των μαθητών  (Παιδεία, τχ. 3, 1896). 

Στο δεύτερο τεύχος του, το περιοδικό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας, κυρίως, εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, την παραμέληση και την 

περιφρόνηση που υφίστανται οι δάσκαλοι από την κοινωνία, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται 

στις μισθολογικές τους αποδοχές. Ο αρθρογράφος συγκρίνει τους δασκάλους με τον 

Σωκράτη και τον Πεσταλότσι, οι οποίοι προσέφεραν γνώσεις στους νέους χωρίς προσωπικά 

κέρδη υλικού χαρακτήρα, παρά μόνο ηθικά (Παιδεία, τχ. 2, 1896). Τέτοιες θέσεις είναι 

δυνατόν να θεωρηθούν ίσως συντηρητικής υφής, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν το 

βιοποριστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών και το δικαιολογούν. 

Επιπλέον, το περιοδικό απασχολεί μια σειρά θεμάτων, όπως οι μελετώμενες 

μεταρρυθμίσεις στη δημοτική και μέση εκπαίδευση που αφορούσαν α) στην ίδρυση 

επαγγελματική σχολής θηλέων, β) στις θερινές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και γ) σε 

σημαντικές τροποποιήσεις στην επιλογή κριτών κατά το διαγωνισμό σχολικών βιβλίων. Σε 

αυτά τα θέματα δίδεται βαρύτητα, καθώς ένα μέρος του διδακτικού πληθυσμού δεν ήταν 

ικανά καταρτισμένο για να λάβει τέτοιες αποφάσεις. Εκτενής αναφορά στο ζήτημα ίδρυσης 

Επαγγελματικής Σχολής Θηλέων δεν γίνεται. Ωστόσο, παρά την αυξημένη σημασία του 

θέματος, κατά τη γνώμη του αρθρογράφου, δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί από το 

Υπουργείο, καθώς θα είχε μεγάλο κόστος μέσα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Παρά 

την αναντίρρητη κακή οικονομική κατάσταση της χώρας, ίσως υποκρύπτεται και μια 

δυσκολία αποδοχής της εξειδικευμένης εκπαίδευσης των κοριτσιών. Ωστόσο, σημειώνεται 

στις στήλες του ότι σε Ευρώπη και Αμερική υπάρχουν τέτοιου είδους Σχολές αρρένων και 

θηλέων (Παιδεία, τχ. 5, 1896). Άλλωστε, πολλές φορές στο παρελθόν, σύμφωνα με τον 

αρθρογράφο, είχαν δαπανηθεί χρήματα σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με αποτελέσματα 

δυσανάλογα των προσδοκιών (Παιδεία, τχ. 3, 1896). 

Το περιοδικό κατευθύνει τον εκπαιδευτικό και αναφέρει  ότι η παράθεση διηγημάτων ή 

αποσπασμάτων από την αρχαία ή νέα ελληνική γραμματεία θα συμβάλλει στην ηθική 
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διδασκαλία, χωρίς, όμως, και να  τάσσεται υπέρ της εισαγωγής μαθήματος ηθικής 

διδασκαλίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου, καθώς αυτό, όπως 

παραδεχόταν, ήταν ήδη επιβαρυμένο και γι αυτό επιβαλλόταν ο εξοβελισμός   «πολλών 

περιττών και θεωρητικών» (Παιδεία, τχ. 3, 1896).  Κατά τούτο, στο πλαίσιο του γλωσσικού 

μαθήματος, προτείνονται αποσπάσματα από μετάφραση από τον «Οιδίποδα επί Κολωνώ» και 

από την «Αντιγόνη», από τα οποία προκύπτουν ηθικά διδάγματα  (Παιδεία, τχ. 5, 1896, 

Παιδεία, τχ. 8, 1897). 

Στο τέταρτο φύλλο της «Παιδείας» και υπό τον τίτλο «εκ της ιστορίας της 

Παιδαγωγικής» γίνεται μνεία σε δύο άρθρα του περιοδικού «Ακρόπολις», του Χρ. Παλαμά 

και Βλ. Σκορδέλη, σχετικά με το αλληλοδιδακτικό σχολείο και το συνδιδακτικό σύστημα. Το 

περιοδικό αναφέρει «γενικευτικά» τους κεντρικούς άξονες των άρθρων αυτών, δίδοντας 

έμφαση σε ιστορικά στοιχεία. Το περιοδικό καταγράφει και περιλαμβάνει αυτό το άρθρο στις 

στήλες του προκειμένου να ενημερώσει και να καταγράψει την ιστορική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Στη συνέχεια,  περιγράφεται ο τρόπος διδασκαλίας σύμφωνα με τις αρχές 

της αλληλοδιδακτικής, ενώ τονίζεται ότι «αι μεγαλείτεραι τάξεις έπρεπεν να συνδιδάσκωνται 

και ολίγα ιερά και γραμματικήν. Στο αλληλοδιδακτικό σχολείο αναφέρεται –όχι όμως και 

αξιομίμητο πλέον- ότι  «εις και μόνος διδάσκαλος καθήμενος επί της μεγάλης εκείνης 

δασκαλοκαθέδρας διήθυνε το όλον σχολείον, έχων ως όργανα τον κώδωνα, τον δείκτην, τας  

κινήσεις κλ.» (Παιδεία, τχ. 4, 1896). 

Αν και το περιοδικό δίδει έμφαση στο γλωσσικό μάθημα, δεν παραλείπει να εντάσσει 

στις σελίδες του οδηγίες και θέματα αναφορικά με τις θετικές επιστήμες. Τονίζεται ότι οι 

διδάσκαλοι δεν «παρασκευάζουσι δι’ ανώτερα μαθηματικά, αλλά διά τον πρακτικόν βίον» και 

γι αυτό οι σχολικές ασκήσεις οφείλουν να προέρχονται από το εμπόριο, τη βιομηχανία, τη 

γεωργία και τις άλλες επαγγελματικές απασχολήσεις (Παιδεία, τχ. 1, 1896). Ακόμη, 

υποστηρίζει ότι η διδασκαλία των φυσικών επιστημών δεν θα πρέπει να γίνεται από καθέδρας 

αλλά «διά της εποπτείας των παρατηρήσεων, των πειραμάτων και εφαρμογών». Με αυτό τον 

τρόπο αναπτύσσεται η αυτενέργεια του μαθητή αλλά και τα αισθητήρια όργανά του  (Παιδεία, 

τχ. 2, 1896). Προτείνεται το μάθημα της γεωμετρίας να συνδυάζεται με την ιχνογραφία, τη 

χειροτεχνία και την αριθμητική, έτσι ώστε τα γεωμετρικά σχήματα να καθίστανται εύληπτα  

(Παιδεία, τχ. 3, 1896). 

Το περιοδικό μέσα από τις σελίδες του σημειώνει τη θετική επενέργεια της μουσικής 

στον άνθρωπο, επειδή αυτή αποτελεί ευχάριστη ενασχόληση για τους μαθητές όταν αυτή 

είναι απλή και εύκολη. Επιτονίζεται ότι με την «ωδικήν» «αναπτύσσεται ουκ ολίγον το 

θυμικόν του παιδός, διότι το κείμενον των πλείστων των ασμάτων περιέχει γνωμικά και 
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αξιώματα ωφελιμώτατα, άτινα βαθύτατα εγχαράσσονται εν τη συνειδήσει του παιδός» 

(Παιδεία, τχ. 5, 1896). 

Στο ένατο τεύχος του περιοδικού, στο κρίσιμο έτος 1897, ο αρθρογράφος απευθύνεται 

στους «αγαπητούς συνεργάτες» εκπαιδευτικούς και τους προτρέπει να διδάξουν στους 

μαθητές «τα προς την πατρίδα αισθήματα», έτσι ώστε «προθυμοτέρους θα εύρωμεν αυτούς εις 

την εκπλήρωσιν των προς την πατρίδα καθηκόντων των κατά την μεγαλειτέραν ηλικίαν». 

Επιπλέον, τα καθήκοντα των διδασκάλων δεν εξαντλούνται στην αίθουσα διδασκαλίας και 

προσκαλούνται να δείξουν θάρρος και να αποδείξουν ότι είναι απόγονοι του Ρήγα, καθώς «ο 

αποδειλιάσας θεωρηθήσεται προδότης της πατρίδος» (Παιδεία, τχ. 9, 1897). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από αυτοαναφορές, αποτυπώνεται η αποδοχή και η 

ανταπόκριση που απολάμβανε το περιοδικό «Παιδεία».  Πιο συγκεκριμένα, στις στήλες του 

περιοδικού αναδημοσιεύεται απόσπασμα από άρθρο της εφημερίδας «Ακρόπολις» το οποίο 

χαρακτηρίζει το περιοδικό αυτό «ως άνθος πλήρες ζωής, γεμάτον χυμών και αρώματος εις την 

Σαχάραν αυτήν των ακανθών και των τριβόλων του πνευματικού αγρού μας», ενώ 

εκφράζονται ευχαριστίες προς τον Επιθεωρητή Γ. Μπουκουβάλα, ο οποίος δήλωσε  μέσω 

επιστολής του ότι αναγιγνώσκει το περιοδικό και συμπληρώνει ότι «είνε επικούρημα 

σπουδαιότατον εις τους διδασκάλους μας». Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι πλήθος 

συγχαρητήριων επιστολών αποστέλλονται από διδασκάλους προς το περιοδικό  (Παιδεία, τχ. 

6, 1896).  

Όπως συνάγεται από τη μελέτη των ευάριθμων, τελικά, φύλλων της έκδοσης του 

περιοδικού, η «Παιδεία» έμεινε σταθερά προσηλωμένη στους στόχους και τις επιδιώξεις της: 

να επιτύχει τη δημιουργία φιλότητας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους συνδρομητές 

του, να αναπληρώνει ή να συμπληρώνει το διαπαιδαγωγικό ρόλο της οικογένειας και του 

σχολείου και να στοχεύει στην ηθική και πνευματική συγκρότησή τους. 

Σε τελευταία ανάλυση, γίνεται αντιληπτό ότι η επιλογή των αναγνωσμάτων γίνεται με 

γνώμονα την ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, την εγκυκλοπαιδική κατάρτιση αλλά 

και την ψυχαγωγία, την αναζήτηση του ύφους και των διατυπώσεων που αρμόζουν ούτως 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της έκδοσης. Το γεγονός, άλλωστε, ότι η «Παιδεία» εκδόθηκε 

έχοντας εξασφαλίσει την άδεια του Βασιλιά και τη συμπαράσταση του Υπουργείου της 

Δημόσιας Εκπαίδευσης, λειτούργησε θετικά στην αποδοχή του, όχι όμως και στην άσκηση 

ουσιαστικού κριτικού ελέγχου στην  παιδεία και στη εκπαίδευση της εποχής του.  
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Επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης στην πρώτη μεγάλη 

μεταρρύθμιση του 20
ού

 αιώνα 

 
Σχολική Σύμβουλος, Δρ. Ιστορίας Εκπαίδευσης, Γεωργία ΡΟΓΑΡΗ 

Φοιτήτρια, Φωτεινή ΚΥΡΟΥ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Επιδιώκοντας να παρουσιάσει κανείς μια εικόνα της εκπαιδευτικής πολιτικής και να 

προσδιορίσει βασικά στοιχεία της στην επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών στελεχών στη 

μεγάλη μεταρρύθμιση στις αρχές του 20ού αιώνα, διαπιστώνει ότι η διαφοροποίηση των ρόλων των 

εκπαιδευτικών στελεχών συνεπάγεται και διαφοροποίηση τόσο στις επιμορφωτικές τους ανάγκες όσο 

και στις διαδικασίες επιμόρφωσής τους. Το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου δημοσιεύει κείμενα 

σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων και των φροντιστηριακών ασκήσεων για το διδακτικό 

προσωπικό αλλά και τα εκπαιδευτικά στελέχη των Δημοτικών Σχολείων. Ο δημόσιος λόγος για την 

εκπαίδευση περιστρέφονταν γύρω από την έννοια του εκδημοκρατισμού ενώ οι συντάκτες των 

σχετικών δημοσιευμάτων υποστηρίζουν ότι για να πετύχει η μεταρρύθμιση δεν αρκούσε μόνο να 

γραφούν βιβλία και κατάλληλες διδακτικές οδηγίες σε βιβλία και φυλλάδια, που η ωφέλειά τους είναι 

συχνά αμφίβολη, αλλά έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι προλήψεις και να παρουσιαστεί η εκπαιδευτική 

πραγματικότητα με τη ζωντανή και συστηματική διδασκαλία και κυρίως με την ελεύθερη και 

συστηματική συζήτηση. 

 

ABSTRACT 

Seeking to show anyone a picture of educational policy and to identify key elements of the 

educational support teachers executives in major reform in the early 20th century, notes that the 

differentiation of roles of teachers and managers entails diversification both educational needs and in 

the training process. The Bulletin of the Education Group publishes texts on the course content and 

tutorials for teachers and educational staff of the elementary schools. The public discourse on education 

revolved around the concept of democratization while the authors of the publications argue that to 

achieve the reform is not enough only writing books and teaching appropriate instructions in books and 

pamphlets, that their benefits are often uncertain but had to deal with the prejudices and to present the 

educational reality with live and systematic teaching and especially with the free and systematic 

discussion. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, η επιστημονική και 

παιδαγωγική εποπτεία καθώς και η επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η εκπαιδευτική 

πολιτική δοκιμάζεται, εφαρμόζεται, προσαρμόζεται στη σχολική μονάδα από τους 

εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, οι τρεις μηχανισμοί ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού 

συστήματος κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, 

η εκπαιδευτική έρευνα αλλά και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  (Π.Ι., 2008). Σ’ όλες 

τις ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα 

θέματα της εκπαιδευτικής πολιτικής, των εκπαιδευτικών συστημάτων και των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το ερώτημα «Ποια γνώση έχει τη μεγαλύτερη αξία;»  

παραμένει κρίσιμο. Η αντίληψη για το ποιες εκπαιδευτικές δράσεις και πολιτικές είναι οι 

καταλληλότερες για την ανταπόκριση στις εξελισσόμενες συνθήκες διαφέρει από χώρα σε 

χώρα, και εξαρτάται από την πολιτική, κοινωνική και οικονομική συγκυρία, την 

πολιτισμική και εκπαιδευτική παράδοσή της (Ματθαίου Δ., 2007:301).  

Με τη διεξοδική διερεύνηση του περιοδικού τύπου διαφωτίζεται η γνώση μας για 

το παρελθόν ώστε να επιτραπεί η σφαιρική κατανόηση της πορείας των εκπαιδευτικών 

πραγμάτων (Μπουζάκης Σ., 1999).  Στον περιοδικό τύπο το Δελτίο του Εκπαιδευτικού 



Ομίλου (Δ.Ε.Ο.) κατέχει σημαντική θέση αναφορικά με τη φιλολογική και στην πνευματική 

ζωή του ελληνισμού κατά τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 20
ού 

αιώνα. Υπήρξε το βήμα από 

όπου προβλήθηκαν νέες παιδαγωγικές και κοινωνικές ιδέες και καταπολεμήθηκαν οι 

επιστημονικές και αισθητικές προλήψεις του παρελθόντος. Στις σελίδες του αποτυπώνεται η 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της δεύτερης δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα ενώ 

προσεγγίζεται και ο προβληματισμός για το πώς τα προβλήματα παιδείας μπορούν να 

αντιμετωπιστούν από την εκπαιδευτική πολιτική. Μέσα από το σύνολο των άρθρων του 

περιοδικού αναδύονται η πορεία, τα επιχειρήματα και η ποιότητα του λόγου που οι 

δημοτικιστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου χρησιμοποιούσαν για να πείσουν τους συγχρόνους 

τους σε θέματα παιδείας και γλώσσας. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου προχωρούν σε 

ομιλίες και διαλέξεις που απευθύνονται κυρίως στην εκπαιδευτική κοινότητα, με σκοπό να τη 

διαφωτίσουν για τη σημασία της εισαγωγής της δημοτικής στο σχολείο, την ενοποίηση 

γραπτού και προφορικού λόγου, την απαραίτητη αλλαγή των σχολικών βιβλίων, την 

αναθεώρηση των σχέσεων μεταξύ δασκάλου μαθητή και γενικά για το περιεχόμενο της 

αγωγής και τον σκοπό του εκπαιδευτικού συστήματος. Χαρακτηριστικό της γενικότερης 

κίνησης είναι το γεγονός ότι το Λαϊκό Κόμμα εντάσσει στο πολιτικό του πρόγραμμα τις 

αρχές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Στο προοίμιο του προγράμματος αναφέρεται ότι 

πρέπει να μεταρρυθμιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει            

την προαγωγή και διάδοση των επιστημών στον λαό, γιατί με την πνευματική ανάπτυξη του 

λαού θα εξαρτηθεί προφανώς και η αύξηση της πολιτικής επιρροής του. (Ρογάρη Γ., 2002).  

Επιδιώκοντας να παρουσιάσει κανείς μια εικόνα της εκπαιδευτικής πολιτικής και 

να προσδιορίσει βασικά στοιχεία της στην επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

στελεχών στη μεγάλη μεταρρύθμιση στις αρχές του 20ού αιώνα, διαπιστώνει ότι η 

διαφοροποίηση των ρόλων των εκπαιδευτικών στελεχών συνεπάγεται και διαφοροποίηση 

τόσο στις επιμορφωτικές τους ανάγκες όσο και στις διαδικασίες επιμόρφωσής τους.  Η 

ιστορική έρευνα δίνει τη δυνατότητα να αναζητούνται στο παρελθόν λύσεις σε σύγχρονα 

προβλήματα και παράλληλα φωτίζει τάσεις του παρόντος και του μέλλοντος  (Hill J. E. and 

Kerber A., 1967). Έτσι, αυτή η εισήγηση στηρίζεται σε υλικό ήδη καταγραμμένο αλλά με τη 

μελέτη παρουσιάζεται συστηματοποιημένο σε μια συνθετική-εκθετική μορφή που 

προσφέρεται για ερμηνευτική αξιοποίηση των στοιχείων. Το Δελτίο του Εκπαιδευτικού 

Ομίλου δημοσιεύει κείμενα σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων και των 

φροντιστηριακών ασκήσεων για το διδακτικό προσωπικό αλλά και τα εκπαιδευτικά 

στελέχη των Δημοτικών Σχολείων.  Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι η προσέγγιση 

ζητημάτων που αφορούν στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των στελεχών της  

εκπαίδευσης όπως προσδιορίζονται από τους πρωτεργάτες της μεγάλης μεταρρύθμισης . 

 

 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 
 

Με τον νόμο «Περί διοικήσεως της μέσης και δημοτικής εκπαιδεύσεως» (ν. 826/1917 

και ν. 1439/1918, Δ.Ε.Ο. τ. Ζ΄, σ. 140-141) ιδρύεται ο θεσμός των ανώτερων εποπτών για τη 

μελέτη και εισήγηση της μεταρρύθμισης αλλά και την προετοιμασία του διδακτικού 

προσωπικού. Διορίζονται δυο ανώτεροι επόπτες της δημοτικής εκπαίδευσης για την 

παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του έργου του προσωπικού των διδασκαλείων της 

δημοτικής εκπαίδευσης και των νηπιαγωγών, των Δημοτικών Σχολείων και των 

Νηπιαγωγείων καθώς και των επιθεωρητών των Δημοτικών Σχολείων. Οι ανώτεροι επόπτες 

μετέχουν στα γενικά συνέδρια του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου στα 

ζητήματα που σχετίζονται με τη δημοτική εκπαίδευση, εισηγούνται κάθε μέτρο προς 

βελτίωση της δημοτικής εκπαίδευσης και υποβάλλουν εκθέσεις προς το Συμβούλιο «περί των 

εκ της υπ’ αυτών ασκουμένης εποπτείας και των εκάστοτε επιθεωρήσεων συναγομένων 

πορισμάτων».  

Ο Α. Δελμούζος και ο Μ. Τριανταφυλλίδης ορίζονται Ανώτεροι Επόπτες ενώ ο Δ. 

Γληνός αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Από τις νέες αυτές 

θέσεις τα κορυφαία στελέχη του Εκπαιδευτικού Ομίλου έχουν πλέον τη δυνατότητα να 



εισαγάγουν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης κορυφώνεται με την καθιέρωση της δημοτικής που αποτελεί σταθμό στην 

ιστορία της νεοελληνικής παιδείας και της πνευματικής ζωής της ελληνικής φυλής.  

Στα πλαίσια αυτά γράφονται νέα βιβλία στη δημοτική γλώσσα και επέρχονται 

μεταβολές στην εκπαίδευση των δασκάλων. Καταβάλλεται προσπάθεια να στηριχθεί η 

εκπαίδευση στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα εγκαταλείποντας την παλαιά 

προγονολατρεία. Για να πετύχει η μεταρρύθμιση δεν αρκούσε μόνο να γραφούν αναγνωστικά 

στη δημοτική και κατάλληλες διδακτικές οδηγίες σε βιβλία και φυλλάδια, που η ωφέλειά τους 

είναι συχνά αμφίβολη, αλλά έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι προλήψεις και να παρουσιαστεί η 

εκπαιδευτική πραγματικότητα με τη ζωντανή και συστηματική διδασκαλία και κυρίως με την 

ελεύθερη και συστηματική συζήτηση. Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές το Εκπαιδευτικό  

Συμβούλιο οργανώνει μαθήματα και φροντιστηριακές ασκήσεις για το διδακτικό προσωπικό 

αλλά και τους επιθεωρητές των Δημοτικών Σχολείων. 

Τα μαθήματα αρχίζουν την άνοιξη του 1918, διαρκούν τρεις μήνες και διδάσκονται τα 

κυριότερα μέρη από τους Δ. Γληνό, Α. Δελμούζο και Μ. Τριανταφυλλίδη. Οι τρεις κύκλοι 

μαθημάτων που διδάσκονται αφορούν σε : Α΄ Γλώσσα. Εδώ επισημαίνονται οι γλωσσικές 

ανάγκες του σχολείου και η νέα σχολική γλώσσα (φωνητική και πρώτη γλωσσική 

διδασκαλία), η ενότητα της δημοτικής, διάλεκτοι και ιδιώματα, η κοινή γλώσσα και η 

καθαρεύουσα, οι σχέσεις τους και η θέση τους στο σχολείο. Β΄ Φιλολογία. Αξίζει εδώ να 

επισημανθεί η ενότητα της ανάλυσης και εκτίμησης λογοτεχνικών έργων από αισθητική, 

κοινωνική και ιδίως παιδαγωγική άποψη. Γ΄ Παιδαγωγική. Περιλαμβάνονται οι επιμέρους 

ενότητες ως εξής: Σύσταση της σημερινής κοινωνίας. – Σχέση κοινωνίας, κράτους και 

σχολείων ιστορικά και συγχρονικά εξεταζόμενη. – Διάρθρωση των σχολείων ″πηγάζουσα″ 

από τη σχέση κοινωνίας και σχολείου. – Προγράμματα σχολείων. Η εξέλιξη της σύγχρονης 

επιστήμης. – Οι σύγχρονες αντιλήψεις και μέθοδοι. – Τα κυριότερα πορίσματα των νεότερων 

ερευνών. – Διδακτικές αντιλήψεις και μέθοδοι ″πηγάζουσαι″ από τα πορίσματα των νεότερων 

ερευνών. Παράλληλα με κάθε μάθημα οργανώνεται κι ένα φροντιστήριο για την εμπέδωση 

των νέων γνώσεων. Στις γενικές φροντιστηριακές ασκήσεις – θα μπορούσαν να 

παραλληλιστούν με τις επίκαιρες Μελέτες Περίπτωσης σε αντίστοιχα σεμινάρια διδακτικού 

προσωπικού – επιλέγονται θέματα για συζήτηση και ανταλλαγή προβληματισμών. 

 

 

3. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
 

Στις πρώτες σελίδες του Δελτίου του 1920 (Δ.Ε.Ο. τ. Ζ΄) δημοσιεύεται με τίτλο 

Προς την εκπαιδευτική αναγέννηση η εισήγηση του Α. Δελμούζου στο πρώτο από τα 

μαθήματα των ανώτερων εποπτών.  Για πρώτη φορά, κατά τον Α. Δελμούζο, το ελληνικό 

κράτος επιδιώκει να θεμελιώσει το σχολείο, που είναι από τα σημαντικότερα όργανα για την 

ευημερία των πολιτών, στη σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα. Με τον όρο 

πραγματικότητα ο Α. Δελμούζος εννοεί πρώτον τον νεότερο γλωσσικό και 

ιστορικοφιλολογικό κόσμο, δεύτερον τον φυσικό κόσμο, που εκτός από τα κοινά με όλους 

τους τόπους γνωρίσματα έχει και τις ιδιαίτερες ιδιότητες που ξεχωρίζουν την ελληνική φύση 

από άλλους τόπους, τρίτον τη νεότερη κοινωνία με τις ιδιαίτερες ανάγκες και την ψυχολογία 

της, όπως την έχουν διαμορφώσει ιστορικοί, κλιματολογικοί, γεωγραφικοί και άλλοι φυσικοί 

όροι, και τέλος το ″ελληνόπουλο″ με την ατομική του ψυχολογία και τον ατομικό του 

χαρακτήρα.  

Η εκπαιδευτική αναγέννηση αποτελεί μια προσπάθεια αναδημιουργίας σε όλους τους 

κλάδους και, κατά τον Α. Δελμούζο, με δυο κεντρικές αρχές,: 1.τη μελέτη της 

πραγματικότητας κάτω από το  φως και τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης και 2.την 

προάσπιση των συμφερόντων όλων των κοινωνικών τάξεων, «έτσι έχομε πρόγραμμα 

γεωργικής πολιτικής, πρόγραμμα εργατικό που προσπαθεί να υψώσει την εργατική τάξη, 

πρόγραμμα διοικητικό, θεμελιωμένο στην τόσο ελληνική κοινότητα, πρόγραμμα 

εκπαιδευτικό, όλα εμπνευσμένα από φιλελεύθερο και πραγματικιστικό πνεύμα» (Δ.Ε.Ο. τ. Ζ΄, 

σ. 11). Ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό κλάδο, εξετάζεται η νεοελληνική κοινωνία, η ψυχολογία 



της και οι ανάγκες της ενώ η νέα οργάνωση της ελληνικής παιδείας στηρίζεται στην 

επιστημονική και τη συστηματική αυτή έρευνα. Τα σχολεία οργανώνονται σε φιλελεύθερη και 

δημοκρατική βάση, έτσι που να υπηρετούν όλους τους Έλληνες, ενώ ως θεμέλιο χρησιμεύει 

το Δημοτικό Σχολείο και σ’ αυτό στηρίζεται η μέση εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση συμβάλλει, κατά τον Α. Δελμούζο, στη δημιουργία νεοελληνικής παιδαγωγικής 

κίνησης με φορείς ″εργάτες και συνεργάτες″ από όλες τις κοινωνικές  τάξεις και ολόκληρο τον 

διδασκαλικό κόσμο και με ιδεολογία αντίθετη από εκείνη που επικράτησε τα προηγούμενα 

χρόνια και με την οποία μορφώθηκε το διδακτικό προσωπικό. Για τον λόγο αυτό κρίνεται 

απαραίτητο οι δάσκαλοι να γνωρίσουν πιο διεξοδικά και πιο συστηματικά μέσα από αυτά τα 

μαθήματα το υλικό για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.  

Ο Α. Δελμούζος υπογραμμίζοντας το πρόβλημα της υλικής υποδομής των σχολείων σε 

σχέση με τη γενική προσπάθεια για την ανανέωση της ελληνικής παιδείας, αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Αν σε ιδεολογικούς αγώνες που είχαν ν’ αντικρύσουν βουνά από 

προλήψεις, μικροφιλοδοξίες και οικονομικά συμφέροντα, κάθε ατομική ή μικροομαδική 

προσπάθεια αναγκαζόταν συχνά να γονατίζει εμπρός στη φορά και τη δύναμη των 

πραγμάτων, σε ελλείψεις υλικές που τη σημασία τους την αναγνωρίζει όλη η κοινωνία, τότε 

μπορούσε η ομαδική προσπάθεια άνετα να υψωθεί απάνω από την κατάσταση και να 

επιβληθεί. Γι’ αυτό όμως χρειαζόταν έντονη ενέργεια, και αυτή μόνον από τους αμέσως 

ενδιαφερομένους μπορούσε και έπρεπε να γίνει» (Δ.Ε.Ο. τ. Ζ΄, σ. 18). Τονίζεται ιδιαίτερα η 

σπουδαιότητα των σωματείων για την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου, «…Αν έγιναν 

λιγοστές προσπάθειες ως τώρα να ενωθείτε, οι προσπάθειες αυτές ήταν αδύναμες, γιατί 

περιορίστηκαν στο οικονομικό ζήτημα και σκόνταβαν σε μικροφιλοδοξίες και τίτλους ... στην 

οικονομική ανύψωση του δασκαλικού κλάδου έχομε μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την κανονική λειτουργία των σχολείων, και πιο πολύ για τη ριζική αναμόρφωση της 

παιδείας» (Δ.Ε.Ο. τ. Ζ΄, σ. 19). Κάνοντας κανείς παραλληλισμούς και συγκρίσεις με τα 

σημερινά δεδομένα των εκπαιδευτικών διαπιστώνει πόσο επίκαιρο και συγχρόνως απλό και 

συγκλονιστικό είναι το μήνυμα που εκφράζει το παραπάνω χωρίο.  Ολοκληρώνοντας το 

εναρκτήριο μάθημα, ο Α. Δελμούζος δίνει έμφαση στην εσωτερική επανάσταση του 

δασκάλου ως ατόμου, που θα τον οδηγήσει στα μεγάλα ιδανικά (Δ.Ε.Ο. τ. Η΄, σ. 166).  

Ο Γ. Ν. Χατζιδάκις ασκεί αρνητική κριτική για το εναρκτήριο μάθημα του Α. 

Δελμούζου. Σύμφωνα με τον γλωσσολόγο καθηγητή, καταργούνται οι έννοιες θρησκεία, 

πατρίδα, ιστορία  στο εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση και εισάγεται η έννοια της νεοελληνικής πραγματικότητας  (Δ.Ε.Ο. τ. Η΄, σ. 

166-169). 

Ο Μ. Τριανταφυλλίδης, στο πρώτο από τα γλωσσικά μαθήματα προς το διδακτικό 

προσωπικό και τους επιθεωρητές των Δημοτικών Σχολείων, εξιστορεί τις τύχες της γλώσσας 

του ελληνικού έθνους που οδήγησαν  στη γλωσσική ″διφυΐα″, τη διγλωσσία, και υπογραμμίζει 

τη γλωσσική πρόληψη του ″λογιωτατισμού″, επισημαίνοντας ότι τα αναγνωστικά και μάλιστα 

τα αλφαβητάρια δεν ήσαν προσαρμοσμένα στις γλωσσικές ανάγκες των παιδιών. Υποστηρίζει 

ότι η αποκατάσταση της γλωσσικής αρμονίας μεταξύ λαού και εθνικής παιδείας είναι εχέγγυο 

και αφετηρία για να αναπτυχθούν όλες οι δυνάμεις του λαού, τέχνη, επιστήμη και εθνικός 

πολιτισμός. 

Περιγράφοντας ο Μ. Τριανταφυλλίδης τον ειδικό σκοπό των γλωσσικών μαθημάτων 

αναφέρει ότι θα βοηθήσουν την ιστορική κατανόηση των γλωσσικών φαινομένων· θα δείξουν 

την εξέλιξη στη γλώσσα, και θα τονώσουν τη συνείδησή της (Δ.Ε.Ο. τ. Ζ΄, σ. 40-41). 

Υπογραμμίζει ότι δεχόμενοι πως η γλώσσα είναι ο λαός, τότε, η αρχή και η αφετηρία για την 

εθνική επίγνωση, το κλειδί που θα ανοίξει τους κρυμμένους εθνικούς θησαυρούς, τη 

λογοτεχνία, και όλα τα στοιχεία του πολιτισμού μας, δεν μπορεί να είναι άλλο παρά η μελέτη 

της δημοτικής. Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Μ. Τριανταφυλλίδης υπογραμμίζει τη 

σπουδαιότητα του έργου των δασκάλων ως συνεργατών για τη θεμελίωση της βάσης για την  

πνευματική ανανέωση της φυλής σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής ζωής. 



Τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1919 γίνεται στην Αθήνα το πρώτο εκπαιδευτικό 

συνέδριο των επιθεωρητών των Δημοτικών Σχολείων
1
 στο οποίο διεξάγονται μαθήματα

2
 και 

διαλέξεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Από το Φεβρουάριο του ίδιου έτους οι 

ανώτεροι επόπτες, Α. Δελμούζος και Μ. Τριανταφυλλίδης, έχουν στείλει προς τον κάθε 

επιθεωρητή χωριστά επιστολή πρόσκλησης και ″βοηθήματα″ για την προετοιμασία του, ″ίνα 

δυνηθεί μετ’ επιτυχίας να λάβει μέρος εις τας σχετικάς συζητήσεις″. Ακόμη, ο κάθε 

επιθεωρητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει και να μελετήσει ένα συγκεκριμένο θέμα 

προκειμένου να το εισηγηθεί κατά τη διεξαγωγή των φροντιστηρίων
3
. Στην επίσημη έναρξη 

του συνεδρίου ο υπουργός Παιδείας, Δ. Δίγκας, τόνισε μεταξύ άλλων: «… Η κυβέρνησις των 

φιλελευθέρων, ήτις την όλην πολιτειακήν οργάνωσιν αντιλαμβάνεται επί το 

δημοκρατικότερον και μάλλον σύμφωνον προς την ψυχήν του Έλληνος, δεν ήτο δυνατόν 

παρά να ζητήσει και εν τω θέματι τούτω την επί το δημοκρατικότερον ρύθμισιν της 

δημοτικής εκπαιδεύσεως, συμφώνως προς τας πραγματικάς του λαού ανάγκας.» (Δ.Ε.Ο. τ. Η΄ 

σ. 156). 

Η σημασία των μαθημάτων αυτών προς τους επιθεωρητές ήταν μεγάλη λόγω της 

ιδιαίτερης θέσης που κατείχαν οι επιθεωρητές στην ιεραρχία των λειτουργιών του κράτους 

αλλά και λόγω της οικονομίας του εκπαιδευτικού έργου. Παράλληλα με τα μαθήματα που 

σχετίζονταν με τη γλωσσική μεταρρύθμιση, το πρόγραμμα περιέλαβε και μαθήματα σχετικά 

με τη νομολογία και το έργο των επιθεωρητών, φυσιογνωστικά μαθήματα, υπογραμμίζοντας 

το θετικιστικό πνεύμα της γλωσσικής μεταρρύθμισης, μαθήματα για το νέο αναλυτικό 

πρόγραμμα της γυμναστικής και μαθήματα για τους συνεταιρισμούς, μια εκπολιτιστική ιδέα 

με μοναδικό απόστολό της τον δάσκαλο. Η γλωσσική μεταρρύθμιση, εκτός από την ανάγκη 

αντικατάστασης των αρχαίων τύπων και γενικότερα την ανάγκη αλλαγής της γλωσσικής 

μορφής των αναγνωστικών, εξέφραζε κυρίως την ανάγκη της ζωής και την προσπάθεια της 

ελεύθερης από γλωσσικά δεσμά δημιουργίας. 

 

 

4. ΕΠΙΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
 

Στην Ελλάδα της 2
ης

 δεκαετίας του 20ού αιώνα με τα νέα δεδομένα και τον 

διπλασιασμό των ελληνικών εδαφών, η ανάγκη αναδιοργάνωσης της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης προς τον ελληνικό λαό γίνεται επιτακτικότερη, το εκπαιδευτικό ζήτημα είναι 

κορυφαίο ζήτημα της πολιτικής και πνευματικής ζωής της χώρας. Η κατάσταση στην 

εκπαίδευση χαρακτηρίζεται κυρίως από τη φορτισμένη ιδεολογικοπολιτικά έντονη 

αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της γλώσσας. Τίθενται θέματα που σχετίζονται με πολιτικές 

αποφάσεις για γλωσσικές αλλαγές και ρυθμίσεις, όπως είναι η επιλογή ή επιβολή γλώσσας ή 

ιδιώματος προς χρήση ή διδασκαλία, η εκπόνηση γραμματικής, ζητήματα γραφής, 

                                                 
1
 Είναι το πρώτο συνέδριο των επιθεωρητών από το 1895, όταν με το νόμο ΒΤΜΘ΄ ιδρύθηκε ο 

θεσμός των επιθεωρητών της Δημοτικής εκπαίδευσης (βλ. Δ.Ε.Ο. τ. Η΄ , σ. 155). 
2 Τα μαθήματα για τους επιθεωρητές έγιναν σύμφωνα με το πρόγραμμα των τριών κύκλων, γλώσσας-

φιλολογίας-παιδαγωγικής, όπως είχαν γίνει και για το διδακτικό προσωπικό, από τους Δ. Λάμψα, Δ. 

Γεωργακάκη, Ι. Βαχαβιόλο, εκπαιδευτικό-φιλόλογο, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο από το 1911 (βλ.Α. 

Δημαρά, Εκπαιδευτικός Όμιλος Κατάλογος Μελών 1910-1927, σ.91), Ι. Χρυσάφη, τμηματάρχη του 

υπουργείου Παιδείας, και Σ. Ιασεμίδη, τμηματάρχη του υπουργείου Γεωργίας (βλ. Δ.Ε.Ο. τ. Η΄ , σ. 

154). 
3Τα θέματα των φροντιστηρίων είναι: 1.Τα Ψηλά βουνά , ανάλυση του έργου από πλευράς 

περιεχομένου, 2.οι νεοελληνικές δημοτικές παραδόσεις, κύριο βοήθημα Πολίτου, Νεοελληνικαί 

Παραδόσεις,  3.οι γραπτές συνθέσεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, βοήθημα Καλιάφα, Το 

μάθημα των συνθέσεων 4.το βιβλίο Γλώσσα και Ζωή του Ελ. Γιαννίδη, βοηθήματα Φ. Φωτιάδη, Το 

γλωσσικόν ζήτημα και η εκπαιδευτική μας αναγέννησις, και Α. Δελμούζου, Τρία χρόνια δάσκαλος, 5.Το 

λεξιλόγιο των νέων αναγνωστικών των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, 6.Ο Εθνικός 

Ύμνος στο Δημοτικό Σχολείο, βοηθήματα  Προλεγόμενα  Ι. Πολυλά στην έκδοση των ποιημάτων του 

Σολωμού και Προλεγόμενα Κ. Παλαμά στα έργα του Σολωμού, 7.Η ορθογραφία των νέων 

αναγνωστικών των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, βοήθημα Μ. Τριανταφυλλίδη, Η 

ορθογραφία μας (βλ. Δ.Ε.Ο. τ. Η΄ , σ. 154).  



ορθογραφίας καθώς και αναλυτικά προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης (Παπαρίζος, Χ., 

2004:156). Οι πρωτεργάτες του Εκπαιδευτικού Ομίλου επικεντρώνουν  τη μάχη στον 

εκπαιδευτικό θεσμό και αγωνίζονται να γίνει η ομιλούμενη ελληνική η γλώσσα του σχολείου. 

Η διαμάχη για τον καθορισμό της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται και θα διδάσκεται στα 

σχολεία εκδηλώθηκε επιπλέον και σαν ανταγωνισμός για την πρόσβαση σε στρατηγικές 

θέσεις σε σχέση με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Οι πρωτεργάτες του Εκπαιδευτικού Ομίλου, πριν ακόμα ιδρυθεί ο Εκπαιδευτικός 

Όμιλος, τον Μάρτιο του 1910, υπογράφουν ως Εφορία του Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου 

μια εγκύκλιο στην οποία ασκούν αυστηρή κριτική στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα και 

προσδιορίζουν τον σκοπό της δημοτικής παιδείας ως εξής «να ετοιμάσει τον άνθρωπο ώστε 

να μπορεί να ζήσει τη σημερινή ζωή, παρέχοντας χρήσιμες για τη ζωή γνώσεις, γυμνάζοντας  

το σώμα του, μορφώνοντας το χαρακτήρα του και καθιστώντας το μυαλό του ικανό να 

σκέπτεται.» (Δ.Ε.Ο. τ. Α΄ σ. 3). Επισημαίνουν την ανάγκη να αποδειχθεί πειραματικά το 

κατάλληλο πρόγραμμα, η μέθοδος και τα βιβλία για να εκπληρώσει το δημοτικό νεοελληνικό 

σχολείο τον σκοπό του ενώ τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία και ο ρόλος της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας στην πειραματική αυτή προσπάθεια. Ακόμη επισημαίνεται ότι το κύριο βάρος 

της κίνησης θα πρέπει να τεθεί προς την ανώτερη εκπαίδευση και όχι προς την κατώτερη γιατί 

από την ανώτερη εκπαίδευση θα προκύψει ο πολύ μορφωμένος δάσκαλος και η καλά 

σκεφτόμενη κοινωνία. 

 Αρθρογράφος του Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου διατυπώνει και αποδίδει με 

ιδιαίτερα αυστηρό τόνο την κρίση της παιδείας και της κοινωνίας αλλά και την πρόταση για 

το ξεπέρασμά της ως εξής : «όπως κατήντησεν η μέση εκπαίδευσίς μας, τυπική μάλλον παρά 

ουσιαστική, φέρει τα ίδια αποτελέσματα και είναι προσιτή και εις τους μετριωτάτους ακόμη, 

ενώ η ευκολία της ανωτάτης εκπαιδεύσεως προσείλκυσε πολλούς αναξίους και εγέννησεν εις 

την κοινωνίαν την κακήν τάσιν της ψευδούς κοινωνικής θέσεως… πολλοί φροντίζουν δια 

ποικίλων πιέσεων και αθεμίτων μέσων να συσσωρεύσουν τίτλους, των οποίων δεν είναι άξιοι, 

δια των οποίων καταστρέφουν το έργον άλλων … άνθρωποι των γραμμάτων πρέπει να 

γίνονται οι άξιοι, οι οποίοι ολιγότεροι, αλλά καλύτεροι, θα εκτελώσι καλύτερον τον 

προορισμόν των. Των δε άλλων το πνεύμα θα τραπεί και πάλιν  προς τους πρακτικούς 

κλάδους, εις τους οποίους τόσον υπελείφθημεν, και οι οποίοι υποστηριζόμενοι υπό των 

καταλλήλων εγκαταστάσεων θα δώσωσι τα νεύρα εις την πολιτείαν μας» (Δ.Ε.Ο. τ. Α΄, σ. 60). 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, (1911-1924),  Αθήνα  

Δημαρά Α., Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Τεκμήρια ιστορίας, τόμος Α΄(1821-1894), τόμος  

Β΄(1895-1967), Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Ερμής, Αθήνα 1973 και 1974. 

Δημαρά Α., Εκπαιδευτικός Όμιλος Κατάλογος μελών 1910-1927, Εταιρεία Σπουδών 

Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1994 

Hill J. E. and Kerber A., (1967) Models, Methods, and Analytical Procedures in Educational 

Research, Wayne State University Press, Detroit 

Ματθαίου Δ. (2007) "'Τάσεις' στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Η 

μεταλλαγή ενός εργαλείου ανάλυσης σε μέσο χειραγώγησης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής", Αθήνα 2007 

Μπουζάκη Σ., (1999) Νεοελληνική εκπαίδευση 1821-1998, Ε΄ έκδοση, Gutenberg, Αθήνα 

1999 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2008) Έρευνα Π.Ι. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των  

Εκπαιδευτικών, Α. Ζουγανέλη, Κ. Καφετζόπουλος, Ε. Σοφού, Β. Τσάφος 

Παπαρίζου Χ. Α., (2004) Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία, Gutenberg, 

Γλωσσολογική Βιβλιοθήκη 12, Αθήνα 2004 

Παπαναστασίου Α.,  Μελέτες, λόγοι, άρθρα, επιμέλεια Ξ. Λευκοπαρίδης, Αθήνα 1957 

Ρογάρη Γ. Π., Αλέξανδρος Παπαναστασίου Η συμβολή ενός πολιτικού άνδρα στην εκπαίδευση, 

Αθήνα 2002 

 



Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΛ) ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΤΥΠΟ 

(1983-1990) 

Αθηνά ΒΟΡΡΙΣΗ 

 

Η εργασία αναφέρεται στην παρουσία του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), κατά τη 
διάρκεια των πρώτων ετών λειτουργίας του, στον Τύπο της εποχής. Ειδικότερα μελετώνται οι 
αθηναϊκές εφημερίδες: Η Αυγή, Το Βήμα, Η Καθημερινή και Τα Νέα. Μέσα από τη σχετική 
αρθρογραφία αναδεικνύονται θέματα τα οποία αφορούν στην ίδρυση του θεσμού των ΕΠΛ, στη 
λειτουργία του, στο αίτημα για την καθιέρωση (γενίκευσή του), στα βιβλία του, στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το σχολείο, στην πρόσβαση των μαθητών του στα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ, στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τη λειτουργία του και τέλος 
παρουσιάζεται η αναφορά των εφημερίδων στην κατάργηση του συγκεκριμένου σχολείου. Η 
εργασία τεκμηριώνεται με την παρουσίαση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων από την 
αρθρογραφία των παραπάνω εφημερίδων.    

The essay refers to the presence of the Greek Comprehensive - Multifarious School in Greek  
Press in its contemporary Press during the first years of its operation. Specifically, the following 
Athens-based newspapers are studied: Avgi, Vima, Kathimerini and Nea. Through the relevant 
articles several issues emerge regarding the foundation of the institution of the  Comprehensive - 
Multifarious School, its operation, the appeal for its establishment (its generalization), its books, 
the cultural events that have taken place within it, the access of its student to State Universities 
and Technical Educational Institutes, the problems that arose during its operation and finally, 
newspapers’ reports on the abolition of the particular school are presented. The essay is 
substantiated through the presentation of quantitative and qualitative data from the articles of the 
aforementioned newspapers.  

 

«Tο αγάπησε η κοινωνία και το 
γκρέμισε το πολιτικό σύστημα.»1 

Η περίοδος της μεταπολίτευσης αποτελεί πλέον τμήμα της σύγχρονης ιστορίας και 
χαρακτηρίζεται από πολλές αλλαγές σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Μεταβάλλεται η 
πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα, ενώ παράλληλα συμβαίνουν εξαιρετικά σημαντικές 
αλλαγές στην εκπαίδευση οι οποίες ανοίγουν το δρόμο για μία σειρά εκπαιδευτικών  
μεταρρυθμίσεων που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής.  

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Γεωργίου Ράλλη, υπουργού παιδείας της κυβέρνησης 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή μεταξύ των άλλων ανοίγει το δρόμο για την  εφαρμογή της 
δημοτικής γλώσσας, της ζωντανής γλώσσας του λαού, που καθιερώνεται ως επίσημη γλώσσα του 
                                                            
1 Κώστας Ν. Τσιαντής, Συνέντευξη για το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ) στις 27 Ιουνίου 2011. 



κράτους, όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και σε όλο το δημόσιο βίο. Η επόμενη κυβέρνηση 
(1981) με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση 
και ψηφίζει,  το νόμο 15662 για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Στον παραπάνω νόμο ο οποίος ψηφίστηκε το 1985, εμπεριέχεται η ίδρυση του Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ). Πρόκειται για ένα θεσμό που εξασφαλίζει την οργανική σύνδεση 
της γενικής και της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,  παρέχει ευκαιρίες σε όλους τους 
μαθητές για τη σύμμετρη ανάπτυξη των ικανοτήτων και την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και 
δεξιοτήτων τους, για την συμμετοχή τους στην παραγωγή και την ανάπτυξη της χώρας, όπως 
ακριβώς αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του νόμου3. 

Η έναρξη λειτουργίας τού θεσμού πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 1984-85.  
Δεκατέσσερα  (14) πολυκλαδικά λύκεια, διάσπαρτα σε όλη τη χώρα4 λειτούργησαν με προοπτική 
να πολλαπλασιαστούν και σιγά-σιγά να αντικαταστήσουν όλα τα σχολεία της δεύτερης βαθμίδας 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Το σχολικό έτος 1993-94 ο αριθμός των πολυκλαδικών λυκείων 
ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25), ενώ μετά την αξιολόγηση τού θεσμού, χωρίς να 
ανατροφοδοτηθεί,   καταργείται. Αυτό συνέβη μέσω μιας νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 
υπουργού παιδείας Γεράσιμου Αρσένη5  επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ  με πρωθυπουργό τον Κώστα 
Σημίτη. Με την τελευταία αυτή μεταρρύθμιση που εφαρμόστηκε από το σχολικό έτος 1997-98 
καταργείται6 το πολυκλαδικό λύκειο.  

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πολυκλαδικών λυκείων η παρουσία τους στον Τύπο 
είναι διαρκής και έντονη. Αναδεικνύονται, όπως θα φανεί παρακάτω, διάφορα θέματα που 
απασχολούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, προβάλλονται τα νέα βιβλία, τα 

                                                            
2 Βλ. Νόμος Πλαίσιο,  Εισηγητική Έκθεση του σχεδίου νόμου «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρ. 7, «Ενιαία πολυκλαδικά λύκεια», ΥΠΕΠΘ., 
ΟΕΔΒ, σ. 23-25. 

3 Βλ. ί.μ. 

4 Ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο, ενημερωτικό έντυπο, εκδ. ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1994, σ. 25. 

5 Βλ. Σήφη Μπουζάκη, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1974 – 2000) ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.Συγκλίσεις, Αποκλίσεις, προοπτικές, http://www.alba.edu.gr/uploads/Bouzakis.pdf, 
στις 25 Μαΐου 2014. 

6Βλ. Γεωργιάδης Νίκος, Διαμόρφωση και Εφαρμογή της Κρατικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Η περίπτωση 
του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), διδακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ, 2001. Βλ. επίσης Κωττούλα 
Μαρία, Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο: Μια καινοτομία από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών,  Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998. Βλ. και Pigiaki Kalliope, Effecting Change in Education: The 
Introduction of Comprehensive Lyceum  in Greece – A Case Study, University of  Southampton, στο  
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/11636#page/6/mode/2up, από 27- 3-2000.Βλ. επίσης Samouilidi, 
Maria, Evaluation of the organizational effectiveness of the Integrated Multifarious Lyceum in Greece: A 
process approach, University of Hall, May, 1995. Βλ. και Βορρίση Αθηνά, Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο 
(ΕΠΛ): Ένας Σταθμός στην Ιστορία του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος, διδακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ, 
2013. 



προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, όπως το κτηριακό, ενώ παρατηρούμε ότι το αίτημα 
για γενίκευση του θεσμού αυτού στη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι 
συνεχές. Ένας τομέας που φαίνεται να προβάλλεται ιδιαίτερα και διεκδικεί θέση στα  δρώμενα 
των τοπικών κοινωνιών, είναι οι πολιτιστικές δραστηριότητες των πολυκλαδικών. Αυτές 
προβάλλονται σε ειδική στήλη κυρίως στην εφημερίδα Τα Νέα και παράλληλα αποτελούν 
αφορμή για επαινετικά δημοσιεύματα – άρθρα σχετικά με τον  τρόπο λειτουργίας των 
πολυκλαδικών λυκείων.  

Στην παρούσα εργασία ερευνάται, μέσω της ιστορικής έρευνας, της ανάλυσης 
περιεχομένου και της ποσοτικής έρευνας η θεματολογία που αναφέρεται στο ενιαίο πολυκλαδικό 
λύκειο (ΕΠΛ),  ανά έτος και εφημερίδα. Έχουν επιλεγεί έντυπα με αποκλίνουσα πολιτική χροιά 
προκειμένου να διαμορφωθεί μια αντικειμενική εικόνα  στον αναγνώστη για τη λειτουργία του 
σχολείου μέσα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τον Τύπο κατά την περίοδο της πρώτης 
δεκαετίας  λειτουργίας του θεσμού. Τα στοιχεία παρατίθενται με χρονολογική σειρά και 
αντλούνται, όπως άλλωστε αναφέρεται, από τις εφημερίδες: Η Αυγή, Το Βήμα, Η Καθημερινή και 
Τα Νέα. 

Το 1983 είναι το έτος προετοιμασίας του θεσμού και μόνο δύο από τις τέσσερις 
προαναφερθείσες εφημερίδες δημοσιεύουν ειδήσεις για το νέο θεσμό που προετοιμάζει η 
κυβέρνηση.  Συγκεκριμένα, η εφημερίδα Το Βήμα, παρουσιάζει συνέντευξη του υφυπουργού 
παιδείας Πέτρου Μώραλη ο οποίος δίνει πληροφορίες για το σχολείο. Αναφέρει μεταξύ των 
άλλων «… δε νομίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε σε πλήρη επικράτησή του…». Παράλληλα, το 
ίδιο έτος η εφημερίδα Τα Νέα σε μια σειρά δημοσιευμάτων ανακοινώνει την επικείμενη 
λειτουργία του ΕΠΛ, μιλάει για το ρόλο της Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) η οποία έχει την ευθύνη για 
τη λειτουργία των σχολείων, πληροφορεί για το ρόλο του σχολείου και τονίζει ότι σε αυτό θα 
δίνονται ίσες ευκαιρίες στους μαθητές ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Δημοσιεύεται επίσης 
αίτημα των κατοίκων της περιοχής Παλλήνης της Αττικής για λειτουργία πολυκλαδικού σχολείου 
στην περιοχή τους. Διαβάζουμε ακόμη την εισήγηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Γεωπόνων για 
την κατανομή των ωρών διδασκαλίας της σχετικής ειδικότητας στα πολυκλαδικά λύκεια.  

Την επόμενη χρονιά (1984) η εφημερίδα  Αυγή πληροφορεί τους αναγνώστες της για τη 
λειτουργία του θεσμού, παρουσιάζει το αίτημα των μαθητών Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΤΕΛ), ζητούν  να είναι μοναδικός τύπος λυκείου το ΕΠΛ, ο υπουργός παιδείας Απόστολος 
Κακλαμάνης καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους συνδικαλιστικούς φορείς να συμβάλουν στην 
επιτυχία του ΕΠΛ. 

Σειρά δημοσιευμάτων το ίδιο έτος στην εφημερίδα Το Βήμα, μας πληροφορούν για τα  
δεκατέσσερα (14) πρώτα ΕΠΛ που θα λειτουργήσουν από 1.9.84 και στο άμεσο μέλλον θα 
συνυπάρξουν με τα Γενικά Λύκεια (ΓΛ) και τα ΤΕΛ, αναφέρεται ο τρόπος εγγραφής των 
μαθητών και τα νέα βιβλία, ενώ σε πορεία μαθητών, που προβάλλει η εφημερίδα, ακούγεται το 
σύνθημα  «Ενιαίο Λύκειο Πολυκλαδικό». Η Καθημερινή7 δημοσιεύει το προσχέδιο νόμου για την 
αναμόρφωση στη δομή της Γενικής Εκπαίδευσης  δίνοντας έμφαση στην ίδρυση,  ενός νέου 

                                                            
7Βλ. ενδεικτικά εφ. Η Καθημερινή, 20 Ιαν. 1984. 



σχολείου, ενός  θεσμού μέσω του οποίου επιχειρείται να δοθούν ίσες ευκαιρίες στους μαθητές 
για τη σύμμετρη ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.  

Στην εφημερίδα Τα Νέα κατά τη διάρκεια του έτους 1984 σε είκοσι τρεις συνολικά 
αναφορές παρουσιάζεται η εξής θεματολογία: Τέσσερα διαφορετικά δημοσιεύματα μιλούν για τη 
δομή του ΕΠΛ, αναφέρονται τα 14 νέα σχολεία σε όλη τη χώρα και ο ευρύτερος κοινωνικός 
στόχος που επιδιώκεται με την ίδρυση του ΕΠΛ ο οποίος είναι να καταργηθεί η κοινωνική 
διάκριση ανάμεσα στην πνευματική και τη χειρωνακτική εργασία. Προβάλλεται η άποψη της 
ΟΛΜΕ, υπέρ της καθιέρωσης του ΕΠΛ ως μοναδικού τύπου λυκείου. Το ίδιο αίτημα 
επαναλαμβάνεται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων - μαθητών8. Παρουσιάζονται τα νέα 
μαθήματα και τα νέα βιβλία του πολυκλαδικού, ο συντονιστής της ΟΕ, Αλέκος Καλοφωλιάς 
μιλάει γι’ αυτά. Στη σελίδα της εφημερίδας που αναγράφεται το πρόγραμμα της τηλεόρασης 
αναφέρεται προγραμματισμένη ενημέρωση για το ΕΠΛ.  

Για πρώτη φορά εμφανίζεται η διαμαρτυρία των καθηγητών και μαθητών ΤΕΛ οι οποίοι 
μιλούν για υποβάθμιση του πτυχίου τους και ζητούν την ισοτιμία του  με αυτό του πολυκλαδικού 
(Β. Αθανασόπουλος-ΚΕΤΕ Ζωγράφου)9. Ακολουθούν διαμαρτυρίες για σοβαρά κτηριακά 
προβλήματα στο ΕΠΛ Πειραιά και Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Αλέξης Δημαράς σε άρθρο του 
παρουσιάζοντας τα θετικά σημεία του πολυκλαδικού γράφει χαρακτηριστικά: «Ας τα αφήσουμε 
να αναπνεύσουν μήπως φτάσει έτσι κάποτε η νέα πνοή στα σχολεία μας»10.   

Η εφημερίδα Αυγή το έτος 1985 παρουσιάζει τη θεσμοθέτηση του σχολείου11, ενώ τον 
Αύγουστο του ίδιου έτους πληροφορεί τους αναγνώστες, με αφορμή το συνέδριο της 
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) για τα 20 ΕΠΛ που θα λειτουργήσουν από το 
Σεπτέμβρη και τα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους καθηγητές  των ΕΠΛ12.  Στη διάρκεια όλου 
του έτους, αυτό που αξίζει να προσέξει κανείς είναι η αναφορές στα αιτήματα φορέων (ΟΛΜΕ 
και ΟΛΤΕ13) για  γενίκευση του πολυκλαδικού ως μοναδικού τύπου λυκείου (μετράμε τέσσερις 
αναφορές του συγκεκριμένου αιτήματος).  Σημειώνεται ότι ένα ακόμη αίτημα της ΟΛΤΕ  είναι ο 
μη προσδιορισμός της δομής του ΕΠΛ στο σχετικό νόμο, ζητά αυτό να γίνει με προεδρικό 
διάταγμα αργότερα. 

Στο Βήμα, το ίδιο έτος βρίσκουμε τις εξής αναφορές για το θέμα: Το νέο μάθημα της 
Πληροφορικής διδάσκεται στα ΕΠΛ, δημιουργούνται τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) 
για την άσκηση των μαθητών, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη από τον υφυπουργό παιδείας Πέτρο 
Μώραλη για σταδιακή επέκταση του θεσμού, αφού μελετηθεί. Αναφέρεται το σχόλιο της 
Ελευθεροτυπίας για «φτωχά στοιχεία» του ΕΠΛ ως προς τον τεχνολογικό εξοπλισμό.  Το ΚΚΕ 
                                                            
8 Βλ. εφ. Τα Νέα, 10 Οκτ. 1984. 

9 Βλ. εφ. Τα Νέα, 10 Οκτ. 1984. 

10Βλ. εφ. Τα Νέα, 18 Σεπτ. 1984. 

11Εφ. Η Αυγή, 6 Φεβρ. 1985. 

12Εφ. Η Αυγή, 22 Αυγούστου 1985. 

13Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής (Επαγγελματικής) Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕ ή ΟΛΤΕΕ) 



μέσω της εκπροσώπου του, Μαρίας Δαμανάκη μιλάει για τη μη θέσπιση του ΕΠΛ ως μοναδικού 
τύπου λυκείου και τονίζει τη διάκριση που υπάρχει μεταξύ των μαθητών Γενικού Λυκείου (ΓΛ), 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) και ΕΠΛ. Το ίδιο αίτημα επαναλαμβάνεται από την 
πλευρά των καθηγητών και στη συνέχεια βλέπουμε δημοσίευμα που χαρακτηρίζει το ΕΠΛ 
«ελπιδοφόρα» καινοτομία στην εκπαίδευση. Είκοσι ένα (21) στρέμματα αναφέρεται ότι 
διατέθηκαν για τη δημιουργία του ΕΠΛ και ΚΕΤΕ στην Αίγινα, παρουσιάζονται και εδώ  τα έξι14 
νέα ΕΠΛ που θα λειτουργήσουν από τη νέα σχολική χρονιά. Η εφημερίδα συνεχίζει με 
αρθρογραφία η οποία ασχολείται με το νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση και τη συζήτησή του 
στη Βουλή,  όπου το ΚΚΕ δια της εκπροσώπου του Μαρίας Δαμανάκη δηλώνει ότι τάσσεται 
κατά του νομοσχεδίου, γιατί, όπως λέει, δεν κατοχυρώνει το ΕΠΛ15. Αναδεικνύεται ακόμη 
απάντηση του υπουργού στους καθηγητές οι οποίοι ζητούν γενίκευση του θεσμού. Ο υπουργός 
απαντά ότι δεν μπορεί να γενικευθεί το ΕΠΛ, γιατί πρέπει να επεκταθεί η πειραματική λειτουργία 
του. Σε άλλο άρθρο τονίζεται ότι ο νέος νόμος θα ισχύσει και στην ιδιωτική εκπαίδευση, εκτός 
του άρθρου που αναφέρεται στα πολυκλαδικά λύκεια. Σε δημοσίευμα που ακολουθεί ο  Κώστας 
Μπαλάσκας, μέλος της ΟΕ του ΕΠΛ απαντά σε ερώτηση για το βιβλίο των Αρχαίων Ελληνικών 
της πρώτης τάξης του ΕΠΛ. 

Η Ήρα Βαλσαμάκη στην Καθημερινή μιλάει για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 
Γεωργίου Ράλλη με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου του 
ΠΑΣΟΚ. Εκφράζει την άποψη ότι σκόπιμα αυτό συζητείται κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου στη Βουλή, προκειμένου να μην προκαλέσει αντιδράσεις, ισχυρίζεται ότι τα θέματα της 
παιδείας είναι εθνικά και όχι κομματικά. Για το θεσμό του ΕΠΛ λέει ότι δεν μπορεί κανείς να 
έχει αντίρρηση για την πειραματική λειτουργία ενός τέτοιου θεσμού, επισημαίνοντας συγχρόνως 
την δημιουργία δεκάδων ΕΠΛ χωρίς να μελετηθούν τα αποτελέσματα από την ίδρυση των 
πρώτων. Προβάλλονται ακόμη οι ειδήσεις  για την ψήφιση του εκπαιδευτικού νόμου από το 
ΠΑΣΟΚ,  η ισχύς του και στην ιδιωτική εκπαίδευση (εκτός του άρθρου που αναφέρεται στα 
ΕΠΛ), ενώ αναδεικνύεται η είδηση ότι τα πολυκλαδικά ιδρύονται σταδιακά ανάλογα με τις 
γεωγραφικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές ανάγκες και κοινωνικές συνθήκες16. 

Στην εφημερίδα Τα Νέα του ίδιου έτους διακρίνουμε θετικά σχόλια  προς την  κυβέρνηση, 
που αφορούν στην ίδρυση και  λειτουργία  των ΕΠΛ. Μιλούν για τη βελτίωση της εκπαίδευσης 
και την άρση της αδικίας.  Επισημαίνεται η ίδρυση των ΣΕΚ και ΣΕ για να εξυπηρετηθούν οι  
ανάγκες των ΕΠΛ,  αλλά και των άλλων λυκείων, αναφέρεται μάλιστα η πρόσληψη τεχνιτών για 
τη συντήρηση των σχολικών αυτών εργαστηρίων. Αγορά βιβλίων και οργάνωση βιβλιοθηκών σε 
όλα τα σχολεία ανακοινώνει η εφημερίδα, ενώ μας πληροφορεί ότι στα ΕΠΛ λειτουργούν 
δεκατέσσερις βιβλιοθήκες. Προβάλλεται το αίτημα για ένα μόνο λύκειο, το πολυκλαδικό από 
τους μαθητές (τρεις φορές και δύο από τους καθηγητές) και προτείνεται η γενίκευσή του 
μελλοντικά από τον αρθρογράφο Νίκο Κλαουδάτο17. Το ΚΚΕ καλεί σε απεργιακές 
                                                            
14Τα νέα ΕΠΛ που προστίθενται στα 14 που ήδη λειτουργούν είναι στις περιοχές: Δράμα, Έδεσσα, 
Τρίκαλα, Καρδίτσα, Χανιά και Κορυδαλλό. 

15Βλ. εφ. Το Βήμα, 28 Αυγούστου 1985. 

16Βλ. εφ. Η Καθημερινή 15 Αυγ. και 5 Σεπτ. 1985. 

17Βλ. ενδεικτικά εφ. Τα Νέα, 26 Μαρτ. 1985. 



κινητοποιήσεις, διαμαρτύρεται και προβάλλει την «απαγόρευση» ίδρυσης ΕΠΛ από την ιδιωτική 
εκπαίδευση18. Διαβάζουμε για την οικολογική ομάδα του ΕΠΛ Ρεθύμνου και την εκδήλωση που 
οργάνωσε με θέμα «Η ρύπανση στο Ρέθυμνο». Ο υπουργός παιδείας Απόστολος Κακλαμάνης 
δηλώνει ότι την επόμενη διετία τα ΕΠΛ θα γίνουν 40 και διαψεύδει τις φήμες ότι το νέο σχολείο 
είναι αποτέλεσμα «επέμβασης» ξένων φορέων ή οργανισμών. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στην Αθήνα σε συνεργασία με το ΕΠΛ Αθήνας και το ΓΛ οργάνωσαν σεμινάριο 
εφαρμογής της Πληροφορικής στην εκπαίδευση με τη συνδρομή γάλλων εκπαιδευτικών. Το ΕΠΛ 
Νέας Φιλαδέλφειας ανακοινώνει τις πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις του που θα ξεκινήσουν 
με εγκαίνια έκθεσης στις 10.5.1985. 

Βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος λειτουργίας του ΕΠΛ (1986) και η Αυγή πληροφορεί τους 
αναγνώστες της για την αποφοίτηση των πρώτων μαθητών το σχολικό έτος 1986-87. Παράλληλα 
περιγράφονται οι καταλήψεις και επεκτείνονται οι κινητοποιήσεις στα πολυκλαδικά όλης της 
χώρας. Οι μαθητές ζητούν να γενικευθεί ο θεσμός, να ρυθμιστεί το θέμα της πρόσβασης των 
αποφοίτων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και να ξεκινήσει η λειτουργία των τμημάτων ειδίκευσης. Επίσης 
παρουσιάζονται οι καταλήψεις στα ΕΠΛ της Ηλιούπολης, του Πειραιά και η συμμετοχή του ΕΠΛ 
Αιγάλεω σε αυτές. Τα συγκεκριμένα σχολεία αντιμετωπίζουν στεγαστικό πρόβλημα και έλλειψη 
καθηγητών19. Ο σύλλογος γονέων συμπαρίσταται στους μαθητές και συνεδριάζει παράλληλα. Με 
επόμενο άρθρο η εφημερίδα μάς πληροφορεί για την πορεία διαμαρτυρίας 5.000 περίπου 
μαθητών (17.12.86) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΛΜΕ-ΟΛΤΕΕ-ΔΟΕ-ΟΙΕΛΕ στις 
18.12.86 καθώς επίσης για τη διαμεσολάβηση του νομάρχη Αττικής  ώστε να συμβάλει στην 
επίλυση των προβλημάτων. Κατόπιν παρουσιάζονται και άλλα αιτήματα όπως μείωση εισακτέων 
και αύξηση δαπανών για την παιδεία. Ανακοινώνεται λίγο αργότερα το συνέδριο των ΕΠΛ για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία ανά περιοχή. 

Στην αρθρογραφία της εφημερίδας Το Βήμα  για το έτος 1986 βλέπουμε, στη στήλη του 
προγράμματος της τηλεόρασης, την προβολή συζήτησης που πρόκειται να γίνει για το ΕΠΛ στο 
πλαίσιο της εκπομπής Εκπαιδευτική Τηλεόραση. Δημοσιεύονται: τα θετικά σχόλια για την 
εφαρμογή της δεύτερης ξένης γλώσσας στα ΕΠΛ, το σχόλιο του πρώην προέδρου της ΟΛΜΕ 
Χρήστου Μιχαλέ ο οποίος βλέπει ως θετικό το θέμα της καθιέρωσης του ΕΠΛ, την αναφορά στο 
ποσόν που θα δαπανηθεί για τα υπάρχοντα ΕΠΛ (216 εκατομμύρια δρχ.), τα προβλήματα τα 
οποία εμφανίζονται στα ΕΠΛ και προκαλούν τις καταλήψεις καθώς και την αλλαγή του 
υπουργού παιδείας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους μαθητές οι οποίοι έχουν πάρει 
υποσχέσεις για λύση των προβλημάτων τους. Δημοσιεύματα επαναλαμβάνουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα σχολεία: το κτηριακό, την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
αποφοίτων κλάδων-τμημάτων ειδίκευσης από το σχολικό έτος 1986-8, την έλλειψη βιβλίων από 
τη Γ΄ ΕΠΛ20. Τέλος, ο Νίκος Δήμου σε άρθρο του μας καλεί να ακούσουμε τους νέους στις 
καταλήψεις και σχολιάζει ως «φενάκη» την εξέλιξη του πολυκλαδικού. 

                                                            
18Βλ. εφ. Τα Νέα, 30 Μαρ. 1985. 

19Βλ. εφ. Η Αυγή, 11 Δεκ. 1986. 

20 Συλβάνας Ράπτη, «Γιατί οι καταλήψεις στα Πολυκλαδικά Λύκεια;», εφ. Το Βήμα, 14 Δεκ. 1986. 



Σε άρθρο της Καθημερινής η αρθρογράφος Ήρα Βαλσαμάκη προτείνει αντικατάσταση 
κάποιων βιβλίων του ΕΠΛ, όπως αυτό του μαθήματος της οικονομίας, γιατί «…διαστρεβλώνουν 
την πραγματικότητα υπέρ συγκεκριμένης μονομερούς ιδεολογικής αντίληψης», όπως ακριβώς 
αναφέρει.   

Η εφημερίδα Τα Νέα το ίδιο έτος (1986) πληροφορεί ότι οι σπουδαστές ζητούν την 
καθιέρωση του ΕΠΛ για να συμβάλει στην άρση της υποτίμησης της τεχνικής εκπαίδευσης και 
της χειρωνακτικής εργασίας, επειδή όπως λέει ανταποκρίνεται στην ανάγκη για νέα σύνθεση 
γνώσεων. Δίνονται πληροφορίες για το έτος εξειδίκευσης που θα λειτουργήσει από το σχολικό 
έτος 1987-88, αλλά θα προηγηθεί στη Γ΄ τάξη ΕΠΛ η διδασκαλία της πληροφορικής (20 
ώρες/εβδομάδα το 1986-87). Ο υφυπουργός πολιτισμού Γ.Α. Παπανδρέου επισκέπτεται τους 
μαθητές  του ΕΠΛ Αιγάλεω που βρίσκονται σε κατάληψη. Προβάλλονται επίσης τα προαιρετικά 
μαθήματα στα ΕΠΛ (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ρωσικά, θέατρο, μουσική, ζωγραφική, 
ξυλογλυπτική κ.ά.).  

Στο πλαίσιο της προβολής του νέου νόμου (1566) αναφέρονται: η λειτουργία των 
μαθητικών κοινοτήτων, οι σχολικοί συνεταιρισμοί και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Ο 
Απόστολος Κακλαμάνης εγκαινιάζει τα διδακτήρια του ΕΠΛ στα Χανιά. Συγχρόνως διαβάζουμε 
σε επιστολή γονέα την επισήμανση ότι δεν υπάρχουν κενές θέσεις στα ΕΠΛ για εγγραφή 
μαθητών. Η συντονιστική επιτροπή του συλλόγου γονέων των ΕΠΛ δηλώνει, έλλειψη χώρου-
αιθουσών στα ΕΠΛ-τα εργαστήρια δεν επαρκούν. Προβάλλονται: η πορεία διαμαρτυρίας και η 
κατάληψη μαθητών στο ΕΠΛ Πειραιά με αιτήματα τα βιβλία, τους υπολογιστές και τις αίθουσες 
για διδασκαλία. Στην ίδια εφημερίδα παρατηρούμε στο πρόγραμμα για την τηλεόραση,  εκπομπή 
- παρουσίαση του ΕΠΛ. Σε άλλο δημοσίευμα τονίζεται διαμαρτυρία μαθητών στο ΕΠΛ Χανίων, 
οι μαθητές διαμαρτύρονται εναντίον του νομάρχη ο οποίος στη θέση του επιστάτη προσέλαβε 
«αγροφύλακα». Διαβάζουμε αναφορά στην έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΕΠΛ 
Ηλιούπολης με αφιέρωμα στην Κύπρο. Η εφημερίδα συνεχίζει με προβολή των κινητοποιήσεων 
των μαθητών, ενώ υπουργός παιδείας έχει αναλάβει ο Αντώνης Τρίτσης. Σε συνέντευξη των 
μαθητών στο υπό κατάληψη ΕΠΛ Αμπελοκήπων δηλώνεται ότι θα γίνουν μαθήματα κατά τη 
διάρκεια της κατάληψης από φοιτητές και καθηγητές του πανεπιστημίου. Οι μαθητές δηλώνουν 
ότι ελέγχουν την κατάληψη και η δημοσιογράφος Συλβάνα Ράπτη παρατηρεί ότι απουσιάζει «η 
κομματική ομπρέλα» από αυτή την κατάληψη. Παράλληλα οι γονείς σχολιάζουν την αλαζονική 
συμπεριφορά του Αντώνη Τρίτση. Επιτροπή μαθητών ΕΠΛ από όλη τη χώρα  προωθούν 
αιτήματα μαθητών ΕΠΛ από όλα τα πολυκλαδικά: 1. Να καθοριστεί το ποσοστό εισακτέων σε 
ΑΕΙ-ΤΕΙ.  2. Να ενσωματωθεί στα χρόνια του ΕΠΛ ο τέταρτος χρόνος ειδίκευσης, 3. Να μην 
υπαχθούν τα τμήματα ΕΠΛ στα ΣΕΚ. 4. Να δοθούν το συντομότερο δυνατό βιβλία στους 
μαθητές21. 

Τα Νέα κλείνουν τις αναφορές τους στα προβλήματα του ΕΠΛ για το έτος 1986 με τα 
αιτήματα της συντονιστικής επιτροπής ΕΠΛ  η οποία ανακοινώθηκε μετά από συνέδριο που έγινε 
στις 20 και 21 Δεκεμβρίου στο ΕΠΛ Κορυδαλλού. Ζητούν: 1.Κάθε σχολείο νέο να είναι 
πολυκλαδικό. 2. Να υπάρχει πλήρης κάλυψη των κλάδων από βιβλία. 3. Να καθοριστεί το 

                                                            
21Βλ. ενδεικτικά εφ. Τα Νέα, 22 Δεκ. 1986. 



ποσοστό εισαγωγής από κλάδους στα ΤΕΙ  4. Από την ερχόμενη σχολική χρονιά ο 4ος χρόνος 
ειδίκευσης να παρέχεται κατά τη διάρκεια των τριών ετών φοίτησης στο ΕΠΛ.  

Το έτος 1987 επαναλαμβάνονται κάποια από τα αιτήματα των προηγούμενων ετών. 
Παρατηρούμε ότι καθίσταται πάγιο το αίτημα για γενίκευση του θεσμού των ΕΠΛ στη δεύτερη 
βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μελετώντας τις σελίδες της εφημερίδας  Αυγή  
φαίνεται ότι επιπλέον λόγω των καταλήψεων οι μαθητές ζητούν να λυθεί το θέμα των απουσιών 
τους. Αναφέρονται ως «υπόλογοι» για τις καταλήψεις το ΚΚΕ  και η ΚΝΕ, ενώ αρνητική κριτική 
δέχεται ο υπουργός παιδείας Αντ. Τρίτσης ο οποίος αποχώρησε από τον προγραμματισμένο 
διάλογο με μαθητές του ΕΠΛ22. Σε επόμενο δημοσίευμά της η εφημερίδα πληροφορεί τους 
αναγνώστες για τη νομοθετική ρύθμιση της εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΛ στα ΑΕΙ και ΤΕΙ με 
τρόπο που να ισχύει ό,τι και στα ΤΕΛ (ποσοστό συμμετοχής χωρίς εξετάσεις)23. Το διαρκές 
αίτημα για ένα και μοναδικό σχολείο πολυκλαδικό προβάλλεται ως αίτημα των εκπαιδευτικών 
στη συγκέντρωσή τους, 8 Νοεμβρίου  του ίδιου έτους. 

Στην εφημερίδα Το Βήμα ο Σπ. Λιναρδάτος με αφορμή κινητοποιήσεις των νέων στη 
Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα (ΕΠΛ) και Κίνα, γράφει για μια «νέα πολιτική που διαφαίνεται». Ο 
Φάνης Ι. Κακριδής στις 15 Φεβρουαρίου προσπαθώντας να τονίσει την «πηγή του κακού» για τα 
προβλήματα στην εκπαίδευση και αναφερόμενος στην συνάντησή του με τους μαθητές των ΕΠΛ 
μιλάει για «…συγκλονιστική συνάντηση με τα συμβούλια των πολυκλαδικών…» που όπως 
αναφέρει «…δείχνει να ξεχάστηκε [το πολυκλαδικό] μέσα στο μεγάλο τσίρκο του 
ανασχηματισμού…». Την 1η Μαρτίου η εφημερίδα δημοσιεύει άρθρο του Δημήτρη Ζάννα, 
δικηγόρου από τη Θεσσαλονίκη ο οποίος μιλάει για «απόπειρα διαλόγου» του υπουργού με τους 
μαθητές ΕΠΛ και τη «φυγή του Αντ. Τρίτση» από την ΕΡΤ1. Στις 10 Μαΐου ο Φάνης Ι. Κακριδής 
τονίζει σε άρθρο του  το ρόλο των σχολικών βιβλιοθηκών, που σχεδίασε το ΚΕΜΕ, για τη θετική 
ανταπόκριση του υπουργού Απόστολου Κακλαμάνη και τις «αστοχίες» του υπουργού Αντ. 
Τρίτση ως προς την αγορά βιβλίων. Ο ίδιος αρθρογράφος συνεχίζει για τα πολυκλαδικά με 
αναφορές του στα βιβλία και τα μαθήματα του ΕΠΛ. Το μήνα Δεκέμβριο, προβάλλεται η 
μουσική εκδήλωση του ΕΠΛ Ηλιούπολης στη στήλη με τις εβδομαδιαίες εκδηλώσεις της 
εφημερίδας. 

Η Καθημερινή για το έτος 1987 μας δίνει μόνο μια αναφορά στο ΕΠΛ μέσα από το άρθρο 
του Γ. Ράλλη ο οποίος μιλάει για τα προβλήματα της εκπαίδευσης και λέει χαρακτηριστικά για το 
ΕΠΛ ότι «…είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός και είναι βέβαιο ότι το ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο 
δεν λύνει τα προβλήματα».24 

Το ίδιο έτος η εφημερίδα Τα Νέα προβάλλει τα εξής: Την προσπάθεια του υπουργού Αντ. 
Τρίτση για διάλογο με τους μαθητές των ΕΠΛ, τα αιτήματα των πολυκλαδικών, το αίτημα των 
σπουδαστών της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ οι οποίοι διαδηλώνουν έξω από το ΥΠΕΠΘ ζητώντας να 
καταργηθεί η «παρασχολή» ΠΑΤΕΣ και να υπάρχει ένα μόνο λύκειο, το πολυκλαδικό. Στο τέλος 

                                                            
22Βλ. εφ. Η Αυγή, 3 Φεβρ. 1987. 

23Βλ. εφ. Η Αυγή, 5 Ιουν. 1987. 

24 Γ. Ράλλη, «Ορθά τα μέτρα για την παιδεία αλλά ελλιπή», εφ. Η Καθημερινή, 21 Οκτ. 1987. 



Ιανουαρίου δημοσιεύεται από την Πανελλαδική συντονιστική επιτροπή των ΕΠΛ καταδικαστική 
απόφαση για τα μέλη της ΚΝΕ που δεν άφησαν να γίνει ο διάλογος με τον υπουργό παιδείας στο 
Δήμο Αθηναίων. Στις αρχές Φεβρουαρίου διατυπώνεται η άποψη της εφημερίδας ότι τα ΕΠΛ 
στρέφονται με κάθε τρόπο εναντίον του Αντ. Τρίτση και προτρέπει να μην του καταλογίζουν 
ευθύνες «για ό,τι δε φταίει». Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος σε άρθρο του αναφέρεται στην  
«εξαπάτηση από την πολιτεία» σχετικά με τα ΕΠΛ και κατηγορεί τα κόμματα για τον 
κομματισμό στα σχολεία. Η ίδια εφημερίδα στη στήλη για το πρόγραμμα της τηλεόρασης, 
ανακοινώνει τη συζήτηση που πρόκειται να γίνει στις 16 Φεβρουαρίου μεταξύ του υπουργού Αντ. 
Τρίτση και των μαθητών ΕΠΛ. Ακολουθεί και άλλη ανακοίνωση της εφημερίδας (16.2.87) για τη 
συζήτηση με τους προέδρους των δεκαπενταμελών συμβουλίων των έξι ΕΠΛ Αττικής, αφού έχει 
προηγηθεί η ματαίωση της συζήτησης για τα ΕΠΛ στο Δήμο Αθηναίων.25 Μετά την 
προγραμματισμένη συζήτηση στην ΕΡΤ1, η εφημερίδα σχολιάζει ότι ο υπουργός έδωσε λύση 
στις απουσίες των μαθητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των καταλήψεων. 
Παράλληλα μιλώντας για το μέλλον του ΕΠΛ ο υπουργός είπε ότι «δε θα είναι ο μόνος τύπος 
λυκείου στη χώρα μας», θα υπάρχει σε περιοχές που έχουν πάνω από 20.000 κατοίκους , μίλησε 
ακόμη για την υποδομή στα ΕΠΛ και δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν 
λειτουργήσει αρκετοί κλάδοι στα ΕΠΛ, όπως σχολιάζει η εφημερίδα. Στο τέλος Φεβρουαρίου η 
εφημερίδα παρουσιάζει έρευνα με τίτλο «Το εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει από … αρρυθμία» 
εδώ προβάλλεται το ΕΠΛ, ως λύση για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης. 
Εκδηλώσεις και «πρότυποι σχολικοί συνεταιρισμοί ΕΠΛ» καθώς και επιδόματα θέσεων για τους 
διευθυντές ΕΠΛ και ΤΕΛ ανακοινώνονται στο περιεχόμενο των επόμενων φύλλων της 
εφημερίδας. Βλέπουμε επίσης δημοσιεύματα για το διάλογο που δήθεν συνεχίζεται. Δηλώνουν 
αποχώρηση από αυτόν ο πρόεδρος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου και η διευθύντρια του ΕΠΛ 
Αθήνας,  η οποία  φανερά ενοχλημένη δηλώνει «διακωμώδηση του διαλόγου». Οι καταλήψεις 
και οι προσπάθειες για διάλογο συνεχίζονται, αλλά στις 2 Ιουνίου η εφημερίδα παρουσιάζει 
απόψεις και προτάσεις μαθητών που εντυπωσιάζουν τον αναγνώστη  για την ωριμότητά τους. Οι 
εκπαιδευτικοί ζητούν οργανικές θέσεις στα ΕΠΛ και ο Χρίστος Δούκας μιλάει για μια «τολμηρή 
εκπαιδευτική πολιτική» που θα υλοποιούνταν με την καθιέρωση του ΕΠΛ. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται και εδώ η αποχώρηση του υπουργού από την ΕΡΤ στις 31.8.87 στο διάλογο για 
την παιδεία, σχολιάζει μάλιστα ο αρθρογράφος, ότι ο υπουργός έφυγε αφού έδιωξε τους 
δημοσιογράφους. Στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, προβάλλεται η είδηση ότι το 
ΕΠΛ  έχει τους «κορυφαίους» στην ιατρική. Μια σειρά δημοσιευμάτων στην ίδια εφημερίδα από 
το τέλος Σεπτέμβρη μέχρι το τέλος περίπου Οκτώβρη αναφέρονται στις σοβαρές ελλείψεις των 
πολυκλαδικών (σε υποδομές και εκπαιδευτικούς). Χαρακτηριστικά διαβάζουμε για το ΕΠΛ 
Κορυδαλλού από όπου αποφοιτούν ειδικότητες πληροφορικής, αλλά η προμήθεια υπολογιστών 
έχει καθυστερήσει ένα έτος. Ο κύκλος δημοσιευμάτων για το πολυκλαδικό το 1987 στα Νέα 
κλείνει με την προβολή εκδήλωσης του ΕΠΛ Αθήνας για τη Διδώ Σωτηρίου στο Σπίτι της 
Κύπρου. μιλούν για  το έργο της ο Κώστας Μπαλάσκας, μέλος της ΟΕ των πολυκλαδικών και ο 
Κώστας Κοτζιούλας εκπαιδευτικός του πολυκλαδικού Αθήνας. 

Το έτος 1988 η εφημερίδα  Αυγή προβάλλει τις κινητοποιήσεις των μαθητών κυρίως των 
ΤΕΛ αναδεικνύοντας το υψηλό ποσοστό συμμετοχής των μαθητών σε αυτές. Οι μαθητές των 

                                                            
25«Ανοίγει τα χαρτιά του ο υπουργός παιδείας», εφ. Τα Νέα, 16 Φεβρ. 1987. 



ΤΕΛ  ζητούν να μην προηγούνται οι απόφοιτοι των ΕΠΛ στους διορισμούς στο δημόσιο τομέα 
έναντι των αποφοίτων των ΤΕΛ26, να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα ΤΕΙ σε ποσοστό 23.5 % οι 
μαθητές των ΤΕΛ, όχι μόνο για δύο χρόνια, αλλά και μετά. Διαβάζουμε επίσης μια ανακοίνωση 
της «Μαθητικής Αυτονομίας», όπως αποκαλείται, η οποία μιλάει για «κίνημα καταλήψεων» 
ΤΕΛ-ΤΕΣ-ΓΛ (όχι ΕΠΛ)27. Σε επόμενο δημοσίευμα28 διαβάζουμε ξανά για τις κινητοποιήσεις 
των ΤΕΛ με αίτημα την ισοτιμία των πτυχίων τους με αυτά του Γενικού Λυκείου και την 
κατάργηση του τέταρτου έτους ειδίκευσης στα ΕΠΛ. Με αφορμή το συνέδριο για την 
εκπαίδευση της Ε ΑΡ, βλέπουμε άρθρο του Δημήτρη Φύσσα, ιστορικού-φροντιστή όπου μεταξύ 
άλλων σχολιάζει θετικά το ΕΠΛ και αναρωτιέται: «…γιατί λοιπόν προτείνεται έτσι άσκεφτα η 
κατάργησή του; Ορθότερα θα ήταν μάλλον να πολλαπλασιαστούν [τα ΕΠΛ] και να 
λειτουργήσουν παράλληλα με τα άλλα, προσφερόμενα στην επιλογή των ενδιαφερομένων»29. Σε 
άρθρο που ακολουθεί με αφορμή την απεργία των καθηγητών και την καθυστέρηση των 
εξετάσεων για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ αποδοκιμάζεται το ΠΑΣΟΚ για το νόμο 1566/1985 με τον οποίο 
διατήρησε όλους τους τύπους των λυκείων που είχε διαμορφώσει η δεξιά (τεχνικά, 
επαγγελματικά, κλασικά, πολυκλαδικά). 

Η εφημερίδα Το Βήμα προβάλλει κάποια από τα βιβλία του ΕΠΛ, όπως τα Μαθηματικά 
της Σταθούλας Καπετάνου και το βιβλίο της Β΄ΕΠΛ για το μάθημα Οικολογία και Περιβάλλον, 
ενώ ο αρθρογράφος, Ν.Σ. Μάργαρης, μιλάει για τη δύναμη της φύσης30. Αναφέρεται ακόμη η 
εισαγωγή στο ΕΠΛ του μαθήματος της Πληροφορικής. Παρουσιάζονται τρεις φορές κατά τη 
διάρκεια του έτους τα ποσοστά εισαγωγής (με εξετάσεις και χωρίς εξετάσεις) των υποψηφίων 
στις ανώτερες και ανώτατες σχολές καθώς και οι μονάδες εισαγωγής. Ο Φάνης Ι. Κακριδής ασκεί 
κριτική στον Αντ. Τρίτση, γράφει για «δήθεν διάλογο» με τους μαθητές του ΕΠΛ και ακολουθεί 
άρθρο του31 στο οποίο αναφέρει αλλαγές που δεν προχωρούν,  για τα ΕΠΛ που «καρκινοβατούν» 
αντί να αναπτύσσονται. Ο Θεόφραστος Γέρου σε δημοσίευμα το οποίο στηρίζεται σε σχετική 
ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, εκφράζει την ελπίδα ότι το ΕΠΛ θα είναι το σχολείο που θα 
επικρατήσει στο μέλλον. Συνεχίζοντας την ανάγνωση των δημοσιευμάτων για τα ΕΠΛ 
διαβάζουμε το προεκλογικό πρόγραμμα για την παιδεία, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και 
τη  δήλωση του προέδρου της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι δε θα καταργηθούν τα ΕΠΛ.  

Στην Καθημερινή την ίδια περίοδο επισημαίνονται οι κινητοποιήσεις των μαθητών στην 
εκπαίδευση και δημοσιεύονται αιτήματα γονέων οι οποίοι ζητούν την επέμβαση του Εισαγγελέα. 
Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας διακρίνεται αναφορά μαθητή ΤΕΛ  ο οποίος καταγγέλλει την 
υποβάθμιση του σχολείου του. Σε επόμενο άρθρο, αναφέρονται τα χρήματα που θα λάβει ο νέος 
υπουργός παιδείας Γ. Α. Παπανδρέου ως βοήθεια από τον Ανδρέα Παπανδρέου για να ξεκινήσει 

                                                            
26Βλ. εφ. Η Αυγή, 16 Μαρτ. 1988. 

27Βλ. εφ. Η Αυγή, 17 Μαρτ. 1988. 

28Βλ. εφ. Η Αυγή, 6 Δεκ. 1988. 

29Βλ. εφ. Η Αυγή, 12 Μαΐου 1988. 

30 Ν.Σ. Μάργαρη, «Τα πουλιά του Παγκρατίου», εφ. Το Βήμα, 14 Φεβρ. 1988. 

31Εφ. Το Βήμα, 19 Ιουν. 1988. 



το υπουργικό του έργο. Εντύπωση προκαλεί η αναφορά της εφημερίδας στο «κομματικό 
καπέλωμα», όπως  χαρακτηριστικά αναφέρει, της συγκέντρωσης των μαθητών στις 21.12.88. Στο 
τέλος του έτους διαβάζουμε ότι οι εκπρόσωποι των σχολείων ψηφίζουν για την υποστήριξη στον 
αγώνα των καθηγητών. 

Στις αρχές του ίδιου έτους, 1988 η εφημερίδα Τα Νέα παρουσιάζει τη διαδικασία 
πρόσβασης των αποφοίτων στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το θέμα των 
απουσιών από τις καταλήψεις φαίνεται να διευθετείται με την αναπλήρωση των χαμένων ωρών 
διδασκαλίας, λύση του υπουργού Αντ. Τρίτση. Προβάλλεται και προτείνεται ως εξαιρετική η 
θεατρική παράσταση του ΕΠΛ Αθήνας στο θέατρο «Αυξεντίου» (14 και 15 Μαΐου). Διακρίνεται 
δημοσίευμα σχετικά με «επίθεση» του υπουργού προεδρίας και παιδείας Απόστολου Κακλαμάνη 
στην ΟΛΜΕ επειδή έσυρε 350.000 μαθητές και 50.000 εκπαιδευτικούς σε απεργία. Ο Αλέξης 
Δημαράς μιλάει για «ισοπέδωση προς τα κάτω», μιλάει για «ατολμία πολιτικών», που έγιναν 
αιτία για νοθεία και αποδυνάμωση των πολυκλαδικών. Ακολούθως σε αναφορές της εφημερίδας 
στα ΕΠΛ προβάλλονται: η επίσκεψη του Γ. Α. Παπανδρέου, υπουργού παιδείας στο ΕΠΛ 
Αιγάλεω, οι συναντήσεις της Ρ. Κακαλαμανάκη με τους διευθυντές των ΕΠΛ και η ανακοίνωση 
του  Χ. Καστανίδη, υφυπουργού παιδείας ο οποίος υπόσχεται ότι θα δοθούν σύντομα τα βιβλία 
που λείπουν από τα σχολεία και τα ΕΠΛ. 

Το έτος 1989, η εφημερίδα  Αυγή, στις 25 Μαΐου παρουσιάζει πρόταση για το Ενιαίο 
Λύκειο 32, δημοσιεύει πίνακες με τις επιδόσεις των υποψηφίων για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ και 
χαρακτηρίζει την εκπαίδευση «ταξική». Στις 23 Σεπτεμβρίου33 η εφημερίδα παρουσιάζει την 
πρόταση της ΟΛΜΕ για το Ενιαίο Λύκειο και τη διάσταση απόψεων μεταξύ καθηγητών ΕΠΛ και 
ΟΛΜΕ. Οι καθηγητές των ΕΠΛ υποστηρίζουν ότι το ΥΠΕΠΘ στοχεύει στην κατάργηση των 
ΕΠΛ, επισημαίνουν μάλιστα την κατάργηση της ΟΕ των πολυκλαδικών  από το υπουργείο 
παιδείας και τη ματαίωση των προγραμματισμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους 
καθηγητές. Λίγες ημέρες μετά (4.10.89) η εφημερίδα ανακοινώνει τη μεγάλη διαρροή μαθητών 
από τα ΕΠΛ στα ιδιωτικά τεχνικά λύκεια, ενώ στο τέλος του έτους 1.100 μαθητές του 
πολυκλαδικού Αθήνας, κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση για ένα «δημοκρατικά οργανωμένο 
σχολείο». 

Το Βήμα, το ίδιο έτος  (όπως παρουσιάζεται και παραπάνω, εφ. Η Αυγή) μας δίνει τη 
διάσταση απόψεων μεταξύ της ΟΛΜΕ και των καθηγητών ΕΠΛ34 για το Ενιαίο Λύκειο, 
παράλληλα το ΥΠΕΠΘ έχει μόλις δώσει οργανικές θέσεις στους καθηγητές των ΕΠΛ, δηλαδή 
ικανοποιεί ένα παλιό αίτημά τους, τώρα, που ξεκίνησε η συζήτηση για το Ενιαίο Λύκειο, το οποίο 
πρόκειται να αντικαταστήσει το πολυκλαδικό. Προβάλλονται επίσης οι υποτροφίες του ΙΚΥ σε 
μαθητές ΕΠΛ και ΤΕΛ, οι πρώτοι εθελοντές για «Βοήθεια στο σπίτι» από το ΕΠΛ Ηλιούπολης 
(12 πτυχιούχοι Πρόνοιας), η αύξηση των σχολείων (30 γυμνάσια, 4 εσπερινά γυμνάσια, 2 
μουσικά γυμνάσια, 12 γενικά λύκεια, 4 ΕΠΛ με 20 κύκλους, 6 ΤΕΛ και 2 ΤΕΣ) και δίνονται 
στοιχεία για του εισακτέους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

                                                            
32Βλ. εφ. Η Αυγή, 25 Μαΐου 1989. 

33Επισημαίνεται η ήττα του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 18ης Ιουνίου 1989. 

34Βλ. εφ. Το Βήμα, 2 Απρ. 1989. 



Η Καθημερινή δημοσιεύει άρθρο με στοιχεία για το κόστος των σχολικών βιβλίων. Ο 
πρώην υπουργός παιδείας, Γεώργιος Ράλλης35 σε άρθρο του μιλάει για κομματικό έλεγχο της 
κυβέρνησης στην εκπαίδευση (ισχυρίζεται ότι επιβλήθηκε με συγκεκριμένη ιδεολογία μέσα από 
τα σχολικά βιβλία : Ιστορία  Α΄ λυκείου, Οικονομία Β΄  ΕΠΛ).  Ακολουθεί άρθρο του προέδρου 
της ΟΛΜΕ36 στο οποίο γίνεται λόγος για  μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην παιδεία και 
αναφέρεται στον «έναν τύπο λυκείου»37 χωρίς να διευκρινίζει ποιος θα είναι. 

Στα Νέα το Φεβρουάριο του ίδιου έτους, διαβάζουμε την πρόταση του Συνασπισμού (τη 
διατυπώνει η εκπρόσωπός του Μαρία  Δαμανάκη) μιλάει για δύο ριζικά διαφορετικούς τύπους 
λυκείων (ΕΠΛ και Ενιαίο Λύκειο). Η εφημερίδα προβάλλει πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις των 
πολυκλαδικών λυκείων, διακρίσεις σε αγώνες αθλητικούς κτλ. Δημοσιεύονται και εδώ τα νέα 
σχολεία που ιδρύει το ΠΑΣΟΚ (βλ. παραπάνω) λίγο πριν χάσει την εξουσία38 καθώς και τις 
επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις. Ο Γεωργ. Κυριαζόπουλος με σχετικό άρθρο απαντά στον 
Κ. Γεωργουσόπουλο λέγοντας ότι συμφωνεί να μετατραπούν όλα τα λύκεια σε πολυκλαδικά 
αφού αξιολογηθούν και βελτιωθούν39. Σε άλλο δημοσίευμα ο νέος υπουργός παιδείας Β. 
Κοντογιαννόπουλος φαίνεται να είναι αντίθετος με 2.500 καθηγητές ΕΠΛ. Ο πρόεδρος της 
ΟΛΜΕ, Δημήτρης Μπαλωμένος, όπως συμπεραίνουμε από τα δημοσιεύματα, στηρίζει τις 
επιλογές του νέου υπουργού και καλεί τους καθηγητές ΕΠΛ σε διάλογο. Διαβάζουμε ακόμη την 
πληροφορία ότι ο νέος υπουργός παιδείας διαθέτει 22 εκατομμύρια δρχ. για τη λειτουργία των 
προαιρετικών μαθημάτων στα ΕΠΛ κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 1989-90. Στη συζήτηση που 
οργανώνει η ΟΛΜΕ (30.10.89) ακούγονται οι απόψεις των κομμάτων, ενώ ο μαθητής Λεωνίδας 
Αντωνόπουλος (ΕΠΛ Αθήνας) με αφορμή την ανάδειξη των 15μελών συμβουλίων μιλάει για 
κομματικοποίηση στα σχολεία. Στο τέλος του έτους η εφημερίδα προβάλλει την ετήσια έκθεση 
βιβλίου του ΕΠΛ Αθήνας με τη συμμετοχή του Συλλόγου Εκδοτών Βιβλιοπωλών Αθήνας, της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλιοπωλών και της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. 

Το έτος 1990 η εφημερίδα Το Βήμα αναφέρει το ποσό 29 δισεκατομμυρίων δρχ. το οποίο 
διατίθεται από την ΕΟΚ για ενίσχυση των ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΛ-
ΤΕΛ-ΤΕΣ),  πρόκειται για ειδικότητες που ζητά η αγορά εργασίας  και αφορούν 325.000 άτομα. 
Σε άρθρο της Συλβάνας Ράπτη40 παρουσιάζεται μείωση του αριθμού των μαθητών στα Γενικά 
Λύκεια και αύξηση στα ΕΠΛ, ΤΕΛ και ΤΕΣ. 

                                                            
35Βλ. εφ. Η Καθημερινή, 22 Οκτ. 1989. 

36Βλ. εφ. Η Καθημερινή, 1 Νοεμβ. 1989. 

37 Παρατηρούμε ότι η ΟΛΜΕ δε μιλάει από εδώ και στο εξής για καθιέρωση ή γενίκευση του 
ΕΠΛ, όπως μέχρι τώρα έκανε, αλλά για «έναν τύπο λυκείου». Σε ποιο «τύπο» λυκείου 
αναφέρεται; 

38Βλ. εφ. Τα Νέα, 25 Μαΐου 1989. 

39Εφ. Τα Νέα, 29 Ιουλ. 1989. 

40Εφ. Το Βήμα, 19 Αυγ. 1990. 



Η εφημερίδα Καθημερινή σε σειρά άρθρων στα μέσα Ιουλίου παρουσιάζει την έναρξη των 
εξετάσεων που γίνονται με χρονική καθυστέρηση λόγω των καταλήψεων και συνεχίζει 
καταγγέλλοντας γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο υπουργός Β. Κοντογιαννόπουλος αναφέρει ότι θα 
ληφθούν μέτρα για την κάλυψη των χαμένων ωρών διδασκαλίας. Το Δεκέμβρη του ίδιου έτους 
διαβάζουμε για τη «δημιουργία ενός γενικού τύπου λυκείου» και την κατάργηση του 
διαχωρισμού σε ΓΛ και ΤΕΛ. Παράλληλα δημοσιεύονται φωτογραφίες και σχόλια από τις 
καταλήψεις στα ΕΠΛ. 

Τα Νέα, τέλος, παρουσιάζουν διαμαρτυρία του 15μελούς συμβουλίου του ΕΠΛ Αθήνας για 
την απόφαση να γίνει παιδικός σταθμός ο χώρος άθλησης των μαθητών του ΕΠΛ και άλλων 
σχολείων. Δημοσιεύονται φωτογραφίες, συνεντεύξεις και άρθρα για τις καταλήψεις στα ΕΠΛ 
όλης της χώρας, ενάντια στο πολυνομοσχέδιο του υπουργού Β. Κοντογιαννόπουλου. Στις 9 
Δεκεμβρίου γονέας μαθητή του ΕΠΛ Ν. Φιλαδέλφειας ισχυρίζεται ότι το 10 % των μαθητών 
παρεμποδίζει τη λειτουργία του σχολείου41. Ανακοινώσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις στα ΕΠΛ 
και επαινετικά σχόλια για τα σχολεία αυτά από ανθρώπους των γραμμάτων, διακρίνουμε στα 
δημοσιεύματα της εφημερίδας42. 

Γενικά πρέπει να πούμε ότι η εικόνα των πολυκλαδικών  σχολείων  μέσα από τον Τύπο της 
πρώτης δεκαετίας της λειτουργίας τους είναι αντιπροσωπευτική, κυρίως για τον τρόπο που 
λειτούργησαν, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, αλλά και τη θετική απήχηση που αυτά είχαν 
στους μαθητές και την κοινωνία γενικά. Όπως φαίνεται η επιτυχία τους οφείλεται στις 
συντονισμένες προσπάθειες των ανθρώπων που τα δημιούργησαν, τα στήριξαν, αλλά  και όσων 
τα λειτούργησαν. Γεγονός όμως είναι ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους δεν υλοποιήθηκε 
κάποια από τις προτάσεις ή τα αιτήματα για τη βελτίωση και την παγίωση της λειτουργίας τους. 
Αντίθετα, το πολυκλαδικό λύκειο παρέμεινε ένα σχολείο σε πειραματική λειτουργία για 13 
χρόνια έως ότου μια νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση το κατήργησε.    

Από το έτος 1984, έτος λειτουργίας του πολυκλαδικού λυκείου, μέχρι το έτος 1988 
μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, αλλά και το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών (ΟΛΜΕ) 
ζητούν την καθιέρωση του πολυκλαδικού, ως μοναδικού τύπου λυκείου στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Από το έτος 1988 όμως,  η στάση της ΟΛΜΕ διαφοροποιείται, μιλάει για το «Ενιαίο 
Λύκειο». Παράλληλα παρατηρούμε ότι το ΤΕΛ «στέκεται» ανταγωνιστικά απέναντί του,  
προβάλλοντας αιτήματα όπως,  ισοτιμία των πτυχίων μεταξύ ΕΠΛ - ΤΕΛ  και κατάργηση του 
τέταρτου έτους φοίτησης (έτος ειδίκευσης) στο ΕΠΛ. 

 Μια διαφορετική αντιμετώπιση από την πολιτεία προς το σχολείο αυτό  διακρίνουμε από 
το έτος 1989. Βλέπουμε δημοσιεύματα στα οποία αντιπαρατίθεται ο υπουργός παιδείας Β. 
Κοντογιαννόπουλος με τους καθηγητές του ΕΠΛ. Παράλληλα ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ στηρίζει 
τις επιλογές τού συγκεκριμένου υπουργού. Δημοσιεύματα μιλούν για έναν μόνο τύπο σχολείου 
στη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τον όρο «Ενιαίο Λύκειο». Αποκαλείται 
«Ενιαίο» ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές αντιδράσεις για την προγραμματισμένη, όπως φάνηκε, 

                                                            
41Εφ. Τα Νέα, 7 Δεκ. 1990. 

42Βλ. εφ. Τα Νέα, 12 Μαΐου 1990, βλ. και 16 Μαΐου 1990, ίδια εφημερίδα. 



κατάργηση του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά από μια σειρά 
καταλήψεων στα ΕΠΛ, όπου πολλές φορές  βλέπουμε, ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα 
για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΠΛ,  σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε  στις πρώτες 
κινητοποιήσεις των ΕΠΛ (βλ. κινητοποιήσεις στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΕΠΛ).  

Η αρχή, για το τέλος του θεσμού, ο οποίος παρέμεινε στο πειραματικό στάδιο της 
λειτουργίας του επί δεκατρία χρόνια,  έχει ξεκινήσει μετά το 1988. Αυτά συμβαίνουν, ενώ οι 
πολιτικοί προεκλογικά υπόσχονται την ίδρυση ΕΠΛ, επειδή η κοινωνία πιέζει προς αυτή την 
κατεύθυνση. Ο θεσμός αξιολογείται από το ΥΠΕΠΘ και χωρίς να γίνει καμιά ανατροφοδότηση, 
με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησής, καταργείται. 
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Θεματικός Άξονας: Τύπος (τοπικός, αθηναϊκός, συνδικαλιστικός) και σχολική γνώση

ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

“Η εικόνα του παιδιού στα media: Το τέλος της αθωότητας ή καθημερινή 
πραγματικότητα; 
The image of children in the media: The end of innocence or daily reality?”

Αναστάσιος Αθ. Σταυρόπουλος
Διδάκτωρ Τμήματος Μέσων Επικοινωνίας και Πολιτισμού
ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Περίληψη
Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης αποτυπώνονται οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 
αλλά και η νοηματοδοτήσεις που παράγονται και αναπαράγονται από το δείγμα του 
ελληνικού τύπου που εξετάζεται.
Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των μηχανισμών κατασκευής της εικόνας του 
παιδιού στα  φωτογραφικά αφιερώματα για το έτος 2013, τριών από τις 
μεγαλύτερες σε κυκλοφορία εφημερίδες της χώρας: της Καθημερινής, της 
Ελευθεροτυπίας και του Βήματος.
Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται είναι η Ανάλυση Περιεχομένου. 
Ταυτόχρονα επιχειρείται μία κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση του αναπαραγόμενου 
κυριάρχου νοήματος…
Στα συμπεράσματα της έρευνας αναλύεται η λειτουργία της εικόνας σε ιδεολογικό 
και ταυτολογικό επίπεδο, στα πλαίσια των επικοινωνιακών δομών της σύγχρονης 
δημόσιας σφαίρας, όπως μετεξελίσσεται εντός του διαρκώς μεταβαλλόμενου 
μητροπολιτικού επικοινωνιακού περιβάλλοντος.

Εισαγωγή
Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Philippe Aries μέσα από το βιβλίο 
Αιώνες παιδικής ηλικίας και τις εκδόσεις Plon, στο Παρίσι, διερωτάτο “Τι σημαίνει 
παιδί και τί σημαίνει παιδικότητα μέσα στην Ιστορία” αναμφίβολα δεν μπορούσε να 
φανταστεί τί νοηματοδότηση θα έπαιρνε τις επόμενες δεκαετίες, στα πλαίσια του 
νέου παγκοσμιοποιημένου επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Σίγουρα όμως, όπως 
πολύ εύστοχα τονίζει ο Ναυρίδης (2012:327)1, αυτό που ανακάλυψε και μας χάρισε 
“είναι η ιδέα ότι αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε παιδί και αντιλαμβανόμαστε 
ως παιδί δεν ήταν πάντα το ίδιο. Λόγου χάρη το 18ο αιώνα τα όρια μεταξύ της 
ενήλικης κατάστασης και της παιδικότητας ήταν ασαφή”,αφού “το παιδί είχε την 
έννοια ενός μικρού ενήλικα, φορούσε ρούχα ενήλικα μεταποιημένα, άρχισε να 
εργάζεται από πολύ μικρό”2.    

Το νέο επικοινωνιακό περιβάλλον
Στο νέο επικοινωνιακό περιβάλλον, όπου η δημόσια σφαίρα είναι πλέον ένα 
πολυκεντρικό σύστημα διαμεσολάβησης ανάμεσα σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές 

1Ναυρίδης Κλήμης,2012,Σκέψεις γύρω από την αναπαράσταση της παιδικής ηλικίας στη διαφήμιση, 
Τόμος Α΄, στο: ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ επιστημ. επιμ. Ευαγγελία Κούρτη, 
Προλογ. σημ. Ιωάννα Βώβου, Αθήνα,Ηρόδοτος/Ο.Μ.Ε.Ρ.

2 Ναυρίδης Κλήμης,2012, Αθήνα, 327 κ.εξ., όπ.πρ.



σφαίρες, πρωτεύουσα θέση και αξία για το 
δημόσιο διάλογο που διαμεσολαβείται μέσω και 
μέσα από τα Μέσα είναι η εικόνα. Τα πάντα 
περιστρέφονται γύρω από αυτή. Όταν ο McLuhan 
υποστήριζε ότι το Μέσο είναι το Μήνυμα σίγουρα 
δεν μπορούσε να  διανοηθεί τι θα επακολουθούσε. 
Η εικόνα ανάγεται στο κυρίαραχο μήνυμα.3 Στο 
σύγχρονο μάλιστα πλανητικό μητροπολιτικό 
επικοινωνιακό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί ο 
οπτικός πολιτισμός, το παιδί, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει η Κωνσταντινίδου (2012:283), συνιστά το 
“ιδανικότερο θύμα στην προοπτική του οίκτου”, 
είτε επειδή μπορεί να νιώσουμε οίκτο μέσω της 
δικής μας μνήμης, όταν ως παιδιά είμασταν 
ευάλωτοι...είτε μέσω της ενήλικης ταυτότητάς    
μας και της επιθυμίας μας να προστατεύσουμε το   
παιδί”. (Hoijer, 2004:521-522). 4 

Εικόνα 1: Πακιστάν-Αυτό είναι το σπίτι της-
Μοχάμεντ Μουχέισεν-Associated Press

Πολλές φωτογραφίες με θύματα παιδιά, 
γνωστές ως “εγκόσμιες” εικόνες (secular 
images)...θεωρήθηκαν μεσοποιημένα (mediated), 
συμβολικά όπλα (εικόνα 1)5 με στόχο να 
στιγματίσουν τον πόλεμο και την κοινωνική 
αδικία, να προκαλέσουν την συμπόνια (εικόνα 
2) και την πολιτική6 ή ανθρωπιστική δράση.7 
Εικόνα 2:  Παλαιστίνη-Μέρες σκοτεινιάς-
                        ALI ALI /EPA

3 Σταυρόπουλος Α.,2011,σελ.41,στο:  Πολιτική Επικοινωνία και Image Making στην Ελλάδα, Οι 
Βουλευτικές Εκλογές του 2004, Αθήνα, ΕΚΤ 

4 Βλ.σχετ. περισσότερα στο: Hoijer, B. 2004, The discourse of global compassion: the audience and media 
reporting of human suffering,Media, Culture and Society, 26 (4),513-531

5 Εικόνα 1: Πακιστάν, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 2013, Περιοδικό Κ, της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, σελ.4-5,τεύχος 553, 
4-5.01.2014. Το βλέμμα του κοριτσιού, μέσα από τη σχισμένη κουρτίνα, που χωρίζει την 
οικογενειακή “εστία” της από τον έξω κόσμο, γίνεται κραυγή αγωνίας και μας στοιχειώνει. Με το 
φακό του κορυφαίου φωτορεπόρτερ του Associated Press, Μουχέισεν, βραβευμένου επίσης από το 
ΤΙΜΕ ως Κορυφαίου Φωτορεπόρτερ Πρακτορείων το 2013, κατόχου δύο βραβείων Πούλιντζερ, 
αποτυπώνεται το δράμα εκατομμυρίων εσωτερικά εκτοπισμένων αμάχων από τις σκληρές 
συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων φατριών, Ταλιμπάν και στρατού στις ομοσπονδιακές φυλετικές 
περιοχές του βόρειου Πακιστάν. Φωτογραφία: Μοχάμεντ Μουχέισεν.

6 Εικόνα 2: ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013: Περιοδικό Κ, της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, σελ.14-15,τεύχος 553, 
4-5.01.2014. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Γρανάδα, το 77,4% των 381 παιδιών από την 
Παλαιστίνη που συμμετείχαν σε αυτή, εμφανίζουν συμπτώματα μέσου ή αυξημένου 
μετατραυματικού στρες. Στην φωτογραφία τα δύο παιδιά προσπαθούν να ζεσταθούν σε ένα 
παγωμένο γκαράζ ενός καταυλισμού προσφύγων. Φωτογραφία: ALI  ALI/EPA

7 Κωνσταντινίδου Χριστίνα,2012, σελ.283, Η εικόνα του παιδιού ως “ιδανικού θύματος” στις 
ελληνικές εφημερίδες. Η περίπτωση του δεύτερου πολέμου στο Ιράκ το 2003, στο: ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, τόμος Α΄, επιστημ. επιμ. Ευαγγελία Κούρτη, Προλογ. σημ. 
Ιωάννα Βώβου, Αθήνα, Ηρόδοτος/Ο.Μ.Ε.Ρ.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
i. Η Μεθοδολογία της Ανάλυσης
Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται είναι η Ανάλυση Περιεχομένου. 
Σύμφωνα με την Ψύλλα (2010:46-47) η αρχή της λειτουργίας της κλασσικής 
θεματικής ανάλυσης είναι η συγκέντρωση των ενοτήτων περιεχομένου που 
χαρακτηρίζουν ή συνιστούν ένα μήνυμα ανεξάρτητα από τη γλωσσολογική μορφή 
απόδοσής του8. Η ιδιαιτερότητα της κλασσικής ανάλυσης9 να ομαδοποιεί ενότητες 
σημασίας σε θέματα παρέχει το πλεονέκτημα να δίνει με σχετική ευκολία, ειδικά 
όταν πρόκειται για ογκώδες υλικό, εννοιολογικές σημασιοδοτήσεις, σχετικά με τις 
διαφορετικές ενότητες περιεχομένου, που εμπεριέχονται σε ένα μήνυμα. Η 
ανάλυση λοιπόν αυτή ομαδοποιεί στοιχεία σύμφωνα με τη σημασία τους σε θέματα, 
τα οποία στη συνέχεια ταξινομούνται,καταμετρώνται και αναλύονται ανάλογα με 
την περίπτωση. 
Ο McQuail τονίζει, (1997:423 κ. εξ.) η προαναφερόμενη διαδικασία «βασίζεται σε 
δύο βασικές υποθέσεις: αφενός στο ότι η σχέση ανάμεσα στο αναφερόμενο 
αντικείμενο και στις καταγραφές του κειμένου θα είναι σαφείς και απερίφραστες 
και αφετέρου ότι οι επιλεγμένες αναφορές θα εκφράζουν “το κυρίαρχο νόημαʼʼ, με 
ένα αντικειμενικό τρόπο»10.
    
ii. Τα κριτήρια επιλογής του δείγματος της ανάλυσης
Με περισσότερες από 2.500.000 φωτογραφίες επικαιρότητας11 για το 2013 να 
γεμίζουν ασφυκτικά τους server των Διεθνών Πρακτορείων Ειδήσεων η επιλογή του 
δείγματος έγινε με αυστηρά κριτήρια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος του 
υλικού. Επελέγησαν το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Κ, της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, το οποίο φιλοξενούσε 
αφιέρωμα με τις σημαντικότερες κατά την κρίση της συντακτικής ομάδας 
φωτογραφίες του 2013. Τα αντίστοιχα δείγματα προήλθαν από τις αντίστοιχες 
διαδικτυακές εκδόσεις του ΒΗΜΑΤΟΣ12, και της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ13. Η  επιλογή 
του δείγματος του Αθηναϊκού Τύπου της ανάλυσης έγινε με ένα βασικό κριτήριο 
πέραν της κυκλοφορίας τους: την πολιτική τους τοποθέτηση. Σε ό,τι αφορά την 

8 Ψύλλα Μαριάννα,2010, στο: «Μεθοδολογία της ανάλυσης ενός γεγονότος από τον έντυπο λόγο», 
Αθήνα,Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός

9 Η L. Bardin μάλιστα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ψύλλα (2010, 46-47), όπ.πρ, σχετικά με τη 
θεματική ανάλυση περιεχομένου σημειώνει: «Το να κάνεις μια θεματική ανάλυση συνίσταται στο να 
διακρίνεις τους πυρήνες των εννοιών που συνθέτουν μια επικοινωνία και των οποίων η παρουσία ή η 
συχνότητα εμφάνισης θα μπορούν να δηλώσουν κάτι για τον επιλεγμένο στόχο της ανάλυσης». Δες 
σχετικά: Bardin L., Lʼ analyse de contenu, PUF, Paris,1989, 5η έκδοση

10 Σύμφωνα μάλιστα με τον McQuail (1997,σελ. 422-423)  η βασική ακολουθία που εφαρμόζει η 
ανάλυση περιεχομένου περιλαμβάνει τα εξής βήματα : 
Επιλέγουμε το σύνολο ή ένα δείγμα περιεχομένου-Δημιουργούμε ένα πλαίσιο κατηγοριοποίησης 
των εξωτερικών αναφορών που είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας-Επιλέγουμε μια «μονάδα 
ανάλυσης» από το περιεχόμενο (λέξη, φράση, πρόταση, φωτογραφία…)-Συνδυάζουμε το 
περιεχόμενο με το πλαίσιο κατηγορίας μετρώντας τη συχνότητα των αναφορών με τα σχετικά 
θέματα του πλαισίου κατηγορίας ανά επιλεγόμενη μονάδα του περιεχομένου. -Εκφράζουμε τα 
αποτελέσματα ως μια συνολική συνεισφορά ενός ολοκληρωμένου συνόλου ή ενός επιλεγμένου 
δείγματος του περιεχομένου σύμφωνα με τη συχνότητα που αναφέρονται τα στοιχεία του 
συμβάντος.  

11 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Κ της Καθημερινής, σελ.3,τεύχος 553,4-5.01.2014

12ΒΗΜΑ,29.12.2013: 20+1 ΠΡΟΣΩΠΑ που σφράγισαν το 2013

13ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 29.12.2013: Πρωταγωνιστές του 2013 
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πολιτική τοποθέτηση των 
εφημερίδων ο Δρεττάκης 
(1994:45) κάνει τον ακόλουθο 
διαχωρισμό : Αριστερές, όπως 
ο Ριζοσπάστης και η Αυγή, 
Κεντρώες, όπως τα Νέα και το 
ΒΗΜΑ, Δεξιές : όπως η 
Καθημερινή, η Απογευματινή, 
και ο Ελεύθερος  Τύπος. 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την 
πολιτική τοποθέτηση των 
εφημερίδων ο Δ.Ψυχογιός 
(2004:449) θεωρεί ότι όλες οι 
πολιτικές εφημερίδες έχουν 
επιλέξει στρατόπεδο, το οποίο 
για τις περισσότερες δεν είναι 
μόνο με γενικούς όρους 
προσδιορισμένο (Αριστερά, 
Κέντρο, Δεξιά) αλλά και 
κομματικό. 
iii. Η μονάδα μέτρησης 
Ως μονάδα μέτρησης, με βάση 
τη μέθοδο ανάλυσης, επελέγη 
η φωτογραφία, έτσι όπως 
παρουσιάζεται στα επιλεγμένα 
Μέσα του δείγματος από τα 
Διεθνή Πρακτορεία 
Ειδήσεων14. 
Συνολικά τα τρία Μέσα με τις 
“Στιγμές του 2013”15, τα “20+1 
ΠΡΟΣΩΠΑ που σφράγισαν το 
2013” και τους “Πρωταγωνιστές 
του 2013”  παρουσιάζουν 78 
φωτογραφίες αθροιστικά.

      R R Στιγμές 2013 
Εξώφυλλο Περιοδικού Κ-Καθημερινής

14 Σχετικά με αυτό το ζήτημα, η Κωνσταντινίδου σημειώνει ότι τα ειδησεογραφικά πρακτορεία 
συνάπτουν ισχυρές εταιρικές σχέσεις με ανθρωπιστικές οργανώσεις με στόχο την αμοιβαία 
ανταλλαγή “τεκμηρίων ανθρωπιστικών κρίσεων”. Για παράδειγμα 398 φιλανθρωπικές οργανώσεις 
από 92 χώρες έχουν δεσμευτεί να παρέχουν πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους και 
φωτογραφίες καταστροφών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων για διανομή στο www.alternet.org, 
ενώ η πύλη ανθρωπιστικών ειδήσεων που διευθύνει το Reuters Foundation, με αντάλλαγμα την 
ελεύθερη πρόσβαση στη βάση φωτογραφικών δεδομένων του Reuters, προκειμένου να τις 
χρησιμοποιήσουν στις καμπάνιες στις εκκλησίες και στις δημοσιεύσεις τους. Για περισσότερα 
στοιχεία δες σχετ. Κωνσταντινίδου Χριστίνα,2012, σελ. 296, σημ. 3, στο: Η εικόνα του παιδιού ως 
“ιδανικού θύματος” στις ελληνικές εφημερίδες. Η περίπτωση του δεύτερου πολέμου στο Ιράκ το 
2003, στο: ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Τόμος Α΄, επιστημ. επιμ. Ευαγγελία 
Κούρτη, Προλογ. σημ. Ιωάννα Βώβου, Αθήνα, Ηρόδοτος, Ο.Μ.Ε.Ρ.

15 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “Κ” ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, τεύχος 553,4-5 Ιανουαρίου 2014
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Τα ευρήματα της έρευνας
Από την εξέταση του δείγματος των φωτογραφιών, με βάση τη μέθοδο ανάλυσης 
διαπιστώνεται ότι το “Κ” της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ αφιερώνει στη διεθνή ειδησεογραφία 
του στην εικόνα του παιδιού το 30% του υλικού του. (Διάγραμμα 1)

Διάγραμμα 1
Τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα στο άθροισμα των φωτογραφιών στις 
διαδικτυακές εκδόσεις των δύο Μέσων, αφού στο σύνολο των φωτογραφιών (27) 
μόνο 2-και αυτές είναι κοινές- αναφέρονται σε παιδιά.(Διάγραμμα 2)

Διάγραμμα 2 

Πρόκειται για τη φωτογραφία της 16χρονης Πακιστανής ακτιβίστριας Μαλάλα 
Γιουσουφάι, η οποία έγινε διεθνώς σύμβολο κατά του θρησκευτικού 
εξτρεμισμού,αγωνιζόμενη για το δικαίωμα των γυναικών στην εκπαίδευση16. Τον 
Οκτώβριο του 2012, ένοπλος μπήκε στο σχολικό λεωφορείο με το οποίο η Μαλάλα 
επέστρεφε στο σπίτι της και την πυροβόλησε στο κεφάλι επειδή η νεαρή γυναίκα 

16 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 29.12.2013-Πρωταγωνιστές του 2013
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έκανε εκστρατεία για να έχουν τα κορίτσια στη χώρα της δικαίωμα στην 
εκπαίδευση. Η Μαλάλα επέζησε 
ύστερα από μια μακρά, γενναία μάχη 
αφού μεταφέρθηκε βαριά 
τραυματισμένη στη Βρετανία, όπου 
ζει σήμερα με την οικογένειά της. 
Μετά την ανάρρωσή της 
συναντήθηκε με διεθνείς 
προσωπικότητες, με ηγέτες και 
ακτιβιστές, εκφώνησε ομιλίες στα 
Ηνωμένα Εθνη και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο και δικαίωσε την 
καθιέρωσή της ως συμβόλου κατά 
του θρησκευτικού εξτρεμισμού. 
Εξέδωσε τη βιογραφία της με τίτλο 
«Είμαι η Μαλάλα», τιμήθηκε με το 
Βραβείο Σιμόν ντε Μποβουάρ και με 
το Βραβείο Ζαχάροφ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ ήταν 
υποψήφια για το Νομπέλ Ειρήνης. 
Κυρίως όμως κατάφερε να σηκωθεί 
ξανά στα πόδια της, κάτι που 
φαινόταν σχεδόν απίθανο. Οι 
Ταλιμπάν απειλούν ότι θα 
επιχειρήσουν ξανά να 
δολοφονήσουν την «άπιστη» αν 
πατήσει το πόδι της στο Πακιστάν17. 
Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο δείγμα και 

τα τρία μέσα φιλοξενούν φωτογραφίες και κείμενα κυρίως από τη διεθνή πολιτική 
και το διεθνές life-style. Για παράδειγμα ενδεικτικές είναι οι ειδήσεις για 
ηθοποιούς, τη νέα τάση που αφορά τις selfie φωτογραφίες και την ανάρτησή τους 

στα κοινωνικά δίκτυα, 
φιλοζωικά θέματα και 
φωτογραφίες με οικολογικό 
περιεχόμενο καθώς και αρκετή 
αθλητική και κινηματογραφική 
επικαιρότητα. Αξίζει να 
σημειωθει ότι μόνο στο “Κ” της 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ υπάρχει μία 
φωτογραφία που αφορά την 
ελληνική κρίση. Η φωτογραφία 
απεικονίζει έναν άστεγο το 
Φεβρουάριο του 2013 να 
κοιμάται στον αεραγωγό του 
metro στην Ομόνοια...
             

Περιοδικό “Κ”-Φεβρουάριος 2013-Άστεγος στην ΟμόνοιαY

17ΒΗΜΑ,29.12.2013: 20+1 ΠΡΟΣΩΠΑ που σφράγισαν το 2013

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=552732&wordsinarticle=%ce%a0%ce%91%ce%99%ce%94%ce%99
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=552732&wordsinarticle=%ce%a0%ce%91%ce%99%ce%94%ce%99


ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

Η Ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας
Με βάση τα ποσοτικά στοιχεία της μεθόδου, η ανάλυση των ευρημάτων της 
έρευνας θα εστιαστεί κυρίως στις φωτογραφίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “Κ” της 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

i. Η λειτουργία της εικόνας
Σύμφωνα με τον Murray Edelman18 η πολιτική συμπεριφορά των ατόμων και των 
κοινωνικών ομάδων υφίσταται ως ανταπόκριση σε πολιτικές εικόνες, εφόσον η 
πολιτική διαδικασία ορίζεται και διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από 
εικόνες. Οι εικόνες κατά τον M. Edelman λειτουργούν ως «συμπυκνωτικά 
σύμβολα» (condensation symbols), σε αντίθεση με τα «αναφορικά 
σύμβολα» (referential symbols). 
Όπως σημειώνει ο Ν. Δεμερτζής (2002:213), οι εικόνες λειτουργούν ως 
συναισθηματικές εμπειρίες, αναπληρώσεις δηλαδή της απουσίας άμεσων πολιτικών 
εμπειριών19. Σαν «αναφορικά» και «συμπυκνωτικα ́» σύμβολα, τα οποία αναφέρει ο 
Edelman αντιστοιχίζονται στα «σημεία» και «τα σύμβολα» του Arnheim. 
O Rudolf Arnheim (1969:135-139) θεωρεί ότι μια εικόνα (image) μπορεί να επιτελεί 
συγχρόνως τρεις λειτουργίες: να λειτουργεί ως σημείο (sign), ως εικόνα (picture) ή 
ως σύμβολο (symbol).
Ως σημείο η εικόνα αντικαθιστά απλώς ένα περιεχόμενο χωρίς να αντανακλά με 
οπτικό τρόπο κάποιο από τα χαρακτηριστικά του. 
Η εικόνα (picture) αναπαριστά πράγματα ή καταστάσεις σε χαμηλότερο επίπεδο 
αφαίρεσης από ό,τι εκείνη βρίσκεται, ώστε να ερμηνεύει αυτό το οποίο αναπαριστά. 
Μία εικόνα λοιπόν λειτουργεί ως σύμβολο όταν αναπαριστά πράγματα ή 
καταστάσεις που βρίσκονται σε ένα ανώτερο επίπεδο αφαίρεσης από εκείνη. Έτσι η 
εικόνα, που συνάμα είναι και εξώφυλλο στο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ” της Καθημερινής, του 
εκτοπισμένου από τον εμφύλιο σπαραγμό στο Πακιστάν, κοριτσιού με τα 
γαλαζοπράσινα μάτια20 που κοιτά ευθεία τον φακό του βραβευμένου από το ΤΙΜΕ 
φωτορεπόρτερ, μέσα από τη σκισμένη κουρτίνα, που για αυτή αποτελεί την “πόρτα” 
της “εστίας” της από τον έξω κόσμο, κυριολεκτικά συγκλωνίζει. Με την αγωνία, για 
ένα αβέβαιο αύριο, αλλά και το φόβο ζωγραφισμένο στα μάτια, μας μεταδίδει, όσο 
μπορεί το δράμα που βιώνει. 
H πραγματικά  μοναδική αυτή εικόνα επιτελεί την προαναφερόμενη21 τριπλή 
λειτουργία. Ταυτόχρονα όμως, όπως σημειώνουν στην πολύ χρήσιμη22 οπτική 
κοινωνική σημειωτική τους οι Kress και Van Leeuwen23 (1996:140-145) καθώς και η 
Susan Ash (2005:507-521), οι εικόνες, εν προκειμένω η συγκεκριμένη 
φωτογραφία,που “κοιτάζει” το θεατή κατάματα δημιουργεί ένα οπτικό σχήμα 

18 Edelman Murray, The Symbolic Uses of Politics, University of Illinois Press, Urbana, 1964, σελ. 5-9

19 Βλ. αναλυτικά: Δεμερτζής Νίκος,2002, Πολιτική Επικοινωνία, Διακινδύνευση, Δημοσιότητα, 
Διαδίκτυο, Αθήνα, Παπαζήσης σελ.213 κ.εξ., σημ. 72.

20Εικόνα 1: Πακιστάν-Αυτό είναι το σπίτι της-
Μοχάμεντ Μουχέισεν-Associated Press

21 Βλ. σχετ. σημ.19, όπ.πρ.

22 Κωνσταντινίδου Χριστίνα,2012,σελ.298, όπ.πρ.

23Kress και Van Leeuwen, 1996, σελ.140-145. Δες σχετ. επίσης στο ίδιο το κεφάλαιο IV.



άμεσης έγκλισης και απαιτεί ο θεατής να εισέλθει σε κάποιου είδους φαντασιακή 
σχέση. Σε αυτή την περίπτωση η φωτογραφία 
αποτελεί εικονική πράξη (image act).
ii.Ταυτότητα και ιδεολογία
Για την Cameron (1988:88) διακρίνονται τρεις 
τρόποι24 με τους οποίους το νόημα μπορεί να 
εξυπηρετήσει τη διατήρηση της εξουσίας:
Με την αναπαράσταση της πραγματικότητας με 
τέτοιο τρόπο που να νομιμοποιούνται ασύμμετρες 
σχέσεις, εμφανίζοντας την κυριαρχία ως 
δικαιολογημένη και που έχει κατακτήσει την 
καθολική εγκυρότητα και νομιμότητα.
Με την απόκρυψη του γεγονότος της κυριαρχίας 
συσκοτίζοντας τον πραγματικό της χαρακτήρα. Με 
το να μπορεί να πραγματώσει την κυριαρχία 
παρουσιάζοντας σαν αιώνιο και φυσικό, ό,τι στην 
πραγματικότητα είναι ιστορικό, μεταβατικό και 
πολιτισμικά καθορισμένο. Σε αυτό το πλαίσιο 
εντάσεται και η ακόλουθη φωτογραφία του 
Μοχάμεντ 

Ισλαμαμπάντ-Προσευχή για τις σκοτωμένες δασκάλες

Μουχέισεν, που παρουσιάζει τις μικρές μαθήτριες σε ένα υποτυπώδες σχολείο του 
Ισλαμαμπάντ25 να προσεύχονται για 
πέντε δασκάλες και δύο εθελόντριες 
ανθρωπιστικών οργανώσεων που 
δολοφονήθηκαν σε ενέδρα 
φανατικών ενόπλων. Ο φακός του 
έμπειρου φωτορεπόρτερ καταφέρνει 
κάτι που θεωρείται αδύνατο για τους 
δυτικούς συναδέλφους του: να 
αποτυπώσει την καθημερινή σκληρή 
πραγματικότητα για χιλιάδες παιδιά. 
Μια πραγματκότητα που φαντάζει 
“φυσική” και πολιτισμικά καθορισμένη 
για αυτά τα παιδιά, και τόσο 
παράλογη για τον υπόλοιπο κόσμο. Το 
τέλος της αθωότητας όμως 
Y Y Y Y Y Y Y Y Συρία: Τα παιδιά του πολέμου

αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στην φωτογραφία του Reuters, από 
την Συρία26. Ο δεκάχρονος Ίσα δεν πηγαίνει σχολείο. Βοηθά τον πατέρα του στην 

24Cameron, D. «Γλώσσα και σεξουαλική διαφορά. Ποια είναι η φύση της γυναικείας καταπίεσης στη 
γλώσσα», Δίνη (1988), σελ. 86-91, στο Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 
108-109 (2002), σελ. 139- 188. Βλέπε επίσης: J.B. THOMPSON, Studies in the Theory of Ideology, Polity 
Press, Cambridge, 1984· Βλ. επίσης στον  ίδιο: Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας, Παπαζήσης, 
Αθήνα, 1998. Επίσης: Κωνσταντινίδου Χριστίνα, Κοινωνικές αναπαραστάσεις του εγκλήματος. Η 
εγκληματικότητα των αλβανών μεταναστών στον αθηναϊκό τύπο, «Εγκληματολογικά» αρ. 17, 
Σάκκουλας, Αθήνα, 2001.

25ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ”, σελ.10-11,τεύχος 553,04-05.01.2014 

26ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ”, σελ.18-19, τεύχος 553, 04-05.01.2014, HAMID KHATIB/REUTERS/AURION



επισκευή οπλικών συστημάτων για τον 
“Ελεύθερο Συριακό Στρατό”, 
δουλεύοντας δέκα ώρες ημερησίως! 
Θεωρείται μάλιστα από τους 
“τυχερούς”, αφού περισσότερα από 
11.000 παιδιά κάτω των 17 ετών έχουν 
χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του 
εμφυλίου στη Συρία. Διαπιστώνουμε 
λοιπόν ότι από τις περισσότερες 
φωτογραφίες που παρατίθενται 
κατασκευάζεται και αναπαράγεται μια 
πολυσχιδής νέα ταυτότητα 
εκατομμυρίων παιδιών σε διάφορα 
σημεία του κόσμου. Η εικόνα του 
παιδιού πολεμιστή, του παιδιού που 
προσεύχεται σε μια υποτυπώδη τάξη, 
για τις δολοφονημένες δασκάλες του, 
αλλά και των παιδιών-θυμάτων που 

ΚΕΝΥΑ:Το κακό παραμονεύει/Tyler Hicks
The New York Times

αναγκάζονται να κρυφτούν στην 
αγκαλιά της μητέρας τους, όταν 
στο εμπορικό κέντρο Westgate 
Mall στο Ναϊρόμπι, στην Κένυα 
της Αφρικής, Σομαλοί 
τρομοκράτες άνοιξαν πυρ 
εναντίον αθώων οικογενειών με 
δεκάδες θύματα27.

Σχετικά με αυτό το ζήτημα ο J. 
Fiske (1998:61) θεωρεί ότι η 
πολιτική “κατασκευής” 
ταυτοτήτων... έχει βαθύ 
κοινωνικό και πολιτικό 
χαρακτήρα28. Μία ταυτότητα 
σχηματίζεται στην τομή του 
ατομικού και του κοινωνικού. 
Κατέχει κεντρικό ρόλο στη 
διαμόρφωση συμμαχιών μεταξύ 
“αυτών που είναι σαν και μας” και 
στον προσδιορισμό της 
διαφοράς από “αυτούς που δεν 
είναι σαν και μας”. Έτσι από τη 
μία αντιπαραβάλλονται οι εικόνες 
μιας 

            

27ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ” σελ.38-39, τεύχος 553, 04-05.01.2014

28Στο: Παναγιωτοπούλου Ρ.- Ρηγοπούλου Π. - Ρήγου Μ. - Νοτάρης Σ. (επιμ.),1998, σελ.61,Η 
κατασκευή́ της πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Αθήνα,Αλεξάνδρεια. 



διαφορετικής πραγματικότητας για εκατομμύρια παιδιά σε διακεκαυμένες ζώνες 
του πλανήτη και από την άλλη οι γνώριμες στιγμές της πραγματικής παιδικής 
αθωότητας όπως η φωτογραφία των μικρών κοριτσιών από το Ροστ της 
Νορβηγίας29 λίγο μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου του Χρίσματός τους στην 
μοναδική εκκλησία της περιοχής, γεγονός που πιστοποείται και από τον υπέρτιτλο 
της φωτογραφίας: “ΤΡΥΦΕΡΗ ΗΛΙΚΑ-ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΚΟ”. 

Η διαδικασία κατασκευής ταυτότητας, γίνεται, ώστε να τεθεί υπό έλεγχο τόσο η 
ίδια η ταυτότητα όσο και οι διαδικασίες δημιουργίας της. Η Βώβου (2009:85)  
σημειώνει σχετικά τη σημασία και το ρόλο των συμβολικών συστημάτων, ότι οι 
διαπραγματεύσεις ταυτότητας επιτελούνται σε διαφορετικά και πολλαπλά επίπεδα. 
Ο ρόλος μάλιστα των συμβολικών συστημάτων,όπως τέχνη, θρησκεία, μύθοι 
γλώσσα.., ως δομικών δομών, στη σκέψη του P. Bourdieu  (2001:201-211)
είναι χαρακτηριστικός30. 

Οι συμβολισμοί προφανείς: από τη μία οι ολυφυρμοί των γυναικών και των παιδιών 
στο Κασμίρ για τα θύματα του πολέμου ανάμεσα σε δύο περιφερειακές πυρηνικές 
δυνάμεις, την Ινδία και το Πακστάν31 και από την άλλη σε πλήρη αντιδιαστολή η 
εικόνα του πριγκηπικού ζεύγους να κρατά στην αγκαλιά του το διάδοχο του 
Βρετανικού θρόνου, υπό τις επευφημίες των χιλιάδων πολιτών που έχουν 
συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο, για να αποθανατίσον τη μοναδική στιγμή32. 

Σε ιδεολογικό επίπεδο οι εικόνες-φωτογραφίες από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία 
που παράγονται και αναπαράγονται μέσω των φωτογραφικών αφιερωμάτων των 
τριών Μέσων κατασκευάζουν την εικόνα του παιδιού στα πλαίσια της 
πλουραλιστικής λειτουργίας των media33. Και αυτό συμβαίνει αφού τα Μέσα δεν 
αντανακλούν αλλά διαθλούν34 και αναπαριστούν πλέον την κατασκευασμένη 
πραγματικότητα μέσω του «ορισμού της κατάστασης». 

Οι ορισμοί της πραγματικότητας επιβεβαιώνονται και παράγονται από όλες αυτές 
τις γλωσσολογικές πρακτικές (με την ευρεία έννοια) μέσω των οποίων 
αναπαρίστανται οι επιλεκτικοί ορισμοί «του πραγματικού35». 

29ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ”, σελ.12-13, τεύχος 553, 04-05.01.2014, MARCUS BLEASDALE/VII/AURION

30Για τον ίδιο τα συμβολικά συστήματα αντιπροσωπεύουν γνωστικά και επικοινωνιακά εργαλεία. Το 
ότι αυτά τα συστήματα είναι δομημένα τους προσδίδει μια συμβολική εξουσία κατασκευής της 
πραγματικότητας. Συνεπώς διαμορφώνουν την κοινωνική αφομοίωση, επιτρέποντας τη “συναίνεση 
επί του νοήματος του κοινωνικού κόσμου, η οποία συμβάλλει με θεμελιώδη τρόπο στην 
αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης”, Pierre Bourdieu.όπ.πρ.,σελ. 204-205. 

31ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ” σελ.42-43,τεύχος 553,04-05.01.2014

32ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ” σελ.24-25,τεύχος 553,04-05.01.2014

33Σταυρόπουλος Α.,2011,Αθήνα,όπ.πρ

34Δεμερτζής Ν. σελ.224, όπ.πρ.

35 Hall S, 1989,σελ.140 στο: Η επανανακάλυψη της Ιδεολογίας, Η επάνοδος του απωθημένου στα 
Μέσα, στο : Κοινωνία Εξουσία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Επιμέλεια : Μαρία Κομνηνού-
Χρήστος Λυριντζής, βʼ Έκδοση, Αθήνα, Παπαζήσης



Η κατασκευασμένη πλέον εικόνα “συνδυάζει αντιφατικά στοιχεία και παραδοχές36 
ενώ συγκαλύπτει τη συμβολική εξουσία” που έχει κάποιος “να αναπαριστά κάποιον ή 
κάτι με ένα συγκεκριμένο τρόπο”.(Hall. S,1997:257). 
Έτσι  καθιερώνεται μια κουλτούρα εικόνας για την οποία ο Σκαρπέλλος (2012)37, 
στα πλαίσια της οπτικής κοινωνιολογίας, μάς “προειδοποιεί” ότι η επονομαζόμενη 

Συρία-Σταματήστε το θάνατο-STANLEY GREEN/NOOR/AURION

πραγματικότητα38 «δεν εξαντλείται στο ορατό», δηλαδή σε ό,τι μπορεί να 
τιθασεύσει το ανθρώπινο βλέμμα. Κινούμενος μαλιστα πάντοτε39 από «την 
καταδήλωση στη συμπαραδήλωση» της εικόνας, επιχειρεί να αναδείξει τις 
«πολιτικές σκοπιμότητες» που καθορίζουν την παραγωγή της και «την καθιστούν 
φορέα ιδεολογίας». 

36 Κωνσταντινίδου Χριστίνα,2012,σελ.304, όπ.πρ.

37 Σκαρπέλος Γιάννης,2012,Εικόνα και κοινωνία,1η έκδοση,Αθήνα,Τόπος

38 Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία των διαδηλώσεων κατά του πολέμου, το καλοκαίρι του 2012, 
στην οποία συμμετείχαν και παιδιά, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, που φιλοξενεί το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
“Κ”, στο αφιέρωμά του για τον Απρίλιο του 2013,στο Χαλέπι της Συρίας. Η φωνή τους δεν 
εισακούστηκε, αφού μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες του 2013, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 517 
άνθρωποι από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Περιοδικό “Κ” ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, σελ.52-53, όπ.πρ.

39 Δες σχετ.: Διονύσης Καββαθάς,2013, Στο φωτογραφικό κάδρο: Ο οπτικός πολιτισμός, η 
απεικόνιση, τα μηνύματα και η κατανάλωση των εικόνων ΒΗΜΑ στις 05.09.2013.Όπως σημειώνει 
χαρακτηριστικά: “Μπορεί ο σημερινός αναλφάβητος να είναι εκείνος που δεν γνωρίζει να διαβάζει 
μια εικόνα, όπως έλεγε ο πρωτοπόρος Μοχόλι-Νάγκι (1936), όμως χωρίς την κριτική εργασία της 
γλώσσας, τον μόχθο της έννοιας και της γραφής, χωρίς «το αναλυτικό καθήκον», όπως γράφει ο Γ. 
Σκαρπέλος, η εικόνα μπορεί να μετατραπεί σε μύθο[....], παγιδεύoντας στη σαγήνη της το βλέμμα 
του παρατηρητή”.
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ΜΕΡΟΣ Δʼ 
Τα συμπεράσματα της ανάλυσης
Από την ανάλυση του δείγματος συμπεραίνεται ότι από τα τρία Μέσα που 
εξετάστηκαν μόνο το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Κ” της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ αναδεικνύει την εικόνα 
του  παιδιού ως κυρίαρχη για το έτος 2013, μέσα από το εκτενές φωτογραφικό 
αφιέρωμα που φιλοξενεί. 
Έχοντας αντλήσει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα μεγαλύτερα Πρακτορεία 
Ειδήσεων διαπιστώνεται ότι δομείται η εικόνα του παιδιού, κατά το τριπλό πρότυπο 
λειτυργίας του Arnheim40: Ως σημείο (sign), ως εικόνα (picture) και ως σύμβολο 
(symbol). Ταυτόχρονα με την επιλεκτική εναλλαγή-ροή-παρουσίασή τους, οι 
φωτογραφίες λειτουργούν ως συναισθηματικές εμπειρίες, αναπληρώσεις, (Ν. 
Δεμερτζής,2002:213,κ.εξ.) της απουσίας άμεσων πολιτικών εμπειριών. 
Η εικόνα του παιδιού δομείται με πολλαπλά ταυτολογικά στοιχεία. 
Αναδεικνύεται ως ένας μικρός-ενήλικας, (Ναυρίδης Κλ. 2012:327,κ.εξ.)41, όπως για 
παράδειγμα, μαχητής για την ελευθερία της πατρίδας του, διαδηλωτής κατά του 
εμφυλίου, θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, εκτοπισμένος, πρόσφυγας... 
Στα πλαίσια του νέου μητροπολιτικού περιβάλλοντος η επανομαζόμενη 
πραγματικότητα, όπως αναφέρει ο Σκαρπέλλος (2012) 42 «δεν εξαντλείται στο 
ορατό», δηλαδή σε ό,τι μπορεί να τιθασεύσει το ανθρώπινο βλέμμα, αλλά η εικόνα 
αυτή είναι φορέας ιδεολογίας. 
Το τέλος της αθωότητας, αναδεικνύεται από τα media, ως η κυρίαρχη εικόνα 
εκατομμυρίων παιδιών που αναγκάζονται να βιώνουν μια σκληρή βίαιη και 
απάνθρωπη πολλές φορές πραγματικότητα, αφού διαβιώνουν σε ένα περιβάλλον 
έντονου θρησκευτικού και πολιτικού φανατισμού, με συνθήκες για την 
καθημερινότητά τους πολύ δύσκολες43. 
Έτσι σύμφωνα με τον Baudrillard (1999,στο:Tester Κ: 477) μέσω των media 
μετατρεπόμαστε σε “καταναλωτές του πάντοτε εξαίσιου θεάματος της φτώχειας 
και της καταστροφής και του συγκινητικού θεάματος των δικών μας προσπαθειών 
να την εξαλειψουμε”

Αν δεν θέλει44, λοιπόν,κανείς να καταποντιστεί ή να χειραγωγηθεί από τα 
τυποποιημένα οπτικά ερεθίσματα που πλήττουν καθημερινά το νεωτερικό 
υποκείμενο, τότε θα πρέπει να αντιστρέψει το ισχύον παθητικό καθεστώς της 
κατανάλωσης εικόνων σε ενεργητικό, και αυτό σημαίνει: σε επιστημονική (ή και 
καλλιτεχνική) προσπάθεια ανάγνωσης και μεταγραφής του οπτικού πολιτισμού 
μας....

40 Arnheim Rudolf, όπ.πρ.

41 όπ.πρ.

42 Βλ. σχετ: ΒΗΜΑ στις 05.09.2013 

43 Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF και της ΠΟΥ,10 χώρες φιλοξενούν σχεδόν τα δύο τρίτα του 
παγκόσμιου πληθυσμού χωρίς πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού. Αυτές είναι: Κίνα 
(108 εκατομμύρια), Ινδία (99), Νιγηρία (63), Αιθιοπία (43), Ινδονησία (39), Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό (37), Μπαγκλαντές (26), Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας (22), Κένυα (16) και Πακιστάν 
(16).Η UNICEF αναφέρει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από την έλλειψη 
πρόσβασης σε ασφαλές νερό. Εκτιμάται ότι το 71% του βάρους της συλλογής πόσιμου νερού το 
επωμίζονται οι γυναίκες και τα κορίτσια, skai.gr/20/03/2014 

44Διονύσης Καββαθάς,2013, Στο φωτογραφικό κάδρο: Ο οπτικός πολιτισμός, η απεικόνιση, τα 
μηνύματα και η κατανάλωση των εικόνων, ΒΗΜΑ στις 05.09.2013
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι ο Τύπος, στην παραδοσιακή εκδοχή της 

εφημερίδας, μπορεί να αποτελέσει για το μαθητόκοσμο μια επαγωγό γέφυρα προς τον κόσμο της 

λογοτεχνίας και της γλώσσας.  Αυτό μπορεί να γίνει γιατί ο Τύπος με το ετερόκλητο, πολυτροπικό, 

επικοινωνιακό του περιβάλλον ως σύμπαν συγκατοίκησης ποικίλης απόβλεψης ειδών με δεσπόζον το 

ενημερωτικό/πληροφοριακό στίγμα του, προσφέρεται ως πεδίο ανακάλυψης του αισθητικού χώρου, 

των οικοδομικών υλικών και των συμβάσεών του.  Η μεθοδική ανίχνευση από τους μαθητές των 

όμορων χωρικά, αλλά διάφορων ως προς τη δεσπόζουσα τους κειμένων, των ειδολογικών ορίων 

δηλαδή και δι’ αυτών των ειδοποιών διαφορών τους, όπως και του τρόπου με τον οποίο αυτά 

“διαλέγονται”, κατά Bakhtin, στο “μωσαϊκό” της εφημερίδας, με τους όρους που θέτει η κυρίαρχη 

επικοινωνιακή παράμετρος του «πεντάλεπτ[ου] αναγνώστ[η]», κατά τον Ζαχαρία Παπαντωνίου, είναι 

μια γνώση που αξίζει. Παραδειγματικά εξετάζεται η περίπτωση του νεοελληνικού χρονογραφήματος, 
ενός λογοτεχνικού είδους, που με τη μορφική του «αστασία» και τον παιγνιώδη χρονογραφηματικό 

τρόπο, διαρρηγνύει την ιδεολογικά επιχρωματισμένη πραγματικότητα της εφημερίδας.  Μέσα από 

τέτοιες αισθητικές “ρωγμές” στο χώρο του Τύπου, ο μαθητής μπορεί να αντιληφθεί με σαφήνεια τον 

ανατρεπτικό ρόλο της λογοτεχνίας σε μια κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα η μικρή φόρμα του 

χρονογραφήματος προσφέρεται για την απολαυστική προσέγγιση της γλωσσικής μορφής.   

 

ABSTRACT 
This paper attempts to prove that Press by the traditional form of a newspaper could conduct 

the students refreshingly to the world of Literature and Language. Press, a communicative environment 
with its informative dominant and simultaneously a mosaic of diverse textual genres is ideal for the 

students to reveal the aesthetic space, its materials and its rules.  In the context of Press, consisting a 

place of bakhtinian dialogue between different texts, students could find the generic differences in the 

newspaper mosaic, which is strongly defined by the hurried perception of its reader.  As a paradigm οf 

this pragmatics approach of literature is examined the disobedient (either to Literature and Journalism 

canon) genre of neohellenic chronografima, an aesthetic opening, which with its ironic trope ruptures 

the ideologically constructed newspaper reality.  In such a way the students could realize the 

substantially subversive role of literature in the social world and in the meantime through its short form 

the approach of language becomes more agreeable and fruitful.  Furthermore, thus the students, 

learning the flexible recognition of different horizons of expectation, are taught media literacy, 

certainly critical in our image civilization. 

 
 

 

 

1. TΥΠΟΣ: ΧΩΡΟΣ ΜΠΑΧΤΙΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
1
 

Ο Τύπος, στην παραδοσιακή εκδοχή της εφημερίδας, έχει αξιοποιηθεί στο πλαίσιο 

της σχολικής γνώσης εργαλειακά, δηλαδή ως μέσο με τη λογική του “αποκόμματος” και του 
αποσπάσματος από το κατά την κοινή αντίληψη θνησιγενές περιεχόμενό του και όχι ως ένα 

αυτόνομο κειμενικό σύμπαν, το οποίο προσφέρεται για ποικίλες γνωστικές εξερευνήσεις.  

                                                
1 Bλ. ενδεικτικά για την έννοια της διαλογικότητας/διαλογοποίησης στο έργο του Βakhtin: 
Μπαχτίν (1980), όπως και Τερζάκης (επιμ.-εισ.-μτφρ.) (2004). 
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Στο πλαίσιο αυτής της περιορισμένης, θα λέγαμε, συνεργασίας Τύπου και σχολείου, η 

εφημερίδα εμφιλοχωρεί ανάμεσα στη σχολική γνώση ως ιστορικό τεκμήριο στις ερευνητικές 

εργασίες μικροϊστορίας
2
 και ενίοτε ως αξιόπιστος στοχαστικός λόγος στο μάθημα της 

γλώσσας, αποσπασμένος από το γενέθλιο συγκείμενό του (επιφυλλιδικός και αρθρογραφικός 

λόγος)
3
.  Η δε διαθλασμένη εικόνα για τα ΜΜΕ μέσα από τον (επι)κριτικό λόγο γι’ αυτά στα 

σχολικά εγχειρίδια
4
 πόρρω απέχει από μια προσέγγιση που να αποκαλύπτει τις ειδολογικές 

ψηφίδες κατασκευής και το πνεύμα οργάνωσης αυτού του τόσο δυναμικού σύμπαντος, πολύ 
δε περισσότερο κάτι τέτοιο να ενταχθεί σε αυτό που λέμε διδακτέα ύλη, που λογικά θα 

έπρεπε να συντίθεται από όλη τη γνώση την κρινόμενη ως διδακτή. 

Ωστόσο, αν δούμε την εφημερίδα ως ένα χώρο συγκατοίκησης ποικίλης απόβλεψης 
ειδών εγγεγραμμένων στον ευρύ ορίζοντα του πληροφοριακού της στίγματος, ως ετερ όκλητο, 

πολυτροπικό χώρο κειμενικών φωνών και μπαχτινικού διαλόγου, αντιλαμβανόμαστε ότι από 

μέσο μετατρέπεται δημιουργικά σε αυτοτελές αντικείμενο σχολικής γνώσης που μπορεί να 
αξιοποιηθεί πολλαπλά, διαθεματικά και προπάντων στα μαθήματα εκείνα που 

χαρακτηρίζονται από τους μαθητές και τις μαθήτριες ανώφελα και δεν είναι άλλα από τα 

φιλολογικά, με αρνητική προεξάρχουσα τη λογοτεχνία.  

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τόσο ένα πρωτοσέλιδο του Τύπου όσο και οι ενδότερες 
σελίδες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια επαγωγό γέφυρα προς τον κόσμο της λογοτεχνίας 

και της γλώσσας.  Επισκοπώντας ο μαθητής τις κειμενικές ψηφίδες των εφημεριδογραφικών 

σελίδων αντιλαμβάνεται ότι ο Τύπος δεν είναι απλώς ένα ενημερωτικό μέσο· στην πλήρη του 
αποστολή είναι ένα πεδίο «διανοητικής ποικιλίας» (Κόβατς & Ρόζενστιλ, 2001: 238-239), 

όπως θα έλεγε και ο κορυφαίος δημοσιογράφος Κοvach, μια κειμενική/ειδολογική satura 

(ποικιλία), θα λέγαμε εμείς, όπου στη διαμεσολαβημένη πραγματικότητά της αποτυπώνεται η 

πάλη των οπτικών και των ιδεών, συγκρούονται ή συμμαχούν ειδολογικά, διάφορες ή 
ομόλογες δεσπόζουσες.  Eκεί ο μαθητής ανιχνεύει τη σημαίνουσα κειμενική χωροταξία της 

εφημερίδας, τη σημειολογία των πηχυαίων τίτλων (Πασαλάρης, 1984: 132-140), διαπιστώνει 

ότι το κύριο άρθρο τοποθετείται δεξιά, η επιφυλλίδα στο κάτω τμήμα του πρωτοσέλιδου μιας 
παλιάς εφημερίδας κάτω από την ορίζουσα γραμμή, το χρονογράφημα πάντα στο 

                                                
2
 Βλ. το διαταξικό γυμνασιακό μάθημα «Βιωματικές Δράσεις» και το οδηγητικό πλαίσιο 

τους:  ιστότοπος «Ψηφιακό Σχολείο» του ΥΠΑΙΘ: http:// ebooks.edu.gr (ημ. πρόσβασης: 25-

06-2014). 
3
 Βλ. σχετικά: τρέχον σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνικής Γλώσσας  της Γ΄ Λυκείου (Τσολάκης 

κ.α, 2008: 166-206). 
4
 Τουλάχιστον στο τρέχον σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνική Γλώσσα της Β  ́ Γυμνασίου 

(Γαβριηλίδου, Εμμανουηλίδης & Εμμανουηλίδου, 2006) η αναπαράσταση των σύγχρονων 
ΜΜΕ συγκροτείται πρωτίστως δια της επιλογής κριτικών κειμένων που αφορούν κατεξοχήν 

στην τηλεόραση και στα μελανά της σημεία και διαπνέονται από αμυντική διάθεση απέναντι 

στις υφέρπουσες απειλές κατά του τηλεθεατή, πολύ δε περισσότερο του αδαούς και 
ανυποψίαστου νεαρού αποδέκτη.  Ο δε παραδοσιακός Τύπος αντιμετωπίζεται περισσότερο 

φιλικά και ήπια συνδεόμενος υπαινικτικά πάλι δια των επιλεγέντων κειμένων (περιορισμένων 

αριθμητικά και στις δύο περιπτώσεις) με δυνατή δημιουργική δράση των μαθητών στο πεδίο 
του και εν γένει με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, κυρίως στα κείμενα 3 και 8 (ό.π.: 89,96).  

Ωστόσο δεν υπάρχει σαφώς εκφρασμένη προγραμματική θέση των συντακτών, η οποία  

αφήνεται να διαγραφεί υπόρρητα δια των επιλογών τους {βλ. σχετική ενότητα: 

«Παρακολουθώ, ενημερώνομαι, ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές (ΜΜΕ, Διαδίκτυο κτλ.)» 
(ό.π.: 87-98)}.  Από την άλλη μπορούμε να πούμε ότι το αντίστοιχο, τρέχον σε 

αναθεωρημένη έκδοση, εγχειρίδιο Γλώσσας της Β΄Λυκείου Έκθεση-Έκφραση για το Γενικό 

Λύκειο (Τσολάκης, 2007), επιχειρεί να παρουσιάσει τον κόσμο των ΜΜΕ 
αποστασιοποιημένα και σφαιρικά με αναφορική γλώσσα σε δύο υποθεματικούς άξονες που 

αντιστοιχούν σε δύο διδακτικές ενότητες: «Η είδηση και το σχόλιο στην είδηση» (ό.π., 13-

30) και «Η οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης» (ό.π., 31-68). Βλ σχετική ενότητα: «Η 

είδηση», ό.π., 13-68. Η αναπαράσταση των ΜΜΕ στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια μπορεί 
βέβαια να αποτελέσει ενδιαφέρον θέμα αυτοτελούς ερευνητικής εργασίας.  
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πρωτοσέλιδο μέχρι και τα προ μεταπολίτευσης χρόνια, τα χρηστικά κείμενα (αγγελίες, 

δρομολόγια, καιρός) απωθημένα στις τελευταίες τη τάξη αλλά και τη σημασία, κατά τη 

δημοσιογραφική ιεράρχηση, σελίδες.
5
 Στη συνειρμική ή συνειδητά προγραμματισμένη με 

ίδια κριτήρια αναγνωστική διαδρομή του ο αναγνώστης θα μεταπηδήσει αυτενεργά από το 

πολιτικό ρεπορτάζ στη στήλη της βιβλιοκριτικής, θα σταματήσει για να διαβάσει ένα 

μυθιστόρημα σε συνέχειες, μια γελοιογραφία ή για να καταλήξει ενδεχομένως στην επίλυση 

μιας σταυρολεξικής άσκησης, συγκροτώντας τελικά τη δική του ερμηνευτική της 
πραγματικότητας πρόταση μέσα από μια κυματοειδή πορεία διανοητικής εγρήγορσης και 

χαλαρής απόλαυσης. 

Όλα τα παραπάνω ποικίλης σκόπευσης κειμενικά είδη στο σύμπαν της εφημερίδας 
(στις πρωτοσέλιδες περιοχές και στις ενδότερες ζώνες) είναι εμπρόθετα τοποθετημένα, με 

καθοριστικό κριτήριο των επιλογών, τον αποδέκτη της, τον «πεντάλεπτ[ο] αναγνώστ[η]» 

(Παπαντωνίου, 1956: 53), όπως έλεγε τον αναγνώστη των εφημερίδων ο χρονογράφος 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου, τον αναγνώστη του δυτικού πολιτισμού με το βλέμμα το κινούμενο 

από αριστερά προς τα δεξιά και την παρεπόμενη αποκωδικοποίηση των αναγιγνωσκομένων
6
. 

Στο πλαίσιο αυτής της εποπτικής προσέγγισης ο μαθητής γνωρίζεται με την 

ειδολογική ποικιλία του εφημεριδογραφικού μωσαϊκού προσπαθώντας να ανιχνεύσει την 
ειδοποιό διαφορά των κειμενικών κατασκευών του.  Εκεί στο αρχικό συγκείμενο ανάδυσης ή 

προσαρμοστικής ένταξής τους, εντοπίζει τα ειδολογικά τους όρια, τη διάφορη δεσπόζουσα 

και απόβλεψή τους, τις ιδιάζουσες συμβάσεις τους και εν τέλει αντιλαμβάνεται πώς δομείται 
αυτός ο διαμεσολαβημένος κόσμος της εφημερίδας μέσω του οποίου διαμορφώνουμε 

καθοριστικά αντίληψη για την πολύπτυχη πραγματικότητα.  Εκεί συνειδητοποιεί ο μαθητής 

ότι αυτή η οικοδόμηση είναι επιχρωματισμένη ιδεολογικά, ακόμη και παρά την τήρηση της 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας που υπηρετεί «το μύθο της αντικειμενικότητας» (Eco, 1992: 
34-37). Ανακαλύπτει τις στερεοτυπικές μεταφορικές εκφράσεις των δημοσιογραφικών 

κειμένων που προσδίδουν απλώς λογοτεχνικό επίχρισμα και οι οποίες νεκρώνονται 

κυριολεκτικά μέσα στην οπτική ενός κλασικού ρεπορτάζ του Μαζικού Τύπου που θέλει να 
αποτυπώνει συνήθως μέσα από το συγκρουσιακό δίπολο “κοινωνία-εξουσία” τα πράγματα.   

Αυτό το  κίβδηλο ύφος δημοσιογραφικής γραφής που σφραγίζεται από τη 

λογοτεχνική προσποίηση κυριαρχεί πρωτίστως στα λεγόμενα ρεπορτάζ μέσω του 
μικρόκοσμου {feature by microcosm effect (Κομνηνού & Λυριντζής, 1989: 315-316)}· στα 

ρεπορτάζ αυτά  οποιοδήποτε γενικό θέμα απασχολεί το δημοσιογράφο (λ.χ. έγκλημα, βία, 

φτώχεια) παρουσιάζεται μέσα από τη  συγκινησιακά εξηρμένη αφήγηση μιας συγκεκριμένης  

ιστορίας-παραδείγματος, με την οποία ο αναγνώστης δεν οδηγείται σ’ ένα  επίπεδο  ατομικής 
ή κοινωνικής αυτογνωσίας, ή ακόμα και φιλοσοφικού στοχασμού, όπως συμβαίνει με τα 

αισθητικής απόβλεψης κείμενα της εφημερίδας, αλλά σε δεδομένα και επιβεβλημένα  

σχήματα  αντιπαράθεσης ευρύτερων κοινωνικών υποομάδων και κρατικής εξουσίας. 
Μέσα στα όρια του εφημεριδογραφικού χώρου αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης-

μαθητής ότι το κύριο άρθρο είναι ο φορέας του πολιτικού στίγματος της εφημερίδας, το πώς 

η πολυτροπική διαφήμιση διαλέγεται με τα όμορα χωρικά κείμενα αλλά και το πώς τα δώρα 
της εφημερίδας αποτελούν ουσιαστικά μάρτυρες μιας φθίνουσας εμπορικότητας 

συναρτημένης κάποτε όχι μόνο με τις οικονομικές και άλλες συγκυρίες, αλλά και με το 

βαθμό αξιοπιστίας του Ελληνικού Τύπου.  Ανακύπτει επίσης γι’ αυτόν το ζήτημα του  

συμβιβασμού της εμπορικότητας και της ποιοτικής πνευματικής παραγωγής και των όρων και 
ηθικών ορίων συνεργασίας με το χώρο του Τύπου ενός διανοούμενου που προσπαθεί να 

συναρμόσει χωρίς υπαναχωρήσεις τη συγγραφική του συνείδηση με το απαιτούμενο του 

υψηλού tirage, της εφημεριδογραφικής εμπορικότητας. 
 

                                                
5
 Όλα αυτά αναφέρονται στην ονομαζόμενη σελιδοποίηση της εφημερίδας που “γεωμετρεί” 

κατά κάποιον τρόπο τη δημοσιογραφική ύλη επί του χάρτου.  Περισσότερα βλ. Πασαλάρης, 

1984: 141-149. 
6
 Για το πώς αποκωδικοποιείται μια διαφήμιση αναγιγνωσκόμενη με το βλέμμα του δυτικού 

αναγνώστη βλ. Fulton, Huisman, Murphet & Dunn, 2000:287-299. 
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2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ “ΡΩΓΜΕΣ” ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
 

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο πληροφόρησης αλλά και ειδολογικού διαλόγου, όπως 

ιχνογραφικά παρουσιάστηκε παραπάνω, μπορεί να εντοπίσει o μαθητής τον αισθητικό χώρο, 

τα οικοδομικά υλικά του και τις ιδιάζουσες συμβάσεις του και να συνειδητοποιήσει την 

ανατρεπτική δραστικότητα του γνήσιου αισθητικού λόγου, του λόγου δηλαδή με 
καλλιτεχνική απόβλεψη και φορτίο αυθεντικά συγκινησιακό. 

 Εντός λοιπόν αυτού του επιμελημένα οικοδομημένου σύμπαντος ψηλαφεί ο μαθητής 

διάφορα είδη που αντιστικτικά προς την πληροφοριακή σκόπευση της εφημερίδας 
αντιμάχονται τη στερεοτυπική δημοσιογραφική σύλληψη της πραγματικότητας μέσα από 

λόγο αισθητικών χαρακτηριστικών, κι όχι απλώς λογοτεχνικές μεταμφιέσεις. Η εφημερίδα 

γενικά ρέπει προς αυτές τις αισθητικές “ρωγμές”
7
 στο συμπαγή κόσμο της δημοσιογραφικής 

“αυθεντίας”, αφήνοντας στον αναγνώστη το περιθώριο να εννοήσει τις στρατηγικές 

κατασκευής της πραγματικότητας, που του περιγράφει αξιόπιστα μέσα από τη 

δημοσιογραφική αφήγηση, ως αληθινή και ιεραρχημένη.   

Μια τέτοια αντιπροσωπευτική αισθητική χαραμάδα στην εφημερίδα είναι το 
χρονογράφημα, απότοκο της δημιουργικής συγγραφικής δράσης στο πλαίσιο των 

επικοινωνιακών παραμέτρων που έθεσε το περιβάλλον του Τύπου.   

Ο χρονογράφος επιλέγοντας το επικαιρικό υλικό του συνήθως από τα 
παραγκωνισμένα “ψιλά” της εφημερίδας αυτά τα οποία παρουσιάζονται ατάκτως ερριμμένα 

στη στήλη «Διάφορα» και «Ποικίλα» των παλαιών εφημερίδων, τα αταξινόμητα 

ειδησεογραφικά κατάλοιπα, τα faits divers κατά τo εφημεριδογραφικό λεξιλόγιο, ό,τι 

συνήθως ονομάζουμε  «μικρές ειδήσεις» (Spiteri, 2009: 185), αυτές που μένουν παντελώς 
ασχολίαστες στην εφημερίδα, ακριβώς γιατί όπως σημειώνει ο Roland Barthes, «η μικρή 

είδηση προέρχεται από μια κατάταξη αυτού που δεν κατατάσσεται.  Είναι το ανοργάνωτο 

απομεινάρι των άμορφων ειδήσεων» (ό.π.), το οποίο ο χρονογράφος μεταπλάθει λογοτεχνικά 
και εξακτινώνει φιλοσοφικά.

8
 Αναμυθοπλάθοντας αυτό το υλικό δημιουργεί πολυποίκιλες 

θεματικά ιστορίες, κατά το αριστοτελικό εικός και αναγκαίο, οι οποίες με τον ενοφθαλισμένο 

δοκιμιακό παρεκβατικό λόγο τους απογειώνονται με όχημα την ειρωνεία από το 
συγκεκριμένο μερικό της ζωής στο φιλοσοφικόν όλον.  Αποδεσμευόμενες έτσι από τους 

χωροχρονικούς δείκτες τους αποκτούν συμβολικό νόημα αντικείμενες στον αναφορικής 

στόχευσης δημοσιογραφικό λόγο, αποκαλύπτοντας την αλήθεια κι όχι αποδίδοντας την 

πραγματικότητα.
9
   

Μέσα από  την αιρετικά  ανεστραμμένη θεώρηση σημαντικού-ασήμαντου ο 

χρονογράφος επιλέγοντας μια χαρακτηρίζουσα λεπτομέρεια, παραδοξική και λανθάνουσα, 

στο περιθώριο των κατά τα δημοσιογραφικά κριτήρια σημαντικών αποδεσμεύει την πυρηνική 
ουσία των γεγονότων (περιθωριακών ή κάποτε και προβεβλημένων) και στην καταλυτικά 

κυρίαρχη  διαμεσολαβημένη πραγματικότητα των ΜΜΕ προβάλλει μέσα από την πρωτεϊκή 

γραφή του «ανυπάκουου» (Αγγελάτος, 1997: 38-39) είδους του, τόσο στις συμβάσεις του 
λογοτεχνικού κανόνα όσο και του δημοσιογραφικού, την άλλη, καλλιτεχνική και 

αντισυμβατική θέαση του κόσμου.  Με τον παιγνιώδη χρονογραφηματικό τρόπο και με λόγο 

κυρίαρχα μεταφορικό και αλληγορικό το χρονογράφημα αναζωπυρώνει μέσα από τη 

μειδιώσα φιλοσοφία του ανθρωπιστικές αξίες, διαταράσσει σφηνοειδώς τον ορίζοντα 
προσδοκίας του βιαστικού κοινού του, αφυπνίζει και ωθεί με την επιτελεστικότητά του 

κάποτε σε δράση ζωντανεύοντας το όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας, σε όλες τις 

                                                
7 Άλλες τέτοιες “αισθητικές” ρωγμές είναι η “διανοούμενη” επιφυλλίδα, το ευθυμογράφημα, 

η χειροποίητη γελοιογραφία, η δυνητικά αισθητική τεχνική φωτογραφία του φωτορεπορτάζ, 
τα κείμενα της Νέας Δημοσιογραφίας. 
8
 «Ο φιλόσοφος Αλέν, που ήθελε να είναι δημοσιογράφος για να αναδείξει το “αρθρίδιο” σε 

τέχνη, θεωρεί ότι το fait divers πρέπει να σχετίζεται με τη μεταφυσική» (Spiteri, 2009:186). 
9
 Για την εννοιολογική διαφορά αλήθειας και πραγματικότητας βλ.: Νιάρχος, 1985: 21-28 και 

ό.π.: 235-239. 
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περιστάσεις, ακόμα και σε καιρούς συγκρούσεων εμπόλεμων ή κοινωνικών, προβάλλοντας 

τον άνθρωπο και όχι το γεγονός, όπως πράττει ο  άνθρωπος της πληροφορίας, ο 

δημοσιογράφος.  Κάποτε δε στρέφει την πλάτη παντελώς σε κάθε είδους επικαιρικό υλικό 
δίνοντας την εντύπωση του ηχηρά ανεπίκαιρου, διαλέγοντας απλώς ωστόσο μια άλλη 

γριφώδη διαδρομή για να επικοινωνήσει με το κοινό του, κάποτε σε συνθήκες ανελευθερίας 

και λογοκρισίας, επιβιώνοντας στο χώρο του Τύπου με τον αμφίσημο λόγο της Τέχνης.  

Οι επόμενες παραδειγματικές αναφορές από το χρονογραφηματικό έργο κομβικού 
εκπροσώπου

10
 του είδους συνηγορούν υπέρ της παραπάνω αναφερθείσας αισθητικής φύσης 

και λειτουργίας του χρονογραφήματος στο χώρο του Τύπου.  Έτσι λοιπόν όταν ο τελευταίος 

των κλασικών χρονογράφων, ο Παύλος Παλαιολόγος (1894-1984)  δημοσιεύει το 
χρονογράφημά του υπό το συνδηλωτικό για το είδος επίτιτλο «Στο περιθώριο της ζωής»,  στο 

πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερο Βήμα της 3-12-1942, όπου η εικόνα του Μουσολίνι 

εκτίθεται στο κέντρο της σελίδας περιβαλλόμενη από τα κατορθώματά του ρητορικά και 
πολεμικά· prima vista μοιάζει να ασχολείται ο χρονογράφος με ένα θέμα περιθωριακό σε 

σχέση με τα ζέοντα επικαιρικά βαρυσήμαντα πολιτικά γεγονότα που αποτυπώνονται στο 

πρωτοσέλιδο.  Μέσα από το δοκιμιακού τύπου εν προκειμένω χρονογράφημά του αναδύεται, 

κατά τον τίτλο «Ο άνθρωπος που δεν δέχεται ραπίσματα», ένα ζήτημα παιδαγωγικό, 
φαινομενικά αντιστικτικά άκαιρο  σε εμπόλεμη περίοδο, καθώς αναφέρεται επικριτικά στο 

σχολείο που αποδέχεται το ράπισμα ως παιδαγωγική μέθοδο.  Αυτό, όπως σημειώνει 

μεθαύριο, θα δημιουργήσει πολίτες «βολικούς σε στραπάτσα και λακτίσματα» (ό.π.) του 
οποιουδήποτε εσωτερικού ή εξωτερικού κατακτητή, θα προσθέταμε.  Η υπόγεια αναφορά του 

στο ειδησεογραφικό συγκείμενο καταδεικνύει ότι η Ελλάδα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου 

μόνο τέτοιους πολίτες δεν είχε ανάγκη και υποδεικνύει τον τρόπο αντίδρασης και τη δέουσα 

στάση εμφυσώντας αγωνιστική διάθεση στους συμπατριώτες του. 
Ο ίδιος χρονογράφος επίσης υπό τον χαρακτηριστικά προσαρμοσμένο στις νέες 

συνθήκες επίτιτλο «Στο Περιθώριο του Πολέμου», καθώς εγγενώς το χρονογράφημα 

παρακολουθεί τον «αειμετάβολο της κοινωνίας ορίζοντα» (Πωπ, 1848: 20), σύμφωνα με το 
γεννήτορα και εισηγητή του νεοελληνικού χρονογραφήματος Κωνσταντίνο Πωπ (1816-

1878), καταγράφει τις μεταβολές στα ήθη των νεοελλήνων που επιφέρει η γερμανική 

κατοχή
11

 κινούμενος στον ηθοσκοπικό προγραμματικό άξονα του είδους, που αποτυπώνει 
μέσα από την ποικιλία των ηθών ανά εποχή τη διαχρονικά απαράλλακτη ηθική ποιότητα του 

ανθρώπου (ό.π.).  

Όταν δε ο Παύλος Παλαιολόγος, μέσα στο απολιθωμένα χρόνια της εφτάχρονης 

απριλιανής δικτατορίας στο χρονογράφημά του «Γκρίζα άνοιξη» στην εφ. Το Βήμα στις 21-5-
1974, μιλά για την άνοιξη που περιμένει κι ενώ φαίνεται να είναι τόσο ανεπίκαιρος, δια της 

μακρο-μεταφοράς αυτής μιας προσφιλούς για τους χρονογράφους θεματικής επιλογής, της 

                                                
10 Χρονογραφηματικοί διάδοχοι του Κωνσταντίνου Πωπ σε μια ενδεικτική αναφορά είναι ο 
Ειρηναίος Ασώπιος, ο Ιωάννης Κονδυλάκης, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Σπύρος Μελάς, ο 

Παύλος Παλαιολόγος, ο Νίκος Δήμου κ.α..  Βλ. περισσότερα για τους εκπροσώπους του 

είδους στο Σκοπετέας (επιμ.) (1956) όπως και Αλμπάνη (2000). 
11

 Είναι αδύνατο βέβαια τις παραμονές της εισόδου των γερμανικών στρατευμάτων στην 
Αθήνα το 1941 ο χρονογράφος να μείνει ανεπηρέαστος από τον ταραγμένο ορίζοντα των 

καιρών του. Έτσι ο Παύλος Παλαιολόγος εξακολουθεί να παρακολουθεί στο νέο 

ιστορικοκοινωνικό συγκείμενο με το χρονογραφηματικό φακό του τη ζωή (ακόμη και στο 
πολεμικό καταφύγιο), που έτσι κι αλλιώς προχωρά: «Ο κόσμος ολόκληρος σε μικρογραφία 

έχει καταδυθή, με τους ήχους των σειρήνων στα βάθη του υπογείου.  Ο κόσμος με τη 

δραματική και με την κωμική του πλευρά.  Ποικιλία ηλικιών και τάξεων»: «Μια νύχτα στο 
καταφύγιο», εφ. Το Βήμα (12-04-1941). Βλ.επίσης: Π. Παλαιολόγος, «Η “μαύρη” της τιμής», 

ό.π. (08-04-1943), όπου καταδεικνύεται μέσα από μια εφήμερη ερωτική ιστορία ότι οι 

αντίξοες συνθήκες της κατοχής όχι μόνο δεν αναστέλλουν το πάθος πλουτισμού, αλλά του 

προσδίδουν και ιδιότυπες απρόσμενες εκφάνσεις ηθικής διαφθοράς. 
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άνοιξης (επερχόμενης ή απερχόμενης), γίνεται υπαινικτικά ηχηρά επίκαιρος ελισσόμενος στη 

στρατηγική επιλογή της λογοκρισίας εκ μέρους της εξουσίας και επινοώντας δημιουργικά 

δίοδο επικοινωνίας με τους αναγνώστες του.  «Αντιστασιακή η άνοιξη παρατείνει τη δροσερή 
της παρουσία.  Χαρήτε την.  Το γαλάζιο με διακοπές.  Όπως και στον άλλο ευρωπαϊκό χώρο.  

Επαιρόμαστε για τη σταθερότητά του.  Ουρανός ανένδοτος στη μονοτονία του» (ό.π.). Ή 

παρακάτω «Με βήμα βραδύ βαδίζει η Άνοιξη στα πεπρωμένα της. Έληξε η περίοδος της 

ανθοφορίας» (ό.π.), για να σημειώσει «του Έλληνος ο τράχηλος  γκρίζο δεν υπομένει» (ό.π.) 
και  να ολοκληρώσει με μια ευώδη εικόνα θριάμβου της άνοιξης που λίγο λίγο πλησιάζει τις 

μέρες του φθινοπώρου, της οριστικής δηλαδή εξαφάνισης αυτού του παροδικού γκρίζου που 

έδωσε στην «ηλιακή αυθάδεια» (ό.π.) ακόμη περισσότερη αξία: «Η περίπτωση της φετεινής 
ανοίξεως έαρ που παρατείνεται με τη νεόκοπη πράσινη χλαμύδα, και καθώς περνά από την 

ανθισμένη λεωφόρο του με βραδύ φθινοπωρινό βήμα, σκορπίζει αρώματα λεμονιάς και 

ακακίας» (ό.π.).  Έτσι ο Παλαιολόγος διατυπώνει ένα δια της αισθητικής λόγο-κωδικό, 
τακτική απελευθέρωσης στην επιβεβλημένη στρατηγικά εκ της εξουσίας ανελευθερία την 

ιστορική εκείνη περίοδο. 

Με αυτόν τον τρόπο ο χρονογράφος μένοντας πιστός στην πρόθεσή του πρώτου 

χρονογράφου του είδους, Κωνσταντίνου Πωπ (Πώπ, 1-9-1848: 20), να ανατάμνει κριτικά την 
κοινωνία του και να τη διαμορφώσει χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο είδος και τύπο λόγου, 

προσφέρει στο μαθητή ένα τολμηρό και αιρετικό οφθαλμοσκόπιο μέσα από το οποίο διαβάζει 

τις λανθάνουσες όψεις του κόσμου.  Ενώ δε το χρονογράφημα μοιάζει να αποστασιοποιείται 
από την πολιτική (όπως ηχηρά εξήγγειλε και ο εισηγητής του (ό.π.) είναι βαθιά πολιτικό με 

την έννοια που είναι η γνήσια Τέχνη.  Εκεί ακριβώς ο μαθητής συνειδητοποιεί μέσω της 

μελέτης του χρονογραφήματος ότι η Τέχνη και ο αποκλίνων λόγος της ενοχλεί τις 

βεβαιότητες αυτού του κόσμου (φιλοσοφικές, ιδεολογικές κλπ.) και θέτει τη θρυαλλίδα της 
ανατροπής, της αλλαγής των κακώς κειμένων στην κοινωνία, τόσο σε ένα βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα όσο και κυρίως σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα αργής συνειδησιακής 

διαμόρφωσης του κοινού. 
 

2.1. Η ΕΠΑΓΩΓΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ 

ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Συνάμα μέσα από την πρωτεϊκότητα του χρονογραφήματος ο μαθητής έχει την 

ευκαιρία να γευτεί διάφορες μορφές κειμένων από το θεατρικό σκέτς, το φιλοσοφικό διάλογο 

(του νιρβανικού κ. Ασόφου ή του κ. Παράδοξου του Νίκου Δήμου), το μυθιστορηματικό 

θραύσμα
12

, το δοκίμιο ή τρόπους που μετατρέπονται σε δεσπόζουσα μορφή (αφήγηση, 
περιγραφή) ή κάποτε βιβλιοκριτική, θεατρική εν γένει αισθητική κριτική με όλες τις 

συνακόλουθες ειδοποιές διαφορές. Δοκιμάζει (μεθοδικά καθοδηγούμενος) τη διανοητική 

απόλαυση του πυκνά δομημένου λόγου με την απατηλή ελαφράδα, φιλοσοφικά όμως 
σημαίνοντα και πυρηνικά ειρωνικού.   

Παράλληλα η μικρή φόρμα του χρονογραφήματος ελκύει το μαθητή να το 

επεξεργαστεί, του δίνει την ευκαιρία να εστιάσει στις μικροδομές του, να ανιχνεύσει τη 
δημιουργική υφαντική κίνηση του συγγραφέα από τον άξονα της επιλογής στον άξονα του 

συνδυασμού, παρατηρώντας το υφολογικό μικροκλίμα που δημιουργείται από τις 

απροσδόκητες συνάψεις που δεν είναι ίδιας φύσης και προθετικότητας με τις 

προσδοκώμενες, στερεοτυπικές λεξικές συνδέσεις εντυπωσιοθηρίας των δημοσιογραφικών 

                                                
12 Το χρονογράφημα με αυτή τη μορφή θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί τμήμα ενός  

μυθιστορήματος (Πώπ, 1-9-1848: 21-22), όπως αρκετές χρονογραφηματικού τύπου ιστορίες 
εντός μυθιστορημάτων θα μπορούσαν να αποσπαστούν από το γενέθλιο κείμενο και να 

αποτελέσουν αυθεντικά χρονογραφήματα.  Παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι το κείμενο « Η 

μυστική παπαρούνα» του Στράτη Μυριβήλη (Ν. Γρηγοριάδης, κ.α., 2002: 274-276) που 

αποσπασμένο από το βιβλίο του Η Ζωή εν Τάφω, μπορεί κάλλιστα να προσληφθεί ως 
χρονογράφημα, καθώς ανταποκρίνεται στις συμβάσεις του είδους. 
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κειμένων
13

. Όταν ο μαθητής λόγου χάρη διαβάζει «Ο Υπουργός φύσει ευαίσθητος (ως όλοι οι 

υπουργοί του κόσμου)» (Πωπ, 01-06-1849:456 ), αισθάνεται την ανοικείωση δια του λόγου, 

αντιστικτικά προς στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενες δημοσιογραφικές “νεκρές” μεταφορές, 
μέσα από επιλογές που προκαλούν το φιλοσοφικό μειδίαμα του αναγνώστη.  

 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η προτεινόμενη (πραγματολογικής οπτικής θα λέγαμε) προσέγγιση οδηγεί το μαθητή 
να δεί τη λογοτεχνία όχι κλεισμένη και αφυδατωμένη στο μουσειακό είδος των σχολικών 

ανθολογίων αλλά ανοιχτή και διαδραστική και το λογοτέχνη ως ένα άνθρωπο του καιρού του, 

που είναι -κι αυτό δεν είναι τούτη τη φορά προς ψόγον- «μες στην πολλή συνάφεια του 
κόσμου» και τις «ομιλίες» του Τύπου. 

Ταυτόχρονα μέσα από την επαφή με τα ποικίλα είδη που γεννιώνται  καθοριστικά 

προσδιορισμένα από τις επικοινωνιακές παραμέτρους του Τύπου αντιλαμβάνεται μέσα 
ακριβώς από τη μωσαϊκή συμπαράθεσή τους και συνθεώρησή τους ότι τα (λογοτεχνικά και 

μη) είδη δεν είναι απλώς κατηγορίες ταξινόμησης των διαφόρων κειμένων προς εκμάθηση 

αλλά μάρτυρες της πολιτισμικής έκφρασης μιας κοινωνίας (από το κύριο άρθρο και το 

χρονογράφημα ως τις μικρές αγγελίες
14

) και των αναζητήσεων της, «σύνθετες και ενεργείς 
ιστορικο-πολιτισμικές ενότητες, γεμάτες από νόημα και αξίες, που είναι διαθέσιμες για να 

“απαντήσουν” σε ερωτήσεις προσφέροντας ερείσματα για την καλλιτεχνική δημιουργία» 

(Αγγελάτος, 1997: 169). 
Πέραν όλων αυτών των θετικών καρπών που αποκομίζονται, εάν θεωρήσουμε ως 

άξιο λόγου αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο τον κειμενικό πλανήτη του Τύπου και την εντός 

του, εξαιτίας αυτού και χάριν αυτού, παραγόμενη λογοτεχνία, κάτι που προκύπτει ως 
παρεπόμενο όφελος είναι μια επαγωγός εισαγωγή, προπαιδεία στον “επικοινωνιακό” θα 

λέγαμε (μηντιακό) γραμματισμό, ή όπως άλλως έχει διατυπωθεί ως «αλφαβητισμός στα 

μέσα» (Κωνσταντινίδου, 2006: 18-40), το αγγλιστί media literacy (Coiro, Κnobel, Lankshear 

& Leu, 2008: 104-105), γραμματισμός που δεν περιορίζεται απλώς στους όρους οικοδόμησης 
του εφημεριδογραφικού σύμπαντος, αλλά σκοπεύει στην απόκτηση της ικανότητας, χρήσιμης 

και ευρύτερα, της ανάγνωσης και κατανόησης πολλών και διαφορετικής απόβλεψης, 

ειδολογικά ποικίλων κειμένων και οδηγεί στην απόκτηση μιας ευλύγιστης ανταπόκρισης 
στην αλλαγή οριζόντων προσδοκίας και  ειδολογικών τόπων.  

Διαφωνούμε λοιπόν με την ένταξη του Τύπου στη σχολική γνώση αποκλειστικά με 

τη λογική του αποκόμματος, καθώς δια της απόσπασης από το φυσικό συγκείμενο 

καταδεικνύεται ενδεχομένως η διαχρονικότητα ενός θεωρούμενου εφήμερου κειμένου, αλλά 
λησμονώντας αυτό το γενέθλιο πολυεστιακό συγκείμενο της εφημερίδας ο μαθητής δεν έχει 

την ευκαιρία να αισθανθεί τον ανατρεπτικό ρόλο της λογοτεχνίας στην κοινωνία, κάτι που 

                                                
13 Σε αυτήν τη στερεοτυπικότητα της δημοσιογραφικής αναπαράστασης αναφέρεται και ο 

Henry David Thoreau, το 1854, όταν επισημαίνει: «Είμαι βέβαιος ότι ποτέ δεν διάβασα 
κανένα αξιομνημόνευτο νέο σε εφημερίδα.  Αν διαβάσουμε για έναν άνθρωπο  που τον 

λήστεψαν ή που δολοφονήθηκε ή σκοτώθηκε σε ατύχημα ή ένα σπίτι που κάηκε ή ένα 

σκάφος που ναυάγησε ή ένα ατμόπλοιο που τινάχτηκε στον αέρα […] δεν χρειάζεται ποτέ να 
διαβάσουμε για άλλο.  Ένα αρκεί.  Αν γνωρίζετε τη γενική αρχή, τι σας νοιάζουν οι  μύριες 

περιπτώσεις και εφαρμογές της;»: Henry David Thoreau, «Τίποτε το νέο» (1854) στο 

Λιβιεράτος & Φραγκούλης (1992): 28. 
14 Ωστόσο πέρα από τη χρηστική σκοπιμότητα της ύπαρξής τους, οι μικρές αγγελίες 
αποτελούν μια αποκαλυπτική έκφραση του πολιτισμικού στίγματος μιας κοινωνίας, καθώς 

υποστήριζε και ο Άγγλος φιλόσοφος Ηerbert Spencer (1820-1903), φαινομενολογικών 

αντιλήψεων κατά βάση. Βλ. (Χουρμούζιος, 15 Μαρτίου 1938: 398). Συνομολογεί και ο 
Παύλος Νιρβάνας, γνώστης κι ο ίδιος των θεωριών του Spencer, σε χρονογράφημά του με 

πηγή έμπνευσης μια μικρή αγγελία -πραγματική ή κατασκευασμένη αδιάφορο (Νιρβάνας, 

1925: 12-13) όταν γράφει ότι «υπάρχουν όμως μερικαί […] αγγελίαι, αι οποίαι κρύβουν 

σιωπηλάς τραγωδίας» (ό.π.:12).  Στο σημείο αυτό φαίνεται πώς το χρονογράφημα 
“διαλέγεται” με τη χρηστική ύλη της εφημερίδας.   
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γίνεται ορατό με τον αγώνα λόγου χάρη του χρονογράφου να αντιπαλέψει το φθαρτό και 

εφήμερο, να οδηγήσει σε νέες ατραπούς ένα κοινό που δεν αφιερώνει πάνω από ένα τέταρτο 

για να ασχοληθεί με όλο το έντυπο και μέσα από το ωραίο ψεύδος της Τέχνης να μιλήσει για 
την αλήθεια κι όχι για την πραγματικότητα.  

Η εφημερίδα είναι φύσει προσκολλημένη στην ειδησεογραφική της ρουτίνα· αναζητά 

συνεπώς την εύληπτη και εφησυχαστική τυποποίηση στο πλαίσιο πάντα του αδυσώπητου 

ανταγωνισμού των εφημερίδων, της οικονομικής ανασφάλειας άμεσα συναρτημένης με το 
άστατο των προτιμήσεων του αγοραστικού κοινού της.  Μέσα από τη στερεοτυπική 

παρουσίαση των θεμάτων, χάνεται το συγκινησιακό στοιχείο που διατρέχει αδιόρατα τα 

γεγονότα
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 και του οποίου η γνώση συμβάλλει καίρια στη βίωση και στην εννόησή τους, ενώ 
αντιθέτως η Τέχνη, στην περίπτωσή μας το χρονογράφημα, μέσα από την ανοικειωτική, 

υπονομευτική των στερεοτύπων έκφρασή της, αγγίζει βαθιά την ψυχή του αναγνώστη γιατί 

με τις δικές του ροπές εκδιπλώνει την αλήθεια, που συνιστά τελικά την ουσιαστική 
πληροφορία. 

Με την παρούσα θεώρηση επιχειρείται να οριστεί δια του χώρου του Τύπου ένα 

ανανεωτικό πλαίσιο προσέγγισης της λογοτεχνίας, ως κοινωνικού και ιστορικού προϊόντος 

στις ποικίλες ειδολογικές ενσαρκώσεις της που παράγεται από ανθρώπους και απευθύνεται 
σε αυτούς.  Ίσως αν βιωθεί αυτό με ελκυστικά ανακαλυπτικό τρόπο οι μαθητές πιθανότα τα 

να μην αναρωτιούνται πλέον τι χρειάζονται οι ποιητές σε όλους τους καιρούς.  
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