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                                              Ειςαγωγι 

 

Θ εργαςία αναφζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίςτθκε θ 

εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1929 τθσ κυβζρνθςθσ του Ελευκζριου Βενιηζλου, 

δθλαδι τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια που κατατζκθκαν επί Υπουργίασ Κ. Γόντικα 

(1929) και Γ. Ραπανδρζου (1930 -1932), από μία εφθμερίδα του Τφπου τθσ εποχισ, 

μθ προςκείμενθσ ςτθν κυβερνθτικι παράταξθ, τθν εφθμερίδα «Ακρόπολισ». 

 Κεωρικθκε ενδιαφζρον να μελετθκεί θ άποψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφθμερίδασ, 

αφοφ ςθμείωνε επιτυχία ωσ προσ τθν κυκλοφορία τθσ, κι επειδι φιλοξζνθςε ςτισ 

ςελίδεσ τθσ άρκρα για τθν επιχειροφμενθ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του Δθμιτρθ 

Γλθνοφ, παιδαγωγοφ και διανοοφμενου που είχε αναλάβει ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1913, που είχε κατατεκεί και πάλι από τθν 

κυβζρνθςθ των Φιλελευκζρων. 

Εκτόσ από τισ αναφορζσ μασ ςε βιβλιογραφικζσ πθγζσ, γίνεται παράκεςθ και 

ανάλυςθ των δθμοςιευμάτων τθσ εφθμερίδασ που αναφζρονται ςτθν εκπαιδευτικι 

μεταρρφκμιςθ του 1929. Θ εφθμερίδα ιταν κακθμερινισ κυκλοφορίασ και 

πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ ςε 1440 τεφχθ (φφλλα) τθσ, 8 ςελίδων το κακζνα, τθσ 

περιόδου 1929 -1932. 

Θ ζρευνα για τθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ αυτισ ιταν, κατά κφριο λόγο, 

αρχειακι. Ρζρα από τθ βιβλιογραφικι αναηιτθςθ, πραγματοποιικθκε εκτεταμζνθ 

ζρευνα ςτα αρχεία τθσ Βουλισ των Ελλινων για τθν εφθμερίδα «Ακρόπολισ», ςτο 

Λδρφμα Λςτορικισ Μνιμθσ Ελευκερίου Βενιηζλου ςτθν Ακινα, ςτθν «Μπενάκειο» 

Βιβλιοκικθ, ςτθν κεντρικι βιβλιοκικθ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, κακϊσ και ςτθ 

βιβλιοκικθ του τμιματοσ Κοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ του 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, με ςκοπό τθ ςυγκζντρωςθ υλικοφ που αφορά ςτθν 

εκπαιδευτικι πολιτικι που αςκικθκε από τθν κυβζρνθςθ Βενιηζλου κατά τθ 

δεφτερθ περίοδο άςκθςθσ τθσ εξουςίασ τθσ (1928-1932) και τισ αντιδράςεισ που 

προκάλεςε.  

Αν τα αρχεία1 είναι θ άμεςθ, βαςικι αναμφιςβιτθτθ πθγι ςτθν οποία πρζπει να 

ανατρζχει κάκε ιςτορικόσ, αυτό ςυμβαίνει γιατί θ ςυγκζντρωςθ των αρχειακϊν 

                                                 
1 Encyclopédie de la pléiade, τομ. Γϋ. (2001): ςς. 213- 214. 
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εγγράφων δεν οφείλεται κακόλου ςτθν τφχθ ι ςτθν αυκαίρετθ ενζργεια κάποιου 

ανκρϊπου. Αντίκετα, απορρζει, κατά κάποιο τρόπο, αυτόματα, από τισ κακθμερινζσ 

δραςτθριότθτεσ μιασ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ενόσ κρθςκευτικοφ ιδρφματοσ. Μιασ 

βιομθχανικισ ι εμπορικισ επιχείρθςθσ, μιασ οικογζνειασ, ενόσ ιδιϊτθ. Τα αρχεία 

διατθροφνται επειδι αντιπροςωπεφουν τθν «τεκμθρίωςθ» μιασ Αρχισ: αποτελοφν 

τουσ τίτλουσ των αγακϊν, τισ «αποδείξεισ» των δικαιωμάτων ι των απαιτιςεων, 

περιζχουν το «ιςτορικό» των διευκετθμζνων υποκζςεων, δίνουν τθ δυνατότθτα 

ςτον κάτοχό τουσ να υπεραςπιςτεί τον εαυτό του ι να επιτεκεί.2 Κατά κανόνα, 

λοιπόν, τα αρχεία δεν μπορεί να είναι λογοτεχνικι ι αφθγθματικι πθγι αλλά 

βαςικά νόμιμεσ πθγζσ αυκεντικοφ χαρακτιρα. Δεν προορίηονται να ικανοποιιςουν 

τθν περιζργεια του κοινοφ αλλά να πλθροφοριςουν εκείνον που τα ςυγκζντρωςε 

για δικι του χριςθ, και διατθροφνται για το ςυμφζρον του κατόχου τουσ. Σε όλεσ τισ 

εποχζσ, βζβαια, οι ιςτορικοί κατζφευγαν ςτισ πθγζσ των αρχείων, αλλά μόνο ςτθ 

ςφγχρονθ εποχι θ τεκμθρίωςθ που είναι ςυγκεντρωμζνθ ςτα αρχεία ζγινε γι’ 

αυτοφσ νόμιμα προςιτι.3   

Στθν εν λόγω εργαςία, αφοφ αναλφονται το γενικό ιςτορικο-πολιτικό και 

κοινωνικό πλαίςιο τθσ εποχισ, γίνεται παρουςίαςθ τθσ μεταρρυκμιςτικισ 

προςπάκειασ ςτον χϊρο τθσ Ραιδείασ από το κόμμα των Φιλελευκζρων κατά τθν 

τετραετία 1929-1932, κακϊσ και ανάλυςθ του περιεχομζνου των δθμοςιευμάτων 

τθσ εφθμερίδασ «Ακρόπολισ». Σχετικά με τθ δομι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ 

μπορεί να αναφερκεί ότι κρίκθκε απαραίτθτο πρϊτα να παρουςιαςκεί και να 

αναλυκεί το γενικό κοινωνικοπολιτικό πλαίςιο τθσ εποχισ, κακϊσ και τα 

ςθμαντικότερα γεγονότα που τθ ςθμάδεψαν, και ςτθ ςυνζχεια να προχωριςουμε 

ςτθν παρουςίαςθ και ανάλυςθ των δθμοςιευμάτων για τθν Ραιδεία τθσ περιόδου 

που μελετάται.   

 

 

 

                                                 
2 ο.π. 
3ο.π.  
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Ο ςκοπόσ και τα κεντρικά ερωτιματα τθσ ζρευνασ 

                                                        

                                                                            … θ Λςτορία είναι θ προςπάκεια 

                                                                            με τθν οποία καταφζρνει ο 

                                                                            άνκρωποσ να ςυνειδθτοποιιςει 

                                                                            τθν εξζλιξι του και επομζνωσ να  

                                                                            γνωρίςει καλφτερα τον εαυτό του 

                                                                            ζτςι όπωσ ζγινε.4  

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ μελζτθ των αντιδράςεων που προκάλεςε 

θ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ που επιχειρικθκε από τθν κυβζρνθςθ των 

Φιλελευκζρων το 1929 -1932 ςτθν εφθμερίδα «Ακρόπολισ» τθσ ίδιασ περιόδου.   

Με βάςθ, κυρίωσ, τθν ανάγνωςθ ιςτορικϊν τεκμθρίων, και πιο ςυγκεκριμζνα, 

δθμοςιευμάτων τθσ εφθμερίδασ «Ακρόπολισ», γίνεται προςπάκεια μζςω αυτισ τθσ 

εργαςίασ όχι μόνο να παρουςιαςκοφν οι μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ τθσ 

κυβζρνθςθσ Βενιηζλου τθν περίοδο αυτι, αλλά και να δοκεί μία ερμθνεία των 

αντιδράςεων που προκάλεςαν τα μεταρρυκμιςτικά αυτά επειςόδια. Για τθν 

τεκμθρίωςθ τθσ ερμθνείασ μασ γίνεται χριςθ και βιβλιογραφικϊν πθγϊν από τισ 

οποίεσ αντλοφμε ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ.  

Με εργαλεία μεκοδολογικισ προςπζλαςθσ των εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων 

κυρίωσ τθν ιςτορικι- ερμθνευτικι μζκοδο και τθν ανάλυςθ περιεχομζνου κα γίνει 

μία προςπάκεια αναηιτθςθσ των απαντιςεων ςτα παρακάτω ερευνθτικά 

ερωτιματα που ζχουν τεκεί: 

1. Ροιεσ ιταν οι κφριεσ αντιδράςεισ που προκάλεςε θ εκπαιδευτικι 

μεταρρφκμιςθ του 1929 – 1932 ζτςι όπωσ εκφράςτθκαν μζςω τθσ 

εφθμερίδασ «Ακρόπολισ»; 

2. Ροιο ιταν το ιςτορικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο διατυπϊκθκαν; 

3. Ρϊσ ερμθνεφονται οι παραπάνω αντιδράςεισ; 

4. Υπιρχαν επιπτϊςεισ από τισ εν λόγω αντιδράςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ 

εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ; 

5. Τι ςυμπεράςματα προκφπτουν για τον Δθμιτρθ Γλθνό; 

                                                 
4 Encyclopédie de la pléiade, τομ. Αϋ, (2006): ς. 337. 
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                                                            Μεκοδολογία 

 

Λςτορία κα μποροφςε να πει κανείσ πωσ είναι θ γνϊςθ του παρελκόντοσ, των 

ςυμβάντων, των γεγονότων- πράξεων, ςυναιςκθμάτων, ιδεϊν- που ζηθςαν οι 

άνκρωποι ςτθ διαδοχι των περαςμζνων χρόνων και που κρίνονται αξιομνθμόνευτα˙ 

ι ακόμα: θ μζκοδοσ και θ επιςτιμθ που επιτρζπει τθν επεξεργαςία και τθ μετάδοςθ 

αυτισ τθσ μνιμθσ των αιϊνων, και ςτθ ςυνζχεια, αλλά αυτι είναι μία 

δευτερεφουςα ζννοια, διθγιςεισ, εκκζςεισ, λογοτεχνικά ζργα αφιερωμζνα ς’ αυτι 

τθ γνϊςθ, που μπορεί, ανάλογα με τισ περιπτϊςεισ, να περιλάβει το ςφνολο τθσ 

ανκρωπότθτασ, ι ζνα κακοριςμζνο διάςτθμα του χρόνου που ζηθςε μία κοινωνικι 

ομάδα, ι ζναν ιδιαίτερο κλάδο τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ (μία επιςτιμθ, μία 

τζχνθ, μία τεχνικι).5 

Θ ιςτορία είναι ζνασ επιςτθμονικόσ κλάδοσ, πλοφςιοσ από τθν πείρα πολλϊν 

αιϊνων. Ζχει τθ δικι τθσ πρωτότυπθ μζκοδο που διαμορφϊκθκε ςιγά ςιγά και 

τελειοποιικθκε προοδευτικά, ςτθν επαφι με το αντικείμενό τθσ.6 Είναι μία 

επιςτιμθ που, μαηί με τισ άλλεσ, ςυντελεί ςτθν πρόοδο του ανκρϊπου γιατί 

αποτελεί μαρτυρία για το παρόν.7 

Αν κα κζλαμε να αναλφςουμε τθ λζξθ «ιςτορία» ετυμολογικά, κα 

παρατθροφςαμε ότι είναι κλθρονομιά από τθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα, και πιο 

ςυγκεκριμζνα από τθν ιωνικι διάλεκτο: ίςτωρ, «αυτόσ που γνωρίηει», ο ζμπειροσ, ο 

μάρτυρασ, από όπου και το ριμα ιςτορϊ, «ηθτϊν να μάκω, να πλθροφορθκϊ».8 

Θ ιςτορικι ζρευνα είναι μία ανάλυςθ αναδρομικι: κάκε ςτακμόσ του 

προβλιματοσ παραπζμπει ςε μία προγενζςτερθ κατάςταςθ, κι αυτό ζπ’ άπειρον. Ο 

ιςτορικόσ δεν εφευρίςκει τα γεγονότα που διθγείται, αλλά κζλει να τα αναςυνκζςει 

όπωσ ακριβϊσ ζγιναν ςτθν πραγματικότθτα. Το υλικό που διακζτει είναι γραπτά 

μνθμεία μζςα ςτα οποία κάτι από το παρελκόν μζνει προςιτό για το παρόν. Θ 

δεφτερθ φάςθ τθσ δουλειάσ του είναι να αναρωτθκεί: ποια γραπτά μνθμεία 

                                                 
5 Encyclopédie de la pléiade, τομ. Αϋ. (2006): ς. 23. 
6ο.π. 
7ο.π. 
8ο.π. 



 8 

μποροφμε να βροφμε που να απαντοφν ςτο ερϊτθμα που ζχουμε κζςει; Ροφ και 

πϊσ μποροφμε να τα βροφμε;9 

Θ μζκοδοσ και οι τεχνικζσ τθσ ζρευνασ προςδιορίηονται ςε μεγάλο βακμό από τθ 

φφςθ του προβλιματοσ και τον ςκοπό τθσ διερεφνθςισ του10. Θ μεκοδολογία ι 

αλλιϊσ ο «λόγοσ περί τθσ μεκόδου» είναι θ προςφυγι ςε πρότυπα τυπο- λογικϊν 

μεκόδων. Είναι θ διδαςκαλία τθσ δομισ, θ λογικι οργάνωςθ, θ ταξινόμθςθ τθσ 

δράςθσ, των μζςων και των μεκόδων ςτθν Επιςτιμθ. Τα κοινωνικά φαινόμενα και 

τα πλαίςια μζςα ςτα οποία εκτυλίςςεται θ πλοκι τουσ δεν είναι δυνατό να 

μελετθκοφν παρά μόνο αν ταξινομθκοφν κατά κάποιο τρόπο, γεγονόσ που ςθμαίνει 

ότι πρζπει να ςυγκεντρϊνονται ςε κάποιο περιοριςμζνο αρικμό τφπων. Ζτςι, θ 

μεκοδολογία απαντά ι προςπακεί να απαντιςει ςτο πρόβλθμα τθσ μεκόδου που 

κα πρζπει να υιοκετθκεί από μία επιςτιμθ, για να μελετθκεί μία πραγματικότθτα ι 

κάποιο αντικείμενό τθσ.11 

Θ υγεία ενόσ επιςτθμονικοφ κλάδου απαιτεί από το μελετθτι μια οριςμζνθ 

μεκοδολογικι ανθςυχία, τθν προςπάκεια να διαμορφϊςει ςαφι εικόνα για το 

μθχανιςμό τθσ μεκόδου του, μια οριςμζνθ δαπάνθ κεωρθτικοφ ςτοχαςμοφ πάνω 

ςτα προβλιματα τθσ «γνωςιοκεωρίασ» που ςυνεπάγεται αυτι θ μζκοδοσ. 

Οςοδιποτε κακοριςτικζσ και αν είναι οι κεωρθτικζσ και μεκοδολογικζσ 

προχποκζςεισ, αυτζσ προςφζρονται ςε ςχζςθ με μια αντικειμενικι 

πραγματικότθτα, διαφορετικι από τθ κεωρία και τθ ςκζψθ μασ γι’ αυτιν. Ζτςι, 

ενάντια ςτον ςχετικιςμό και ςτον ιδεαλιςμό μπορεί να αντιτάςςεται ο 

μεκοδολογικόσ ρεαλιςμόσ, που υπαγορεφει τθν ανάγκθ να ανταποκρίνεται θ γνϊςθ 

και θ ςκζψθ ςε μια πραγματικότθτα που υπάρχει ανεξάρτθτα από τθ ςυνείδθςι 

μασ. Θ ιςτορία δεν είναι θ ςκζψθ πάνω ςτα ιςτορικά αντικείμενα ι φαινόμενα. Μια 

απάντθςθ ςτον ιςτορικό ιδεαλιςμό και φαινομεναλιςμό μπορεί να δοκεί με τθ 

ρεαλιςτικι κριτικι, που ξεχωρίηει ςαφϊσ γνϊςθ και ςφλλθψθ των ιςτορικϊν 

αντικειμζνων. Τα αντικείμενα τθσ ιςτορίασ δεν είναι απλά ςυμπλζγματα δεδομζνων 

τθσ εμπειρίασ, παρά αντικείμενα που μποροφμε να γνωρίςουμε μζςα από αυτά τα 

                                                 
9ο.π. 
10 Βάμβουκασ, Μ. (2007). ς. 167 
11 Βαςιλείου, Κ, Σταματάκθσ, Ν. (1992). Στο Λεξικό επιςτθμϊν του ανκρϊπου 
κοινωνιολογία- οικονομία- φιλοςοφία. ς. 258. 
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δεδομζνα. Και τα δεδομζνα τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ (μαρτυρίεσ και μνθμεία) 

ζχουν νόθμα μόνο με τθν παραδοχι μιασ ανεξάρτθτθσ από τισ ανκρϊπινεσ 

ςυνειδιςεισ ιςτορικισ πραγματικότθτασ.12 

Θ γενικι μεκοδολογικι προςπζλαςθ που επιχειροφμε για τθ μελζτθ τθσ 

εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ του 1929 είναι διαλεκτικι. 

Ο όροσ «διαλεκτικι» ζχει ςτθ φιλοςοφία ποικίλεσ ςθμαςίεσ που 

παρακολουκοφν τθν ίδια τθν εξζλιξθ τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ. Θ πατρότθτα του 

όρου αποδίδεται ςτον Ελεάτθ φιλόςοφο Ηινωνα. Στο Σωκράτθ θ διαλεκτικι είναι 

τζχνθ τθσ ςυηιτθςθσ, ςτον Ρλάτων διαδικαςία κατανόθςθσ των ιδεϊν, ςτουσ 

Σοφιςτζσ μζςο ανατροπισ των αξιϊν τθσ ιςτορικισ παράδοςθσ και ςτον Αριςτοτζλθ 

τυπικι λογικι μζκοδοσ. Με τθν αριςτοτελικι ςθμαςία διαςϊηεται ο όροσ ωσ τον 18ο 

αι. Στισ αρχζσ του 19ου ο G. W. F. Hegel παρουςιάηει μια νζα φιλοςοφικι αντίλθψθ 

τθσ διαλεκτικισ, όπου θ ίδια θ πραγματικότθτα κεωρείται ωσ διαλεκτικι κίνθςθ των 

ιδεϊν. Από τον ίδιο θ διαλεκτικι ορίηεται ωσ «επιςτθμονικι εφαρμογι τθσ 

νομοτζλειασ που υπάρχει ςτθ φφςθ τθσ ςκζψθσ, αλλά και θ ίδια θ νομοτζλεια 

αυτι». Θ ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ είναι διαλεκτικι και προχωρεί μζςα από το τριαδικό 

ςχιμα τθσ Κζςθσ, Αντίκεςθσ και Σφνκεςθσ. Από το διαλεκτικό ιδεαλιςμό του Θegel, 

ο K. Marx πιρε, όπωσ ςχθματικά λζγεται, τθ διαλεκτικι μζκοδο, αφοφ απζρριψε το 

ιδεαλιςτικό τθσ περίβλθμα, και ςυνενϊνοντάσ τθν με το φιλοςοφικό υλιςμό τθσ 

εποχισ του, ανζπτυξε το διαλεκτικό υλιςμό και τθν κοινωνικο- ιςτορικι εφαρμογι 

του. Θ διαλεκτικι του  K. Marx είναι επιςτθμονικι, γιατί ερμθνεφει τισ αντικζςεισ 

τθσ ςκζψθσ και τισ κρίςεισ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ηωισ ανάγοντάσ τεσ ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ και αντικετικζσ ουςιαςτικζσ ςχζςεισ που τισ γεννοφν.13 

Στθν παροφςα εργαςία, όμωσ, με τον όρο διαλεκτικι εννοοφμε τθ κζςθ ι τθν 

αντίκεςθ, όπωσ εμφανίηονται ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα από το 1929 ζωσ 

το 1932, τθ ςυνολικι αντίλθψθ των τότε εκπαιδευτικϊν φαινομζνων με ζμφαςθ 

ςτισ ςυγκροφςεισ, τισ κζςεισ, τισ αντικζςεισ και τισ ςυνκζςεισ, τθ δυναμικι και 

κριτικι ςτάςθ όλων όςοι ενεπλάκθςαν ςτθν εκπαίδευςθ εκείνθ τθν εποχι και τζλοσ, 

                                                 
12 Βεϊκοσ, Κ. (1987): ς. 253- 254. 
13 Βαςιλείου, Κ, Σταματάκθσ, Ν. (1992). Στο Λεξικό επιςτθμϊν του ανκρϊπου 
κοινωνιολογία- οικονομία- φιλοςοφία. ςς. 96- 97.  
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τθν αντίκεςθ απόψεων, π.χ. αντιτικζμενα ςυμφζροντα ανάμεςα ςε διαφορετικζσ 

ομάδεσ, που είχαν ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ τθν περίοδο που μελετάται.14 

Θ διαλεκτικι, βζβαια, δεν αρκεί για μια ολοκλθρωμζνθ επιςτθμονικι 

προςζγγιςθ, κατανόθςθ και ερμθνεία των εκπαιδευτικϊν φαινομζνων που 

μελετάμε. Για το λόγο αυτό υιοκετοφμε και παρουςιάηουμε ζνα πολυλογικό 

ερμθνευτικό πλαίςιο κατά τον Kuhn, «επιςτθμολογικό παράδειγμα», επιδιϊκοντασ 

ζτςι τθν κατανόθςθ, ανάλυςθ και ερμθνεία τόςο του φαινομζνου «μεταρρφκμιςθ» 

ςτθν Ραιδεία όςο και τθσ γενικότερθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που αςκικθκε από 

το κράτοσ κατά τθ δεφτερθ περίοδο διακυβζρνθςθσ του Ελευκζριου Βενιηζλου. Το 

ενδιαφζρον μασ, λοιπόν, δεν περιορίηεται ςτα όςα ςυνζβαιναν μζςα ςτο χϊρο του 

ςχολείου, αλλά αγγίηει και τον εξωεκπαιδευτικό χϊρο, αφοφ κατά τον Husen (1991) 

θ εκπαίδευςθ δε ςυντελείται ςε κοινωνικοοικονομικό κενό. Αυτά που ςυμβαίνουν 

ζξω από το ςχολείο μασ παραπζμπουν ςτθν κοινωνικι δομι, δθλαδι τισ ςχζςεισ, τισ 

αντικζςεισ, τισ ςυγκροφςεισ και τουσ προςανατολιςμοφσ ανάμεςα ςτισ διάφορεσ 

ομάδεσ με διαφορετικά ι αντιτικζμενα ςυμφζροντα.15   

Μζςα από αυτι τθ μελζτθ γίνεται προςπάκεια να δοκοφν απαντιςεισ ςτα 

ερωτιματα που ζχουν τεκεί, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ διαπραγμάτευςθ που 

μετεωρίηεται από τθ ςυναίνεςθ ζωσ τθ ςφγκρουςθ. Θ πιο κατάλλθλθ μζκοδοσ 

ανάγνωςθσ και κατανόθςθσ των ιςτορικϊν τεκμθρίων που παρατίκενται ςτο κφριο 

μζροσ τθσ παροφςασ εργαςίασ κεωρείται πωσ είναι θ ερμθνευτικι ι ερμθνευτικόσ 

κφκλοσ.16 Θ ερμθνευτικι εμφανίηεται αρχικά ωσ φιλολογικι μζκοδοσ που επιχειρεί 

να ορίςει είτε το κυριολεκτικό είτε το αλλθγορικό νόθμα των Ομθρικϊν επϊν, τθσ 

Βίβλου και άλλων παλαιϊν κειμζνων. Από το 19ο αιϊνα θ ερμθνευτικι ςυνδζεται με 

τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ και μάλιςτα με αυτζσ που, ςυμβατικά, αποκαλοφνται 

πνευματικζσ επιςτιμεσ ι επιςτιμεσ του πνεφματοσ. Ο W. Dilthey προάγει τθν 

ερμθνευτικι ςε όργανο των επιςτθμϊν του πνεφματοσ και ιδιαίτερα των ιςτορικϊν 

επιςτθμϊν. Ο M. Heidegger, όμωσ, κα πραγματοποιιςει τθν οντολογικι 

αναβάκμιςθ τθσ ερμθνευτικισ. Μζςα από τθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ και μάλιςτα 

τθσ «υπαρξιακισ κατανόθςθσ», αναφζρκθκε ς’ όλο το πλζγμα «του να βρίςκεςαι 

                                                 
14 Μπουηάκθσ, Σ. (2002): ς. 19. 
15 Μπουηάκθσ, Σ. (2002): ς. 19. 
16 Μπουηάκθσ, Σ. (2002): ς. 20. 
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ςτον κόςμο», επιςθμαίνοντασ: «Κάκε ερμθνεία, που επιδιϊκει τθν κατανόθςθ, κα 

πρζπει προθγουμζνωσ να ζχει κατανοιςει αυτό που κζλει να ερμθνεφςει». Με αυτό 

τον τρόπο θ ερμθνευτικι μζκοδοσ, από μζκοδοσ των πνευματικϊν επιςτθμϊν, 

φιλοδοξεί να αποτελζςει προχπόκεςθ κάκε επιςτιμθσ, ωσ επιςτθμονικι μζκοδοσ 

ςτον τομζα τθσ κεωρίασ τθσ επιςτιμθσ. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ ερμθνευτικισ με τθ 

ςυναινετικι κεωρία τθσ αλικειασ και τισ επιςτιμεσ τθσ επικοινωνίασ και θ 

ςυνεργαςία με τθ φιλοςοφικι ςχολι του Ρραγματιςμοφ και τθ κεωρία των 

γλωςςικϊν παιχνιδιϊν του L. Wittgenstein, όπου θ «εικόνα» αντικακιςτάται από 

τθν κίνθςθ, οδθγεί τθν ερμθνευτικι ωσ κατανοοφςα μζκοδο ςτα κεμζλια όλων των 

επιςτθμϊν, ωσ γενικι ερμθνευτικι.17 

Στθν δικι μασ προςζγγιςθ με βάςθ τον ερμθνευτικό κφκλο και τθ διαλεκτικι 

ςχζςθ του μζρουσ με το όλο, θ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ και θ γενικότερθ 

εκπαιδευτικι πολιτικι που αςκείται από το κράτοσ, κακϊσ και οι αντιδράςεισ που 

προκλικθκαν, εντάςςονται μζςα ςτο γενικότερο κοινωνικό, ιςτορικό, ιδεολογικό, 

πολιτικό και πολιτιςτικό πλαίςιο που επικρατεί τθν περίοδο εκείνθ ςτθν οποία 

λαμβάνουν χϊρα. Επομζνωσ, οι εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ που επιχειρικθκαν 

ςτθ χϊρα μασ τθν περίοδο που μελετάμε κα πρζπει, προκειμζνου να φωτιςτοφν 

όλεσ οι παράμετροί τουσ, οι λόγοι που τισ ευνόθςαν, τισ επζβαλαν ι τισ απζτρεψαν, 

να ςυςχετιςκοφν με το ςυγκεκριμζνο κοινωνικό, οικονομικό, ιδεολογικό- πολιτικό 

και πολιτιςτικό ςυγκείμενο μζςα ςτο οποίο πραγματοποιικθκαν. 

Για να δοκοφν απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που ζχουμε κζςει, δεν αρκεί μόνο θ 

ερμθνευτικι μζκοδοσ, αλλά αντλοφμε εργαλεία και μεκόδουσ και από άλλουσ 

χϊρουσ, κυρίωσ από τθν κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ, κακιςτϊντασ τθν 

προςζγγιςι μασ ιςτορικο- κοινωνιολογικι.  

Θ ιςτορικι ζρευνα ζχει οριςτεί ωσ ο ςυςτθματικόσ και αντικειμενικόσ 

εντοπιςμόσ, θ εκτίμθςθ και ςφνκεςθ μαρτυριϊν, προκειμζνου να κεμελιωκοφν 

γεγονότα και να ςυναχκοφν ςυμπεράςματα ςχετικά με τα ςυμβάντα του 

παρελκόντοσ. Είναι μία πράξθ αναδόμθςθσ που αναλαμβάνεται με ζνα πνεφμα 

                                                 
17 Βαςιλείου, Κ, Σταματάκθσ, Ν. (1992). Στο Λεξικό επιςτθμϊν του ανκρϊπου 
κοινωνιολογία- οικονομία- φιλοςοφία. ς. 159. 
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κριτικισ αναηιτθςθσ, θ οποία ςτοχεφει να πετφχει τθν πιςτι αναπαράςταςθ μιασ 

προθγοφμενθσ εποχισ.18 

Θ δυςκολία απόκτθςθσ επαρκϊν δεδομζνων κακιςτά τθν ιςτορικι ζρευνα ζνα 

από τα πλζον επίπονα είδθ ζρευνασ όςον αφορά τθν επιτυχι διεξαγωγι του.19 Θ 

μζκοδοσ τθσ αναηιτθςθσ που χαρακτθρίηει τθν ιςτορικι ζρευνα επιχειρεί να 

περικλείςει και κατόπιν να εξθγιςει όλθ τθν περιοχι του παρελκόντοσ του 

ανκρϊπου ςτα πλαίςια μιασ οπτικισ που τονίηει ςε μεγάλο βακμό τθν κοινωνικι, 

πολιτιςτικι, οικονομικι και πνευματικι του ανάπτυξθ.20 Σε τελικι ανάλυςθ, θ 

ιςτορικι ζρευνα ενδιαφζρεται για μια γενικι άποψθ των ςυνκθκϊν και όχι 

απαραίτθτα για τα ειδικά ςτοιχεία που τισ προκαλοφν, παρ’ ότι μια τζτοια ςφνκεςθ 

ςπανίωσ επιτυγχάνεται χωρίσ ζντονθ διαμάχθ ι αμφιςβιτθςθ, κυρίωσ όςον αφορά 

τισ λεπτομζρειεσ. Θ πράξθ τθσ ιςτορικισ ζρευνασ εμπλζκει τον εντοπιςμό και τθν 

οριοκζτθςθ ενόσ προβλιματοσ ι μιασ περιοχισ μελζτθσ.21 

Τα οφζλθ τθσ ιςτορικισ ζρευνασ ζχουν κατθγοριοποιθκεί από τουσ Hill και 

Kerber ωσ εξισ:   

1) δίνει τθ δυνατότθτα ϊςτε να αναηθτοφνται ςτο παρελκόν λφςεισ ςε 

ςφγχρονα προβλιματα 

2) φωτίηει τάςεισ του παρόντοσ και του μζλλοντοσ 

3) υπογραμμίηει τθ ςχετικι ςθμαςία και τα αποτελζςματα των ποικίλων 

αλλθλεπιδράςεων που ςυναντϊνται ςε όλεσ τισ κουλτοφρεσ 

4) επιτρζπει τθν επανεκτίμθςθ των δεδομζνων ςε ςχζςθ με επιλεγμζνεσ 

υποκζςεισ, κεωρίεσ και γενικεφςεισ που διατυπϊνονται ςιμερα ςχετικά με 

το παρελκόν.22 

Αναφορικά, τϊρα, με το χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, θ ειδικι χρθςιμότθτα τθσ 

ιςτορικισ ζρευνασ είναι αδιαμφιςβιτθτθ. Θ ιςτορικι ζρευνα μπορεί, για 

παράδειγμα, να παράςχει διειςδυτικζσ αντιλιψεισ ςχετικά με κάποια εκπαιδευτικά 

προβλιματα, οι οποίεσ δε κα μποροφςαν να επιτευχκοφν με κανζνα άλλο μζςο.23 

                                                 
18 Cohen, L, Manion, L. (1994): ς. 71.  
19 ο.π. 
20 ο.π. 
21 ο.π. 
22 ο.π. ς. 72. 
23 ο.π. ς. 73. 
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Επίςθσ, θ ιςτορικι μελζτθ μιασ εκπαιδευτικισ ιδζασ ι ενόσ κεςμοφ μπορεί να 

ςυμβάλει ςτο να κατανοιςουμε πϊσ ζχει εμφανιςτεί το παρόν εκπαιδευτικό μασ 

ςφςτθμα και αυτό το είδοσ κατανόθςθσ μπορεί να γίνει θ αιτία για α 

δθμιουργιςουμε μια γερι βάςθ για περαιτζρω πρόοδο.24 Θ ιςτορικι ζρευνα ςτθν 

εκπαίδευςθ μπορεί, ακόμα, να δείξει πϊσ και γιατί αναπτφχκθκαν εκπαιδευτικζσ 

κεωρίεσ και πρακτικζσ. Δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ παιδαγωγοφσ να 

χρθςιμοποιιςουν παλιότερεσ πρακτικζσ προκειμζνου να αξιολογιςουν νεότερεσ, 

ενϊ μποροφν να εντοπιςκοφν και να αποτιμθκοφν ευκολότερα από μια ιςτορικι 

ςκοπιά επανερχόμενεσ τάςεισ.25 Επιπροςκζτωσ, θ ιςτορικι ζρευνα μπορεί να 

ςυμβάλει ςε μια πλθρζςτερθ κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθν πολιτικι και τθν 

εκπαίδευςθ, ανάμεςα ςτο ςχολείο και τθν κοινωνία, ανάμεςα ςτθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ και τθν κεντρικι κυβζρνθςθ και ανάμεςα ςτο δάςκαλο και το 

μακθτι.26 

Θ ιςτορικι ζρευνα ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί να αφορά ζνα άτομο, μία ομάδα, 

ζνα κίνθμα, μία ιδζα ι ζνα κεςμό. Ωςτόςο κανζνα από αυτά τα αντικείμενα 

ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ και παρατιρθςθσ δεν μπορεί να εξεταςτεί 

απομονωμζνα.27 

Θ ιςτορία δεν είναι μία επιςτιμθ άμεςθσ παρατιρθςθσ, όπωσ είναι θ χθμεία και 

θ φυςικι. Ο ιςτορικόσ, όπωσ και ο γεωλόγοσ, ερμθνεφει περαςμζνα γεγονότα με 

βάςθ τα ίχνθ που ζχουν αφιςει, αςχολείται με τισ μαρτυρίεσ των περαςμζνων 

ενεργειϊν και ςκζψεων του ανκρϊπου.28 

Θ ιςτορικι μζκοδοσ είναι μία διαδικαςία ςυμπλθρωματικι ςτισ παρατθριςεισ, 

μία διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ ο ερευνθτισ επιχειρεί να υποβάλει ςε δοκιμαςία 

τθν αλικεια των παρατθριςεων που αναφζρουν άλλοι, εξετάηει δεδομζνα και 

διατυπϊνει υποκζςεισ, δθλαδι προςωρινά αποτελζςματα. Αυτζσ τισ υποκζςεισ κα 

πρζπει να τισ υποβάλει ςε δοκιμαςία αναηθτϊντασ νζεσ μαρτυρίεσ ι 

επανεξετάηοντασ τισ παλιζσ και κα πρζπει να ςυνεχίςει αυτι θ διαδικαςία ωςότου, 

                                                 
24 ο.π. 
25 ο.π. 
26 ο.π. 
27 ο.π. 
28 ο.π. ς. 78. 



 14 

υπό το φωσ όλων των διακζςιμων ςτοιχείων, οι υποκζςεισ εγκαταλειφκοφν ωσ 

αβάςιμεσ ι τροποποιθκοφν ϊςπου να ςυμφωνοφν με τισ διακζςιμεσ μαρτυρίεσ.29 

Οι πθγζσ δεδομζνων ςτθν ιςτορικι ζρευνα μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο 

βαςικζσ ομάδεσ: ςε πρωτογενείσ πθγζσ, οι οποίεσ είναι θ ψυχι τθσ ιςτορικισ 

ζρευνασ, και ςε δευτερογενείσ πθγζσ, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όταν 

δεν υπάρχουν πρωτογενι δεδομζνα ι ωσ ςυμπλιρωμα ς’ αυτά.30 

Οι πρωτογενείσ πθγζσ δεδομζνων ζχουν προςδιοριςτεί ωσ οι πθγζσ που 

χαρακτθρίηονται από πρωτοτυπία όςον αφορά το μελετϊμενο πρόβλθμα και 

μπορεί να κεωρθκεί ότι χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: ςτα απομεινάρια ι τα 

υπολείμματα μιασ δεδομζνθσ περιόδου και ςε εκείνα τα ςτοιχεία που είχαν άμεςθ 

υλικι ςχζςθ με τα αναςυγκροτοφμενα γεγονότα.31 Στθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν 

ςκελετοί, απολικϊματα, όπλα, εργαλεία, ςκεφθ, κτίςματα, ηωγραφιζσ, ζπιπλα, 

νομίςματα και ζργα τζχνθσ, τα οποία δεν ζχουν ςκοπό να μεταδϊςουν πλθροφορίεσ 

ςτισ επόμενεσ εποχζσ, ωςτόςο μποροφν να προςφζρουν ενδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά 

με το παρελκόν.32 Στθ δεφτερθ κατθγορία δε ςυμπεριλαμβάνει μόνο τισ γραπτζσ ι 

προφορικζσ μαρτυρίεσ που δίνονται από τουσ πραγματικοφσ ςυμμζτοχουσ ι 

μάρτυρεσ ενόσ γεγονότοσ, αλλά επίςθσ και τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμζτοχουσ.33 Τα 

ντοκουμζντα που κεωροφνται πρωτογενείσ πθγζσ περιλαμβάνουν χειρόγραφα, 

καταςτατικοφσ χάρτεσ, νόμουσ, αρχεία επίςθμων πρακτικϊν από ςυνεδριάςεισ ι 

ζγγραφα μθτρϊων, επιγραφζσ, εφθμερίδεσ και περιοδικά, καταγραμμζνεσ 

ςυνεντεφξεισ, θμερολόγια, βιογραφίεσ, ταινίεσ, καταλόγουσ, επίςθμεσ 

δθμοςιεφςεισ.34 Θ ιςτορικι ζρευνα ςτθν εκπαίδευςθ αντλεί ωσ επί το πλείςτον από 

το είδοσ των πθγϊν που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία.35 

Οι δευτερογενείσ πθγζσ είναι εκείνεσ που δεν ζχουν άμεςθ υλικι ςχζςθ με το 

μελετϊμενο γεγονόσ. Συντίκεται από δεδομζνα που δεν μποροφν να 

                                                 
29 ο.π. 
30 ο.π. ς. 79. 
31 ο.π. 
32 ο.π. 
33 ο.π. 
34 ο.π. 
35 ο.π. 
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προςδιοριςτοφν ωσ αρχζγονα.36 Επομζνωσ, μία δευτερογενισ πθγι είναι μία πθγι 

ςτθν οποία το πρόςωπο που περιγράφει το γεγονόσ δεν ιταν πραγματικά παρόν, 

αλλά το πλθροφορικθκε από κάποιο άλλο πρόςωπο ι πθγι.37 Αυτζσ κα μποροφςαν 

να είναι ι και να μθν είναι πρωτογενείσ πθγζσ. Άλλα παραδείγματα δευτερογενϊν 

πθγϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ιςτορικι ζρευνα περιλαμβάνουν: πρωτότυπο 

υλικό, εγχειρίδια, εγκυκλοπαίδειεσ, άλλεσ αναπαραγωγζσ υλικοφ ι πλθροφοριϊν, 

αντίτυπα ηωγραφικϊν πινάκων ι αντίγραφα ζργων τζχνθσ.38 Ωςτόςο θ αξία των 

δευτερογενϊν πθγϊν δε κα ζπρεπε να υποτιμθκεί. 

Θ ιςτορικι κριτικι ςυνικωσ γίνεται ςε δφο ςτάδια: πρϊτον, εκτιμάται θ 

αυκεντικότθτα τθσ πθγισ και δεφτερον, αξιολογείται θ ακρίβεια ι θ αξία των 

δεδομζνων.39 

Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ζρευνασ ςτισ ιςτορικζσ μελζτεσ είναι από τθ φφςθ του 

ποιοτικό, επειδι το κυρίωσ αντικείμενο τθσ ιςτορικισ ζρευνασ αποτελείται ςε 

μεγάλο βακμό από λεκτικό και άλλο ςυμβολικό υλικό που πθγάηει από το παρελκόν 

μιασ κοινωνίασ ι μιασ κουλτοφρασ.40 Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται από 

τον ερευνθτι για τθν ανάλυςθ του ποιοτικοφ ι ςυμβολικοφ υλικοφ αυτοφ του 

είδουσ περιλαμβάνουν τθ ςυλλογι, τθν ταξινόμθςθ, τθν τακτοποίθςθ, τθ ςφνκεςθ, 

τθν αξιολόγθςθ και τθν ερμθνεία, κακϊσ και τθν ορκι προςωπικι κρίςθ.41 

Από αυτζσ τισ μεκόδουσ, εκείνθ που ζχει τθ μεγαλφτερθ ςθμαςία για τθν ιςτορικι 

ζρευνα είναι θ μζκοδοσ τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου, βαςικόσ ςκοπόσ τθσ οποίασ 

είναι να πάρει ζνα λεκτικό, μθ ποςοτικό ντοκουμζντο και να το μεταςχθματίςει ςε 

ποςοτικά δεδομζνα.42 Θ ίδια θ ανάλυςθ περιεχομζνου ζχει οριςτεί ωσ ‘ερευνθτικι 

μζκοδοσ με πολλαπλοφσ ςκοποφσ που ζχει αναπτυχκεί ειδικά για να διερευνιςει 

ζνα ευρφ φάςμα προβλθμάτων, ςτθ διερεφνθςθ των οποίων το περιεχόμενο τθσ 

επικοινωνίασ χρθςιμεφει ωσ βάςθ για εξαγωγι ςυμπεραςμάτων’.43 Ο Berelson όριηε 

τθν ανάλυςθ περιεχομζνου ωσ «τεχνικι ζρευνασ που ζχει αντικείμενο τθν 

                                                 
36 ο.π. ςς. 79- 80. 
37 ο.π. 
38 ο.π. 
39 ο.π. ς. 81. 
40 ο.π. ςς. 85- 86. 
41 ο.π. 
42 ο.π. ς. 86. 
43 ο.π. 



 16 

αντικειμενικι, ςυςτθματικι και ποςοτικι περιγραφι του φανεροφ περιεχομζνου 

τθσ επικοινωνίασ, γραπτοφ ι προφορικοφ λόγου με τελικι επιδίωξθ τθν ερμθνεία44. 

Θ ανάλυςθ περιεχομζνου αναφζρεται κυρίωσ ςτα γραπτισ λεκτικισ επικοινωνίασ 

τεκμιρια, με αποτζλεςμα αντικείμενο ανάλυςθσ περιεχομζνου να μπορεί να 

αποτελζςει κάκε είδοσ γραπτοφ τεκμθρίου45.  

Σφμφωνα με το κλαςικό ςχιμα που πρότεινε ο Lasswell, ςε κάκε επικοινωνία 

ζχουμε ζναν πομπό, που απευκφνει ζνα μινυμα ς’ ζναν ι περιςςότερουσ 

αποδζκτεσ, ενϊ θ μορφι και το περιεχόμενο ζχουν κάποιο φανερό ι άδθλο 

ςκοπό46. Με τθν ανάλυςθ περιεχομζνου μποροφν να μελετθκοφν όλα τα ςτοιχεία 

τθσ επικοινωνίασ, δθλαδι να προςδιοριςτοφν τα χαρακτθριςτικά του πομποφ, να 

μελετθκοφν οι ςκοποί του μθνφματοσ, τα χαρακτθριςτικά του αποδζκτθ του, τα 

μζςα με τα οποία επιχειρεί το μινυμα να προκαλζςει τθν προςοχι και το 

ενδιαφζρον του αποδζκτθ και τα αποτελζςματα που επιφζρει  το μινυμα ςτουσ 

αποδζκτεσ του47. Το κρυμμζνο μινυμα μπορεί να είναι πιο ςθμαντικό απ’ ό,τι το 

φανερό, αφοφ το κρυμμζνο μινυμα κα διαφφγει τουσ ςυνειδθτοφσ ελζγχουσ, δε κα 

το διαπεράςουμε, δε κα το αποκροφςουμε όπωσ άλλεσ προςπάκειεσ να μασ 

«πλαςάρουν» κάτι, αλλά αντίκετα, είναι πικανό να διειςδφςει βακιά ςτο μυαλό του 

κεατι48. 

Θ τεχνικι τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου μπορεί να εφαρμοςτεί ςε επιλεγμζνεσ 

πλευρζσ τθσ ιςτορικισ ζρευνασ ςτθ εκπαίδευςθ.49 Για παράδειγμα, κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιθκεί ςτθν ανάλυςθ εκπαιδευτικϊν ντοκουμζντων. Εκτόσ από το να 

διαςαφθνίςει το περιεχόμενο του ντοκουμζντου, θ μζκοδοσ μπορεί επίςθσ να ρίξει 

επιπλζον φωσ ςτθν πθγι τθσ επικοινωνίασ, ςτο ςυγγραφζα τθσ και ςτουσ 

προςδοκϊμενουσ αποδζκτεσ τθσ, ςε αυτοφσ τουσ οποίουσ απευκφνεται το 

μινυμα.50 Επιπλζον, μία ανάλυςθ αυτοφ του είδουσ κα μασ ζλεγε περιςςότερα για 

το κοινωνικό πλαίςιο και τα είδθ των παραγόντων που τονίηονται ι υποβακμίηονται 

                                                 
44 Βάμβουκασ, Μ. (2007). ς. 264 
45 ο.π. 
46 ο.π. 
47 ο.π. ς. 265 
48 Σεραφετινίδου, Μ. (2003). ς. 276 
49Cohen, L, Manion, L. (1994) 
50 ο.π. 
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και, επί παραδείγματι, για τθν επίδραςθ των πολιτικϊν παραγόντων.51 Από αυτό 

ςυνεπάγεται ότι θ ανάλυςθ περιεχομζνου μπορεί να διαμορφϊςει τθ βάςθ 

ςυγκριτικϊν διαπολιτιςμικϊν μελετϊν.52    

Κατά τισ πρϊτεσ προςπάκειεσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου 

γινόταν μζτρθςθ λζξεων. Τα ποςοςτά χριςθσ των λζξεων μποροφν επίςθσ να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ βάςθ για να εντοπιςτοφν ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ, όπωσ 

το άγχοσ. Σε άλλεσ προςπάκειεσ ανάλυςθσ περιεχομζνου επιδιϊκεται να 

εντοπιςτοφν κατάλλθλεσ κατθγορίεσ και μονάδεσ ανάλυςθσ. Οι κατθγορίεσ 

καλφπτουν τισ βαςικζσ περιοχζσ του περιεχομζνου του ντοκουμζντου. (π.χ οι 

κατθγορίεσ που εντοπίηουν τάςεισ ςτο περιεχόμενο των εφθμερίδων μπορεί να 

ςυμπεριλαμβάνουν εςωτερικά νζα, εξωτερικζσ υποκζςεισ, επιχειρθματικά και 

οικονομικά νζα, ακλθτιςμό, κριτικι τζχνθσ, τθλεόραςθ και ραδιόφωνο, παιδικά 

κζματα και γελοιογραφίεσ. Οι μονάδεσ ανάλυςθσ μπορεί να περιλαμβάνουν μία και 

μόνο λζξθ, ζνα κζμα, ζνα χαρακτιρα (ενόσ κεατρικοφ ζργου ι ενόσ 

μυκιςτοριματοσ), μία πρόταςθ και μία παράγραφο.53 

Σφμφωνα με τον Holsti οι ςκοποί τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου είναι οι 

ακόλουκοι: 1) να περιγράψει τάςεισ ςτο περιεχόμενο τθσ επικοινωνίασ, 2) να 

ςυςχετίςει γνωςτά χαρακτθριςτικά των πθγϊν με τα μθνφματα που παράγουν, 3) να 

ελζγξει με βάςθ κάποιεσ ςτακερζσ το περιεχόμενο τθσ επικοινωνίασ, 4) να αναλφςει 

τεχνικζσ πεικοφσ, 5) να αναλφςει το φφοσ, 6) να ςυςχετίςει γνωςτζσ ιδιότθτεσ του 

ακροατθρίου με τα μθνφματα που παράγονται για αυτό και 7) να περιγράψει 

μοντζλα επικοινωνίασ.54 

Στα κετικά ςτοιχεία τθσ μεκόδου αυτισ ςυγκαταλζγονται το χαμθλό κόςτοσ 

ζρευνασ, αυτό οφείλεται ςτο ότι τα ςτοιχεία δεν ςυλλζγονται από τον ερευνθτι ωσ 

μζροσ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, αλλά υπάρχουν ςε προςβάςιμθ μορφι πριν 

από τθν ζναρξθ τθσ ζρευνασ, και, δεφτερον, ότι ο ερευνθτισ δεν είναι δυνατό να 

επθρεάςει με τθν παρουςία του το περιεχόμενο του υλικοφ55. 

                                                 
51 ο.π. 
52 ο.π. 
53 Cohen, L. και Manion, L. (1994). ς. 70-88 
54 ο.π. 
55 Κυριαηι, Ν. (1999). ς. 301 



 18 

Στθν παροφςα εργαςία θ μζκοδοσ τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου κα εφαρμοςτεί 

ςτθν  εξζταςθ των πρωτότυπων δθμοςιευμάτων εφθμερίδασ τθσ εποχισ που 

ςχετίηονταν με τθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1929, με ςκοπό τθν ανάδειξθ 

των αντιλιψεων μιασ μερίδασ του Τφπου, μθ προςκείμενθσ ςτθν κυβζρνθςθ 

Βενιηζλου, για τθν επιχειροφμενθ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ. 

Ο Τφποσ περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτθριςτικά που του επιτρζπουν να 

κεωρθκεί «πθγι», για τισ επιςτιμεσ που μελετοφν τισ κοινωνίεσ των ανκρϊπων και 

ιδιαίτερα για τθ ςφγχρονθ ιςτορία56. Στθν φλθ του ςυγκαταλζγονται: 

α) Αφθγθματικά κείμενα που ςυντάχκθκαν από ανκρϊπουσ ςφγχρονουσ ι λίγο 

μεταγενζςτερουσ από τα γεγονότα ποτ περιγράφονται. 

β) Επίςθμα και ανεπίςθμα ζγγραφα. 

γ) Μνθμεία ιςτορίασ και πολιτιςμοφ, όπωσ λογοτεχνικά ζργα, καλλιτεχνικζσ 

περιγραφζσ κάκε είδουσ, αποτυπϊςεισ ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων και 

προβλθματιςμϊν, φωτογραφίεσ. 

Γνωρίηουμε εκ των προτζρων ότι ο τφποσ δεν προςφζρει πάντα τθ αλικεια και 

ότι θ αλικεια μπορεί να ζχει πολλζσ όψεισ, ανάλογα με το φωσ που δζχεται, με τθ 

κζςθ απ’ όπου ορϊνται τα πράγματα57. Θ τυπικι ανάγνωςθ του περιεχομζνου δεν 

διευρφνει το πεδίο ζρευνασ. Κα πρζπει οι αναγνϊςεισ να προχωροφν ςε 

μεγαλφτερο βάκοσ, μζςα από τισ τυπωμζνεσ γραμμζσ και να ζχουν ςτόχο να 

διαγνϊςουν τισ διαδικαςίεσ και τισ τάςεισ που ενυπάρχουν και τα γεγονότα που 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ αλλά δεν είναι αυταπόδεικτα58. 

Θ προςφορά τθσ ςθμειολογικισ κεϊρθςθσ ςτθν ανάλυςθ περιεχομζνου των 

μθνυμάτων των ΜΜΕ είναι μεγάλθ. Οριςμζνεσ γενικζσ κατευκυντιριεσ αρχζσ που 

προτείνει για τθν ανάλυςθ των μθνυμάτων των ΜΜΕ είναι αναμφίβολα γόνιμεσ. 

Συγκεκριμζνα59: 

α) λζξεισ, φράςεισ, εικόνεσ,, γενικά οποιαδιποτε ςφμβολα ι ςθμεία 

αποςπαςμζνα από το μινυμα του οποίου αποτελοφν βαςικά ςτοιχεία, πρζπει να 

                                                 
56 Δροφλια Μθτράκου, Ε. (2005). Στα πρακτικά του ςυνεδρίου «Ο ελλθνικόσ τφποσ 
1784 ζωσ ςιμερα – Λςτορικζσ και κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ» 
57 ο.π. 
58 ο.π. 
59 Σεραφετινίδου, Μ. (2003). ς. 288-289 
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μελετϊνται ωσ ςφνολα των οποίων θ εςωτερικι δομι (ςχζςεισ μεταξφ ςτοιχείων) 

αποτελεί το κλειδί για τθν αποκρυπτογράφθςθ του νοιματόσ τουσ. 

β) Τα μθνφματα των ΜΜΕ λειτουργοφν ςε περιςςότερα από ζνα επίπεδα 

νοιματοσ: βαςικά, το ζκδθλο επίπεδο και πολλά λανκάνοντα επίπεδα. Επομζνωσ, θ 

ανάγνωςι τουσ είναι ανεπαρκισ αν δε λάβει υπόψθ τθσ τόςο το περιεχόμενο όλων 

των επιπζδων όςο και τον τρόπο που αρκρϊνονται τα διάφορα επίπεδα μεταξφ 

τουσ.  

γ) Τα ΜΜΕ χρθςιμοποιοφν πολλά ςυςτιματα ςθμείων ι ςυμβόλων και πολλοφσ 

τρόπουσ επικοινωνίασ. Θ ανάλυςθ του περιεχομζνου των μθνυμάτων των ΜΜΕ 

προχποκζτει τθν κατανόθςθ όλων αυτϊν των τρόπων επικοινωνίασ, μζςω τθσ 

ανακάλυψθσ και ερμθνείασ ων ειδικϊν κανόνων και πρακτικϊν που κακορίηουν τθν 

άρκρωςι τουσ.  

δ) Πλοι αυτοί οι τρόποι επικοινωνίασ, γενικά τα μθνφματα των μζςων, δεν 

αποτελοφν απλά επιφαινόμενα τθσ κοινωνίασ που τα γζννθςε και τα καταναλϊνει, 

αλλά τθν αναπλάκουν, αποδίδοντάσ τθσ ςυγκεκριμζνα νοιματα, χαρτογραφϊντασ 

τθ, και, κατά ςυνζπεια, ςε ςθμαντικό βακμό επθρεάηοντασ τθν πορεία μασ μζςα ς’ 

αυτιν.  

Εκτόσ από τισ διάφορεσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ και τα εργαλεία που 

χρθςιμοποιοφνται για να απαντθκοφν τα ερευνθτικά μασ ερωτιματα, γίνεται λόγοσ 

για τθν αναγκαιότθτα εξαγωγισ αξιολογικϊν και αντικειμενικϊν κρίςεων. Το ηιτθμα 

τθσ αντικειμενικότθτασ ςτθν ιςτορία είναι όπωσ το ηιτθμα τθσ αλικειασ: είναι 

ςυνεχϊσ απαιτθτικό και αποτελεί εςτία ηωθρϊν ςυηθτιςεων.  

Αντικειμενικότθτα, βζβαια, και αλικεια δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αν και κάκε 

αλθκινι ιςτορικι πρόταςθ προχποτίκεται πωσ είναι αντικειμενικι, και αντίςτροφα, 

ωςτόςο θ αλικεια μιασ πρόταςθσ αφορά γενικότερα το κφροσ και το λόγο τθσ, ενϊ 

θ αντικειμενικότθτα αφορά το αντικείμενο ςτο οποίο θ πρόταςθ αναφζρεται. 

Αντικειμενικό είναι αυτό που ςυνάπτεται με το αντικείμενο και που δεν εξαρτάται 

από το υποκείμενο που κάνει λόγο γι’ αυτό.60 Το ηιτθμα για τθν αντικειμενικότθτα 

ςτθν ιςτορία προχποκζτει ςυνικωσ τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτα αντικείμενα και ςτισ 

ερμθνείεσ που δίνουν οι ιςτορικοί ςε αυτά. Αν και θ δυνατότθτα να προςφζρει θ 

                                                 
60 Βεϊκοσ, Κ. (1987): ς. 235. 
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ιςτορία μιαν αντικειμενικι γνϊςθ του ιςτορικοφ παρελκόντοσ αμφιςβθτείται ςυχνά, 

ωςτόςο κα μποροφςε θ ζννοια τθσ επιςτθμονικότθτασ τθσ ιςτορίασ να γίνει 

ςαφζςτερθ, μζςα από ςυηθτιςεισ, που ςκοπό ζχουν να αποςαφθνίςουν τθν ζννοια 

τθσ αντικειμενικότθτασ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ.61  

Από κετικιςτικι άποψθ, κεμελιϊδεσ γνϊριςμα τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, 

γενικά, κεωρείται ο αντικειμενικόσ τθσ χαρακτιρασ. Ζτςι, θ ιςτορικι γνϊςθ, όπωσ 

κάκε επιςτθμονικι γνϊςθ, κα ζπρεπε να είναι αμερόλθπτθ και απρόςωπθ, 

ανεξάρτθτθ από τισ προςωπικζσ και ςυλλογικζσ (ταξικζσ) επιλογζσ, τισ 

κοςμοκεωρθτικζσ και ιδεολογικζσ προτιμιςεισ, από τα προςωπικά αιςκιματα και 

τα κοινωνικά ενδιαφζροντα εκείνων που τθν παράγουν, τθ διδάςκουν και τθ 

διαδίδουν. Στθν ιςτορικι επιςτιμθ του 19ου αιϊνα ο όροσ που δθλϊνει τθν αρχι τθσ 

αντικειμενικότθτασ είναι ο «ιςτορικόσ αντικειμενιςμόσ». Αυτόσ κζλει να πει πωσ με 

τθ μζκοδο τθσ κριτικισ των πθγϊν, οδθγείται κανζνασ ςτθν αντικειμενικι ζρευνα 

των γεγονότων και χωρίηει το ιςτορικό αντικείμενο από τθν επενζργεια των 

γεγονότων αυτϊν, που ζχει ςχζςθ με το παρόν του ερευνθτι. Ζνασ τζτοιοσ 

χωριςμόσ είναι, βζβαια, ςτθν πράξθ, αδφνατοσ, μια και ο ιςτορικόσ δεν μπορεί να 

απαλλαγεί από το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιςτικό παρόν ςτθν προςπάκειά του 

να προςεγγίςει το παρελκόν.62   

Με τθν προχπόκεςθ πωσ θ ιςτορικι ζρευνα ςθμαίνει καλλιζργεια τθσ γνϊςθσ ςε 

πλαίςια διαλόγου, και ερευνϊ ςθμαίνει ςυμμετζχω ςτο διάλογο, θ ζννοια τθσ 

αντικειμενικότθτασ μπορεί να κατανοθκεί καλφτερα μζςα από τθν ακόλουκθ 

διάκριςθ:63  

 α) αντικειμενικότθτα κεμελίωςθσ. Είναι θ αντικειμενικότθτα των ιςτορικϊν 

απόψεων που διατυπϊνονται ςφμφωνα με όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και που 

παρουςιάηονται ζτςι καλά κεμελιωμζνεσ ςαν γνιςιεσ προτάςεισ τθσ ιςτορικισ 

επιςτιμθσ.   

 Β) αντικειμενικότθτα ςυναίνεςθσ. Αυτι αφορά τθ διχποκειμενικι αποδοχι 

των ιςτορικϊν απόψεων (προχποκζτει τθν πρϊτθ, αλλά οδθγεί από διαφορετικζσ 

απόψεισ ςε διαφορετικζσ ιςτορίεσ).  

                                                 
61 Βεϊκοσ, Κ. (1987): ς. 237. 
62 Βεϊκοσ, Κ. (1987): ς. 238. 
63 Βεϊκοσ, Κ. (1987): ςς. 238- 239. 
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Μςωσ είναι δφςκολο να ποφμε ποφ ζγκειται θ αντικειμενικότθτα ςτθν ιςτορία, 

αλλά μποροφμε να προςδιορίςουμε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όπου εφκολα 

πιςτοποιείται θ ζλλειψι τθσ. Ο ιςτορικόσ λόγοσ, λοιπόν, δεν κεωρείται, ςυνικωσ, 

αντικειμενικόσ, όταν υπειςζρχονται ςτθ διαδικαςία ςυγκρότθςισ του προςωπικά 

ενδιαφζροντα ι αντιενδιαφζροντα, κοςμοκεωρθτικζσ και ιδεολογικζσ πεποικιςεισ, 

κακϊσ και κεωρίεσ τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ ι προϊδεαςμοί για κεμελιϊδεισ 

λειτουργίεσ που προςδιορίηουν τθν εξζλιξθ αυτι.64 

Ο Weber υποςτιριηε ότι θ επιςτθμονικι γνϊςθ δεν μπορεί να είναι 

αντικειμενικι αν είναι υποταγμζνθ ςε θκικζσ αποτιμιςεισ. Θ τάςθ του επιςτιμονα 

προσ τθν θκικι ουδετερότθτα ςυνδζεται ίςωσ  με τθν αντίλθψθ του Weber ότι οι 

ιδεατοί τφποι δεν είναι δυνατόν να ιεραρχθκοφν ςυςτθματικά αφοφ άλλωςτε δεν 

είναι γζνθ αλλά οπωςδιποτε εξατομικευμζνεσ μορφζσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. 

Ο ιδεατόσ τφποσ είναι υποκετικό ερμθνευτικό ςχιμα το αντικειμενικό κφροσ του 

οποίου εξαρτάται από το εάν με αυτόν και μόνο αποςαφθνίηεται μια οριςμζνθ 

ιςτορικι εξζλιξθ.65 

Θ αρχι που ςυνάγεται είναι πωσ οι κοινωνικοί επιςτιμονεσ οφείλουν να 

τθροφν αυςτθρι αξιολογικι εγκράτεια. Οι ιςτορικοί κατθγοροφνται ςυνικωσ για 

ζλλειψθ αντικειμενικότθτασ ςτθν προςζγγιςθ του αντικειμζνου τουσ, όταν αφινουν 

να υπειςζρχονται ςτθν εργαςία τουσ οι προςωπικζσ τουσ προτιμιςεισ και τα πάκθ 

τουσ, οι ιδζεσ και τα ενδιαφζροντα τθσ ομάδασ ι τθσ τάξθσ τουσ, τα 

κοςμοκεωρθτικά και ιδεολογικά τουσ credo, κακϊσ και θ φιλοςοφία τουσ για τθν 

ιςτορία. Αλλά τζτοιεσ κατθγορίεσ για ζλλειψθ αντικειμενικότθτασ προχποκζτουν, 

κακϊσ φαίνεται, και τθ κζςθ, πωσ οι ιςτορικοί κα ζπρεπε να μπαίνουν ςτο 

επιςτθμονικό τουσ εργαςτιρι γυμνοί από ιδζεσ και αξίεσ. Πμωσ, αν δεχόμαςτε τθν 

ιδζα τθσ ιςτορίασ ςαν επιςτιμθ και δθμιουργικι ςφνκεςθ, είναι ςαν να δεχόμαςτε 

μαηί πωσ ιςτορικόσ- δθμιουργόσ είναι κάτι το ενιαίο. Ο ιςτορικόσ είναι ζνασ 

άνκρωποσ που φζρνει πάντοτε μαηί του τόςο τον επιςτθμονικό εξοπλιςμό του όςο 

και τθν ιδεολογικι του ςκευι, τισ γνϊςεισ και τισ αξίεσ του, το λόγο και τα πάκθ του. 

Αν κάνει ιςτορία και όχι πολεμικι, ςίγουρα κα τικαςεφει προςωπικά του πάκθ (π.χ. 

τθ ςυμπάκεια ι τθν αντιπάκεια που αυτόσ τρζφει για ζνα ιςτορικό πρόςωπο). Αλλά 

                                                 
64 Βεϊκοσ, Κ. (1987): ς. 239. 
65 Μπαγιόνασ, Α. (1970): ςς. 38- 39. 
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δε κα ζπρεπε να απαιτεί κανείσ να απαλλαγεί από πατριωτικά αιςκιματα, ταξικά 

ενδιαφζροντα, κρθςκευτικζσ, πολιτικζσ και θκικζσ πεποικιςεισ. Αυτά, μάλιςτα, 

μποροφν να ςτοιχειοκετοφν μια αντικειμενικότθτα του ιςτορικοφ λόγου.66 Μια 

μορφι αντικειμενικότθτασ ςτθν ιςτορία μπορεί να προκφπτει και μζςα από τισ 

επιςτθμονικζσ ςυηθτιςεισ και διαφωνίεσ των ιςτορικϊν. Μ’ αυτι τθ μορφι είναι 

δυνατι μια αντικειμενικι ιςτορικι γνϊςθ με το περιοριςμζνο νόθμα τθσ 

διχποκειμενικά ελζγξιμθσ γνϊςθσ.67  

Ρολλοί αμφιςβθτοφν τθν αντικειμενικότθτα τθσ ιςτορία, και γενικά των 

«κεωρθτικϊν» επιςτθμϊν, κάνοντασ αντιδιαςτολι ανάμεςα ςε αυτζσ και τισ 

φυςικζσ επιςτιμεσ, υποςτθρίηοντασ ότι οι δεφτερεσ είναι πιο αντικειμενικζσ γιατί 

υπάρχει δυνατότθτα να αποδειχκοφν πειραματικά. Πμωσ, το ότι τα ιςτορικά 

γεγονότα είναι περιςςότερο «καταςκευαςμζνα» από τα φυςικά δε ςθμαίνει ότι οι 

ιςτορικζσ εξθγιςεισ δεν ζχουν αντικειμενικι βάςθ ι ότι το αντικείμενό τουσ είναι 

βαςικά διαφορετικό από το αντικείμενο που εξθγεί ο φυςικόσ. Πτι οι ιςτορικζσ 

εξθγιςεισ ζχουν αντικειμενικι βάςθ φαίνεται από τθν ανάλυςθ που προχποκζτουν 

και τθ ςφνκεςθ ςτθν οποία οδθγοφν. Αναλυτικι είναι θ εργαςία του ιςτορικοφ όταν 

απομονϊνει από τισ διθγιςεισ των χρονικογράφων και τισ διάφορεσ άλλεσ 

μαρτυρίεσ των πθγϊν τα ςτοιχεία που τον ενδιαφζρουν. Στθν αναλυτικι εργαςία 

ανικει και θ κριτικι αποτίμθςθ τθσ αξιοπιςτίασ των πθγϊν.68 

Δεν ζχει, λοιπόν, νόθμα ποια επιςτθμονικι ιςτορία είναι πιο αντικειμενικι 

από άλλθ, γιατί κάκε ιςτορία κρίνεται μόνο μζςα από τα όρια των εννοιϊν τθσ και 

των προχποκζςεων τθσ ςφνκεςισ τθσ. Επειδι κάκε άποψθ για τον κόςμο εξαρτάται 

από τθ ςκοπιά που κατζχει κάκε φορά το άτομο ι θ ομάδα, απόλυτθ γνϊςθ δεν 

υπάρχει- υπάρχουν μόνο ερμθνείεσ, κατανοθτζσ μζςα ςε ςυγκεκριμζνα κοινωνικά 

και ιςτορικά πλαίςια.69 

Το αίτθμα τθσ ουδετερότθτασ των αξιολογικϊν κρίςεων εκφράςτθκε και από 

τον ςπουδαίο κοινωνιολόγο Max Weber ο οποίοσ το κεωροφςε απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθν εγκυρότθτα όχι μόνο τθσ επιςτιμθσ τθσ ιςτορίασ αλλά και 

                                                 
66 Βεϊκοσ, Κ. (1987): ς. 241- 242. 
67 Βεϊκοσ, Κ. (1987): ς. 245. 
68 Μπαγιόνασ, Α. (1970): ς. 46. 
69 Βεϊκοσ, Κ. (1987): ςς. 243- 244. 
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όλων των κοινωνικϊν επιςτθμϊν. Θ αφετθρία του βεμπεριανοφ αιτιματοσ για τθν 

ουδετερότθτα των αξιολογικϊν κρίςεων τισ εμπειρικζσ κοινωνικζσ επιςτιμεσ ζχει ωσ 

προχπόκεςθ τθν κατά το δυνατό ςαφι διάκριςθ ανάμεςα ςτο «ον» και το «δζον», 

ζτςι ϊςτε να μθ γίνεται ςφγχυςθ ανάμεςα ςτισ οντικζσ και δεοντικζσ κρίςεισ. Θ 

διάκριςθ αυτι πρζπει αν γίνεται από τουσ κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ με ςαφινεια, 

τόςο κατά τθ διαδικαςία τθσ εμπειρικισ ζρευνασ όςο και κατά τθ διατφπωςθ των 

ποριςμάτων τθσ. Στθ διάλεξθ για τθν επιςτιμθ ωσ επάγγελμα ο Weber προςπάκθςε 

να εκλαϊκεφςει το πρόβλθμα τθσ αξιολογικισ ουδετερότθτασ ι, με άλλθ διατφπωςθ 

τθσ ελευκερίασ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν από τισ «αξίεσ» κι ζτςι ςυνζβαλε από 

τότε ςτθν αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθ κεωρία και τθν 

πράξθ.70  

Σφμφωνα με το Weber επίςθσ, ςτθν ιςτορία λαμβάνονται υπόψθ τα ατομικά 

ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ πραγματικότθτασ όχι μόνο ωσ γνωςτικό μζςον αλλά και ωσ 

γνωςτικό αντικείμενο. Επιπλζον, και οι ςυγκεκριμζνεσ αιτιοκρατικζσ ςχζςεισ 

λαμβάνονται υπόψθ όχι ωσ λόγοσ γνϊςθσ, αλλά ωσ λόγοσ φπαρξθσ.71   

Εκτόσ, λοιπόν, από το αίτθμα για αντικειμενικότθτα και μερολθπτικότθτα εκ 

μζρουσ των ιςτορικϊν, τίκεται και αυτό τθσ αιτιότθτασ. Γενικά, ο νόμοσ τθσ 

αιτιότθτασ είναι κορυφαίοσ για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, θ επιρροι του, όμωσ, υπιρξε 

τεράςτια και ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Θ φυςικι νομοτζλεια, θ ςχζςθ αιτίασ και 

αιτιατοφ (αποτελζςματοσ), θ υπεροχι του φυςικοφ προτφπου, τα ντετερμινιςτικά 

μοντζλα, που ςυνκζτουν και το περιεχόμενο του νόμου τθσ αιτιότθτασ, ςτάκθκαν 

πολλζσ φορζσ εμπόδιο ςτουσ προβλθματιςμοφσ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν.72 

Θ ιςτορία ζχει προςανατολιςκεί «ανκρωποκεντρικϊσ», δθλαδι αναηθτά τθν 

αιτιοκρατικι ςθμαςία των ανκρϊπινων πράξεων. Το πρόβλθμα τθσ αιτιοκρατίασ 

του ιςτορικοφ αντιμετωπίηει τον καταλογιςμό ςυγκεκριμζνων αποτελεςμάτων ςε 

ςυγκεκριμζνεσ αιτίεσ και όχι ςτθ κεμελίωςθ αφθρθμζνων «νομοτελειϊν». 73  

                                                 
70 Κυπραίοσ, Μ. (χ.χ.). Στθν ειςαγωγι του Max Weber-Η Μεκοδολογία των 
κοινωνικϊν επιςτθμϊν. ς. 29. 
71 Κυπραίοσ, Μ. (χ.χ.). Στθν ειςαγωγι του Max Weber- Η Μεκοδολογία των 
κοινωνικϊν επιςτθμϊν. ς. 216. 
72  Βαςιλείου, Κ, Σταματάκθσ, Ν. (1992). Στο Λεξικό επιςτθμϊν του ανκρϊπου 
κοινωνιολογία- οικονομία- φιλοςοφία. ς. 275. 
73 Weber, M. (χ.χ.): ς. 243. 
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Πταν λζμε ότι θ ιςτορία ζχει ωσ ςκοπό να κατανοιςει αιτιοκρατικά τθ 

ςυγκεκριμζνθ πραγματικότθτα ενόσ «ςυμβάντοσ» ςτθν ατομικότθτά τθσ, είναι 

αυτονόθτο ότι δεν εννοοφμε ότι θ ιςτορία επιδιϊκει να «αναπαραγάγει» χωρίσ 

καμία ςφντμθςθ το ίδιο το ςυμβάν ςτο ςφνολο των ατομικϊν του ιδιοτιτων και να 

το εξθγιςει αιτιοκρατικά. Θ ιςτορία επιδιϊκει αποκλειςτικά τθν αιτιοκρατικι 

εξιγθςθ εκείνων των «ςυςτατικϊν ςτοιχείων» και «πλευρϊν» του ςχετικοφ 

«ςυμβάντοσ» που ζχουν από οριςμζνεσ απόψεισ «γενικι ςθμαςία» και για τοφτο 

ζχουν ιςτορικό ενδιαφζρον.74  

Το βαςικό κζμα που προκφπτει είναι: με ποιεσ λογικζσ ενζργειεσ 

καταλιγουμε ςτθν κρίςθ και μποροφμε να τθ κεμελιϊςουμε αποδεικνφοντασ ότι 

πρόκειται για μια τζτοια αιτιοκρατικι ςχζςθ ανάμεςα ςτα «ουςιϊδθ» εκείνα 

ςυςτατικά ςτοιχεία του αποτελζςματοσ και οριςμζνων ςυςτατικϊν ςτοιχείων από 

τθν απειρία των προςδιοριςτικϊν ςτοιχείων. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι δεν μπορεί 

να επιτευχκεί κάτι τζτοιο με μια απλι «παρατιρθςθ» τθσ πορείασ των γεγονότων, 

γιατί ο αιτιοκρατικόσ καταλογιςμόσ γίνεται με τθ μορφι μιασ νοθτικισ διαδικαςίασ, 

θ οποία περιζχει μα ςειρά από αφαιρζςεισ. Θ πρϊτθ και θ αποφαςιςτικι από τισ 

αφαιρζςεισ είναι ακριβϊσ ότι από τουσ πραγματικοφσ αιτιοκρατικοφσ ςυντελεςτζσ 

τθσ διαδρομισ νοοφμε ζναν ι μερικοφσ ότι ζχουν μεταβλθκεί προσ οριςμζνθ 

κατεφκυνςθ και αναρωτιόμαςτε, εάν με τουσ όρουσ τθσ πορείασ των γεγονότων που 

μεταβλικθκαν κατά τον τρόπο αυτό κα ζπρεπε «να αναμζνεται» το ίδιο 

αποτζλεςμα ςτα ουςιϊδθ ςθμεία ι πιο άλλο. Ιδθ το πρϊτο βιμα για τθν ιςτορικι 

κρίςθ είναι, λοιπόν, μια αφαιρετικι διαδικαςία, θ οποία προχωρεί με ανάλυςθ και 

νοθτι απομόνωςθ των ςυςτατικϊν ςτοιχείων το αμζςωσ δεδομζνου γεγονότοσ, το 

οποίο κεωρείται ωσ ζνα ςφμπλεγμα αιτιοκρατικϊν ςχζςεων, και καταλιγει ςε μία 

ςφνκεςθ των «πραγματικϊν» αιτιοκρατικϊν ςχζςεων. Ιδθ το βιμα αυτό 

μεταβάλλει τθ δεδομζνθ πραγματικότθτα για να τθν κάνει ζνα ιςτορικό γεγονόσ, 

ζνα μόρφωμα ςκζψθσ.75  

Θ διατφπωςθ τθσ ιςτορικισ αιτιοκρατικισ ςχζςθσ χρθςιμοποιεί τθν αφαίρεςθ 

και ςτισ δφο εφαρμογζσ τθσ: ςτθν απομόνωςθ και ςτθ γενίκευςθ. Θ απλοφςτερθ 

ιςτορικι κρίςθ για τθν ιςτορικι «ςθμαςία» ενόσ «ςυγκεκριμζνου γεγονότοσ» απζχει 

                                                 
74 Weber, M. (χ.χ.): ς. 244. 
75 Weber, M. (χ.χ.): ς. 245- 247. 
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πολφ από το να είναι μια απλι καταγραφι των γεγονότων «που ζχουν βρεκεί 

προθγουμζνωσ».76   

   

      

 

                                                         

                                                 
76 Weber, M. (χ.χ.): ς. 249. 
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Θεωρθτικό πλαίςιο 

 

Στθν παροφςα εργαςία το εκπαιδευτικό ςφςτθμα προςεγγίηεται ωσ εκείνοσ ο 

κεςμόσ που διαμορφϊνεται από τισ ςχζςεισ εξουςίασ ανάμεςα ςτισ διάφορεσ 

οικονομικζσ, πολιτικζσ και κοινωνικζσ ομάδεσ, οι οποίεσ αλλθλοςυγκροφονται 

ενίοτε και διαπραγματεφονται ςτθν αρζνα του κράτουσ. Ο Carnoy πιςτεφει ότι 

οποιαδιποτε μελζτθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ κα πρζπει να γίνει ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν ανάλυςθ του ςκοποφ και τθσ λειτουργίασ ενόσ κυβερνθτικοφ 

μθχανιςμοφ, δθλαδι ςε ςχζςθ με μια διαμορφωμζνθ κεωρία για τθ λειτουργία 

αυτοφ του μθχανιςμοφ. Χρειαηόμαςτε δθλαδι μια κεωρία για το κράτοσ.77 

 Υιοκετϊντασ, όμωσ, τθν άποψθ ότι κάκε ςχολικό ςφςτθμα είναι ζνα 

μοναδικό αντικείμενο ζρευνασ, το οποίο λειτουργεί ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο και 

χρόνο, πιςτεφουμε ότι μια γενικι κεωρία περί κράτουσ δε μασ επιτρζπει να 

ερευνιςουμε με πειςτικότθτα το φαινόμενο μεταρρφκμιςθ ς’ ζνα ςυγκεκριμζνο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα μιασ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ ς’ ζνα ςυγκεκριμζνο χρόνο.78 Για 

να γίνει αυτό, χρειάηεται να μελετιςουμε το ςυγκεκριμζνο κυβερνθτικό μθχανιςμό 

του ςυγκεκριμζνου κράτουσ και τθ διαπλοκι του με το ςυγκεκριμζνο 

κοινωνικοοικονομικό και εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςε μια ςυγκεκριμζνθ περίοδο.79 

Ρρζπει, επομζνωσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, να προςδιορίςουμε τθ φφςθ του 

ελλθνικοφ κράτουσ, όπωσ αυτό ιςτορικά διαμορφϊκθκε και, ςτθ ςυνζχεια, 

επθρζαςε τον κοινωικοοικονομικό και τον εκπαιδευτικό χϊρο.80 

 Το ελλθνικό ανεξάρτθτο κράτοσ, που ςχθματίςτθκε το 1830, ακολοφκθςε, ςε 

γενικζσ γραμμζσ, τθν τυπικι πορεία των εξαρτθμζνων χωρϊν που άργθςαν να 

ςυγκροτθκοφν και βρζκθκαν αμζςωσ υποτελείσ ςτα καπιταλιςτικζσ μθτροπόλεισ. 

Μια πορεία που ςθμαδεφτθκε από μα ςειρά δομικϊν εμπλοκϊν που εμπόδιςαν τθν 

Ελλάδα να ενταχκεί ςτισ τάξεισ των ολιγάρικμων καπιταλιςτικϊν χωρϊν. Θ 

                                                 
77 Μπουηάκθσ, Σ. (2002): ς. 22. 
78 ο.π. 
79 ο.π. 
80 ο.π. 
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εξάρτθςθ αποτζλεςε βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ πορείασ ανάπτυξθσ του 

νεοελλθνικοφ κράτουσ αμζςωσ μετά τθν απελευκζρωςθ.81 

 Θ πρόωρθ επζκταςθ των λειτουργιϊν του κράτουσ ςτθν Ελλάδα μετά τθν 

απελευκζρωςθ, ςε ςυνδυαςμό και με τον περιοριςμζνο χαρακτιρα τθσ 

κακυςτερθμζνθσ εκβιομθχάνιςθσ, είχε ςαν αποτζλεςμα τθν είςοδο των λαϊκϊν 

τάξεων ςτον πολιτικό ςτίβο κατά τρόπο κάκετο και ετερόνομο.82 Αυτό ςθμαίνει πωσ 

οι οργανϊςεισ τουσ δεν κατόρκωςαν να αποτελζςουν αυτόνομα κζντρα εξουςίασ 

και να επιβάλουν αποφαςιςτικό ζλεγχο ςτισ πατερναλιςτικζσ πολιτικζσ του κράτουσ 

με αποτζλεςμα τθν απουςία ενεργοφ κοινωνίασ των πολιτϊν.83 Στθν εξζλιξθ αυτι 

ςυνζβαλε και ο εκνικόσ διχαςμόσ που ζβαλε ςε δοκιμαςία τθν πολιτικι ηωι τισ 

πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20ου αιϊνα, κακορίηοντασ, ςυχνά, τθ φφςθ και τθν ουςία των 

πολιτικοκοινωνικϊν, και όχι μόνο, εξελίξεων. Ο εν λόγω διχαςμόσ, ο οποίοσ 

εδράςτθκε αλλά και ςχθματοποιικθκε με τθ ριξθ Βενιηζλου – Βαςιλιά και, ειδικά, θ 

αναβίωςι του ςτθ δεκαετία του ’20, λειτοφργθςε ωσ μθχανιςμόσ αποτροπισ τθσ 

αυτόνομθσ ειςόδου των εργαηομζνων τάξεων τθσ υπαίκρου και των πόλεων ςτθν 

ενεργό πολιτικι, ευνοϊντασ τθν παγίωςθ τθσ ιςχφοσ των ιδθ υπαρχόντων πολιτικο - 

κομματικϊν ςχθματιςμϊν.84 Τα ςτρϊματα αυτά του πλθκυςμοφ δεν μπόρεςαν να 

οργανωκοφν πολιτικά δθμιουργϊντασ αυτόνομουσ ςχθματιςμοφσ. Είναι 

χαρακτθριςτικό ότι, ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ βαλκανικζσ κοινωνίεσ, ςτθν Ελλάδα 

οφτε κάποιο αξιόπιςτο αγροτικό κόμμα ι κίνθμα ςχθματίςτθκε, οφτε καν οι Ζλλθνεσ 

αγρότεσ μπόρεςαν να απεμπλακοφν από τα περιχαρακωμζνα πλαίςια των δφο 

μεγάλων κομμάτων.85 

 Το φαινόμενο των πελατειακϊν ςχζςεων αποτελεί ζνα ακόμθ βαςικό 

χαρακτθριςτικό τθσ ελλθνικισ πολιτικισ ηωισ και ςυνζτεινε ςτον εκμαυλιςμό των 

ςυνειδιςεων των πολιτϊν.86 Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ουςιϊδθ ςυνιςτϊςα που 

πρζπει να ςυνεκτιμθκεί ςτθ μελζτθ του ελλθνικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ επειδι 

επζδραςε αρνθτικά και αναςταλτικά τόςο ςτθν ανάπτυξθ και τον εκςυγχρονιςμό 

                                                 
81 ο.π.  
82 ο.π. ςς. 22- 23. 
83 ο.π. 
84 ο.π. 
85 ο.π. 
86 ο.π. 
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του, όςο και ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ ςυμπεριφοράσ και γενικότερθσ 

κουλτοφρασ των Ελλινων.87 

 Θ παραπάνω κοινωνικο - πολιτικι κατάςταςθ ςυνζτεινε ϊςτε το ελλθνικό 

κράτοσ να διαμορφωκεί ςε αυςτθρά ςυγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό, αυταρχικό 

και πατερναλιςτικό.88 Απζκτθςε τα χαρακτθριςτικά ενόσ αντιπροςωπευτικοφ τφπου 

φιλελεφκερου κράτουσ- πρόνοιασ, το οποίο υποτίκεται ότι ενεργεί ςαν ζνα 

ουδζτερο μζςο προσ όφελοσ όλων των ατόμων του κοινωνικοφ ςυνόλου. Ζνα 

κράτοσ με αυτά τα χαρακτθριςτικά δεν ιταν δυνατό να λειτουργιςει ωσ πιλότοσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ και, ταυτόχρονα, αναδιάρκρωςθσ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ.89 Το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, όντασ ζνασ βαςικόσ μθχανιςμόσ 

του ελλθνικοφ κράτουσ, είναι και το ίδιο γραφειοκρατικό, ςυγκεντρωτικό, ιεραρχικά 

δομθμζνο, και λειτουργεί ωσ ςφςτθμα ιδεολογικο - πολιτικοφ ελζγχου τθσ 

εκπαίδευςθσ. Είναι, άρα, αναμενόμενο,  ότι το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

χρθςιμοποιείται, άμεςα ι ζμμεςα, με ςκοπό να προωκθκοφν εκείνεσ οι πολιτικζσ 

αξίεσ και ςυμπεριφορζσ, που είναι κάκε φορά πολιτικά ευνοϊκζσ.90 Το ςφνθκεσ 

αποτζλεςμα μιασ τζτοιασ ςυνκικθσ είναι ο προςανατολιςμόσ των επιχειροφμενων 

εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων να «υπακοφει» ςε ζνα ςυνδυαςμό δφο 

ςτρατθγικϊν επιλογϊν: «μεγιςτοποίθςθ του πολιτικοφ οφζλουσ το οποίο προκφπτει 

από το ςχεδιαςμό των εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων και ελαχιςτοποίθςθ του 

πολιτικοφ κόςτουσ που προζρχεται από τθν υλοποίθςι τουσ».91 

 Το ελλθνικό κράτοσ επθρζαςε όχι μόνο τθν πορεία διαμόρφωςθσ του 

ελλθνικοφ κοινωνικοοικονομικοφ ςχθματιςμοφ, τον ιδεολογικό και πολιτικό χϊρο, 

αλλά, φυςικά, και τθν εκπαίδευςθ.92 

  

                                                 
87 ο.π. 
88 ο.π. ς. 24. 
89 ο.π. 
90 ο.π. 
91 ο.π. 
92 ο.π. ς. 25. 
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Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ (Μ.Μ.Ε) – Θεωρία και λειτουργίεσ 

 

Από τθ ςτιγμι που προςεγγίηεται ςτθν παροφςα εργαςία το κζμα τθσ 

αντίδραςθσ του Τφπου ςε μια μεταρρφκμιςθ που προωκεί το Κράτοσ, κεωρικθκε 

απαραίτθτο να αναφερκοφμε ςε κεωρίεσ και λειτουργίεσ των Μ.Μ.Ε. 

Ραρ’ ότι το φαινόμενο τθσ μαηικισ επικοινωνίασ είχε εμφανιςτεί αρκετοφσ 

αιϊνεσ νωρίτερα, με τθν εφεφρεςθ τθσ τυπογραφίασ και τθ διάδοςθ του Τφπου και 

των βιβλίων, θ διαδικαςία τθσ μαηικισ επικοινωνίασ, δθλαδι θ μετάδοςθ μεγάλθσ 

ποςότθτασ πλθροφοριϊν ςε μαηικό κοινό και ςε μικρό χρονικό διάςτθμα, γίνεται 

αντικείμενο ςυςτθματικισ μελζτθσ με τθν εμφάνιςθ και κυριαρχία πολλϊν μζςων93. 

Θ μαηικι μετάδοςθ και κυκλοφορία πλθροφοριϊν εκτόσ από τθ διάδοςθ 

γνϊςεων μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτθν επικοινωνιακι διαδικαςία περιλαμβάνει 

και τθ διαςπορά ενόσ ςυνόλου από ιδζεσ, πεποικιςεισ και απόψεισ που 

επθρεάηουν, αν δεν προςδιορίηουν, τθ ςτάςθ των ανκρϊπων απζναντι ςτον κόςμο, 

ςτθν κοινωνία και τθν πολιτικι94. Δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι θ μαηικι 

επικοινωνία και θ ραγδαία εξάπλωςθ των μζςων που τθν πραγματοποίθςαν ζγιναν 

μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ καπιταλιςτικϊν κοινωνικϊν και παραγωγικϊν 

ςχζςεων95. Θ εκβιομθχάνιςθ, θ αςτικοποίθςθ, θ εμφάνιςθ νζων κοινωνικϊν 

κινθμάτων και πολιτικϊν ςυγκροφςεων είναι φαινόμενα άμεςα ι ζμμεςα 

ςυνδεδεμζνα με τθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ και ταχφτθτασ μετάδοςθσ πλθροφοριϊν 

ςε μαηικό κοινό96. 

Θ παρουςία και θ εξάπλωςθ των ΜΜΕ ζχει ςχζςθ με τα εξισ κζματα97: α) το 

κοινωνικοοικονομικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο δθμιουργοφνται και λειτουργοφν και 

ειδικότερα με το κζμα του ελζγχου τθσ λειτουργίασ τουσ και των ςκοπϊν που 

επιδιϊκονται μζςα από αυτι, β) τθν τεχνολογία θ οποία επιτρζπει τθ μαηικι 

μετάδοςθ πλθροφοριϊν ςε μαηικά ακροατιρια και γ) το περιεχόμενο των 

μθνυμάτων και θ επιρροι που αςκοφν ςτο κοινό. Ο τρόποσ με τον οποίο 

                                                 
93 Κομνθνοφ, Μ., Λυριντηισ, Χ. (1989). ς. 15 
94 ο.π. ς. 16 
95 ο.π. 
96 ο.π. 
97 ο.π. ς. 17 
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αντιμετωπίηονται αυτά τα κζματα και θ ςθμαςία που αποδίδεται ςε κακζνα από 

αυτά ποικίλει ανάλογα με το κεωρθτικό πλαίςιο ςτο οποίο κινείται ο ερευνθτισ98. 

Οι πρϊτεσ ςθμαντικζσ αναλφςεισ για τα ΜΜΕ διαμορφϊνονται κατά τισ 

δεκαετίεσ του 40 και του 50 και επθρεάηονται ςθμαντικά από το κεωρθτικό πλαίςιο 

που διατφπωςε ο αμερικανόσ κοινωνιολόγοσ Χάρολντ Λάςγουελ. Θ προςζγγιςι του 

ςυνοψίηεται ςτθν ερϊτθςθ: «ποιοσ λζει τι, μζςα από ποιο κανάλι επικοινωνίασ, ςε 

ποιον και με τι αποτζλεςμα». Αυτι θ προςζγγιςθ προςανατόλιςε το ενδιαφζρον 

των μελετθτϊν ςτο κζμα τθσ διάδοςθσ μθνυμάτων, ςτθν ανάλυςθ του ποιοσ 

μεταδίδει μθνφματα και ςτθν ζρευνα του περιεχομζνου τουσ και τζλοσ ςτθ μελζτθ 

του κοινοφ και τθσ επιρροισ των μθνυμάτων ςτο κοινό99. Το αποτζλεςμα ιταν 

ςυχνά οι μελετθτζσ να κεωροφν τθ μαηικι επικοινωνία ωσ αυτόνομο φαινόμενο, 

ανεξάρτθτο από τισ ευρφτερεσ κοινωνικοοικονομικζσ διαδικαςίεσ. Ζτςι, θ 

προςζγγιςθ οδιγθςε ςτθν παραμζλθςθ του κοινωνικοφ πλαιςίου μζςα ςτο οποίο 

αναπτφχκθκαν τα ΜΜΕ και διαμορφϊκθκαν τα χαρακτθριςτικά τουσ100. Ραράλλθλα 

διατυπϊκθκαν και ευρφτερεσ αναλφςεισ για τα ΜΜΕ, που τοποκζτθςαν το 

φαινόμενο μζςα ςτο πλαίςιο μιασ ςυνολικότερθσ ερμθνείασ για τθν κοινωνία, όπωσ 

ιταν θ κεωρία τθσ «κοινωνίασ τθσ μάηασ»101. 

Σε αντίκεςθ με τισ απαιςιόδοξεσ αναλφςεισ για τθν «κοινωνία τθσ μάηασ», θ 

φιλελεφκερθ – πλουραλιςτικι κεϊρθςθ για τθν κοινωνία βλζπει τα ΜΜΕ ωσ 

μθχανιςμοφσ που προβάλλουν τα ςυμφζροντα και απόψεισ των διαφόρων ομάδων 

κι ζτςι ςυμβάλλουν αποφαςιςτικά ςτθν ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν και ςτθ 

δθμοκρατικι λειτουργία του ςυςτιματοσ102. Θ κεντρικι κζςθ τθσ πλουραλιςτικισ 

προςζγγιςθσ ςυμπυκνϊνεται ςτθ κζςθ ότι τα ΜΜΕ αποτελοφν βαςικό ςτιριγμα των 

ςφγχρονων δθμοκρατικϊν κεςμϊν, ότι αποτελοφν τθν «τζταρτθ εξουςία» και ότι 

είναι ζνασ «κακρζφτθσ τθσ πραγματικότθτασ» ι ζνα «παράκυρο ςτθν κοινωνία»103. 

                                                 
98 ο.π. 
99 Κομνθνοφ, Μ., Λυριντηισ, Χ. (1989). ς. 17 
100 ο.π. 
101 ο.π. 
102 ο.π. ς. 20 
103 ο.π. 
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Θ αντίδραςθ ςτθν πλουραλιςτικι κζςθ προιλκε κυρίωσ από τον ςτορυκτουραλιςμό 

και τον μαρξιςμό104. 

Σφμφωνα με τον Μαρξ, τα ΜΜΕ υπθρετοφν τα ςυμφζροντα τθσ άρχουςασ 

τάξθσ και δε βοθκοφν τθν εργατικι τάξθ να αναπτφξει ςυνείδθςθ για τθν αλλαγι 

τθσ κοινωνίασ105. Οι ερευνθτζσ τθσ Κριτικισ Σχολισ, επθρεαςμζνοι από τθ 

μαρξιςτικι ανάλυςθ, πιςτεφουν ότι το κοινό δεν μπορεί να είναι αυτόνομο απζναντι 

ςτα ΜΜΕ, εφόςον οι οικονομικζσ δομζσ είναι αυτζσ που κακορίηουν τθ λειτουργία 

τουσ106. Αυτζσ αποτελοφν εργαλεία καταπίεςθσ και χειραγϊγθςθσ του κοινοφ, το 

οποίο παραμζνει ανυπεράςπιςτο απζναντι ςτα ΜΜΕ107. Οι παραγωγικζσ ςχζςεισ 

κακορίηουν τθ λειτουργία τουσ και τα ίδια αποτελοφν ζνα νζο βιμα τθσ ανάπτυξθσ 

του καπιταλιςμοφ που γενικεφει τθν εμπορευματοποίθςθ τθσ κουλτοφρασ108. 

Οι αδυναμίεσ τθσ εφαρμογισ του μαρξιςμοφ ςτθ μελζτθ των ΜΜΕ και του 

εποικοδομιματοσ γενικότερα και θ κεωρθτικι ανεπάρκεια τθσ πλουραλιςτικισ 

προςζγγιςθσ οδιγθςαν ςτθν αναηιτθςθ και διατφπωςθ νζων προςεγγίςεων για τα 

ΜΜΕ, είτε μζςα ςτο χϊρο τθσ μαρξιςτικισ κεωρίασ, είτε ζξω από αυτόν109. 

Οι μαηικζσ επικοινωνίεσ περιλαμβάνουν κεςμοφσ και τεχνικζσ μζςω των 

οποίων ειδικευμζνεσ ομάδεσ χρθςιμοποιοφν επικοινωνιακά μζςα για τθν εξάπλωςθ 

ςυμβολικϊν μθνυμάτων ςε ζνα πολυπλθκζσ και ετερογενζσ κοινό110. Από 

κοινωνιολογικι οπτικι θ μαηικι επικοινωνία ζχει τον χαρακτιρα μιασ κοινωνικισ 

ςχζςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ατόμων και ομάδων οι οποίεσ 

διαφζρουν ωσ προσ τθ ςφνκεςι τουσ, τθ δομι τουσ, τισ δραςτθριότθτεσ και τον 

βακμό οργάνωςισ τουσ111.  Με τθ βοικεια και  τεχνικϊν μζςων και με 

ςυγκεκριμζνθ κατανομι εργαςίασ οι πομποί τθσ πλθροφορίασ (οργανϊςεισ που 

αποτελοφνται από ειδικοφσ ) ,παράγουν ςυνεχϊσ περιεχόμενα επικοινωνίασ112.  Τα 

Μ.Μ.Ε. λοιπόν επθρεάηουν κακοριςτικά τον τρόπο με τον οποίο ςυμμετζχουμε ςτθν 

                                                 
104 ο.π. 
105 Αςλανίδου, Σ., Carrier, J. P. (2004). ς. 36 
106 ο.π. 
107 ο.π. 
108 ο.π. 
109 Κομνθνοφ, Μ., Λυριντηισ, Χ. (1989). ς. 17 
110 Ηάγκοσ, Χ. (2011).  
111 ο.π. 
112 ο.π. 
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πολιτικι ςφαίρα, κακϊσ μζςω τθσ διαμεςολαβθτικισ λειτουργίασ τουσ, ορίηουν και 

οριοκετοφν το περιεχόμενο και τα όρια τθσ  και διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο 

ςτο ςχθματιςμό τθσ πολιτικισ γνϊμθσ και βοφλθςθσ ςτο πολιτειακό και ςτο 

κοινωνικό επίπεδο113.  

 Γενικά θ κετικι ι αρνθτικι ςτάςθ του κοινοφ εκτόσ από τισ αντιλιψεισ που 

προζρχονται από τα Μ.Μ.Ε. , εξαρτάται και από άλλουσ παράγοντεσ , οι οποίεσ 

διαμορφϊνουν προδιακζςεισ που τείνουν να ενιςχφςουν τθν άμεςθ επιρροι των 

Μζςων114. ''Οι «καταναλωτζσ» ερμθνεφουν τισ ειδιςεισ μζςω των δικϊν τουσ 

φίλτρων επιλεκτικισ παρακολοφκθςθσ, επιλεκτικισ ερμθνείασ και επιλεκτικισ 

απομνθμόνευςθσ και τα φίλτρα αυτά ςαφϊσ επθρεάηουν τθν επιρροι των 

Μ.Μ.Ε''115. 

Τα μζςα επικοινωνίασ προςδιορίηουν το ποια είναι τα ςθμαντικά γεγονότα 

που διαδραματίηονται γφρω μασ116. Επιπλζον, προςφζρουν ερμθνείεσ ωσ προσ το 

πϊσ πρζπει να γίνουν κατανοθτά τα γεγονότα αυτά117. Κάκε άτομο προςεγγίηει και 

κατανοεί τθν πραγματικότθτα, και ςτθ ςυνζχεια πορεφεται μζςα ς’ αυτιν, με βάςθ 

κάποιουσ «ςθμαςιολογικοφσ χάρτεσ» που απζκτθςε μακροχρόνια μζςα από τθ 

διαδικαςία κοινωνικοποίθςισ του118. Τα ΜΜΕ ερμθνεφουν τθν πραγματικότθτα, τθσ 

προςδίδουν νόθμα, με το να παράγουν μθνφματα για τον κόςμο που μασ 

περιβάλλει είτε χρθςιμοποιϊντασ τα ιδθ υπάρχοντα «ςθμαςιολογικά πλαίςια», ι, 

ακόμα πιο ςθμαντικά, με το να δθμιουργοφν νζα τζτοια πλαίςια για τθ 

χαρτογράφθςθ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ119. 

Τα ΜΜΕ είναι ζνα ςφνκετο και πολφμορφο φαινόμενο, του οποίου θ 

ανάλυςθ και ερμθνεία ςυνδζεται με πολλά προβλιματα και κυρίωσ, απαιτεί μια 

προςζγγιςθ, μια κεωρία, που να αφορά και να καλφπτει κζματα πζρα από το ςτενό 

                                                 
113 ο.π. 
114 ο.π. 
115 ο.π. 
116 Σεραφετινίδου, Μ. (2003). ς. 267 
117 ο.π. 
118 ο.π. 
119 ο.π. ς. 268 
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πλαίςιο των μαηικϊν επικοινωνιϊν120. Το ηθτοφμενο δθλαδι είναι μια ςυνολικι 

κεϊρθςθ του πολιτιςμικοφ πεδίου και τθσ διανοθτικισ παραγωγισ. 

 

 

                                                 
120Κομνθνοφ, Μ., Λυριντηισ, Χ. (1989). ς. 38-39 
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Ο δθμοςιογραφικόσ λόγοσ 

 

Ο δθμοςιογραφικόσ λόγοσ είναι λόγοσ δθμόςιοσ, κακϊσ θ παραγωγι του 

ςυντελείται ςτο δθμόςιο πεδίο και τα κείμενά του απευκφνονται ςε ζνα ευρφ κοινό 

με ςτόχο τθν ενθμζρωςι του γφρω από κζματα τθσ τρζχουςασ επικαιρότθτασ121. Ωσ 

προσ το περιεχόμενο, ο δθμοςιογραφικόσ λόγοσ είναι λόγοσ πλθροφοριακόσ με 

πρωταρχικό ςτόχο τθν παροχι αξιόπιςτθσ και ζγκυρθσ ενθμζρωςθσ για τρζχοντα 

κζματα που αφοροφν ςτθ δθμόςια ςφαίρα122 .  

Ο δθμοςιογραφικόσ λόγοσ δεν μπορεί να είναι εςωςτρεφισ, εμφανίηεται 

αντικειμενικόσ χωρίσ να είναι, είναι πεικαναγκαςτικόσ χωρίσ να είναι αυταρχικόσ, 

δεν είναι λογοτεχνικόσ, αλλά υπό ςυνκικεσ δανείηεται ςτοιχεία του λογοτεχνικοφ 

λόγου, δεν είναι κεατρικόσ, δεν είναι επιςτθμονικόσ, αν και μπορεί να εμπεριζχει 

ςτοιχεία επιςτθμονικοφ λόγου και δεν ταυτίηεται με τον κακθμερινό προφορικό 

λόγο, αν και χρθςιμοποιεί οριςμζνα ςτοιχεία του, ενϊ ωσ προσ τθ μορφι του , ο 

δθμοςιογραφικόσ λόγοσ είναι λόγοσ επίςθμοσ123.  

 Τρεισ είναι οι λειτουργίεσ του δθμοςιογραφικοφ λόγου124: α) Θ λειτουργία 

τθσ διαμεςολάβθςθσ, β) θ εξουςιαςτικι λειτουργία και γ) θ λειτουργία 

ανατροφοδότθςθσ του δθμοςιογραφικοφ λόγου. Θ πρϊτθ λειτουργία εμπεριζχει τθ 

λειτουργία τθσ πλθροφόρθςθσ - ενθμζρωςθσ, τθ διαμορφωτικι - παιδαγωγικι 

λειτουργία και τθν κοινωνικοποιθτικι λειτουργία, όπου ο δθμοςιογραφικόσ λόγοσ 

διαμεςολαβεί μεταξφ τθσ πραγματικότθτασ, τθσ κοινισ γνϊμθσ  προσ το δζκτθ  και 

μεταξφ τθσ γνϊςθσ του πομποφ και τθσ άγνοιασ του δζκτθ125. Στθν εξουςιαςτικι 

λειτουργία του δθμοςιογραφικοφ λόγου ο πομπόσ υποτάςςει τον δεκτι, 

αναγκάηοντασ τον να παραμζνει ςιωπθλόσ κακϊσ επικαλείται τθν απόλυτθ αλικεια 

και τθν αντικειμενικότθτα126. Θ τρίτθ λειτουργίασ ανατροφοδότθςθσ του 

δθμοςιογραφικοφ λόγου δίνεται θ δυνατότθτα ζκφραςθσ και ςτον δζκτθ  με 

                                                 
121 Ηάγκοσ, Χ. (2011) 
122 Χατηθςαββίδθσ, Σ. (1999) 
123 ο.π. 
124 ο.π. 
125 ο.π. 
126 ο.π. 
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αποτζλεςμα τθν ενδεχόμενθ μείωςθ τθσ εξουςιαςτικισ λειτουργίασ του 

δθμοςιογραφικοφ λόγου127.  

 Ο Χατηθςαββίδθσ αναφζρει τα τζςςερα είδθ του δθμοςιογραφικοφ λόγου : 

α)  τον ειδθςεογραφικό λόγο, β)  τον ςχολιογραφικό λόγο , γ) τον λόγο τθσ 

ςυνζντευξθσ και δ) τον  λόγο των τίτλων.   

 Ο ειδθςεογραφικόσ λόγοσ ζχει πλθροφοριακό χαρακτιρα και ο  ςτόχοσ του 

είναι θ ενθμζρωςθ και θ παροχι πλθροφοριϊν για γεγονότα τθσ τρζχουςασ 

επικαιρότθτασ που κεωροφνται ςθμαντικά. Ζχει τα ςτοιχεία του γραπτοφ λόγου 

όςον αφορά τθ ςφνταξθ και το λεξιλόγιο. Ωσ προσ τθ δομι ακολουκεί είτε το 

μοντζλο «τθσ αναςτραμζνθσ πυραμίδασ», όπου ςτθν κορυφι του δθμοςιεφματοσ 

βρίςκεται το ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ είδθςθσ και ακολουκοφν με βάςθ τθ 

ςθμαντικότθτα τουσ και τα υπόλοιπα ςτοιχεία , είτε αυτό του αφθγθματικισ 

γραφισ, ενϊ το φφοσ του είναι απρόςωπο και ουδζτερο, αντικατοπτρίηοντασ τθν 

απόςταςθ του ςυντάκτθ από τα περιγραφόμενα γεγονότα128.  

 Ο ςχολιογραφικόσ λόγοσ ζχει ωσ ςτόχο τον ςχολιαςμό , τθν ανάλυςθ και τθν 

άςκθςθ κριτικισ πάνω ςτα γεγονότα τθσ τρζχουςασ επικαιρότθτασ ,προβάλλοντασ 

επιχειριματα υπζρ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ άποψθσ. Με τον ςχολιογραφικό λόγο 

ςυνδζονται κειμενικά είδθ όπωσ είναι θ επιφυλλίδα, θ κριτικι, το παραπολιτικό 

ςχόλιο ι το πολιτικό άρκρο129. Τζλοσ το φφοσ είναι πιο προςωπικό με ζντονο το 

ςτοιχείο τθσ επιχειρθματολογίασ . 

 Ο λόγοσ τθσ ςυνζντευξθσ  παραπζμπει ςε είδθ κειμζνων όπωσ είναι θ 

ατομικι ςυνζντευξθ και οι εκπομπζσ λόγου  και εμφανίηονται χαρακτθριςτικά του 

προφορικοφ λόγου ( ελλειπτικότθτα, επανάλθψθ). 

 Ο λόγοσ των τίτλων βρίςκεται ςε ςυνδυαςμό με κάποια από τα παραπάνω 

είδθ και περιλαμβάνει τουσ τίτλουσ των δθμοςιογραφικϊν κειμζνων . Ο λόγοσ των 

τίτλων είναι ζντονα υπαινικτικόσ, ελλειπτικόσ και χαρακτθρίηεται από τθ χριςθ 

ςτερεότυπων εκφράςεων του προφορικοφ λόγου130. Θ πρωταρχικι  λειτουργία των 

τίτλων είναι θ «κατευκυντικι», εκ μζρουσ του πομποφ και θ «επιλεκτικι» εκ μζρουσ 

                                                 
127 ο.π. 
128 Ηάγκοσ, Χ. (2011) 
129 ο.π. 
130 Χατηθςαββίδθσ, Σ. (1999) 
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του δζκτθ. Ζχει περιλθπτικι λειτουργία (φαινομενικά αυτόνομοσ, μορφολογικά 

μικρόσ  , νοθματικά ςυμπυκνωμζνοσ). Επιπλζον ο τίτλοσ ζχει  «δελεαςτικι» 

λειτουργία αφοφ αποςκοπεί να είναι όςο το δυνατόν πιο ελκυςτικόσ131. Τζλοσ αξίηει 

να αναφζρουμε τθν «ενιςχυτικι» λειτουργία του τίτλου , θ οποία ςφμφωνα με τον 

Χατηθςαββίδθ ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ των αρχϊν και τθσ φυςιογνωμίασ του 

εκάςτοτε εντφπου, κακϊσ είκιςται οι κφριοι τίτλοι των εφθμερίδων να κακορίηονται 

από τθ διεφκυνςθ ι τθ ςφνταξθ και όχι από τον ίδιο τον παραγωγό του κειμζνου132. 

 

                                                 
131 Ηάγκοσ, Χ. (2011) 
132 ο.π. 
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Μορφζσ αντιπροςϊπευςθσ ςυμφερόντων 

 

Ο ρόλοσ των ομάδων  

 

Μζςα ςε μία κοινωνία υπάρχουν ομάδεσ και άτομα με κοινά 

ενδιαφζροντα, ανάγκεσ και ιδεολογία. Αυτζσ οι ομάδεσ επθρεάηουν 

και επθρεάηονται από τθν κοινωνία (ανάλογα με τισ κ υρίαρχεσ αξίεσ, 

ιδεϊδθ και ιδζεσ που επικρατοφν ςε αυτι). Ζτςι τα άτομα των ομάδων 

μπορεί να διαμορφϊνονται από το ιςτορικό κοινωνικοπολιτικό 

πλαίςιο που δρουν, αλλά μποροφν να  το επθρεάςουν επιβραδφνοντασ,  

ι ανατρζποντασ τισ ιςτορικζσ διεργαςίεσ ι τισ κοι νωνικζσ εξελίξεισ 133.   

Οι ομάδεσ εκφράηουν διαφορετικά ςυμφζροντα και ςτθν προςπάκειά 

τουσ να επθρεάςουν πολιτικζσ αποφάςεισ ,  βρίςκονται ςυχνά ςε μια 

ςχζςθ ςφγκρουςθσ 134.  Με τισ πολιτικζσ αποφάςεισ ικανοποιοφνται οι 

ανάγκεσ οριςμζνων κοινωνικϊν ομάδων, αλλά τ αυτόχρονα, 

προκαλοφνται νζεσ ανάγκεσ και νζα ςυμφζροντα που, με τθ ςειρά 

τουσ, οδθγοφν ςτθ δθμιουργία νζων ομάδων και νζων ςυγκροφςεων 135.  

Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα άλλοτε αντιςτζκεται και άλλοτε 

διευκολφνει ι ςυμβιβάηεται με τισ μεταρρυκμίςεισ 136.  Ανάμεςα ςτισ 

ομάδεσ και τουσ κεςμοφσ φαίνεται να αναπτφςςονται ιςτορικά τρεισ 

τφποι διαπραγμάτευςθσ 137:  θ πολιτικι χειραγϊγθςθ, θ εξωτερικι 

ςυναλλαγι και διεκπεραίωςθ και θ εςωτερικι μφθςθ. Θ δράςθ των 

κοινωνικϊν ομάδων βρίςκεται ςε ςτενι ςυνάρτθςθ με τθ δράςθ των 

ατόμων  που δραςτθριοποιοφνται ςτο εςωτερικό αυτϊν των ομάδων 138.  

Τα άτομα, οι προςωπικότθτεσ, διαμορφϊνονται από το ςυγκεκριμζνο 

ιςτορικό κοινωνικοπολιτικό πλαίςιο, μζςα ςτο οποίο δρουν, αλλά και 

                                                 
133 Μπουηάκθσ, Σ. (2002). ς.38 
134 ο.π. 
135 ο.π. ς. 37 
136 ο.π. 
137 ο.π. ς. 38 
138 ο.π. 
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μποροφν να επθρεάςουν, επιταχφνοντασ, επιβραδφνοντασ,  ακόμα και 

ανατρζποντασ τισ ιςτορικζσ διεργαςίεσ, τθν κοινωνικι εξζλιξθ 139.  

  

                                                 
139 ο.π. 
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«Ομάδεσ  πίεςθσ» και θ κεωρία του Κορπορατιςμοφ   

 

Τα Μ.Μ.Ε. αντιμετωπίηονται ωσ ζνασ ιδιαίτεροσ παράγοντασ ελζγχου 

πολιτικισ και ιδεολογικισ κυριαρχίασ140. 

Τθν ζννοια  τθσ ομάδασ πίεςθσ ςυγκροτοφν τρία βαςικά ςτοιχεία: 1)ομάδα 

οργανωμζνθ 2) για τθν προάςπιςθ ςυμφερόντων 3) με άςκθςθ πίεςθσ ςτθν 

εξουςία. Οι ομάδεσ πίεςθσ διακρίνονται από τα πολιτικά κόμματα χάρθ ςτο τρίτο 

ςτοιχείο. Τα κόμματα επιδιϊκουν τθν κατάκτθςθ και άςκθςθ τθσ εξουςίασ, ενϊ οι 

ομάδεσ πίεςθσ μόνο τον επθρεαςμό τθσ141. 

Θ ςχζςθ και θ επιλογι μεταξφ των όρων «ομάδα πίεςθσ» και «ομάδα 

ςυμφερόντων» ζχει αποτελζςει αντικείμενο μεγάλθσ ςυηιτθςθσ. Στθν πράξθ 

ωςτόςο οι δφο όροι χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικά ωσ ταυτόςθμοι. Από κακαρά 

κεωρθτικι άποψθ, θ ζννοια τθσ «ομάδασ ςυμφερόντων» φαίνεται ευρφτερθ από 

εκείνθ τθσ «ομάδασ πίεςθσ». Στα ελλθνικά ωσ γλωςςικά ορκότεροσ και ςαφζςτεροσ 

όροσ επιβάλλεται ο όροσ «ομάδα πίεςθσ», με κόςτοσ τθν αρνθτικι του φόρτιςθ142.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ςτθν περίπτωςθ των ομάδων πίεςθσ πρόκειται 

κυριολεκτικά για άρκρωςθ ςυμφερόντων και όχι για απλι ζκφραςθ143. Σφμφωνα με 

τα παραπάνω, λοιπόν, τα Μ.Μ.Ε, ο Τφποσ ςτθν περίπτωςθ τθσ εργαςίασ μασ, μπορεί 

να κεωρθκεί ωσ ομάδα πίεςθσ.  

Ζνασ κορπορατιςμόσ τείνει να υποκαταςτιςει τον πλουραλιςμό με τον οποίο 

υπιρξε εξαρχισ ςυνυφαςμζνθ θ κεωρία των ομάδων πίεςθσ, τόςο κεωρθτικά όςο 

και ιδεολογικά144. 

Ο πλουραλιςμόσ είναι ςφςτθμα εκπροςϊπθςθσ ςυμφερόντων που 

ςυγκροτείται από: απροςδιόριςτο αρικμό πολλαπλϊν, εκελοντικϊν, 

ανταγωνιςτικϊν μεταξφ τουσ, αυτοπροςδιοριηόμενων και μθ ιεραρχθμζνων 

οργανϊςεων που δεν ζχουν ειδικι κρατικι άδεια, αναγνϊριςθ, οικονομικι 

ενίςχυςθ ι προζλευςθ οφτε ελζγχονται με οποιοδιποτε τρόπο από το κράτοσ ςτθν 

                                                 
140 Καμαριανόσ, Λ. (2005). ς. 78 
141 Μαυρογορδάτοσ, Γ. (2005). ς. 21 
142 ο.π. ς. 22-23 
143 ο.π. ς. 28 
144 ο.π. ς. 31 
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επιλογι θγεςίασ ι ςτθν άρκρωςθ των αιτθμάτων και δεν ζχουν το μονοπϊλιο 

εκπροςϊπθςθσ των αντίςτοιχων κατθγοριϊν145. 

Ο Κορπορατιςμόσ είναι ςφςτθμα εκπροςϊπθςθσ ςυμφερόντων που 

ςυγκροτείται από περιοριςμζνο αρικμό μοναδικϊν, υποχρεωτικϊν, μθ 

ανταγωνιςτικϊν, λειτουργικά οριοκετθμζνων και ιεραρχθμζνων οργανϊςεων, που 

ζχουν κρατικι αναγνϊριςθ ι άδεια (όταν δε δθμιουργοφνται εξαρχισ από το 

κράτοσ) και ςτισ οποίεσ με αντάλλαγμα οριςμζνουσ περιοριςμοφσ ςτθν επιλογι 

θγεςίασ και ςτθν άρκρωςθ αιτθμάτων, απονζμεται το μονοπϊλιο εκπροςϊπθςθσ 

των αντίςτοιχων κατθγοριϊν146. Ο κορπορατιςμόσ δεν επιβάλλεται μόνο δια νόμου 

από το κράτοσ (κρατικόσ κορπορατιςμόσ), αλλά προκφπτει και από τθν ίδια τθν 

κοινωνικι εξζλιξθ (κοινωνικόσ κορπορατιςμόσ). Αυτό το νζο είδοσ κορπορατιςμοφ 

προκάλεςε μεγάλθ ςυηιτθςθ, ςιμερα όμωσ τείνει να ξεχαςτεί147. Ππωσ τονίηουν 

άλλοι κεωρθτικοί ςτθν περίπτωςθ του "κοινωνικοφ κορπορατιςμοφ" ι 

"νεοκορπορατιςμοφ", που αφορά ςτισ αναπτυγμζνεσ καπιταλιςτικζσ 

κοινωνίεσ,  δεν υπιρξε τόςο μια "αυκόρμθτθ κοινωνικι εξζλιξθ",  αλλά 

ο προςδιοριςτικόσ ρόλοσ του κράτουσ και των  κυρίαρχων κοινωνικϊν 

δυνάμεων που ςυνζβαλαν αποφαςιςτικά ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ 

ςυςτιματοσ ςτα πλαίςια του οποίου θ αντιπροςϊπευςθ των 

ςυμφερόντων αντιμετωπίηεται ωσ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι του 

ςχεδιαςμοφ τθσ κρατικισ πολιτικισ 148.  Και μάλλον ζχουν δίκιο 149.  

Τα ιδεοτυπικά χαρακτθριςτικά του κορπορατιςμοφ είναι θ 

ακραία,  οριακι περίπτωςθ 150.  Δεχόμενοι ωσ πυρινα  του 

κορπορατιςτικοφ φαινομζνου τον, οποιαδιποτε μορφισ,  κρατικό 

ζλεγχο ςτθν άρκρωςθ και αντιπροςϊπευςθ των ςυμφερόντων, 

παρατθροφμε ότι θ ζνταςθ και θ ζκταςι τ ου ποικίλλει ςε μια ςειρά 

διαφορετικζσ περιπτϊςεισ, όπωσ είναι οι φαςιςτικζσ κεωρίεσ και 

πρακτικζσ του μεςοπολζμου, τα μεταπολεμικά αυταρχικά κακεςτϊτα, 

                                                 
145 ο.π. ς. 38 
146 ο.π. ς. 32-33 
147 ο.π. 
148

 Αιεμαλδξόπνπινο, Σ. (2010) 
149

 ν.π. 
150

 ν.π. 
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οι ςφγχρονεσ δυτικοευρωπαϊκζσ δθμοκρατίεσ και ανάλογα με τισ 

ςυγκεκριμζνεσ ιςτορικζσ περιπτϊςεισ και εκ νικζσ ιδιαιτερότθτεσ που 

χαρακτθρίηουν ζνα ςφςτθμα αντιπροςϊπευςθσ 151.   

Ο  κορπορατιςμόσ ωσ δομι μπορεί να κατανοθκεί ωσ ζνα μερικό ,  

τομεακό φαινόμενο ςτα πλαίςια του ςυνολικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ 

και επομζνωσ ςυμπλθρωματικά αναλυτικά πλαίςια πρζπει να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ μελζτθ άλλων πλευρϊν του ςυςτιματοσ 152.  

Κάτι τζτοιο, κατά τθν άποψθ του Αλεξανδρόπουλου, ιςχφει ςτθν Ελλάδα ςτθ 

διάρκεια των πρϊτων μεταπολεμικϊν δεκαετιϊν ,όπου ο κρατικόσ 

κορπορατιςμόσ ωσ πλαίςιο ανάλυςθσ αφορά κυρίωσ ςτθ μιςκωτι 

εργαςία και οριςμζνα μικροαςτικά ςτρϊματα,λιγότερο ςτουσ αγρότεσ 

-όπου οι ςχζςεισ πατρωνίασ διαδραμάτιςαν επίςθσ ςθμαντικό ρόλο -  

και ςχεδόν κακόλου ςτισ εργοδοτικζσ οργάνωςεισ 153.  Αυτι θ 

ανιςομζρεια τθσ κατανομισ του κορπορατιςτικοφ φαινομζνου ςτουσ 

διάφορουσ κοινωνικοφσ χϊρουσ εξθγείται μόνο με τθν υπαγωγι του ςε 

ζνα ευρφτερο πλαίςιο ανάλυςθσ των ςχζςεων μεταξφ των κοινωνικϊν 

τάξεων ωσ φορζων άνιςθσ δφναμθσ που επθρεάηουν τθν κρατικι 

πολιτικι και τον τρόπο αντιπροςϊπευςθσ των ςυμφερόντων 154.  

Οι ομάδεσ πίεςθσ, ςφμφωνα με τον Mayer, διακρίνονται ςε δφο βαςικά 

είδθ155: α) εκείνεσ που προαςπίηουν μια κοινωνικι κατθγορία όπωσ ορίηεται από 

αντικειμενικά χαρακτθριςτικά και β) εκείνεσ που προωκοφν μία (ιδεολογικι) 

υπόκεςθ. Θ διάκριςθ αυτι αποδεικνφεται ςτθν πράξθ επιςφαλισ.  

Θ πιο χριςιμθ και γόνιμθ τυπολογία των ομάδων πίεςθσ είναι εκείνθ που 

παρακάμπτει τα αδιζξοδα τθσ ταξινόμθςθσ των ςυμφερόντων (υλικϊν ι μθ) και των 

κινιτρων (ιδιοτελϊν ι μθ), παίρνοντασ ωσ αφετθρία τθσ απολφτωσ αντικειμενικά 

ςτοιχεία, δθλαδι τισ διαφορετικζσ δομζσ156.  Τθ δυνατότθτα αυτι προςζφερε θ 

δομολειτουργικι προςζγγιςθ. Στο ςχιμα αυτό οι κφριοι τφποι των ομάδων πίεςθσ 

                                                 
151

 ν.π. 
152

 ν.π. 
153

 ν.π. 
154

 ν.π. 
155 Μαυρογορδάτοσ, Γ. (2005). ς. 37-38 
156 ο.π. ς. 40 
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είναι τζςςερισ: α) ανομικζσ, β) μθ ςωματειακζσ, γ) κεςμικζσ και δ) ςωματειακζσ. Θ 

τυπολογία προκφπτει από τρία ςυνδυαςμζνα κριτιρια που είναι: α) θ διάρκεια, β) θ 

τυπικι οργάνωςθ και γ) θ ειδίκευςι τθσ157. Ζτςι158: οι ανομικζσ ομάδεσ πίεςθσ δεν 

ζχουν οφτε διάρκεια οφτε τυπικι οργάνωςθ. Οι μθ ςωματειακζσ ζχουν διάρκεια, 

αλλά όχι τυπικι οργάνωςθ. Οι κεςμικζσ αξιοποιοφν τθν προχπάρχουςα τυπικι 

οργάνωςθ του κεςμοφ, χωρίσ δθλαδι ειδίκευςθ. Μόνο οι ςωματειακζσ ομάδεσ 

ζχουν τυπικι οργάνωςθ που δθμιουργείται ειδικά για τθν προάςπιςθ ςυμφερόντων 

και τθν άςκθςθ πίεςθσ. 

Σε γενικζσ γραμμζσ, οι ςχζςεισ κράτουσ κα ι ομάδων πίεςθσ  

κακορίηονται από τισ επιταγζσ το υ οικονομικοφ ςυςτιματοσ και το 

κράτοσ είναι εκείνο που τισ ελζγχει όςον αφορά τθν ανάπτυξθ και τθ 

λειτουργία τουσ.  

                                                 
157 ο.π. 
158 ο.π. 
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Κράτοσ και Σφποσ  

 

Από τα μζςα του 18ου ζωσ τα μζςα του 19ου αιϊνα, ςτθν εποχι δθλαδι τθσ 

ανζλιξθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ καπιταλιςτικισ κοινωνίασ, οι κρατικζσ παρεμβάςεισ 

ζμμεςεσ ι άμεςεσ, ςτθ λειτουργία των μζςων επικοινωνίασ ιταν ςυνεχείσ και 

ουςιαςτικζσ159. Το φιλελεφκερο ςτάδιο τθσ καπιταλιςτικισ κοινωνίασ, δθλαδι ο 19οσ 

αιϊνασ, κα ςθμάνει τθν απελευκζρωςθ των μζςων ενθμζρωςθσ από ςχεδόν κάκε 

κρατικό ζλεγχο ι παρζμβαςθ160. Στον 20ο αιϊνα, και ιδιαίτερα από το μεςοπόλεμο 

και μετά, θ παρουςία του κράτουσ ςτον χϊρο των μαηικϊν επικοινωνιϊν κα γίνει 

ξανά αιςκθτι, κακϊσ όχι μόνο κα πλθκφνουν οι κρατικζσ παρεμβάςεισ ςτθ 

λειτουργία των ΜΜΕ, αλλά ςτισ περιςςότερεσ καπιταλιςτικζσ κοινωνίεσ οριςμζνα 

μζςα κα περιζλκουν κάτω από τον άμεςο κρατικό ζλεγχο161.  

Στον χϊρο του Τφπου, όπωσ και ςε άλλουσ χϊρουσ και τομείσ τθσ κοινωνικισ 

ηωισ ςτισ ςφγχρονεσ καπιταλιςτικζσ κοινωνίεσ, παρατθρείται μια όςμωςθ μεταξφ 

των παραδοςιακϊν φορζων του κεφαλαίου και του κράτουσ162. Δεν είναι μόνο ότι 

οι ιδιοκτιτεσ - εκδότεσ όςο και τα διευκυντικά ςτελζχθ των μεγάλων 

δθμοςιογραφικϊν οργανιςμϊν αποτελοφν μζροσ του κοινωνικοφ κατεςτθμζνου, τθσ 

άρχουςασ τάξθσ, και επομζνωσ οι αξίεσ τουσ, οι πεποικιςεισ τουσ, οι γενικζσ 

αντιλιψεισ και προςανατολιςμοί τουσ ςυγκλίνουν με αυτζσ τθσ κρατικισ ελίτ (τθσ 

κρατικισ ςυλλογικισ γραφειοκρατικισ αςτικισ τάξθσ)163. Γενικότερα ο τρόποσ 

λειτουργίασ ακόμα κι αυτϊν των ΜΜΕ, όπωσ ο τφποσ, που δεν υπόκεινται ςε άμεςο 

κρατικό ζλεγχο, δε κα τα φζρει ςε κεμελιϊδθ αντίκεςθ με τισ ευρφτερεσ ανάγκεσ 

και επιταγζσ τθσ κρατικισ εξουςίασ164. Μπορεί μάλιςτα να λειτουργιςουν και ωσ 

«ιδεολογικοί μθχανιςμοί του κράτουσ». 

Τρεισ είναι οι βαςικοί τφποι εφθμερίδων ςφμφωνα με τουσ ςφγχρονουσ 

κεωρθτικοφσ τθσ επικοινωνίασ165:        

                                                 
159 Σεραφετινίδου, Μ. (2003). ς. 191 
160 ο.π. 
161 ο.π. ς. 191 
162 ο.π. 195 
163 ο.π. 
164 ο.π. 
165 Ηάγκοσ, Χ. (2011) 
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 α) Οι πολιτικζσ, οι οποίεσ εκδίδονται από ι για τα κόμματα με ςτόχο  να 

δραςτθριοποιεί, να ενθμερϊνει και να οργανϊνει το αναγνωςτικό τθσ κοινό , αν και 

ζχει υποβακμιςτεί ςτισ μζρεσ μασ.  τισ ζγκριτεσ και τισ εμπορικζσ.    

 β) Οι ζγκριτεσ, όπου είναι ανεξάρτθτεσ από τον κρατικό ζλεγχο και τα 

οικονομικά ςυμφζροντα και ςυχνά ζχουν αναγνωριςτεί ωσ καίριοσ παράγοντασ 

ςτθν κοινωνικοπολιτικι ηωι του τόπου, δίνοντασ ζμφαςθ ςε ηθτιματα κοινωνικισ 

και εκνικισ ευκφνθσ, ενϊ ςυνζβαλαν ςτθν ανζλιξθ και ςτθν αφξθςθ του κφρουσ του 

δθμοςιογραφικοφ επαγγζλματοσ      

γ) Και τζλοσ οι εμπορικζσ εφθμερίδεσ οι οποίεσ χαρακτθρίςτθκαν ζτςι γιατί 

διευκφνονται από μονοπωλιακά ςυςτιματα τθσ αγοράσ και γιατί θ επιβίωςι τουσ 

εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ εμπορικζσ διαφθμίςεισ που φιλοξενοφν 
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Γενικό ιςτορικό – πολιτικό πλαίςιο τθσ εποχισ 

 

Για να μπορζςουμε να παρακολουκιςουμε και να κατανοιςουμε τθν 

εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1929 και τισ αντιδράςεισ που αυτι προκάλεςε, 

ςφμφωνα με το κεωρθτικό μασ πλαίςιο, πρζπει να τα προςεγγίςουμε ςε ςυςχζτιςθ 

με το ςυγκείμενό τουσ. 

Θ εκπαίδευςθ δεν ςυντελείται ςε κοινωνικοοικονομικό κενό166. Κεωρείται 

λοιπόν απαραίτθτο ςτθν εργαςία αυτι, πριν γίνει θ παρουςίαςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

μεταρρφκμιςθσ του 1929, να αναφερκεί το κοινωνικοοικονομικό ςυγκείμενο μζςα 

ςτο οποίο δθμιουργικθκαν και προτάκθκαν τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια. Ζτςι, κα 

επιτευχκεί καλφτερθ κατανόθςθ τθσ μεταρρυκμιςτικισ αυτισ προςπάκειασ, αλλά 

και των αντιδράςεων που προκάλεςε.  

Θ δεκαετία του ’20 αποτελεί μια ταραγμζνθ γενικά περίοδο και ςτα τρία 

πεδία δφναμθσ: πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό-πολιτιςτικό167. Ωσ πολιτικό 

πεδίο δφναμθσ ορίηεται το κράτοσ και ο κυβερνθτικόσ μθχανιςμόσ, κακϊσ και θ 

αςκοφμενθ εκπαιδευτικι πολιτικι168. Ωσ οικονομικό πεδίο δφναμθσ, οι δυνάμεισ και 

οι ςχζςεισ παραγωγισ και ωσ ιδεολογικό-πολιτιςτικό, οι ιδζεσ, τα ιδεϊδθ, οι 

πεποικιςεισ, θ παράδοςθ και θ κουλτοφρα169. 

Από το 1920 μζχρι το 1928 τριάντα τρεισ κυβερνιςεισ διαδζχονται θ μία τθν 

άλλθ, όμωσ, παρά τθν πολιτικι αςτάκεια και τισ αναςτολζσ που δθμιοφργθςαν οι 

πόλεμοι, το κράτοσ εκςυγχρονίςτθκε και θ αςτικι τάξθ ςυνεχϊσ ανδρωνόταν και 

κατακτοφςε καίριεσ κζςεισ ςτο κράτοσ και ςτθν πολιτικι170. 

Σε οικονομικό επίπεδο κα ςυνεχιςτοφν οι μεταβολζσ που δρομολογικθκαν 

και αρκετζσ υλοποιικθκαν (1917-1919) μετά τθν ανάλθψθ τθσ εξουςίασ από τθν 

αςτικι τάξθ το 1909171. Ενϊ ο αγροτικόσ πλθκυςμόσ κα κυμανκεί μεταξφ του 1907 

                                                 
166 Μπουηάκθσ, Σ. (2004). Στα πρακτικά του ςυνεδρίου: Θ εκπαιδευτικι πολιτικι ςτα 
χρόνια του Ελευκζριου Βενιηζλου. 
167 Μπουηάκθσ, Σ. (2002). ς. 61 
168 Μπουηάκθσ, Σ. (2002). ς.34 
169 ο.π. 
170 Μπουηάκθσ, Σ. (2002). ς. 61 
 
171 Μπουηάκθσ, Σ. (2002). ς. 62 
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και 1928 ανάμεςα ςτο 45% και 55%, κα ςθμειωκεί ςθμαντικι άνοδοσ τθσ 

βιομθχανίασ, του εμπορίου και τθσ ναυτιλίασ με ταυτόχρονθ αφξθςθ του 

πλθκυςμοφ που απαςχολείται ςε αυτοφσ τουσ τομείσ172. Οι πολεμικζσ περιπζτειεσ 

βζβαια τθσ περιόδου 1912-1922 κα προκαλζςουν ςοβαρά οικονομικά προβλιματα. 

Θ βιομθχανικι ανάπτυξθ, αν και είχε ςτθριχκεί βαςικά ςτθν ειςαγωγι ξζνων 

κεφαλαίων με τθ μορφι δανείου και με άμεςο αποτζλεςμα τον ζλεγχο τθσ 

οικονομίασ τθσ χϊρασ, κα είναι ςθμαντικι173. Στθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ 

ςυμβάλλουν επίςθσ θ δθμιουργία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ το 1927 κακϊσ και θ 

εφαρμογι τθσ νζασ διατίμθςθσ για τθν προςταςία τθσ εκνικισ βιομθχανίασ το 

1926174. Τζλοσ, και ςτον χϊρο του εμπορίου θ ανάπτυξθ είναι πολφ ςθμαντικι, 

αφοφ ςχεδόν δεκαπλαςιάηεται τθν περίοδο 1921-1930. 

Οι μεταβολζσ που προκλικθκαν ςτο οικονομικό πεδίο δφναμθσ 

διαμόρφωςαν μια νζα κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ175. Στον πρωτογενι τομζα, ωσ 

αποτζλεςμα των αγροτικϊν νόμων που ψθφίςτθκαν προκειμζνου να 

αντιμετωπιςτεί θ μεγάλθ γαιοκτθςία, δθμιουργικθκε ζνα ευρφ ςτρϊμα μικρϊν και 

μεςαίων ιδιοκτθτϊν γθσ, ενϊ ςτον δευτερογενι τομζα θ ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ 

είχε ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία κοινωνικοφ ςτρϊματοσ των εργατϊν176. Στο 

προςκινιο εμφανίηονται νζεσ ομάδεσ που ςυγκροφονται με τισ παλιζσ και 

αναηθτοφν τθ δικι τουσ αυτόνομθ ζκφραςθ και αυτι θ επιδίωξθ οδθγεί ςε 

διαφοροποιιςεισ και ςε πολιτικό επίπεδο177. Ο φιλελεφκεροσ χϊροσ δεν μπορεί να 

εκφράςει πολιτικά όλεσ τισ ομάδεσ ςτθ νεοδιαμορφοφμενθ κοινωνικι 

διαςτρωμάτωςθ κι ζτςι θ εμφάνιςθ νζων πολιτικϊν δυνάμεων είναι 

αναπόφευκτθ178. Στα πρωτοεμφανιηόμενα εργατικά ςτρϊματα βρίςκουν απιχθςθ 

οι ςοςιαλιςτικζσ ιδζεσ και αυτό οδθγεί ςτθν ίδρυςθ του Σοςιαλιςτικοφ Εργατικοφ 

Κόμματοσ το 1918, που κα μετονομαςτεί το 1924 ςε Κομμουνιςτικό Κόμμα 

                                                 
172 ο.π. 
173 ο.π. 
174 ο.π. 
175 ο.π. 
176 ο.π. 
177 ο.π. 
178 ο.π. 
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Ελλάδοσ179. Το εργατικό κίνθμα κάνει ζντονθ τθν εμφάνιςι του ςτο 

κοινωνικοπολιτικό ςκθνικό τθσ χϊρασ με τθν ίδρυςθ το 1918 τθσ Γενικισ 

Συνομοςπονδίασ Εργατϊν Ελλάδοσ (ΓΣΕΕ)180. 

Μετά το 1922, οι εδαφικζσ διεκδικιςεισ τθσ αςτικισ τάξθσ ζχουν οριςτικά 

λιξει. Αυτό κα το ςφραγίςει θ μεγάλθ αλλαγι τθσ εξωτερικισ πολιτικισ του Ε. 

Βενιηζλου, ςτθν οποία τον ωκεί θ ψθλι πολιτικι του ςυνείδθςθ και ο ρεαλιςμόσ 

του, αλλαγι που κα φκείρει κιόλασ ςθμαντικά τθν επιρροι του181. Τθν αλλαγι αυτι 

χαρακτθρίηει ςυμβολικά το ταξίδι του Βενιηζλου ςτθν Άγκυρα το 1930 και του Λςμζτ 

Λνονοφ ςτθν Ακινα το 1931, κακϊσ επίςθσ και το ταξίδι του Βενιηζλου ςτθν Λταλία το 

1928, όπου υπογράφει ςφμφωνο φιλίασ και δθλϊνει πωσ δεν υπάρχει πρόβλθμα 

Δωδεκανιςου182. Επίςθσ, όταν το 1929 θ Κφπροσ ηθτάει ζνωςθ με τθν Ελλάδα, 

δθλϊνει ότι ανάμεςα ςε Ελλάδα και Αγγλία δεν υπάρχει κυπριακό ηιτθμα183. 

Θ ανταλλαγι των πλθκυςμϊν, που ακολοφκθςε τθ Μικραςιατικι 

καταςτροφι, ζςβθςε και τθ δυνατότθτα επιβίωςθσ του εκνικοφ ονείρου, τθν 

επιβίωςθ δθλαδι τθσ εκνικισ πολιτικισ, ζςτω και μόνο ςτον χϊρο των ιδεϊν, 

κακϊσ αφαίρεςε οριςτικά κάκε θκικι βάςθ από τισ εκνικζσ διεκδικιςεισ184. Ο 

οριςτικόσ αυτόσ κάνατοσ τθσ Μεγάλθσ Λδζασ με τθν προοδευτικι αςτικι μορφι τθσ 

κα προκαλζςει ζνα τεράςτιο ιδεολογικό κενό που κα ζχει αντίκτυπο κυρίωσ πάνω 

ςτουσ φιλελεφκερουσ διανοοφμενουσ185. 

Οι φιλελεφκεροι διανοοφμενοι κα βρεκοφν από το 1922 και μετά μπροςτά 

ςε ζνα αδιζξοδο και μζςα ςε μια άλυτθ αντίφαςθ186. Κα αγωνίηονται για τθ λαϊκι 

γλϊςςα και το λαϊκό ςχολείο, κακϊσ θ επιβολι αυτϊν των αλλαγϊν ανεβάηει το 

μορφωτικό επίπεδο του λαοφ και ςυντελεί ςτθ γενικι και οικονομικι ανάπτυξθ, 

                                                 
179 ο.π. 
180 ο.π. 
181 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 100 
182 ο.π. 
183 ο.π. 
184 ο.π. 
185 ο.π. 
186 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 86 
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ςυγχρόνωσ όμωσ θ εξουςία κα τουσ καταδιϊκει ωσ επικίνδυνα ςτοιχεία για το 

ζκνοσ187. 

Τθ δεκαετία 1926-1936 οι φιλελεφκεροι διανοοφμενοι, από μεταρρυκμιςτζσ 

και μαχθτζσ ςτο πλευρό τθσ βενιηελικισ παράταξθσ, εγκαταλείπουν ςταδιακά τον 

πρωτεφοντα κοινωνικό τουσ ρόλο και παρακολουκοφν τα γεγονότα από το 

περικϊριο, παρεμβαίνοντασ με κείμενα μόνο, που είναι ςυνικωσ 

αποδυναμωμζνα188. Τα επιχειριματά τουσ παραμζνουν τα ίδια και δείχνουν και οι 

ίδιοι κουραςμζνοι από αυτι τθν επανάλθψθ, μιασ και πια δεν μποροφν να πείςουν 

εκείνουσ που ζχουν ςτα χζρια τουσ τθν εξουςία189. Υποςτθρίηουν πωσ ο 

κομμουνιςμόσ, θ αντίδραςθ, θ πλουτοκρατία, θ κεφαλαιοκρατία, εμποδίηουν τθν 

εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ να ριηϊςει και αςυνείδθτα εγκαταλείπουν τθ μάχθ για 

τθν εκπαιδευτικι και γλωςςικι μεταρρφκμιςθ190. 

Τθν τελευταία δεκαετία πριν τον δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο, ο μεγάλοσ 

ςυςπειρωτικόσ πόλοσ των φιλελευκζρων, ο δθμοτικιςμόσ, δεν παίηει πια κακόλου 

τον ρόλο που ζπαιηε ςτισ αρχζσ του αιϊνα191. Το γλωςςικό και το εκπαιδευτικό 

πρόβλθμα μπαίνουν ςτο περικϊριο και γεννιοφνται ςυμβιβαςτικζσ λφςεισ για τθ 

γλϊςςα και το ςχολείο192. Θ οικονομικι κατάςταςθ και θ ιδεολογικι κρίςθ 

αποδυναμϊνουν τον φιλελευκεριςμό και τισ αρχζσ του, γιατί θ λειτουργία του 

μοιάηει να απειλεί το εφκραυςτο κοινωνικό οικοδόμθμα193. Θ τάςθ αυτι απϊκθςθσ 

των φιλελεφκερων κεςμϊν και αρχϊν, φανερι ςτο βενιηελικό χϊρο, γεννάει 

ςυγχρόνωσ ςυντθρθτικά ςτρϊματα, όπου επιβιϊνει ακόμα θ προ-αςτικι ιδεολογία, 

τθν ταφτιςθ του δθμοτικιςμοφ και τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ με τον 

κομμουνιςμό194. 

                                                 
187 ο.π. 
188 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 144 
 
189 ο.π. 
190 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 145 
 
191 ο.π. 
192 ο.π. 
193 ο.π. 
194 ο.π. 
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 Το εκνικό πρόβλθμα ςφυρθλατοφςε μια εκνικι, δθλαδι διαταξικι, ενότθτα 

και παρζςυρε το ςφνολο των κοινωνικϊν δυνάμεων195. Υπιρχε ζτςι ζνασ εκνικόσ, 

κοινόσ ςτόχοσ που κινθτοποιοφςε ενωμζνο αυτό το ςφνολο196. Θ καταςτροφι αυτοφ 

του ςυνεκτικοφ κρίκου ζχει ωσ αποτζλεςμα να μθν μπορεί πια κανζνα πολιτικό 

ςφνκθμα, καμιά κοινωνικι διεκδίκθςθ να εκφράςει το ςφνολο των κοινωνικϊν 

δυνάμεων197. Κανζνασ ςτόχοσ δεν ανταποκρίνεται ςε κοινά ςυμφζροντα του 

ςυνόλου και κανζνασ ςκοπόσ δεν μπορεί να κινθτοποιιςει όλεσ τισ τάξεισ και τα 

ςτρϊματα198. 

Οι αςτικζσ δυνάμεισ δεν αποτελοφν πια επαναςτατικι δφναμθ και θ νζα 

τάςθ είναι κυρίωσ: υπεράςπιςθ του κοινωνικοφ οικοδομιματοσ199. Σε ό,τι αφορά το 

εςωτερικό τθσ αςτικισ τάξθσ υπάρχουν και πάλι διαφοροποιιςεισ, αφοφ χάνει τθν 

ανακαινιςτικι επαναςτατικι τθσ ορμι των πρϊτων χρόνων μετά τθν επανάςταςθ 

ςτο Γουδί200.  

Το 1928 ο Βενιηζλοσ δεν ζχει τίποτα κοινό με τον παλιό δθμοκράτθ και 

αντάρτθ του Κζριςου201. Το 1924 ιδθ ζχει υπεραςπιςτεί τθ μοναρχία ενάντια ςτθ 

δθμοκρατικι τάςθ. Θ νζα πολιτικι ζχει κεντρικό τθσ άξονα τθν τάςθ 

ςτακεροποίθςθσ ενόσ κράτουσ που παραπαίει ανάμεςα ςε τεράςτιεσ οικονομικζσ 

αντιξοότθτεσ και το οποίο, από το 1923–1928, χαρακτθρίηει ο φόβοσ τθσ εξουςίασ 

μπροςτά ςτθν όξυνςθ τθσ λαϊκισ δυςφορίασ202. Οι πανελλαδικζσ απεργίεσ, οι νεκροί 

ςτισ διαδθλϊςεισ, τα πραξικοπιματα και θ γριγορθ εναλλαγι των κυβερνιςεων 

επιδεινϊνουν τθ γενικι αναςφάλεια203.  

Θ «Δθμοκρατικι Ζνωςθ» του Αλζξανδρου Ραπαναςταςίου, με ςαφείσ 

ςοςιαλιςτικζσ τάςεισ, κινείται ςτα αριςτερά του Βενιηζλου, ο οποίοσ ςυνεχίηει να 

παραμζνει κυρίαρχθ πολιτικι φυςιογνωμία τθσ χϊρασ και κα κερδίςει τισ εκλογζσ 

                                                 
195 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 100 
 
196 ο.π. 
197 ο.π. 
198 ο.π. 
199 ο.π. 
200 ο.π. 
201 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 103 
202 ο.π. 
203 ο.π. 
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το 1928, για να ακολουκιςουν τζςςερα χρόνια πολιτικισ ςτακερότθτασ204. Αυτό κα 

επιτρζψει τθν ανάλθψθ μιασ νζασ προςπάκειασ για κοινωνικζσ μεταρρυκμίςεισ.  

Σθμαντικό τμιμα αυτϊν των μεταρρυκμίςεων αποτελεί θ προςπάκεια για τθ 

κεςμοκζτθςθ και εδραίωςθ τθσ αςτικοδθμοκρατικισ μεταρρφκμιςθσ που 

εκκρεμοφςε από τισ αρχζσ του αιϊνα205. 

                                                 
204 Μπουηάκθσ, Σ. (2002). ς. 62-63 
205 Μπουηάκθσ, Σ. (2002). ς. 62-63 
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Σα εκπαιδευτικά πριν το 1929  

 

Τα πρϊτα κεμζλια τθσ Ραιδαγωγικισ ςτθν Ελλάδα δεν τζκθκαν οφτε ςε 

ςυγκεκριμζνο χρόνο οφτε από ζναν ςυγκεκριμζνο άνκρωπο. Τα πρϊτα κεμζλια 

αυτισ τθσ πολυςφνκετθσ κοινωνικισ επιςτιμθσ τίκενται ςτθν Ελλάδα κατά τα 

πρϊτα τριάντα χρόνια του 20ου αιϊνα και είναι ζνα ςυλλογικό αποτζλεςμα206. 

Μζχρι εκείνο το διάςτθμα, θ Ραιδαγωγικι ςτθν Ελλάδα υπάρχει και απλϊσ 

ακολουκεί  τισ διεκνείσ εξελίξεισ. Επειδι όμωσ αυτι θ Ραιδαγωγικι εφθςυχάηεται 

ςτθν απλι απομίμθςθ και ςτθν τυφλι εφαρμογι των ξζνων προτφπων, δεν 

αναπτφςςει ζγκαιρα μθχανιςμοφσ αμφιςβιτθςθσ αυτϊν των προτφπων και 

αντικατάςταςισ τουσ με ιδζεσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν ελλθνικι 

πραγματικότθτα207. 

Ανάμεςα ςτουσ πολλοφσ παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθ κεμελίωςθ τθσ 

Ραιδαγωγικισ ωσ επιςτιμθσ ςτθν Ελλάδα, μποροφν να ςυγκαταλεχκοφν τα 

ςυμπεράςματα του πρϊτου ελλθνικοφ ςυνεδρίου, θ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι 

πολιτικι των κυβερνιςεων του Ελευκζριου Βενιηζλου για τθν προϊκθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ, οι νζεσ παιδαγωγικζσ ιδζεσ για το Σχολείο Εργαςίασ 

και θ πλθκϊρα των Ελλινων παιδαγωγϊν, οι οποίοι μετά τισ μεταπτυχιακζσ τουσ 

ςπουδζσ ςτο εξωτερικό, διδάςκουν ςτα ελλθνικά ςχολεία208. 

Ραρά τισ ξενικζσ επιδράςεισ που δζχονται, αυτοί οι πρωτοπόροι παιδαγωγοί 

αναπτφςςουν μια ζντονθ δραςτθριότθτα για τθν ζρευνα τθσ ελλθνικισ 

εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ και για τθν καλλιζργεια ιδίασ παιδαγωγικισ 

ςκζψθσ209. Ραρόλο που δεν αναπτφςςουν τελικά μια ςυςτθματικι κεωρία και 

μεκοδολογία, μποροφν και κζτουν τα πρϊτα κεμζλια για τθν ανάπτυξθ τθσ 

Ραιδαγωγικισ ωσ επιςτιμθ ςτθν Ελλάδα και τα πολυάρικμα διδαςκαλεία 

αποτελοφν τον κατ’ εξοχιν εκπαιδευτικό χϊρο όπου καλλιεργείται210. Στα 

διδαςκαλεία όμωσ δεν καλλιεργείται θ επιςτθμονικι παιδαγωγικι ζρευνα, αφοφ 

λειτουργοφν με προδιαγεγραμμζνο από το Υπουργείο Ραιδείασ Αναλυτικό 

                                                 
206 Αντωνίου, Χ. (2008). ς. 177 
207 Αντωνίου, Χ. (2008). ς. 178 
208 ο.π. 
209 ο.π. 
210 Αντωνίου, Χ. (2008). ς. 180 
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Ρρόγραμμα και δεν επιτρζπεται να ζχουν προγράμματα μεταπτυχιακϊν 

ςπουδϊν211. 

Φυςικά, τα Ρανεπιςτιμια Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ προςφζρουν επίςθσ 

ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ ςτθ κεμελίωςθ τθσ παιδαγωγικισ ωσ επιςτιμθσ ςτθν Ελλάδα 

κατά τα πρϊτα τριάντα χρόνια του 20ου αιϊνα. Κυρίωσ προβάλλουν τθν 

Ραιδαγωγικι και ενιςχφουν το επιςτθμονικό κφροσ τθσ212. Πμωσ, τόςο ο ελάχιςτοσ 

αρικμόσ των κακθγθτϊν Ραιδαγωγικισ που διδάςκουν ςε αυτά, όςο και ο 

κεωρθτικόσ προςανατολιςμόσ τθσ Ραιδαγωγικισ που καλλιεργείται (αφοφ δε 

γίνεται ςυςτθματικι παιδαγωγικι ζρευνα, απουςιάηουν οι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

και δε δίνεται παρά ελάχιςτθ ςθμαςία ςτθ διδακτικι άςκθςθ των υποψιφιων 

κακθγθτϊν) αποτελοφν δφο βαςικζσ αιτίεσ που παρεμπόδιςαν αυτά τα Ανϊτατα 

Εκπαιδευτικά Λδρφματα να προςφζρουν ακόμθ περιςςότερα ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

Ραιδαγωγικισ ωσ επιςτιμθσ ςτθν Ελλάδα213.  

Ο Βενιηζλοσ με τισ ενζργειζσ του ςυνδζεται άμεςα με τζςςερισ από τισ 

κυριότερεσ φάςεισ τθσ εκπαιδευτικισ μασ ιςτορίασ: τθ διατφπωςθ και ζνταξθ ςτο 

Σφνταγμα του 1911 των άρκρων που επζβαλαν τθν κακαρεφουςα ωσ επίςθμθ 

γλϊςςα του κράτουσ και ζκεταν τα όρια τθσ νζασ κρατικισ ευκφνθσ ςτα 

εκπαιδευτικά, το νομοπαραςκευαςτικό ζργο του 1913, τθν επιβολι τθσ δθμοτικισ 

ςτο δθμοτικό ςχολείο και τισ ςχετικζσ ενζργειεσ τθν περίοδο 1916- 1920, και, τζλοσ, 

το νομοπαραςκευαςτικό και νομοκετικό ζργο τθσ περιόδου 1929- 1932.214 

Θ ιςτορία τθσ νεοελλθνικισ εκπαίδευςθσ κα μποροφςε άνετα να προςδϊςει 

ςτον Ελευκζριο Βενιηζλο τον τίτλο του «πρωκυπουργοφ των μεγάλων 

μεταρρυκμίςεων»: Και οι τρεισ ςθμαντικζσ πρωκυπουργίεσ του (1910- 1915, 1916- 

1920, 1928- 1932) ςθμαδεφονται από κακοριςτικζσ παρεμβάςεισ ςτα εκπαιδευτικά 

πράγματα.215 

Θ ζνταξθ το 1911 ςτο Σφνταγμα των άρκρων 2 και 107 για τθ γλϊςςα 

αποτζλεςε, μζςα ςτθν ζνταςθ που προκάλεςαν οι γλωςςικοί και πολιτικο- 

κοινωνικοί αγϊνεσ κατά τθν πρϊτθ δεκαετία του αιϊνα, πολιτικό ελιγμό, ςτον οποίο 

                                                 
211 ο.π. 
212 ο.π. 
213 Αντωνίου, Χ. (2008). ς. 180 – 181. 
214 Δθμαράσ, Α. (1980). ς. 21 
215 Δθμαράσ, Α. (1996). Στο ζνκετο Επτά Θμζρεσ ςτθν εφθμερίδα Κακθμερινι 
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μάλιςτα ο Βενιηζλοσ αργότερα δεν ζβριςκε εμπόδια για τθν κακιζρωςθσ τθσ 

δθμοτικισ ςτθν εκπάιδευςθ.216 Ανάλογα πολιτικά ιταν και τα κίνθτρα που 

οδιγθςαν το Βενιηζλο να αφιςει «ζκκετα» τα βαςικά νομοςχζδια του 1913, ςτθν 

πρϊτθ αντίδραςθ, αντίδραςθ που εκείνθ τθν εποχι είχε διαβρϊςει τον ίδιο το 

βενιηελιςμό.217 Αυτι θ αντίφαςθ και θ κακυςτζρθςθ το μόνο ίςωσ που μποροφν να 

προςφζρουν είναι μία ζνδειξθ για τισ προτεραιότθτεσ τθσ γενικότερθσ εςωτερικισ 

του πολιτικισ: θ γλϊςςα και θ εκπαίδευςθ ςτα 1911 και 1913 ανικαν ςτα κζματα 

ςτα οποία θ κυβζρνθςθ ιταν διατεκειμζνθ να κάνει παραχωριςεισ και 

ςυμβιβαςμοφσ προκειμζνου να πετφχει άλλουσ ςτόχουσ.218  

Πςα ςχεδιάςτθκαν και όςα ζγιναν (κακϊσ και όςα δεν ζγιναν) τότε, αν δεν 

οφείλονταν ςε δικζσ του πρωτοβουλίεσ είχαν, πάντωσ, τθν ζγκριςθ και τθν 

ενκάρρυνςι του. Άλλωςτε και μόνθ θ απαρίκμθςθ των ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ 

επζλεξε ςτον τομζα αυτόν αποδεικνφει τουσ προςανατολιςμοφσ και τισ προκζςεισ 

του.219 Ανάμεςά τουσ ξεχωρίηουν προςωπικότθτεσ του πολιτικοφ κόςμου, όπωσ ο 

Απόςτολοσ Αλεξανδρισ, ο Λωάννθσ Τςιριμϊκοσ, ο Κωνςταντίνοσ Γόντικασ και ο 

Γεϊργιοσ Ραπανδρζου, ςτουσ οποίουσ ανζκεςε κατά εποχζσ το υπουργείο τθσ 

Ραιδείασ, και θγετικζσ φυςιογνωμίεσ του εκπαιδευτικοφ κόςμου, όπωσ ο 

Αλζξανδροσ Δελμοφηοσ, ο Δθμιτρθσ Γλθνόσ, ο Μανόλθσ Τριανταφυλλίδθσ, ο 

Ευάγγελοσ Κακοφροσ και ο Μίλτοσ Κουντουράσ που υπθρζτθςαν αντίςτοιχα ςε 

υψθλζσ κζςεισ ςτο υπουργείο.220 Πλα αυτά τα πρόςωπα παραπζμπουν, βζβαια, 

αμζςωσ ςτο κλίμα του εκπαιδευτικοφ δθμοτικιςμοφ και ςτο ςυλλογικό όργανο που 

εμφανιηόταν ωσ εκφραςτισ του, τον Εκπαιδευτικό Πμιλο, του οποίου, μάλιςτα, οι 

ακραίεσ χρονολογίεσ ςυμπίπτουν με καίριεσ τομζσ ςτθ ςταδιοδρομία του Βενιηζλου: 

Ο Πμιλοσ ιδρφκθκε το 1910 και ζπαψε να ζχει τθν αρχικι του ςυνοχι το 1927. Στα 

ιδρυτικά μζλθ του Ομίλου ςυγκαταλζγονται ο Αλεξανδρισ και ο Δελμοφηοσ, ο 

οποίοσ, μάλιςτα, μαηί με το Γλθνό και τον Τριανταφυλλίδθ μετείχε ςτθν «τριανδρία» 

                                                 
216 Δθμαράσ, Α. (1980). ς. 23. 
217 ο.π. 
218 ο.π. 
219 Δθμαράσ, Α. (1996). Στο ζνκετο Επτά Θμζρεσ ςτθν εφθμερίδα Κακθμερινι 
220 ο.π. 



 54 

που κυβζρνθςε τον Πμιλο διαδοχικά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του και 

κακόριςε τθν εξζλιξθ του χαρακτιρα του.221 

 Κι όμωσ, θ πρϊτθ ςχετικι ςθμαντικι πράξθ του Βενιηζλου ιταν αντίκετθ 

προσ τισ προςδοκίεσ, τισ οποίεσ είχε προκαλζςει: το 1911 δζχκθκε να περιλθφκεί 

ςτο Σφνταγμα το άρκρο που όριηε τθν κακαρεφουςα ωσ «επίςθμθ γλϊςςα του 

κράτουσ», πράξθ μεγάλου ςυμβιβαςμοφ, ζκφραςθ μιασ κατά βάκοσ ςυντθρθτικισ 

κεϊρθςθσ των πραγμάτων, υποταγι ςτθν πραγματικότθτα των αρικμϊν (από τουσ 

260 βουλευτζσ του Βενιηζλου μόνο 18 εκδιλωςαν αντιρριςεισ).222 

 Το 1913 κατατίκεται ςτθ Βουλι μια μεγάλθ ςειρά από εκπαιδευτικά 

νομοςχζδια, κφριοσ επιςτθμονικόσ ςυντάκτθσ των οποίων ιταν ο Γλθνόσ. Ρρόκειται 

για τθν ζκφραςθ τθσ «Ανορκϊςεωσ» ςτθ δομι και τουσ ςτόχουσ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ.223 Ο φιλελεφκεροσ προςανατολιςμόσ είναι ςαφισ και θ ριξθ ε τθ 

νοοτροπία του παρελκόντοσ απόλυτθ. Στθ ςκζψθ του νομοκζτθ θ αντιςτοιχία των 

εκπαιδευτικϊν βακμίδων με απόλυτα διακριτζσ κοινωνικζσ τάξεισ ιταν 

ξεκακαριςμζνθ, και ςυνεπϊσ πρϊτθ επιδίωξθ τθσ μεταρρφκμιςθσ ιταν να 

προςφερκεί «εισ εκάςτθν κοινωνικιν τάξιν θ εισ αυτιν αναγκαιοφςα γενικι 

μόρφωςισ».224 Αυτό ςιμαινε, πριν απ’ όλα, ιδιαίτερθ φροντίδα του δθμοτικοφ 

ςχολείου, τθν αφξθςθ τθσ διάρκειάσ του, από τζςςερα ςε ζξι χρόνια, και τθν 

απεξάρτθςι του από τισ απαιτιςεισ από τθ μζςθ βακμίδα.225 

 Θ αντίδραςθ που ξεςθκϊκθκε μετά τθν κατάκεςθ των νομοςχεδίων ιταν 

τόςο μεγάλθ ακόμα και ανάμεςα ςτα ςτελζχθ και τουσ οπαδοφσ του Κόμματοσ των 

Φιλελευκζρων, ϊςτε να μθν προωκθκοφν ποτζ για ψιφιςθ ωσ ενιαίο ςφνολο. Θ 

μεταρρφκμιςθ του 1913 ματαιϊκθκε.226 

 Λίγο αργότερα, το 1916, ο επαναςτατικόσ χαρακτιρασ τθσ κυβζρνθςθσ τθσ 

Κεςςαλονίκθσ τθσ επζτρεψε να προχωριςει εφκολα ςε ριηοςπαςτικζσ ρυκμίςεισ 

ςτα εκπαιδευτικά και θ μεγάλθ τθσ δφναμθ, όταν φςτερα μεταφζρκθκε ςτθν Ακινα, 

εξαςφάλιςε τθν εδραίωςι τουσ: με κφριο ειςθγθτι και πάλι το Γλθνό νομοκετικθκε 

                                                 
221 ο.π. 
222 ο.π. 
223 ο.π. 
224 ο.π. 
225 ο.π. 
226 ο.π. 
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ςτθ Κεςςαλονίκθ ότι τα διδακτικά βιβλία του δθμοτικοφ «οφείλουςι να είναι 

γεγραμμζνα εισ τθν κοινιν ομιλουμζνθν γλϊςςαν απθλλαγμζνθν παντόσ 

αρχαϊςμοφ».227 Θ διάταξθ κυρϊκθκε μετά ςτθν Ακινα, παρά τθν ιςχφουςα 

ςυνταγματικι επιβολι τθσ κακαρεφουςασ, και κατζλθξε, με τθν κακοδιγθςθ και 

του Δελμοφηου και του Τριανταφυλλίδθ, ςτθ ςυγγραφι των ςχολικϊν βιβλίων που 

ζμειναν ςτθν ιςτορία αλλά είχαν και πολφχρονθ, αν και όχι αδιατάρακτθ χριςθ. 

Ανάμεςά τουσ ξεχωρίηουν το αναγνωςτικό τθσ Γϋ Δθμοτικοφ «Τα ψθλά βουνά» που 

ξαναβρζκθκε πολλζσ φορζσ ςτα χζρια των μακθτϊν, ακόμθ και ωσ τα πρϊτα 

μεταδικτατορικά το 1974.228 

 Σε αυτά τα βιβλία αναφζρεται θ μαρτυρία του Ραφλου Νιρβάνα κατά τθν 

οποία, το 1918, ο Βενιηζλοσ ηιτθςε να ζχει τθν ευχαρίςτθςθ να είναι ο πρϊτοσ 

αναγνϊςτθσ των νζων αναγνωςτικϊν, προςκζτοντασ: «Ρρζπει να ξζρετε ότι τθν 

εκπαιδευτικι μασ μεταρρφκμιςθ τθ λογαριάηω ςαν το μεγαλφτερο τίτλο τθσ 

πρωκυπουργίασ μου και ςαν τθ μεγαλφτερθ υπθρεςία μου ςτθν πατρίδα».229 

 Οι ρυκμίςεισ του 1916 δεν απζβλεπαν ςε γενικι αναμόρφωςθ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, αλλά θ ιδεολογία τθν οποία προζλαβαν ςθμάδεψε 

κακοριςτικά τθν εξζλιξθ των πραγμάτων. Γιατί ιταν ι πρϊτθ φορά που τα παιδιά δε 

βομβαρδίηονταν με ςτομφϊδεισ φράςεισ για το κλζοσ τθσ Ελλάδασ, που τα βιβλία 

τουσ δεν ςτιριηαν τθ κεοκρατικι ερμθνεία του κόςμου, αλλά αντίκετα εξαίρουν τθ 

γνϊςθ, τθν επιςτιμθ, τθ λογικι και προζβαλαν τθν τιμιότθτα, τθν φιλαλικεια, τθν 

εργατικότθτα, αλλά και τθν κριτικι ςκζψθ, τθν πρωτοβουλία, τθν εφευρετικότθτα 

και κυρίωσ το ςυλλογικό πνεφμα και τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ.230 

 Θ μεταρρφκμιςθ του 1917, τα νομοκετικά μζτρα, δθλαδι, που ξεκίνθςαν 

από τθν κυβζρνθςθ τθσ Εκνικισ Ενότθτασ ςτθ Κεςςαλονίκθ και επικυρϊκθκαν 

φςτερα ςτθν Ακινα, αποτελεί το δεφτερο ςκζλοσ τθσ αντίφαςθσ. Τα νομοςχζδια 

αυτά κακιζρωςαν νζα διαδικαςία για τθν ζγκριςθ των διδακτικϊν βιβλίων του 

δθμοτικοφ και είναι αυτά που ςτθν ουςία επζβαλαν τθ δθμοτικι ωσ γλϊςςα του 

                                                 
227 ο.π. 
228 ο.π. 
229 ο.π. 
230 ο.π. 
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δθμοτικοφ ςχολείου.231 Θ διδαςκαλία τθσ δθμοτικισ δεν πρόλαβε να επεκτακεί ςε 

όλεσ τισ τάξεισ του δθμοτικοφ ωσ το Νοζμβριο του 1920 οπότε ζπεςε θ κυβζρνθςθ 

Βενιηζλου και ανατράπθκε το μζτρο. Από το 1924 και φςτερα, άλλοτε ςε λιγότερεσ 

και άλλοτε ςε περιςςότερεσ τάξεισ, με μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ςυνζπεια, θ 

δθμοτικι διατιρθςε τθ κζςθ τθσ ςτο δθμοτικό ςχολείο, και μάλιςτα ςτον τφπο που 

διαμορφϊκθκε ςτθν περίοδο 1917- 1920.232 

 Ρραγματοποιικθκαν με τον τόπο αυτό ζνα βιμα προσ τθν αλλαγι που 

ζμεινε τότε χωρίσ ςυνζχεια. Μόνθ τθσ θ κακιζρωςθ τθσ δθμοτικισ, και μάλιςτα ςε 

μία μόνο βακμίδα τθσ κλίμακασ, δεν μποροφςε να εξουδετερϊςει τισ ανεπάρκειεσ 

του ςυςτιματοσ ι να αλλάξει το γενικότερο προςανατολιςμό του.233 Ζτςι, όςο και 

αν θ δθμοτικι ςυνδυάςτθκε με κάποιεσ μεταβολζσ, ιδίωσ ςτο περιεχόμενο και τθ 

μεκοδολογία των βιβλίων ι ςτον τρόπο τθσ επιλογισ και τθσ επιβολισ τουσ, οι 

προεκτάςεισ του μζτρου ιταν πολφ περιοριςμζνεσ.234 

Ρλιρεσ μεταρρυκμιςτικό ςχζδιο μπόρεςε να ψθφίςει θ κυβζρνθςθ 

Βενιηζλου μόλισ κατά τθν περίοδο 1928- 1932. Ζτςι, αυτι θ πορεία που, με ευκφνθ 

του Βενιηζλου, το 1911 ξεκίνθςε με τθν απογοιτευςθ των δθμοτικιςτϊν, κατζλθξε 

το 1932 ςτθν πλιρθ δικαίωςθ των αρχϊν τθσ νεοελλθνικισ προοδευτικισ 

παιδαγωγικισ φτάνοντασ ςε ςθμεία που για πολλοφσ είναι ακόμθ και ςιμερα 

ηθτοφμενα.235 

Θ τριετία 1909- 1911 είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθν ιςτορία τθσ 

νεοελλθνικισ εκπαίδευςθσ κακϊσ ςθμαδεφεται από γεγονότα που κορυφϊνουν 

παλαιότερεσ μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ. Το ςχολείο του Βόλου δοκιμάηει τισ 

καινοφργιεσ ιδζεσ ςτθν πράξθ, ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ολοκλθρϊνει τθ κεωρθτικι 

δομι του εκπαιδευτικοφ δθμοτικιςμοφ, το Λαϊκό Κόμμα εντάςςει ςτο πολιτικό του 

πρόγραμμα τισ αρχζσ τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ, οι φοιτθτζσ ςτθ Φοιτθτικι 

Συντροφιά υιοκετοφν με ενκουςιαςμό καινοφρια πνευματικά ιδανικά.236 Άξονεσ 

αυτισ τθσ κίνθςθσ ονόματα προςωπικοτιτων που με το ζργο και τθν ακτινοβολία 

                                                 
231 Δθμαράσ, Α. (1980).  ς. 24.  
232 ο.π. 
233 ο.π. 
234 ο.π. 
235 Δθμαράσ, Α. (1996). Στο ζνκετο Επτά Ημζρεσ ςτθν εφθμερίδα Κακθμερινι 
236 Δθμαράσ, Δ. (1990).Στον πρόλογο του Η Μεταρρφκμιςθ που δεν ζγινε. ς. λσϋ. 
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τουσ ςθμάδεψαν τθν εποχι πζρα από τθν ανάμιξι τουσ ςε αυτζσ τισ 

μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ.237 

 Θ αντίδραςθ ςτισ κινιςεισ αυτζσ εκδθλϊνεται δειλά πρϊτα ςτα 1910 με τθν 

ίδρυςθ του Διδαςκαλείου Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ διευκυντισ του οποίου 

τοποκετείται ο Ν. Εξαρχόπουλοσ.238 Με το Διδαςκαλείο το κράτοσ εξαςφαλίηει να 

επθρεάηει αμεςότερα το ςφνολο του διδακτικοφ προςωπικοφ τθσ γενικισ 

εκπαίδευςθσ, αφοφ ελζγχει ζτςι και τουσ κακθγθτζσ του Ελλθνικοφ Σχολείου και του 

Γυμναςίου, οι οποίοι ωσ τότε ζμεναν αποκλειςτικά με τισ επιδράςεισ τθσ φοίτθςισ 

τουσ ςτο Ρανεπιςτιμιο.239 Θ γλωςςοεκπαιδευτικι διαμάχθ τθσ τριετίασ ζρχεται με 

τθν ψιφιςθ ειδικοφ άρκρου για τθ γλϊςςα ςτο Σφνταγμα του 1911.  

 Ζτςι δεν ζγινε τότε θ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ, ενϊ άρχιςε αμζςωσ μετά 

ζνασ νζοσ κφκλοσ προςπακειϊν που κα αναςταλοφν οριςτικά ςτα 1936. Στθν αρχι θ 

φάςθ αυτι χαρακτθρίηεται από τα μζτρα, όςα πιρε θ κυβζρνθςθ Βενιηζλου με 

υπουργό παιδείασ τον Λ. Τςιριμϊκο και βαςικό ειςθγθτι το Δ. Γλθνό.240 Ρρόκειται 

πρϊτα για το πρόγραμμα του δθμοτικοφ ςχολείου και φςτερα για τθ ςειρά των 

νομοςχεδίων του 1913. Τα νομοςχζδια αυτά ςυνοδεφονται από αναλυτικι 

ειςθγθτικι ςτθν οποία αναπτφςςονται οι βαςικζσ αρχζσ που κατευκφνουν τθν 

εκπαιδευτικι πολιτικι.241 Θ αντίδραςθ εκδθλϊκθκε ςτα 1913 αμζςωσ μετά τθν 

κατάκεςθ των νομοςχεδίων. Και αυτι τθ φορά τα νομοςχζδια «ςτθν πρϊτθ μικρι 

αντίδραςθ αφζκθκαν ζκκετα». Από το ζργο του Υπουργείου Ραιδείασ, λοιπόν, ςτθν 

περίοδο 1913- 1915 ζμεινε μονάχα ζνα πρόγραμμα δθμοτικοφ ςχολείου και μια 

ςειρά από διδακτικά βιβλία για τθν ίδια βακμίδα, που λίγο διζφεραν ςτθν ουςία 

τουσ από τα παλαιότερα, και μόνο ξεχϊριηαν για τθν κάπωσ απλουςτευμζνθ 

γλωςςικι τουσ μορφι.242 Κακϊσ, ςτα 1916, κλείνει και αυτι θ περίοδοσ τθσ ιςτορίασ 

τθσ νεοελλθνικισ εκπαίδευςθσ, τθν εικόνα τθσ ουςιαςτικισ ακινθςίασ 

ςυμπλθρϊνουν ο απόθχοσ τθσ «Δίκθσ του Ναυπλίου» που ακωϊνει τουσ 

πρωτεργάτεσ αλλά επιςφραγίηει το κλείςιμο του Σχολείου του Βόλου, και θ 

                                                 
237 ο.π. 
238 ο.π. ς. ληϋ.  
239 ο.π. 
240 ο.π. 
241 ο.π. 
242 ο.π. ςς. λθϋ- λκϋ.  
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ςτατιςτικι για τθν υγιεινι των διδακτθρίων που φανερϊνει πόςα ζμενε ακόμθ να 

γίνουν και ςτον κακαρά τεχνικό τομζα.243 

 Τα πολιτικά γεγονότα του 1917 οδθγοφν ςε μια καινοφρια αντιμετϊπιςθ του 

εκπαιδευτικοφ κζματοσ. 

 Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξε 

θ ειδικι ςυνζλευςθ των αντιπροςϊπων των λειτουργϊν τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ 

Ελλάδοσ το καλοκαίρι του 1909. Γενικό τουσ πρόςταγμα θ επιτακτικι ανάγκθ 

μεταρρφκμιςθσ του ιςχφοντοσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Σε γενικζσ γραμμζσ τα 

ςυμπεράςματα αυτά είχαν ωσ εξισ:244 

1. Θ γενικι εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ 

κοινωνίασ, πρζπει να ςυνίςταται από τρεισ βακμίδεσ: το Δθμοτικό Σχολείο, 

το Ελλθνικό και το Γυμνάςιο, οι δφο τελευταίεσ από τισ οποίεσ να 

ςυγκροτοφν τθ Μζςθ Εκπαίδευςθ. 

2. Κάκε μια από τισ βακμίδεσ τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει από τθ μία να 

λειτουργεί προπαραςκευαςτικά για τισ ανϊτερεσ ςπουδζσ και από τθν άλλθ 

να επιδιϊκει αυτοτελι ςκοπό ςφμφωνο με τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνικισ τάξθσ 

τθν οποία πρόκειται να υπθρετιςει. 

3. Θ δθμοτικι εκπαίδευςθ για εκείνουσ τουσ μακθτζσ που δεν πρόκειται να 

ακολουκιςουν ανϊτερθ εκπαίδευςθ  πρζπει να είναι εξαετισ υποχρεωτικι, 

ϊςτε οι δφο ανϊτερεσ τάξθσ τθσ να αποςκοποφν κυρίωσ ςτθν παροχι 

γνϊςεων για τον πρακτικό βίο. 

4. Πςοι από τουσ μακθτζσ των δθμοτικϊν ςχολείων κζλουν να φοιτιςουν ςτθ 

Μζςθ Εκπαίδευςθ, πρζπει να ειςάγονται από τθν δϋ δθμοτικοφ ςτθν πρϊτθ 

του Ελλθνικοφ. 

5. Θ κατϊτερθ βακμίδα τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ, δθλαδι τα Ελλθνικά Σχολεία, 

να ςυμπλθρωκεί με τθν προςκικθ μίασ ακόμθ τάξθσ, ϊςτε θ φοίτθςθ ςε 

αυτά να είναι τετραετισ. 

6. Τζλοσ, να μεταρρυκμιςτεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ γνϊμεσ για τθν 

εκπαίδευςθ και να προςαρμοςτεί ςτισ κοινωνικζσ ανάγκεσ το πρόγραμμα 

των Ελλθνικϊν Σχολείων και των Γυμναςίων. 

                                                 
243 ο.π. 
244 Δθμαράσ, Κ. (1990).  ςς. 66- 67. 
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Η περίοδοσ 1920-1928 

 

Με τισ δεδομζνεσ οικονομικζσ και κοινωνικοπολιτικζσ ςυνκικεσ τθσ 

περιόδου (1920 -1928) δεν ιταν δυνατό να ζχουμε και ςτον εκπαιδευτικό χϊρο 

παρά μόνο κάποιεσ ακόμθ ανακαινιςτικζσ προςπάκειεσ χωρίσ, όμωσ, ςυνζχεια.245 

Μετά τθν πολιτικι αλλαγι που ακολοφκθςε το κίνθμα Ρλαςτιρα – Γονατά – Φωκά, 

τθν παραίτθςθ του Κωνςταντίνου και τθν πτϊςθ τθσ κυβζρνθςθσ Γοφναρθ, που είχε 

καταςτρζψει τθ μεταρρφκμιςθ του 1917, οι υπεφκυνοι του εκπαιδευτικοφ Ομίλου 

ξαναγυρίηουν ςε υπεφκυνεσ κρατικζσ κζςεισ246. Ζτςι, το 1924, επί κυβζρνθςθσ Α. 

Ραπαναςταςίου, ο Δ. Γλθνόσ και ο Α. Δελμοφηοσ κα αναλάβουν μια ακόμθ 

προςπάκεια παιδαγωγικισ ανακαίνιςθσ. Τθν εποχι αυτι ο Γλθνόσ γίνεται 

διευκυντισ τθσ Ραιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Ακθνϊν και ο Δελμοφηοσ διευκυντισ του 

Μαραςλείου Διδαςκαλείου.247 

Οι ομιλίεσ του Δ. Γλθνοφ και του Α. Δελμοφηου, ςτα εγκαίνια τθσ 

παιδαγωγικισ Ακαδθμίασ (1924) και του Μαραςλείου Διδαςκαλείου (1923) 

αντίςτοιχα, αποτελοφν κείμενα που δείχνουν τουσ παιδαγωγικοφσ αλλά και 

κοινωνικοφσ οραματιςμοφσ των δφο αυτϊν μεγάλων διανοθτϊν τθσ ελλθνικισ 

εκπαίδευςθσ.248 Ο Δ. Γλθνόσ επιςθμαίνει τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ αγωγισ, 

τονίηει τθν ανάγκθ ςφνδεςθσ του ςχολείου με τθν κοινωνία και καυτθριάηει τον 

αρχαϊςτικό και κλαςικιςτικό προςανατολιςμό τθσ εκπαίδευςθσ.249 Στα ίδια 

κοινωνικοπαιδαγωγικά πλαίςια κινείται και θ ςκζψθ του Α. Δελμοφηου που, 

επικυμϊντασ να επαναλάβει τθν προςπάκεια ςτο Βόλο, ζχει ωσ ςτόχο να μορφϊςει 

«ηωντανοφσ ανκρϊπουσ καλφτερουσ από τθ δικι μασ γενιά» και να διαμορφϊςει 

ζνα ςχολείο που δε κα είναι παράρτθμα ςτθν κοινωνικι εξζλιξθ, οφτε «όργανο που 

εξυπθρετεί δουλικά τθν κοινωνία», αλλά ζνα ςχολείο αλθκινό που κα πρζπει «να 

ςτθκεί με τον καιρό απάνω ςτθ δικι μασ ηωι… και κα προετοιμάηει τον τρόφιμο για 
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τθ ηωι».250 «Στο Μαράςλειο ηει θ πίςτθ ότι το ςχολείο δεν είναι όργανο που 

εξυπθρετεί δουλικά τθν κοινωνία, αλλά ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ 

για τθν ατομικι, τθν κοινωνικι και εκνικι πρόοδο»251 

Οι προβλθματιςμοί του Δελμοφηου είναι βακείσ και πρωτοποριακοί για τθν 

εποχι του, αφοφ, απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ κεωρεί ότι είναι θ 

αυτονομία και θ τζλεια αυτοδιοίκθςθ, μια αυτοδιοίκθςθ που είναι ζνασ δφςκολοσ 

δρόμοσ, γιατί αυτι είναι «τζρμα εξωςχολικό».252 Επίςθσ, υποςτθρίηει με κζρμθ τθ 

δθμιουργία ενόσ υπερταξικοφ και υπερκομματικοφ ςχολείου.253 ιηικά διαφορετικζσ 

απόψεισ εκφράηει ο Γλθνόσ, που πιςτεφει πωσ «κάκε ςθμαντικι μεταρρφκμιςθ, άρα 

και εκπαιδευτικι, γίνεται με μζςο τθν πάλθ των τάξεων, γιατί εκεί που υπάρχουν 

κοινωνικζσ τάξεισ, το κράτοσ και θ παιδεία είναι όργανα τθσ άρχουςασ τάξθσ.254 

Θ μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια που άρχιςε ςτο Μαράςλειο με τθ 

ςυνεργαςία Γλθνοφ – Δελμοφηου δεν κράτθςε πολφ, αφοφ, ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ 

ςχολικισ χρονιάσ, ξζςπαςαν οι πρϊτεσ αντιδράςεισ. 
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Ο Αλζξανδροσ Δελμοφηοσ και τα «Μαραςλειακά» 

 

Στθ εργαςία μασ αφιερϊνεται ζνα μζροσ ςτο ζργο του Αλζξανδρου 

Δελμοφηου, αφοφ και ο Ευάγγελοσ Ραπανοφτςοσ αναφζρει πωσ255 «όποιοσ 

αςχολείται με τθν πνευματικι ιςτορία του ελλθνιςμοφ κατά τα πρϊτα 50 χρόνια του 

20ου αιϊνα είναι υποχρεωμζνοσ να αφιερϊςει ζνα μεγάλο κεφάλαιο ςτισ 

προςπάκειεσ που ζγιναν για τθν ανάπλαςθ τθσ ελλθνικισ παιδείασ με το ηωογόνο 

πνεφμα του δθμοτικιςμοφ και να ςτακεί με ςεβαςμό μπροςτά ςε μια μορφι που 

κατζχει ξεχωριςτι κζςθ μζςα ς’ αυτι τθ γενικότερα εκνικι αναμορφωτικι κίνθςθ: 

ςτον Αλζξανδρο Δελμοφηο». 

Ο Δελμοφηοσ αναλαμβάνει διευκυντισ του Μαράςλειου Διδαςκαλείου από 

το 1923, που επιςτρζφει από τθ Γερμανία όπου ζχει παρακολουκιςει τα νζα 

Ραιδαγωγικά εφματα ςτο Μόναχο και ζχει γνωριςτεί με τον Kerschensteiner, ζναν 

από τουσ ιδρυτζσ του Σχολείου Εργαςίασ ςτον ευρωπαϊκό χϊρο, ζωσ τθν 

απομάκρυνςι του από αυτό, τον Λανουάριο του 1926. Ωςτόςο, για τθν επίδραςθ 

των ξζνων εκπαιδευτικϊν προτφπων ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

παρουςιάηει μια ξεκάκαρθ άποψθ256: «Να τουσ μιμθκοφμε, να μεταφζρουμε και 

ςτον τόπο μασ ό,τι καλό ζχουν και μασ λείπει, αφοφ πρϊτα το προςαρμόςουμε 

ςτουσ δικοφσ μασ όρουσ». 

Εξαρχισ φροντίηει να απαλλαγεί από τθ γραφειοκρατία και από τθ 

νομοκεςία που διζπει τθ λειτουργία των άλλων Διδαςκαλείων257. Αυτό ςθμαίνει ότι 

διευκφνει το νζο του ςχολείο κεςπίηοντασ, με τθ βοικεια των ςυνεργατϊν του, 

Μιχαιλ Ραπαμαφρου, Υποδιευκυντι από το 1924, και όηασ Λμβριϊτθ από το 1925, 

δικοφσ του κανονιςμοφσ λειτουργίασ, δικό του πρόγραμμα ςπουδϊν, δικι του 

οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, δικι του επιλογι των διδαςκόντων κακθγθτϊν και 

δοκιμαςτικι λειτουργία του Μαράςλειου όχι με τριετι φοίτθςθ ςπουδϊν αλλά με 
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τετραετι από το 1924 και με πενταετι από το 1925258. Ο ίδιοσ χαρακτθρίηει το 

Μαράςλειο ωσ ζνα ςχολείο πολυςφνκετο με παιδιά 14 – 32 ετϊν259. 

Το 1926 δθμιουργοφνται επειςόδια ςτο Μαράςλειο, που γίνονται αιτία να 

παφςει τθ λειτουργία του και το κζμα να φτάςει ωσ τον Άρειο Ράγο. Θ αφορμι ιταν 

μια ςειρά από γεγονότα με πρωταγωνιςτζσ κάποιουσ από τουσ ςυνεργάτεσ του. 

Τρεισ δθμοδιδάςκαλοι των Ρροτφπων του Μαραςλείου, οι Δθμθτρακόπουλοσ, 

Γεννθματάσ και Κάρμασ κατθγόρθςαν, ςε μια ςυνεδρίαςθ του προςωπικοφ, τθ 

ςυνάδελφό τουσ όηα Λμβριϊτθ για παραποίθςθ τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ260. Ο 

Δελμοφηοσ παρακάλεςε το Υπουργείο Ραιδείασ να απομακρυνκοφν από τα 

κακικοντά τουσ αυτοί οι τρεισ δάςκαλοι και άρχιςαν διοικθτικζσ ανακρίςεισ. Οι 

τρεισ τουσ όμωσ άρχιςαν με δθμοςιεφματα ςτον Τφπο να αλλοιϊνουν τα γεγονότα 

και το κζμα πιρε μεγάλεσ διαςτάςεισ, αφοφ ζφταςαν ςτο ςθμείο να κατθγοριςουν 

το Μαράςλειο Διδαςκαλείο ότι εργάηεται εναντίον τθσ Κρθςκείασ, του Εκνιςμοφ και 

τθσ Οικογζνειασ261. 

Ο Δελμοφηοσ ςε απάντθςι του ςτθν εφθμερίδα «Εςτία» μεταξφ άλλων 

γράφει262: «Ο Εκνιςμόσ δεν είναι ιδζα αφθρθμζνθ που μπορεί κανείσ να τθν πετάξει 

όταν κζλει. Είναι πραγματικότθτα αιϊνων, ηυμωμζνθ ςτο αίμα, που τθ ηει κάκε 

άτομο και κακορίηει τθ ηωι του. Ρραγματικι μόρφωςθ είναι απολφτωσ αδφνατθ αν 

δεν ςτθρίηεται ςτα εκνικά μασ ςτοιχεία και ςτθ δικι μασ πραγματικότθτα. Ο 

ανκρωπιςμόσ αν δε ςτθρίηεται ςτον Εκνιςμό είναι κάτι αδφνατο και ακατανόθτο. Το 

κρθςκευτικό ςυναίςκθμα είναι πολυτιμότατο για τθν αγωγι ςτοιχείο και κα 

προςπακιςω να το καλλιεργιςω εντατικά. Θ οικογζνεια είναι από τουσ πιο 

πολφτιμουσ παράγοντεσ ςτθν αγωγι». Οι παραπάνω απόψεισ του Δελμοφηου 

αποτελοφςαν και τισ βαςικζσ αρχζσ του Μαράςλειου Διδαςκαλείου, το οποίο δε 

δεχόταν καμιά αντίκετθ ενζργεια από το διδακτικό προςωπικό. «Για να πετφχει το 

Μαράςλειο το ςκοπό του», ζλεγε, «χρειαηόταν προςωπικό που κα ικελε και κα 

μποροφςε να δουλζψει για το ςκοπό αυτό»263. 
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Μετά τα γεγονότα απολφκθκε ο Δελμοφηοσ από τθ δικτατορία του 

Ράγκαλου, το 1926, οι ανακρίςεισ όμωσ που ζγιναν τελικά τον δικαίωςαν. Ο ίδιοσ ο 

Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ ζγραφε ςτισ 15 Δεκεμβρίου 1926 τα ακόλουκα ςτον φίλο του 

Δελμοφηο από το Λονδίνο: 

«Φίλε κ. Δελμοφηε 

Αυτι τθ ςτιγμι ετελείωςα τθν ανάγνωςιν τθσ καυμαςίασ εκκζςεωσ περί των 

Μαραςλειακϊν του Αρειοπαγίτου κ. Αντωνάκθ, προσ τον οποίον γράφω επίςθσ δια 

να τον ςυγχαρϊ δι’ αυτιν. Θ τελευταία παράγραφόσ τθσ, θ οποία ςασ αφορά, 

ελπίηω να ςασ ζκαμε να λθςμονιςετε προσ ςτιγμιν τουλάχιςτον τθν πικρίαν που 

ςασ επότιςαν διότι αφιερϊςατε τθν ηωιν ςασ όπωσ δϊςετε εισ το Ζκνοσ εκείνο που 

του λείπει και που του χρειάηεται περιςςότερο από κάκε άλλο, το αλθκινό ςχολείο. 

Με εξαιρετικι τιμι και αγάπθ 

Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ»264 

Το 1929 ο Δελμοφηοσ διορίηεται κακθγθτισ παιδαγωγικϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο 

Κεςςαλονίκθσ. Το 1936 απολφεται από τθ δικτατορία του Μεταξά, τον επόμενο 

χρόνο διορίηεται πάλι και το 1938, εξαιτίασ τθσ πολεμικισ του Υπουργοφ Ραιδείασ 

για το ζργο του Ρειραματικοφ Σχολείου του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ και του 

κφρουσ του ωσ Επόπτθ, παραιτείται και αποχωρεί οριςτικά από τθν υπθρεςία265. 

Τον υπόλοιπο χρόνο τθσ ηωισ του παρακολουκεί τθν ελλθνικι εκπαίδευςθ από το 

περικϊριο, δθμοςιεφοντασ άρκρα και ςυγγράφοντασ βιβλία παιδαγωγικοφ 

περιεχομζνου. 

Για κάκε ςτάδιο τθσ πολφπλευρθσ εργαςίασ του, ο Δελμοφηοσ άφθςε κι ζνα 

ςφγγραμμα, με το οποίο, μετά από τθν πράξθ, εκκζτει τα επιτεφγματα και 

προςπακεί να αναλφςει τισ αρχζσ που τα ζχουν εμπνεφςει266. 

 

 

                                                 
264 Χατηθςτεφανίδθσ, Κ. (1990). ς. 150 
265 Χατηθςτεφανίδθσ, Κ. (1990). ς. 151 
266 ο.π. 
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Η Παιδαγωγικι Ακαδθμία 

 

Στο διάςτθμα που ο Δελμοφηοσ εργαηόταν ςτο διδαςκαλείο, ο Δ. Γλθνόσ 

τοποκετικθκε διευκυντισ τθσ Ραιδαγωγικισ Ακαδθμίασ, θ οποία είχε ιδρυκεί το 

1920, αλλά τζκθκε ςε λειτουργία το 1924. Στθν Ραιδαγωγικι Ακαδθμία 

προςαρτικθκε το Μαράςλειο ωσ πρότυπο Διδαςκαλείο, δείχνοντασ ότι θ 

ςυνεργαςία των δφο κορυφαίων παιδαγωγϊν κα προςζφερε πολλά ςτθν ελλθνικι 

εκπαίδευςθ267. 

Δυςτυχϊσ όμωσ, για άλλθ μια φορά, προςπάκειεσ ςαν κι αυτι του 

Δελμοφηου και Γλθνοφ ανακόπθκαν βίαια από τισ πολιτικζσ εξελίξεισ και τθ 

ςυνεχιηόμενθ γλωςςικι διαμάχθ και οδιγθςαν ςτο κλείςιμο τθσ Ραιδαγωγικισ 

Ακαδθμίασ268.  

Μζςα ςτθ δίνθ των πολιτικϊν εξελίξεων τθσ δεφτερθ δεκαετίασ του 20ου 

αιϊνα, το 1927, ψθφίςτθκε νζο Σφνταγμα, το οποίο, ςε ό,τι αφορά τθν εκπαίδευςθ, 

ζδινε ελπίδεσ ςε αυτοφσ που πίςτευαν ςτθν αναγζννθςθ και ςτον εκςυγχρονιςμό 

τθσ, προβλζποντασ εξάχρονθ υποχρεωτικι και δωρεάν για όλουσ πρωτοβάκμια 

εκπαίδευςθ269.  

Τθν ίδια χρονιά (1927), με το Νόμο 3848, επανιλκε θ διάταξθ που 

προζβλεπε τθν ειςαγωγι τθσ δθμοτικισ γλϊςςασ ςτο Δθμοτικό Σχολείο, με 

παράλλθλθ διδαςκαλία τθσ κακαρεφουςασ μόνο ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ. Σε αυτό 

το γεγονόσ αποδόκθκε μεγαλφτερθ ςθμαςία, εξαιτίασ τθσ ψιφιςθσ του νόμου 

αυτοφ από οικουμενικι κυβζρνθςθ, γεγονόσ που υποδθλϊνει ότι άρχιςε να γίνεται 

ςυνείδθςθ ότι θ ςτοιχειϊδθσ ελλθνικι εκπαίδευςθ δεν μποροφςε να ςυνεχίςει τθν 

πορεία τθσ χωρίσ τθ δθμοτικι γλϊςςα270.  

                                                 
267 Καραφφλλθσ, Α. (2002). ς. 102 
268 ο.π. 
269 ο.π. 
270 ο.π. 
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Σα «Διδαςκαλειακά» 

 

 Στθ ςυμπρωτεφουςα ζχουμε παρόμοια περίπτωςθ «Ακεϊκϊν» και 

«Μαραςλειακϊν» γνωςτά ωσ «Διδαςκαλειακά» γεγονότα, με πρωταγωνιςτι, αυτι 

τθ φορά, ζναν άλλον από τουσ κορυφαίουσ παιδαγωγοφσ τθσ εποχισ εκείνθσ, Μ. 

Κουντουρά271. Τοποκετικθκε διευκυντισ του Διδαςκαλείου Κθλζων Κεςςαλονίκθσ 

το 1927 και επιχείρθςε να ειςαγάγει τισ νζεσ αρχζσ που κυριαρχοφςαν ςτθ 

ςφγχρονθ παιδαγωγικι επιςτιμθ, τισ αρχζσ του Σχολείου Εργαςίασ272. Μεγάλθ 

βαρφτθτα δόκθκε ςτθν οργάνωςθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και τθσ ςχολικισ ηωισ, 

τισ ομαδικζσ εργαςίεσ, τα ελεφκερα αναγνϊςματα, τισ μουςικζσ, τεχνικζσ και 

υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ των φοιτθτριϊν273. 

 Αυτζσ οι πρωτοβουλίεσ προκάλεςαν αντιδράςεισ, όπωσ άλλωςτε ιταν 

αναμενόμενο, ακόμθ και ςυναδζλφων του. Ο Κουντουράσ καταγγζλκθκε από τθ 

Σχολικι Εφορία ότι δε φρόντιηε ςωςτά για τθ κρθςκευτικι, θκικι και εκνικι 

μόρφωςθ των φοιτθτριϊν του, ενϊ παράλλθλα δεν εφάρμοηε πιςτά τουσ νόμουσ 

και ειςιγαγε παράνομα τθν δθμοτικι γλϊςςα274. 

 Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ κατάλθξθ ιταν ίδια: θ όλθ δραςτθριότθτα 

οδθγικθκε ςε ανακρίςεισ, των οποίων επικεφαλισ τζκθκε ο Γ. Ραλαιολόγου, 

διευκυντισ του Διδαςκαλείου Λωαννίνων και εκπαιδευτικόσ ςφμβουλοσ275. Το 

πόριςμα των ανακρίςεων ιταν καταπζλτθσ για τουσ επικριτζσ του Κουντουρά, αφοφ 

δικαίωςε πανθγυρικά το ζργο του και κατζρριψε όλεσ τισ κατθγορίεσ που του 

αποδόκθκαν276. Ραρά τθ δικαίωςθ του μεγάλου αυτοφ παιδαγωγοφ, ο ςτόχοσ που 

είχε τεκεί από τουσ πολζμιουσ τθσ ουςιαςτικισ αναγζννθςθσ τθσ ελλθνικισ 

εκπαίδευςθσ είχε επιτευχκεί, αφοφ λίγο αργότερα ο Μ. Κουντουράσ εγκατζλειψε τθ 

                                                 
271 ο.π. 
272 ο.π. 
273 Καραφφλλθσ, Α. (2002). ς. 102-103 
274 Καραφφλλθσ, Α. (2002). ς. 103 
275 ο.π. 
276 ο.π. 
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μεγάλθ αυτι προςπάκεια277. Το 1929 όμωσ κλικθκε από τον Γ. Ραπανδρζου να 

ςυμμετάςχει ςτθ νζα μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια278. 

                                                 
277 ο.π. 
278 ο.π. 
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Η διάςπαςθ του Εκπαιδευτικοφ Ομίλου 

 

Ο εκπαιδευτικό όμιλοσ ιδρφεται το 1910 από νζουσ κυρίωσ διανοοφμενουσ 

και επιςτιμονεσ ςτθν Ακινα. Οι ιδρυτζσ του αποτελοφν μια ομάδα χαρακτθριςτικι 

όχι μόνο για τθν προζλευςι τουσ αλλά και για τθ ςταδιοδρομία τουσ279. Το 

ςωματείο αυτό, που αποτζλεςε το όργανο ζκφραςθσ του εκπαιδευτικοφ 

δθμοτικιςμοφ, διαςπάςτθκε το 1927, επειδι τα μζλθ του διχάςτθκαν ςτο κζμα του 

προςανατολιςμοφ που ζπρεπε να πάρει θ δράςθ του280. Ζγιναν αλλεπάλλθλεσ 

γενικζσ ςυνελεφςεισ, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 1927, από τισ οποίεσ 

διαμορφϊκθκαν τελικά και αναμετρικθκαν δφο μερίδεσ: εκείνθ του Γλθνοφ και θ 

μερίδα του Δελμοφηου. Οι διαφωνίεσ τουσ αποκρυςταλλϊκθκαν ςε τρία ςθμεία: το 

εκνικό, το κρθςκευτικό και το κοινωνικό281. Οι απόψεισ του Γλθνοφ κζρδιςαν τθν 

υποςτιριξθ τθσ πλειοψθφίασ, ενϊ ο Δελμοφηοσ και άλλα 43 μζλθ, που 

ςυμμερίηονταν τισ απόψεισ του, παραιτικθκαν από τθν ιδιότθτα του μζλουσ με 

επιςτολι που ζςτειλαν ςε εφθμερίδα282. 

Θ αποχϊρθςθ αυτι κα ςφραγίςει ςυμβολικά το τζλοσ τθσ ςυμμαχίασ 

αριςτερϊν και φιλελεφκερων διανοουμζνων283. Οι περιςςότεροι από τουσ 

τελευταίουσ κα κεωριςουν τον Γλθνό υπεφκυνο για τθν τροπι που πιραν τα 

πράγματα, καταμαρτυρϊντασ του κυρίωσ ότι άλλαξε απόψεισ284. 

Ο Πμιλοσ πρζπει να είναι ςωματείο εκπαιδευτικό και όχι πολιτικό, ιταν θ 

άποψθ του Δελμοφηου285. Θ παιδεία πρζπει να δίνει «ςυνειδθτι εκνικι μόρφωςθ 

με βάςθ τθν αυτοςυντιρθςθ του εκνικοφ ςυνόλου» και ζνα από τα βαςικά 

μελιματά τθσ πρζπει να είναι θ καλλιζργεια του κρθςκευτικοφ ςυναιςκιματοσ»286. 

«Ξεγζλαςμα» αποκαλεί ο Γλθνόσ τθν αντίλθψθ μιασ «παιδείασ υπεράνω των 

τάξεων», γιατί εκεί όπου υπάρχουν κοινωνικζσ τάξεισ μια τζτοια τοποκζτθςθ 

«αποςκεπάηει» τθν πραγματικότθτα που είναι ότι θ παιδεία είναι όργανο τθσ 

                                                 
279 Τερηισ, Ν. (1988). ς. 203 
280 ο.π. 
281 ο.π. 
282 ο.π. 
283 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 77-78. 
284 ο.π. 
285 ο.π. 
286 ο.π. 
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άρχουςασ τάξθσ287. Για το κζμα τθσ κρθςκείασ υποςτθρίηει ότι είναι «ηιτθμα 

ελευκερίασ τθσ ςυνείδθςθσ» και επομζνωσ θ διδαςκαλία των κρθςκευτικϊν δεν 

είναι «αναπόςπαςτθ από τθν ζννοια τθσ δθμόςιασ αγωγισ»288. Για τθν εκνικι 

ςυνείδθςθ και το ςυμφζρον του ςυνόλου υποςτθρίηει πωσ οι ζννοιεσ αυτζσ είναι 

ςχετικζσ και πρζπει να αντιμετωπίηονται με προςοχι γιατί, όπωσ χαρακτθριςτικά 

αναφζρει, «με το πρόςχθμα του ςυμφζροντοσ τθσ ολότθτασ μίλθςαν όλεσ οι 

τυραννίεσ ςε όλεσ τισ εποχζσ»289. 

Αυτό που φαίνεται από τθ διατφπωςθ των απόψεων τουσ, ο Γλθνόσ 

ςτρζφεται αποφαςιςτικά προσ τα’ αριςτερά290. Ο Δελμοφηοσ όχι μόνο διαφωνεί, 

αλλά αιςκάνεται και προδομζνοσ291. Εκείνο που κυρίωσ τον αγανακτεί είναι το 

γεγονόσ ότι ο Γλθνόσ αρνείται κζςεισ και αρχζσ πάνω ςτισ οποίεσ ςυμφωνοφςαν από 

το 1910, γιατί επθρεάςτθκε από τον «καινοφργιο αζρα» που ερχόταν από τθ 

ωςία292. 

Ζτςι άδοξο ιταν το τζλοσ του Εκπαιδευτικοφ Ομίλου293. Π,τι δεν κατάφεραν 

οι αντιδραςτικοί παράγοντεσ, το πζτυχε θ εςωτερικι ςφγκρουςθ, ο διχαςμόσ, οι 

διαφοροποιιςεισ ςτισ αντιλιψεισ και θ κομματικοποίθςθ του Ομίλου294. Μετά τθν 

απομάκρυνςθ του Δελμοφηου, του Τριανταφυλλίδθ και άλλων περίπου 40 μελϊν 

ιταν επόμενο το ςωματείο να ατονιςει και να διαλυκεί τελικά το 1936295. Μετά τθ 

διάςπαςθ του Ομίλου ο κακζνασ από τθν τριάδα των πρωτεργατϊν του 

ακολοφκθςε τον δρόμο του και ςυνζχιςε τον αγϊνα μόνοσ του296. 

 

 

                                                 
287 ο.π. 
288 ο.π. 
289 ο.π. 
290 ο.π. 
291 ο.π. 
292 Χατηθςτεφανίδθσ, Κ. (1990). ς. 189 
293 ο.π. 
294 ο.π. 
295 ο.π. 
296 ο.π. 
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Παρουςίαςθ τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ του 1929 

 

Στθ διαδικαςία τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ είναι κακιερωμζνο να 

γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςτθν εξωτερικι και εςωτερικι μεταρρφκμιςθ. Θ 

εξωτερικι μεταρρφκμιςθ ςυμπεριλαμβάνει τθ μεταβολι τθσ ςχολικισ οργάνωςθσ, 

τθν τροποποίθςθ των ςχολικϊν τφπων και τθν αλλαγι τθσ ςχζςθσ που υπάρχει 

ανάμεςα ςτουσ τφπουσ των ςχολείων και τον τρόπο μετάβαςθσ από τθ μια ςχολικι 

βακμίδα ςτθν άλλθ297. Καλφπτει δθλαδι θ εξωτερικι μεταρρφκμιςθ τθν οργανωτικι 

πλευρά τθσ εκπαίδευςθσ (ςχολικι νομοκεςία, ίδρυςθ νζων ςχολικϊν τφπων, κάκετθ 

και οριηόντια διάρκρωςθ μεταξφ τουσ κλπ.)298. 

Θ εςωτερικι μεταρρφκμιςθ αναφζρεται ςτον βακφτερο πυρινα τθσ 

εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ, αυτοφ δθλαδι που ςυμβαίνει μζςα ςτο ςχολείο, 

πραγματικότθτασ τθν οποία και επιδιϊκει να ανανεϊςει299. Ωσ βαςικό περιεχόμενο 

τθσ εςωτερικισ μεταρρφκμιςθσ είναι δυνατό να κεωρθκοφν300: 

α) θ μεταρρφκμιςθ ςτθν εςωτερικι δομι του ςχολείου (μζτρα εςωτερικισ 

διαφοροποίθςθσ, μζκοδοι διδαςκαλίασ και μάκθςθσ κλπ.) 

β) θ μεταρρφκμιςθ ςτθν επιλογι των μορφωτικϊν αγακϊν και των 

περιεχομζνων μάκθςθσ (προγράμματα και διδακτικά βιβλία κλπ.) 

γ) θ μεταρρφκμιςθ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθ μετεκπαίδευςθ των 

εκπαιδευτικϊν, ϊςτε να μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ απαιτιςεισ που 

προκφπτον από τα α και β. 

Επομζνωσ, προκφπτει κζμα εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ, μόνον όταν και οι 

ανκρωπολογικζσ αντιλιψεισ που επικρατοφν ςε μια κοινωνία δε ςυμβιβάηονται πια 

με τουσ ςκοποφσ που επιδιϊκει το ςχολείο301. 

 

 

 

 

                                                 
297 Τερηισ, Ν. (1988). ς. 14 
298 ο.π. 
299 ο.π. 
300 ο.π. 
301 ο.π. 
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Λίγο πριν τθ μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια του 1929 ςτθν εκπαίδευςθ, το 

1927, κα ψθφιςκεί το 8ο Σφνταγμα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ. Το Σφνταγμα αυτό 

περιζχει ςθμαντικζσ και ελπιδοφόρεσ για τθν εκπαίδευςθ διατάξεισ, όπωσ θ παροχι 

από το κράτοσ δωρεάν και υποχρεωτικισ ςτοιχειϊδουσ εκπαίδευςθσ (άρκρ. 23), θ 

ανάλθψθ απ’ αυτό ι τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ τθσ εποπτείασ και των δαπανϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ κακϊσ και του ελζγχου των προγραμμάτων των ςχολείων 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ302. 

Πταν το Κόμμα των Φιλελευκζρων με αρχθγό τον Ε. Βενιηζλο πιρε ςτα χζρια 

του και πάλι τθν εξουςία το 1929, και μάλιςτα με μεγάλθ πλειοψθφία ςτθ Βουλι, 

αποφάςιςε να πραγματοποιιςει μια γενικι και ριηικι μεταρρφκμιςθ ςτθν 

εκπαίδευςθ303. Τα νομοςχζδιά του εγκρίκθκαν από τθ Βουλι τον Λοφλιο του 1929 

χωρίσ δυςκολία304. 

Θ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1929, που ςτα βαςικά τθσ ςθμεία είναι 

επανάλθψθ τθσ προςπάκειασ του 1913, γίνεται ςε μια εποχι που θ Ελλάδα 

ενςωματϊνεται ςτθ διεκνι αγορά και δζχεται τθν ειςαγωγι ξζνων κεφαλαίων305. 

Τθν εποχι αυτι ολοκλθρϊνεται θ αγροτικι μεταρρφκμιςθ και θ ελλθνικι οικονομία 

ζχει μπει ςτθ διαδικαςία τθσ αναδιάρκρωςθσ με βάςθ τα καπιταλιςτικά πρότυπα, 

διατθρϊντασ, όμωσ, τα βαςικά ςτοιχεία τθσ εξάρτθςθσ306. Αυτό ςθμαίνει πωσ, αν 

και ο καπιταλιςτικόσ τρόποσ παραγωγισ αρχίηει να δεςπόηει τόςο ςτθ μθτρόπολθ 

όςο και ςτθν περιφζρεια (εδϊ Ελλάδα), «ενϊ τείνει να γίνει ο αποκλειςτικόσ τρόποσ 

παραγωγισ ςτθ μθτρόπολθ, δεν ζχει καμία τάςθ να γίνει κάτι ανάλογο ςτουσ 

καπιταλιςτικοφσ περιφερειακοφσ ςχθματιςμοφσ»307. Σ’ αυτό το ςθμείο 

διαφοροποιοφνται ριηικά οι κοινωνικοί ςχθματιςμοί ανάμεςα ςτο μθτροπολιτικό 

καπιταλιςτικό κζντρο που γίνεται «ζνα αυτοπροςανατολιηόμενο ςφςτθμα και ςτθν 

εξαρτθμζνθ περιφζρεια που γίνεται εξϊςτρεφθ»308. 

                                                 
302 Μπουηάκθσ, Σ. (2006). ς. 95 
303 Χαραλαμπίδθσ, Κ. (1971).  
304 ο.π. 
305 Μπουηάκθσ, Σ. (2006). ς. 99 
306 ο.π. 
307 ο.π. 
308 ο.π. 
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Θ μεταρρφκμιςθ του 1929 ιταν μια προςπάκεια των Κ. Γόντικα και Γ. 

Ραπανδρζου, υπουργϊν Ραιδείασ τθν περίοδο 1929-1932, να επιφζρουν μια νζα 

κατάςταςθ ςτα εκπαιδευτικά δρϊμενα309. 

ϋ Στισ 2 Απριλίου 1929 κα κατατεκοφν ςτθ Βουλι από τον Υπουργό Ραιδείασ Κ. 

Γόντικα τα νομοςχζδια για τθ ςτοιχειϊδθ (μετζπειτα Ν. 4397/16-8-1929) και τθ 

μζςθ εκπαίδευςθ (μετζπειτα Ν. 4373/13/1929)310. Τα προτεινόμενα νομοςχζδια 

ψθφίςκθκαν τελικά τον Αφγουςτο του ίδιου ζτουσ. Τον επόμενο χρόνο 

ακολοφκθςαν κι άλλα νομοκετιματα ςχετικά με τα ςχολικά κτίρια, τον κυβερνθτικό 

επίτροπο, το Διδαςκαλείο Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, Νθπιαγωγϊν και Οικοκυρικισ 

εκπαίδευςθσ κακϊσ και το Διάταγμα τθσ 18/11/1931 για το ωρολόγιο πρόγραμμα 

του Γυμναςίου311. 

 Στθν ειςθγθτικι ζκκεςθ ο Υπουργόσ Ραιδείασ Κ. Γόντικασ κα αναφερκεί ςτθ 

μεταρρφκμιςθ του 1913, με τότε Υπουργό Ραιδείασ τον Λ. Τςιριμϊκο, και κα τονίςει 

πωσ θ κυβζρνθςθ των Φιλελευκζρων δε φανταηόταν πωσ 15 ολόκλθρα χρόνια μετά 

κα επανερχόταν ςτο ίδιο ακριβϊσ ςθμείο με τότε, ηθτϊντασ τθ ριηικι ρφκμιςθ των 

εκπαιδευτικϊν πραγμάτων, τα οποία αποτελοφν «αςάλευτον βάςιν και απαραίτθτθ 

προχπόκεςιν των γενικοτζρων αυτισ ανορκωτικϊν προςπακειϊν»312. Στθ ςυνζχεια 

κα επιςθμάνει ότι, κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ δεκαπενταετίασ, οι πολεμικζσ 

περιπζτειεσ του ζκνουσ κακϊσ και οι ςυνζπειεσ του παγκοςμίου πολζμου 

αποτζλεςαν τισ αιτίεσ για τθ μθ εφαρμογι του προγράμματοσ των Φιλελευκζρων, 

αλλά, αφοφ ζλθξε θ περίοδοσ των πολεμικϊν προςπακειϊν τθσ χϊρασ, ξεκινάει ο 

αγϊνασ ειρθνικισ εργαςίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ313.  

Στθ ςυνζχεια κα επιςθμάνει τισ ακόλουκεσ αδυναμίεσ του ελλθνικοφ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ζτςι όπωσ είχε διαμορφωκεί μζχρι εκείνθ τθν εποχι314: 

1. Το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα δεν ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ 

κοινωνίασ μασ γιατί ζλειψε θ ενιαία μελζτθ των αναγκϊν τθσ και θ ενιαία 

διοίκθςθ και κατεφκυνςθ τθσ Ραιδείασ. 

                                                 
309 Καραφφλλθσ, Α. (2002). ς. 104 
310 Μπουηάκθσ, Σ. (2006). ς. 96 
311 Καραφφλλθσ, Α. (2002). ς. 104 
312 Δθμαράσ, Α. (1974). ς. 163. 
313 ο.π. 
314 Χατηθςτεφανίδθσ, Κ. (1990). ς. 276 
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2. Το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα παραμζλθςε τθν εκπαίδευςθ των μεγάλων 

λαϊκϊν μαηϊν, κάνοντασ τθν Ραιδεία μασ ολιγαρχικι. 

3. Ζδωςε μονομερι κατεφκυνςθ ςτθν Ραιδεία, κακαρά κεωρθτικι και 

παραμζρθςε τθν πρακτικι μόρφωςθ ςε βάροσ των πλουτοπαραγωγικϊν 

κλάδων. 

4. Ραρεμπόδιςε τθν επίγνωςθ των ςτοιχείων του νεοελλθνικοφ πολιτιςμοφ 

βλάπτοντασ και τθν πνευματικι και υλικι ανφψωςθ του λαοφ. 

5. Ραρά τισ προόδουσ που ςθμειϊκθκαν ςτον καταρτιςμό του διδακτικοφ 

προςωπικοφ, υπολείπονται να γίνουν ακόμθ πολλά για τθν απόκτθςθ 

άρτιων δαςκάλων κακϊσ και για τθ βελτίωςθ του προςωπικοφ που 

υπάρχει. 

6. Δε μασ ζδωςε μζχρι τϊρα υγιεινά και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 

παιδαγωγικισ διδακτιρια και 

7. Ζχει προάγει ελάχιςτα τθ φυςικι αγωγι των Ελλινων μακθτϊν. 

Οι γενικότερεσ κατευκφνςεισ αλλά και ειδικότερα οι προτάςεισ, ζτςι όπωσ 

προκφπτουν από τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ, είναι οι εξισ315: 

α) Είναι ανάγκθ να γίνει το δθμοτικό ςχολείο εξάχρονο, υποχρεωτικό, κοινό 

για όλα τα ελλθνόπουλα, αγόρια και κορίτςια. Μόνο μετά τθν αποφοίτθςθ από τθν 

ζκτθ τάξθ κα επιτρζπεται θ μετάβαςθ ςε άλλα ςχολεία, είτε επαγγελματικά 

κατϊτερα ι ανϊτερα, είτε τθσ γενικισ μόρφωςθσ. 

β) Καταργοφνται τα «Ελλθνικά Σχολεία» και τα Γυμνάςια μετατρζπονται ςε 

εξατάξια, δθλαδι αυξάνεται θ όλθ παρεχόμενθ μόρφωςθ από 11 ςε 12 χρόνια. 

γ) Ζνα μειονζκτθμα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι και θ καλλιζργεια 

ςε αφάνταςτο βακμό των κενϊν λόγων, των πομπωδϊν φράςεων, τθσ αφόρθτθσ 

λογοκλοπίασ, που είχαν τρομερό αντίκτυπο όχι μόνο ςτθ μόρφωςθ αλλά και ςτο 

ικοσ των Ελλινων πολιτϊν. 

Θ πρϊτθ ςειρά των εκπαιδευτικϊν νομοςχεδίων που κατατζκθκαν ςτθ 

Βουλι είναι316: 

1. Σχζδιο νόμου «Ρερί ςτοιχειϊδουσ εκπαιδεφςεωσ». 

                                                 
315 Χατηθςτεφανίδθσ, Κ. (1990). ς. 273-274 
316 Χατηθςτεφανίδθσ, Κ. (1990). ς. 273-274 
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2. Σχζδιο νόμου «Ρερί διαρρυκμίςεωσ των ςχολείων τθσ Μζςθσ 

Εκπαιδεφςεωσ». 

3. Σχζδιο νόμου «Ρερί Διδαςκαλείων των νθπιαγωγϊν». 

4. Σχζδιο νόμου «Ρερί τροποποιιςεωσ του νόμου 3182 περί των 

Διδαςκαλείων τθσ Δθμοτικισ Εκπαιδεφςεωσ». 

5. Σχζδιο νόμου «Ρερί μεταρρυκμίςεωσ του Διδαςκαλείου τθσ Μζςθσ 

Εκπαιδεφςεωσ». 

6. Σχζδιο νόμου «Ρερί ιδρφςεωσ Ρειραματικϊν Σχολείων εν τοισ 

Ρανεπιςτθμίοισ Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ». 

7. Σχζδιο νόμου «Ρερί εκδόςεωσ μεταφράςεων αρχαίων κλαςικϊν και 

νεωτζρων ξζνων ζργων». 

8. Σχζδιο νόμου «Ρερί ιδρφςεωσ του Διδαςκαλείου Οικοκυρικισ 

Εκπαιδεφςεωσ». 

9. Σχζδιο νόμου «Ρερί Επικεωρθτϊν τθσ Δθμοτικισ Εκπαιδεφςεωσ και των 

βοθκϊν αυτϊν». 

10. Σχζδιο νόμου «Ρερί αναγζρςεωσ διδακτθρίων κακ’ άπαν το Κράτοσ». 

11. Σχζδιο νόμου «Ρερί ςωματικισ Αγωγισ των νζων». 
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Σα εκπαιδευτικά νομοςχζδια που κατατζκθκαν το 1929 

 

 Ο νόμοσ 4397 για τθ ςτοιχειϊδθ εκπαίδευςθ ψθφίςτθκε ςτισ 16 Αυγοφςτου 

του 1929 και ςτο άρκρο 1 προζβλεπε ότι ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

περιλαμβάνονται τα ςχολεία γενικισ μόρφωςθσ και τα ςχολεία επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ317. Στα ςχολεία γενικισ μόρφωςθσ υπάγονται τα διετι νθπιαγωγεία, 

τα εξαετι υποχρεωτικά δθμοτικά ςχολεία, τα κατϊτερα επαγγελματικά ςχολεία 

(Γεωργικά, Εμπορικά, Ναυτικά, Βιοτεχνικά, Οικοκυρικά κθλζων) με διετι ι τριετι 

φοίτθςθ και οι νυχτερινζσ ςχολζσ318. Σε όλα, εκτόσ των οικοκυρικϊν ςχολϊν, θ 

φοίτθςθ προβλεπόταν μικτι319. 

 Στο άρκρο 2 του ίδιου νόμου διατυπϊνεται και ο ςκοπόσ των 

νθπιαγωγείων320: 

«Θ δι’ απλϊν και τερπνϊν παιδιϊν αςχολιϊν και αςκιςεων υποβοικθςισ τθσ 

ςωματικισ και πνευματικισ εξελίξεωσ των νθπίων και θ δια του τρόπου τοφτου 

προπαραςκευι αυτϊν δια το δθμοτικόν ςχολείον». 

 Σκοπόσ του δθμοτικό ςχολείου (άρκρο 3) ορίηεται321: «θ ςτοιχειϊδθσ 

προπαραςκευι των μακθτϊν δια τθν ηωιν και θ παροχι εισ αυτοφσ των 

απαραιτιτων προσ μόρφωςιν χρθςτοφ πολίτου ςτοιχείων». 

 Κεςπίςτθκε ενιαίο, εξαετζσ, υποχρεωτικό Δθμοτικό Σχολείο για όλα τα 

παιδιά θλικίασ 6 ετϊν και άνω, καταργϊντασ οριςτικά τα Κοινά και Ρλιρθ Δθμοτικά 

του νόμου ΒΤΜΚϋ του 1895. Στο Δθμοτικό Σχολείο κα διδάςκονταν, ςφμφωνα με το 

άρκρο 5322:κρθςκευτικά, ελλθνικά, πρακτικι αρικμθτικι, ςτοιχειϊδθσ γεωμετρία, 

ιςτορία του ελλθνικοφ ζκνουσ και τα κυριότερα τθσ παγκοςμίου , γεωγραφία, 

                                                 
317 Καραφφλλθσ, Α. (2002). ς. 105 
 
 
318 Χατηθςτεφανίδθσ, Κ. (1990). ς. 274 
 
319 Καραφφλλθσ, Α. (2002). ς. 105 
 
320 ο.π. 
321 ο.π. 
322 ο.π. 
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ςτοιχεία φυςικισ ιςτορίασ, φυςικισ και χθμείασ, ωδικι, καλλιγραφία, ιχνογραφία, 

χειροτεχνία και γυμναςτικι.  

 Από τθ φοίτθςθ ςτο Δθμοτικό απαλλάςςονταν, ςφμφωνα με το άρκρο 6323: 

«α) όλοι οι κατ’ ιδίαν διδαςκόμενοι τα μακιματα του Δθμοτικοφ Σχολείου, β) οι 

νοςοφντεσ νόςθμα μεταδοτικόν, γ) οι πνευματικϊσ ανϊμαλοι και δ) οι 

ςυμπλθρϊςαντεσ ιδθ το 14ον ζτοσ τθσ θλικίασ.  

 Στο άρκρο 11 προβλζπονταν μζτρα για τθ διδαςκαλία παιδιϊν με ειδικζσ 

ανάγκεσ και τθν ίδρυςθ ειδικϊν τάξεων ι ακόμθ και ςχολείων, εάν υπιρχε επαρκισ 

αρικμόσ μακθτϊν324. Στθν παράγραφο 2 του ίδιου άρκρου προβλεπόταν θ ίδρυςθ 

ειδικϊν υπαίκριων ςχολείων για αςκενικά παιδιά, τα οποία υποκζτουμε ότι 

ζπαςχαν κυρίωσ από φυματίωςθ, μια και θ αςκζνεια ιταν ςε ζξαρςθ τθν εποχι 

εκείνθ325. 

 Ρρωτοποριακό επίςθσ μζτρο τθσ μεταρρφκμιςθσ του 1929 ιταν θ ίδρυςθ 

νυχτερινϊν ςχολείων για όςα παιδιά είχαν ςυμπλθρϊςει το 14ο ζτοσ τθσ θλικίασ 

τουσ και δεν είχαν φοιτιςει μζχρι τότε ςε ςχολείο, φαινόμενο ςφνθκεσ για τθν 

εποχι326. Σκοπόσ των νυχτερινϊν ςχολείων ιταν «θ καταπολζμθςισ του 

αναλφαβθτιςμοφ, θ υποβοικθςισ τθσ γλωςςικισ αναπτφξεωσ των ξενοφϊνων και 

παροχι εισ τοφτουσ ςτοιχείων μορφϊςεωσ εκ τθσ ςυγχρόνου ηωισ του ζκνουσ» 

(άρκρο 12)327. Στο πρόγραμμα μακθμάτων των νυχτερινϊν ςχολείων προβλεπόταν θ 

διδαςκαλία ανάγνωςθσ, γραφισ, αρικμθτικισ, ερμθνείασ των Ευαγγελίων, εκνικι 

ιςτορία, γεωγραφία, κακϊσ και ςτοιχειωδϊν επαγγελματικϊν γνϊςεων, ανάλογα με 

τισ τοπικζσ ανάγκεσ328. 

 Σε κάκε Δθμοτικό ςχολείο προβλεπόταν θ καλλιζργεια ςχολικοφ κιπου για 

τθ διδαςκαλία των φυςιογνωςτικϊν μακθμάτων αλλά και για τθν απόκτθςθ 

                                                 
323 ο.π. 
324 ο.π. 
325 ο.π. 
326 Καραφφλλθσ, Α. (2002). ς. 106 
 
327 ο.π. 
328 ο.π. 
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γνϊςεων και τεχνικϊν ςχετικϊν με τθν καλλιζργεια τθσ γθσ, μιασ και ο πλθκυςμόσ 

τθσ χϊρασ ιταν ςτθν πλειοψθφία του αγροτικόσ329. 

 Οι απόφοιτοι του Δθμοτικοφ Σχολείου είχαν τθ δυνατότθτα εγγραφισ, χωρίσ 

εξετάςεισ, ςτα επαγγελματικά ςχολεία ι ςτο Ανϊτερο Ραρκεναγωγείο (τα κορίτςια), 

ενϊ, κατόπιν ειςαγωγικϊν εξετάςεων, μποροφςαν να φοιτιςουν ςτο Γυμνάςιο ι 

ςτο Ρρακτικό Λφκειο330. 

 Ωσ ςκοπόσ των κατϊτερων επαγγελματικϊν ςχολείων αναφζρεται «θ 

επαγγελματικι προπαραςκευι των μθ επικυμοφντων ακολουκιςωςιν ανωτζρασ 

ςπουδάσ εισ ςχολεία Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ, αποφοίτων του Δθμοτικοφ Σχολείου331. 

Οι απόφοιτοι των ςχολείων αυτϊν δεν είχαν δικαίωμα ςυνζχιςθσ των ςπουδϊν τουσ 

ςε άλλον τφπο ςχολείου332. 

Μζχρι το 1929, ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ κυριαρχοφςε το Βαυαρικό πρότυπο 

όπωσ αυτό οργανϊκθκε τθν περίοδο 1834/36, με το τριετζσ Ελλθνικό ςχολείο (ι 

ςχολαρχείο) και το τετρατάξιο Γυμνάςιο, αν και επιχειρικθκε ςτισ μεταρρυκμιςτικζσ 

προςπάκειεσ που προθγικθκαν να μεταβλθκεί333.  

Ο νόμοσ 4373 «Ρερί διαρρυκμίςεωσ των ςχολείων τθσ Μζςθσ 

Εκπαιδεφςεωσ», που ψθφίςτθκε ςτισ 13 Αυγοφςτου 1929, επζφερε ςθμαντικζσ 

αλλαγζσ. 

Ωσ ςκοπόσ τθσ ορίηεται θ «επιςτθμονικι προπαραςκευι των μελλόντων να 

ακολουκιςωςιν ανωτζρασ ςπουδάσ. Ραρζχει άμα τθν αναγκαίαν γενικιν μόρφωςιν 

δια κοινωνικόν βίον και επιδιϊκει, ωσ και θ δθμοτικι, τθν διάπλαςιν χρθςτϊν 

πολιτϊν» (άρκρο 1)334. Με τον παραπάνω νόμο καταργικθκαν τα Ελλθνικά Σχολεία 

και κεςπίςτθκε εξαετζσ Γυμνάςιο και εξαετζσ Ρρακτικό Λφκειο. Στθ Μζςθ 

Εκπαίδευςθ, εκτόσ αυτϊν των δφο τφπων ςχολείων, περιλαμβάνονταν τα 

Διδαςκαλεία και το Ανϊτερο Ραρκεναγωγείο, το οποίο διαδζχτθκε το Αςτικό 

                                                 
329 ο.π. 
330 ο.π. 
331 ο.π. 
332 ο.π. 
333 ο.π. 
334 Καραφφλλθσ, Α. (2002). ς. 107 
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ςχολείο κθλζων, επινόθςθ των νομοςχεδίων 1913/17335. Το αναλυτικό πρόγραμμα 

των δφο πρϊτων τάξεων του Γυμναςίου και του Λυκείου ιταν κοινό, ενϊ ςε 

περίπτωςθ που λειτουργοφςαν και τα δφο ςτθν ίδια πόλθ προβλεπόταν θ 

ςυγχϊνευςι τουσ ςε «Σχολι Μζςθσ Εκπαίδευςθσ»336. 

Πςον αφορά το Ανϊτερο Ραρκεναγωγείο, ςκοπόσ του ιταν θ παροχι 

ανϊτερθσ μόρφωςθσ ςε όςα κορίτςια δεν επικυμοφςαν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ 

τουσ προσ τα Ρανεπιςτιμια, μιασ μόρφωςθσ οικείασ προσ τθ φφςθ, τα ζργα και τον 

προοριςμό τθσ Ελλθνίδασ μθτζρασ (άρκρο 29)337. Θ φοίτθςθ ςτο Ραρκεναγωγείο 

ιταν τετραετισ. Εδϊ καταγράφεται μια απόπειρα ιςορροπίασ ανάμεςα ςτουσ δφο 

ρόλουσ των γυναικϊν και κεμελιϊνεται θ υπόκεςθ απόπειρασ να δοκεί ζμφαςθ ςτο 

ρόλο τθσ μθτζρασ και ςυηφγου, ίςωσ και ωσ αντιςτάκμιςμα τθσ διείςδυςθσ των 

Ελλθνίδων ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και ςτισ ζντονεσ διεκδικιςεισ και πιζςεισ για 

τθν κατάκτθςθ πολιτικϊν δικαιωμάτων338. 

 

                                                 
335 ο.π. 
336 ο.π. 
337 ο.π. 
338 Ηιϊγου – Καραςτεργίου, Σ. (2004). Στα πρακτικά του ςυνεδρίου: Θ εκπαιδευτικι 
πολιτικι ςτα χρόνια του Ελευκζριου Βενιηζλου. 
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Σα Εκπαιδευτικά νομοςχζδια τθσ διετίασ 1930-1932 

 

Τθ διετία 1930-1932 Υπουργόσ τθσ Ραιδείασ ιταν ο Γεϊργιοσ Ραπανδρζου, ο 

οποίοσ υπιρξε και βαςικόσ ειςθγθτισ των νομοςχεδίων του 1929 ςτθ Βουλι για τθ 

ςτοιχειϊδθ και τθ μζςθ εκπαίδευςθ.  

Στθ Βουλι κα κατατεκοφν μια ςειρά από νομοςχζδια, με τισ ςχετικζσ 

ειςθγθτικζσ τουσ εκκζςεισ, που αφοροφν ςτα ςχολικά βιβλία, τθν οργάνωςθ και 

διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, τα διδακτιρια, τισ ςχολικζσ εφορείεσ, τα διδαςκαλεία, το 

Ρανεπιςτιμιο κ.λπ339. Το πρϊτο ςθμαντικό νομοςχζδιο που κα κατατεκεί ςτθ Βουλι 

αφορά ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ (Νόμοσ 4653/1930 «Ρερί 

Διοικιςεωσ τθσ Εκπαιδεφςεωσ»)340.  

Τθν ίδια περίοδο υπιρχε οξφτατο ςτεγαςτικό πρόβλθμα. Από τα 7675 

ςχολεία τθσ χϊρασ τα 209 ςτεροφνταν δικοφ τουσ κτθρίου και είτε ςτεγάηονταν ςε 

κτιρια άλλων ςχολείων είτε ςε εκκλθςίεσ και τεμζνθ, ενϊ 133 ιταν ξφλινα, 747 

πλινκόκτιςτα και 6882 λικόκτιςτα341. Ρροκειμζνου να διευκολφνει τθν ανζγερςθ 

νζων  διδακτθρίων, ο Γ. Ραπανδρζου κα ςυνάψει ςτισ 4 Λουνίου του 1930 

τοκοχρεωλυτικό δάνειο με τθν εταιρεία Aktiebolajet Kreuger και Roll, με ζδρα τθσ τθ 

Στοκχόλμθ, φψουσ ενόσ εκατομμυρίου λιρϊν342. Κάκε νζο διδακτιριο δθμοτικισ 

εκπαίδευςθσ ζπρεπε να περιλαμβάνει343: 

α) Το κυρίωσ διδακτιριο 

β) Ανεξάρτθτθ κατοικία για το υπθρετικό προςωπικό 

γ) Αίκουςα χειροτεχνίασ 

δ) Τουαλζτεσ 

ε) Υπόςτεγο 

ςτ) Χϊρουσ ακλιςεωσ 

η) Κτιςτι αμμοδεξαμενι για τα παιδιά και για πατριδογραφικζσ εργαςίεσ 

θ) Λατρείο 

κ) Δωμάτιο κυρωροφ 

                                                 
339 ο.π. 
340 ο.π. 
341 ο.π. 
342 ο.π. 
343 ο.π. 
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ι) Αίκουςα εςτιατορίου με μαγειρείο και αποκικθ 

κ) Σχολικό κιπο 

Τθν ίδια περίοδο, το ενδιαφζρον εςτιάςτθκε και ςτθν κατάρτιςθ των 

εκπαιδευτικϊν. Οι κεςμικζσ παρεμβάςεισ  του για το κζμα αυτό κα ολοκλθρϊςουν 

τθ μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια του 1929, με τθν οποία καταργικθκε θ πολυτυπία 

των Διδαςκαλείων και κακιερϊνονται τα πεντατάξια Διδαςκαλεία344. Ο Γ. 

Ραπανδρζου κα υπογράψει δεκάξι Διατάγματα με τα οποία345: ιδρφεται και 

προςαρτάται ςτο Διδαςκαλείο Κθλζων Ρειραιϊσ πρότυπο δθμοτικό ςχολείο, 

κακορίηονται τα διδαςκόμενα μακιματα ςτα Διδαςκαλεία Νθπιαγωγϊν, 

αναγνωρίηεται το Διδαςκαλείο Ρειραιϊσ ωσ ιςότιμο του δθμοςίου, μετατρζπονται 

ςε μικτά τα Διδαςκαλεία Σερρϊν και Κεςςαλονίκθσ, μετατρζπεται το Διδαςκαλείο 

Κεςςαλονίκθσ ςε Διδαςκαλείο Οικοκυρικισ εκπαίδευςθσ κ.λπ. 

Εκτόσ από το ενδιαφζρον για τθν κατάρτιςθ των δαςκάλων και των 

νθπιαγωγϊν, ο Γ. Ραπανδρζου κα ςυνδζςει το όνομά του και με τθ κεςμοκζτθςθ 

εκπαιδευτικϊν ςυνεδρίων των Επικεωρθτϊν Δθμοτικισ και Μζςθσ Εκπαίδευςθσ 

κακϊσ και των διευκυντϊν των Διδαςκαλείων346. 

 Κεςμικζσ παρεμβάςεισ κα υπάρξουν και ςτον τομζα των Γραμμάτων, των 

Τεχνϊν και του Ρολιτιςμοφ. Ζτςι, ζχουμε τθν ίδρυςθ τθσ Ανϊτατθσ Σχολισ Καλϊν 

Τεχνϊν, τθν ίδρυςθ του Εκνικοφ Κεάτρου, τθ κεςμοκζτθςθ του Γενικοφ Συμβουλίου 

των Βιβλιοκθκϊν τθσ Ελλάδοσ κ.ά347. 

 Στισ 13 Λανουαρίου 1931 κα υποβλθκεί ςτθ Βουλι θ ειςθγθτικι ζκκεςθ 

«Ρερί Οργανιςμοφ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν». Τον Μάρτιο του 1932 κα γίνει ςτθ 

Βουλι και τθ Γερουςία θ ςυηιτθςθ του νομοςχεδίου, που κα οδθγιςει ςτθν ψιφιςθ 

του Ν. 5343/1932348. Τόςο ςτθ ειςθγθτικι ζκκεςθ όςο και κατά τθ ςυηιτθςθ ςτθ 

Βουλι, κα αναπτυχκεί θ φιλοςοφία τθσ κυβζρνθςθσ για τθ δομι, τθν οργάνωςθ και 

τον προςανατολιςμό τθσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ349. Στθν ειςθγθτικι ζκκεςθ 

κα τονιςτεί θ αποςτολι του Ρανεπιςτθμίου: «Θ κυβζρνθςισ ζχουςα πλιρθ και 

                                                 
344 ο.π. 
345 ο.π. 
346 ο.π. 
347 ο.π. 
348 ο.π. 
349 ο.π. 
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βακείαν επίγνωςιν του μεγάλου προοριςμοφ, ον κζκλθται να επιτελζςθ το 

Ρανεπιςτιμιον εν τθ κακόλου ηωι του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, αφ’ ενόσ δια τθσ 

καλλιεργείασ τθσ επιςτιμθσ και τθσ δθμιουργίασ επιςτθμόνων επαρκϊσ 

κατθρτιςμζνων και δια τθν επιςτθμονικιν και δια τθν επαγγελματικιν των δράςιν 

αλλά επίςθσ και δια τθσ εμπνεφςεωσ ανωτζρων εκνικϊν ανκρωπιςτικϊν ιδανικϊν 

εισ τθν νεότθτα»350. 

 Στισ 13 Μαρτίου του ίδιου χρόνου κα κατατεκεί ςτθ Βουλι θ ειςθγθτικι 

ζκκεςθ για τα ςχολικά ταμεία και τισ ςχολικζσ εφορείεσ. Στθν ζκκεςθ αυτι 

παρουςιάηεται θ νζα αντίλθψθ για τα ςχολικά ταμεία, που μζχρι τϊρα 

εξυπθρετοφνταν από τρία διαφορετικά ταμεία: το Ταμείο Εκπαιδευτικϊν Τελϊν, το 

Ταμείο Εκπαιδευτικισ Ρρόνοιασ και το Σχολικό Ταμείο, που κζλει να είναι 

ςυγχωνευμζνα ςε ζνα ενιαίο Σχολικό Ταμείο351. 

 Ζνασ ακόμθ τομζασ ςτον οποίο επιχειροφνται ςθμαντικζσ τομζσ είναι τα 

Αναλυτικά Ρρογράμματα. Το 1931 κα εγκρικεί το νζο αναλυτικό πρόγραμμα του 

Γυμναςίου, ςτο οποίο οι ϊρεσ κατανζμονται ωσ εξισ352: 

 α) Νζα Ελλθνικά 11,7% 

 β) Ξζνεσ γλϊςςεσ 9,4% 

 γ) Κοινωνικά μακιματα (Κρθςκευτικά, Φιλοςοφικά, Λςτορία κ.λπ.) 21,5% 

 δ) Ρρακτικά – καλλιτεχνικά μακιματα 11,4% 

Οριςμζνα βαςικά χαρακτθριςτικά – καινοτομίεσ του νζου αναλυτικοφ 

προγράμματοσ του Γυμναςίου ςυνιςτοφν353: 

 α) Θ ζμφαςθ που δίνεται ςτο μάκθμα των Νζων Ελλθνικϊν, με τθν επζκταςθ 

τθσ ςυςτθματικισ διδαςκαλίασ τθσ δθμοτικισ ςτο Γυμνάςιο. 

 β) Θ ειςαγωγι μακθμάτων όπωσ, θ Αγωγι του Ρολίτθ, και το νζο 

περιεχόμενο που δίνεται ςτθ Φιλοςοφικι Ρροπαιδεία. 

 γ) Θ πρόβλεψθ για τθν κακιζρωςθ προαιρετικϊν μακθμάτων, όπωσ 

Οικοκυρικϊν, Λατινικϊν, Υγιεινισ, Ωδικισ και Μακθμάτων Ειδικισ Επιδόςεωσ ςτα 

                                                 
350 ο.π. 
351 ο.π. 
352 ο.π. 
353 ο.π. 
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«απογεφματα ελευκζρασ εργαςίασ» για ομάδεσ μακθτϊν, ιδίωσ μεγάλων τάξεων, 

που ζχουν κλίςθ και καλζσ επιδόςεισ ςε ςυγκεκριμζνα μακιματα. 

 δ) Θ αναβάκμιςθ του ρόλου του ςυλλόγου διδαςκόντων του Γυμναςίου. 

 Από τισ ςθμαντικότερεσ κεςμικζσ παρεμβάςεισ ςτα εκπαιδευτικά ςυνιςτά ο 

Νόμοσ 5045/1931 «Ρερί ςχολικϊν βιβλίων, ο οποίοσ κα χαρακτθριςκεί από τθ 

Διδαςκαλικι Ομοςπονδία Ελλάδοσ (ΔΟΕ) ωσ ριηικι μεταρρφκμιςθ354.  

 Σφμφωνα με το νόμο αυτόν τα ςχολικά βιβλία διακρίνονται ςε τρεισ 

κατθγορίεσ355:  

 1θ: Τα διδακτικά. Ωσ διδακτικά χαρακτθρίηονταν τα παντόσ είδουσ 

αναγνωςτικά και τα εγχειρίδια των διαφόρων μακθμάτων. 

 2θ: Τα βοθκιματα, που χρθςίμευαν για πλθρζςτερθ, βακφτερθ επεξεργαςία 

και ζρευνα από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ είτε οριςμζνων κεφαλαίων τθσ φλθσ ενόσ 

μακιματοσ είτε ολόκλθρθσ τθσ φλθσ, ζωσ και για τθν υποβοικθςθ των ίδιων των 

εκπαιδευτικϊν. 

 3θ: Τα ελεφκερα αναγνϊςματα, τα οποία κα χρθςίμευαν για να 

ςυμπλθρϊνουν, από κάποια άποψθ, τθν παρεχόμενθ από το ςχολείο γενικι 

μόρφωςθ. 

Τα διδακτικά βιβλία ιταν υποχρεωτικά για τουσ μακθτζσ, ενϊ τα βοθκιματα 

ιταν προαιρετικά μεν για τουσ μακθτζσ, υποχρεωτικά δε για τισ ςχολικζσ 

βιβλιοκικεσ356.  

Βαςικά χαρακτθριςτικά του παραπάνω νομοκετιματοσ είναι357: 

α) Θ κατάργθςθ του μοναδικοφ βιβλίου 

β) Θ μονιμότθτα των επιτροπϊν κρίςθσ 

γ) Θ κακιζρωςθ τθσ χριςθσ βοθκθμάτων και ελεφκερων αναγνωςμάτων ςτθ 

διδαςκαλία. 

δ) Θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ. 

ε) Θ ζμμεςθ επζκταςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ δθμοτικισ γλϊςςασ και ςτισ ζξι 

τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου. 

                                                 
354 ο.π. 
355 Χριςτόδουλοσ, Β. (1942). ς. 357. 
356 ο.π. 
357 Μπουηάκθσ, Σ. (1997). 
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ςτ) Θ κατάργθςθ των προκθρφξεων για τθ ςυγγραφι ςχολικϊν βιβλίων. 

Εκτόσ από τα παραπάνω βιβλία, με εγκυκλίουσ προσ τουσ επικεωρθτζσ, κα 

γίνει ςφςταςθ για τθ χρθςιμοποίθςθ από τουσ μακθτζσ ελεφκερων αναγνωςμάτων, 

όπωσ το περιοδικό «Θ διάπλαςισ των Ραίδων» του Ξενόπουλου και τθν 

εβδομαδιαία οικονομικι εφθμερίδα «Οικονομικόσ Ραρατθρθτισ»358. 

Θ ριηικι αλλαγι του κεςμικοφ πλαιςίου για τα ςχολικά βιβλία δθμιοφργθςε 

εξαιρετικά ευνοϊκζσ προχποκζςεισ για καινοτομίεσ ςτον ευαίςκθτο αυτό χϊρο. 

Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του νζου νόμου κα υποβλθκοφν για κρίςθ 745 ςχολικά 

εγχειρίδια359.  

Κα είχε κανείσ το δικαίωμα να υποςτθρίξει ότι οι ςυντάκτεσ του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ του 1931 όχι μόνο πραγματοποίθςαν, ςυγκριτικά με το παρελκόν, 

οριςμζνεσ ουςιαςτικζσ τροποποιιςεισ αλλά και ζδειξαν τθν πρόκεςι του να 

προςδϊςουν ζναν πιο δυναμικό και ςυγχρόνωσ πιο πραγματιςτικό χαρακτιρα τθ 

διαδικαςία τθσ επιβολισ μεταρρυκμιςτικϊν μζτρων360.  

Σε ό,τι αφορά ςτα διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, ςτθ διάρκεια τθσ υπουργίασ 

του Γ. Ραπανδρζου, κα ςυγκεντρωκεί θ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτο Υπουργείο 

Ραιδείασ και κα ιδρυκεί το Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Συμβοφλιο με τον Νόμο 4653 του 

1930361. Ο ςκοπόσ του ιταν να κακορίςει, να δϊςει μια ενιαία κατεφκυνςθ ςτθν 

εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ, να μελετιςει τισ ανάγκεσ τθσ και να ςυντονίςει τισ 

επιμζρουσ προςπάκειεσ, ϊςτε να επιτευχκεί βελτίωςθ και ανφψωςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ362. Το ςυμβοφλιο αυτό, όργανο ευρφτατθσ αντιπροςωπευτικότθτασ, 

εργάςτθκε κατά τρόπο ςυςτθματικό, μελζτθςε πολφπλευρα και αποτελεςματικά το 

γενικότερο εκπαιδευτικό πρόβλθμα τθσ χϊρασ και κατζλθξε ςε πολφτιμα 

ςυμπεράςματα, κάτι που ομολόγθςαν ακόμα κι εκείνοι που διαφωνοφςαν με τθν 

εκπαιδευτικι πολιτικι του Γ. Ραπανδρζου363. Τα πορίςματα των εργαςιϊν του 

Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Συμβουλίου, που αντιμετϊπιηαν όλα τα προβλιματα τθσ 

                                                 
358 ο.π. 
359 ο.π. 
360 Τερηισ, Ν. (1988). ς. 222 
361 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 63 
362 ο.π. 
363 Τερηισ, Ν. (1988). ς. 219-220 
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εκπαίδευςθσ, δεν πραγματοποιικθκαν ποτζ, προςζφεραν όμωσ τουλάχιςτον μια 

εκτενι μελζτθ των εκπαιδευτικϊν πραγμάτων364. 

Ώκθςθ, όμωσ, δόκθκε και ςτον τομζα των κρατικϊν υποτροφιϊν, και τότε 

και αργότερα, με τθν ίδρυςθ από τον ίδιο του Λδρφματοσ Κρατικϊν Υποτροφιϊν 

(Λ.Κ.Υ)365.  

Θ εκπαιδευτικι μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια του 1929 μπορεί να 

αναπαραςτακεί ςχθματικά όπωσ παρακάτω: 

 

 

Ρθγι: Μπουηάκθσ, Σ. (2006). 

                                                 
364 ο.π. 
365 ο.π. 
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Αποτίμθςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ  

 

Στθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1929 αποτυπϊνονται για πρϊτθ φορά 

μετά τθ ςφςταςθ του ελλθνικοφ κράτουσ οι νζεσ παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ για τθ 

Νζα Αγωγι. 

Θ ςθμαςία τθσ μεταρρφκμιςθσ αυτισ είναι μεγάλθ όχι μόνο γιατί 

αντιμετωπίηει με νζο πνεφμα και ςυνολικά τα επιμζρουσ προβλιματα τθσ 

εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα, αλλά και γιατί ςτθρίηεται πρωτίςτωσ ςτθ γνϊςθ τθσ 

ελλθνικισ κοινωνίασ και των αναγκϊν τθσ366. Για το λόγο αυτό, θ Γενικι Ειςθγθτικι 

Ζκκεςθ των νομοςχεδίων που κατακζτει προσ ψιφιςθ ςτθ βουλι ο Υπουργόσ 

Ραιδείασ Κ. Γόντικασ είναι αποκαλυπτικι ςτθ ςκιαγράφθςθ τθσ ψυχογραφίασ τθσ 

ελλθνικισ κοινωνίασ και ςυμβαίνει για πρϊτθ φορά ςτθν πολιτικι και εκπαιδευτικι 

ιςτορία τθσ Ελλάδασ367.  

Πμωσ θ ςπουδαιότθτα τθσ μεταρρφκμιςθσ του 1929 είναι μεγάλθ και για τθν 

ιςχυροποίθςθ και νομιμοποίθςθ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ ςτθν Ελλάδα, για το 

λόγο ότι αγκαλιάηει ζνα φάςμα κεμάτων, τα οποία αποτελοφν άμεςα ι ζμμεςα 

αντικείμενα ζρευνασ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και αποςκοποφν κυριολεκτικά 

ςτθν καλφτερθ εκπαίδευςθ και μόρφωςθ του παιδιοφ και ςτθν ζνταξι του ςτο 

κοινωνικό ςφνολο368. Τζτοια κζματα είναι θ οργάνωςθ των ςχολείων τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε εξάχρονο Δθμοτικό με 

υποχρεωτικι φοίτθςθ για ολόκλθρθ τθν ελλθνικι επικράτεια και εξάχρονο 

Γυμνάςιο με διακλάδωςθ των ςπουδϊν μετά τθ δεφτερθ τάξθ (κλαςικι, πρακτικι, 

γεωργικι κατεφκυνςθ), θ μζριμνα για τθν προςχολικι αγωγι, θ φροντίδα για τθν 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ και για τθν εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν, θ εκπαίδευςθ 

εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, θ μετεκπαίδευςθ 

των εκπαιδευτικϊν, θ λειτουργία Ρειραματικϊν ςχολείων ςτα Ρανεπιςτιμια 

Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ, θ μζριμνα για τθ διδαςκαλία τθσ φυςικισ αγωγισ, το 

ςφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ όλων των εκπαιδευτικϊν βακμίδων, θ ςυγγραφι 

νζων ςχολικϊν εγχειριδίων, θ ανζγερςθ πολλϊν νζων ςχολικϊν κτθρίων, θ ςφνταξθ 

                                                 
366 Αντωνίου, Χ. (2008). ς. 176 
367 ο.π. 
368 ο.π. 
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νζου προγράμματοσ για τα Γυμνάςια, θ πρόβλεψθ των προαιρετικϊν μακθμάτων, θ 

κακιζρωςθ των απογευμάτων ελεφκερθσ εργαςίασ, το δικαίωμα του ςυλλόγου 

κακθγθτϊν να αυξομειϊνει τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων369.  

Θ δθμιουργία του δευτζρου ςχολικοφ δικτφου (ανϊτερου παρκεναγωγείου, 

κατϊτερων επαγγελματικϊν ςχολείων), που αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ καινοτομία 

τθσ μεταρρφκμιςθσ, κα αντικαταςτιςει το μζχρι τϊρα μονοδιάςτατο του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, επιδιϊκοντασ ζτςι και τθ λφςθ του προβλιματοσ του 

υπερπλθκυςμοφ ςτα γυμνάςια370. Ρρόκειται εδϊ για μια ςαφι προςπάκεια 

επαναπροςδιοριςμοφ των ςτόχων του ςχολείου που δεν είναι πια αποκλειςτικά θ 

προετοιμαςία των μακθτϊν για τθ μεταπιδθςι τουσ από μια κατϊτερθ βακμίδα 

εκπαίδευςθσ ςε μια ανϊτερθ, αλλά θ προπαραςκευι τουσ για τθ ηωι371. Στθν 

ίδρυςθ των κατϊτερων επαγγελματικϊν ςχολείων οδθγεί θ «κυριάρχθςθ του 

αςτικοφ ορκολογικοφ πνεφματοσ»372.  

Θ αντικατάςταςθ τθσ παλιάσ διάρκρωςθσ των ςχολικϊν βακμίδων 

(δθμοτικοφ – ελλθνικοφ – γυμναςίου, 4+3+4), που αποτελοφςε βαυαρικό 

κατάλοιπο, με τθ νζα (δθμοτικό – γυμνάςιο, 6+6) καταργεί το Ελλθνικό ςχολείο373. Θ 

νζα αυτι δομι, πζρα από τθν αφξθςθ των ετϊν φοίτθςθσ ςτθν πρωτοβάκμια και 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κατά ζνα ζτοσ, επιμθκφνει τθ φοίτθςθ ςτο δθμοτικό 

ςχολείο κατά δφο ζτθ. «Ζχουμε τθ γνϊμθ πωσ και οι πιο δφςκολοι κα ομολογιςουν 

πωσ θ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ κα ζχει ευεργετικά αποτελζςματα για τθν 

εκπαίδευςθ και προπάντων για τθ δθμοτικι, αφοφ οι μακθτζσ κα φοιτοφν πια 

υποχρεωτικά ζξι χρόνια ςτο δθμοτικό ςχολείο», γράφει ο Τηουμελζασ το 1932374. Θ 

αφξθςθ των ετϊν φοίτθςθσ ςτο δθμοτικό ςχολείο, όπου προβλζπεται υποχρεωτικι 

φοίτθςθ, αποτελεί κετικι εξζλιξθ, γιατί με τον τρόπο αυτό θ καινοφργια διάρκρωςθ 

                                                 
369 Αντωνίου, Χ. (2008). ς. 176-177 
370 Μπουηάκθσ, Σ. (2006). ς. 101 
371 ο.π. 
372 ο.π. 
373 Μπουηάκθσ, Σ. (2006). ς. 102 
 
374 Τηουμελζασ, Σ. (1933). ς. 110 
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απευκφνεται περιςςότερο προσ τισ κατϊτερεσ κοινωνικζσ τάξεισ (φιλολαϊκότερθ 

δομι) και όχι προσ τισ μεςαίεσ και ανϊτερεσ, όπωσ θ παλιά375. 

Για πρϊτθ φορά ςτουσ ςκοποφσ του δθμοτικοφ ςχολείου δεν 

περιλαμβάνεται θ εκνικι και κρθςκευτικι διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν, αλλά θ 

«προπαραςκευι τουσ δια τθν ηωιν και θ παροχι εισ αυτοφσ των απαραιτιτων προσ 

μόρφωςιν χρθςτϊν πολιτϊν». Εδϊ διαφαίνεται ότι κυρίαρχο ςτοιχείο για τθν 

ποιότθτα των γνϊςεων είναι το ορκολογιςτικό πνεφμα, θ χρθςιμότθτα και θ 

λειτουργικότθτά τουσ (ςτόχοσ θ κοινωνικοποίθςθ, θ ενςωμάτωςθ, δθλαδι, των 

μακθτϊν ςτθν κοινωνικι και παραγωγικι διαδικαςία, μετά τθν εγχάραξθ ςε αυτοφσ 

τθσ κυρίαρχθσ ιδεολογίασ)376. 

Τθ ςτροφι τθσ εκπαίδευςθσ από τον κλαςικιςμό ςτθν κοινωνικοοικονομικι 

πραγματικότθτα, πζρα από τθν ίδρυςθ κατϊτερων επαγγελματικϊν ςχολείων, 

επιβεβαιϊνει τόςο θ ίδρυςθ πρακτικϊν λυκείων, όςο και το πρόγραμμα μακθμάτων 

του γυμναςίου. 

Σθμαντικζσ υπιρξαν επίςθσ και οι προςπάκειεσ για τθ ςυνεκπαίδευςθ των 

δφο φφλων, αφοφ ζτςι κα επιτυγχανόταν ομαλότερθ ψυχικι ανάπτυξθ μεταξφ 

αγοριϊν και κοριτςιϊν και φυςικά κα περιοριηόταν  το κόςτοσ λειτουργίασ 

ξεχωριςτϊν ςχολείων για κάκε φφλο, για τθν ίδρυςθ και λειτουργία ειδικϊν τάξεων 

ι ςχολείων για παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ ι προβλιματα υγείασ, κακϊσ και για τθν 

ίδρυςθ νυχτερινϊν ςχολείων για όςουσ δεν είχαν τθ δυνατότθτα φοίτθςθσ ςε 

θμεριςιο ςχολείο377. 

Θ παροχι ςτοιχειωδϊν γνϊςεων ιταν, ανάλογα με τισ τοπικζσ ανάγκεσ, ιταν 

ζνα ακόμθ ςτοιχείο που ζδειχνε το ενδιαφζρον τθσ πολιτείασ να μθν αφιςει το 

πνευματικό ςκοτάδι τουσ νζουσ ανκρϊπουσ, που κυρίωσ λόγω κοινωνικο-

οικονομικϊν δυςκολιϊν, ςτερικθκαν τθν γνϊςθ, αλλά και τθν προετοιμαςία τουσ 

για τθ ηωι, παρζχοντάσ τουσ επαρκείσ τεχνικο-επαγγελματικζσ γνϊςεισ, ϊςτε να 

μπορζςουν να αςκιςουν ζνα βιοποριςτικό επάγγελμα, ςυνδυαηόμενο επιπλζον και 

με τισ ανάγκεσ του ηωτικοφ τουσ χϊρου378. 

                                                 
375 ο.π. 
376 ο.π. 
377 Καραφφλλθσ, Α. (2002). ς. 109 
378 ο.π. 
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Ενδιαφζρουςα φαίνεται και θ προςπάκεια κακιζρωςθσ τθσ δθμοτικισ 

γλϊςςασ. Διακρίνεται μια αλλαγι ςτον τρόπο που κα μποροφςε να επιτευχκεί ο 

παραπάνω ςκοπόσ, αφοφ τθ φορά αυτι γίνεται προςπάκεια βιμα προσ βιμα, με 

τθν ειςαγωγι τθσ δθμοτικισ ςε όλο το δθμοτικό ςχολείο, κακϊσ και θ επόμενθ 

κίνθςθ, με το Διάταγμα τθσ 18/11/1931, ιταν θ ειςαγωγι τθσ ςτθ Μζςθ 

Εκπαίδευςθ, ωσ μάκθμα νζων ελλθνικϊν ςε όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου379. Το 

γλωςςικό πρόβλθμα ζχει από το 1922 και μετά τελείωσ διαφορετικι διάςταςθ από 

αυτιν που το κακορίηει το 1880380. Θ τομι ανάμεςα ςτουσ υπεραςπιςτζσ τθσ 

δθμοτικισ, οργανικοφσ διανοοφμενουσ – φορείσ τθσ αςτικισ ιδεολογίασ και ςτουσ 

παραδοςιακοφσ διανοοφμενουσ (κακαρευουςιάνουσ) δε λειτουργεί πια381. Θ μόνθ 

περίοδοσ ςτθν ιςτορία του γλωςςικοφ ηθτιματοσ που ιςχφει το ςχιμα: δθμοτικι-

πρόοδοσ/κακαρεφουςα-αντίδραςθ είναι θ περίοδοσ 1880-1922382. 

Θ μεταρρφκμιςθ του 1929, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, αποτελεί ςτθν 

ουςία επανάλθψθσ τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρυκμιςτικισ προςπάκειασ του 1913/17. 

Συγκρίνοντασ όμωσ τθ διάρκρωςθ των ςχολικϊν βακμίδων, όπωσ αυτζσ 

διαμορφϊνονται με τισ μεταρρυκμίςεισ του 1913 και 1929, πρζπει να επιςθμανκεί 

ότι θ διάρκρωςθ του 1913 είναι ςαφϊσ δθμοκρατικότερθ, γιατί διαςφαλίηει τθν 

οριηόντια και κάκετθ εκπαιδευτικι κινθτικότθτα383. Από το αςτικό ςχολείο υπιρχε 

δυνατότθτα διεξόδου και οριηόντια προσ το γυμνάςιο και κάκετα προσ τα 

Διδαςκαλεία, τισ ναυτικζσ και ανϊτερεσ τεχνικζσ επαγγελματικζσ ςχολζσ. Το 

ποιοτικό αυτό ςτοιχείο δεν χαρακτθρίηει τθ διάρκρωςθ του 1929. Μοναδικι 

διζξοδοσ από το ανϊτερο παρκεναγωγείο και τισ κατϊτερεσ επαγγελματικζσ ςχολζσ 

είναι θ αγορά εργαςίασ. Θ νζα, δθλαδι, διάρκρωςθ (1929) είναι ταξικότερθ ςε 

ςχζςθ με τθν παλιά (1913)384. Το λαϊκό ςχολείο, ςφμφωνα με τθν Α. Φραγουδάκθ, 

δεν επιτεφχκθκε385. Τα ποςοςτά του αναλφαβθτιςμοφ κα μείνουν, για μιςό ακόμα 

αιϊνα, 

                                                 
379 ο.π. 
380 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 66 
381 ο.π. 
382 ο.π. 
383 Μπουηάκθσ, Σ. (2006). ς. 101 
384 ο.π. 
385 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 149 
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Πμωσ θ μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια του 1929, ικανοποιϊντασ μια ςειρά 

αιτθμάτων, που εκκρεμοφςαν από το 1899 και το 1913, βάηει τα κεμζλια του 

αςτικοφ ςχολείου και ςθμειϊνει μια ςθμαντικι κετικι εξζλιξθ, αφοφ το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν απευκφνεται πια ςτθ μζςθ και ανϊτερθ κοινωνικι τάξθ 

αλλά ςτισ κατϊτερεσ, που κα ζπαιρναν περιςςότερθ μόρφωςθ ςτο δθμοτικό 

ςχολείο386. Ο Γ. Ραπανδρζου κα μιλιςει για λαϊκι Ραιδεία και λαϊκι δθμοκρατία, 

κεωρϊντασ, ζτςι, τθν εδραίωςθ τθσ αςτικισ κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ ωσ 

προχπόκεςθ για τθ λειτουργία του αςτικοφ ςχολείου387. 

Και θ μεταρρφκμιςθ του 1929, μια μεταρρφκμιςθ που άγγιξε περιςςότερο τα 

εξωτερικά (οργάνωςθ – διοίκθςθ) και ελάχιςτα τα εςωτερικά (προγράμματα – 

μζκοδοι) χαρακτθριςτικά τθσ εκπαίδευςθσ, κα ζχει τθν τφχθ των προθγοφμενων 

ανακαινιςτικϊν προςπακειϊν, κα αναςταλεί388. Στον τομζα των ςχολικϊν κτθρίων 

κα αρχίςει, αλλά δε κα ολοκλθρωκεί, θ ανζγερςθ 145 διδακτθρίων, ενϊ άλλα 1.200 

κα μείνουν θμιτελι389. Τα 9/10 των παιδιϊν δε κα μπορζςουν να ςυνεχίςουν τθ 

μόρφωςι τουσ πζρα από το δθμοτικό και τα κατϊτερα επαγγελματικά ςχολεία κα 

μείνουν ςτα χαρτιά390.  

Οι πολιτικζσ αλλαγζσ που επιλκαν είχαν ςαν πρϊτο κφμα τθν εκπαιδευτικι 

προςπάκεια του 1929391. Ρριν ακόμθ ςυμπλθρωκεί δεκαετία από τθν κακιζρωςι 

τθσ, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ανατρζπεται από τθν κυβζρνθςθ του Λ. Μεταξά δια 

του αναγκαςτικοφ νόμου 770 του 1937392. Κα περάςει πολφσ χρόνοσ μετά τθν εν 

λόγω μεταρρφκμιςθ, με τθν οποία κλείνει «ζνασ κφκλοσ αδιάκοπων προςπακειϊν» 

και, ίςωσ, «άγονων αγϊνων», για να επιχειρθκεί μια νζα μεταρρυκμιςτικι 

παρζμβαςθ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ393. 

                                                                                                                                            

 
386 Μπουηάκθσ, Σ. (2006). ς. 103 
387 ο.π. 
388 Μπουηάκθσ, Σ. (2006). ς. 104 
389 Μπουηάκθσ, Σ. (2006) ς. 105 
 
390 ο.π. 
 
391 Καραφφλλθσ, Α. (2002) ς. 108 
392 Δθμαράσ, Α. (1965). ς. 45 
393 Μπουηάκθσ, Σ. (2006) ς. 105   
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Αντιδράςεισ που προκάλεςε θ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1929  

 

 Ππωσ ιταν αναμενόμενο, θ μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια του 1929 ςτον 

χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ προκάλεςε αντιδράςεισ, οι οποίεσ προιλκαν, κυρίωσ, από 

τουσ ίδιουσ κφκλουσ που αντιδροφςαν και ςτισ προθγοφμενεσ εκπαιδευτικζσ 

μεταρρυκμίςεισ. 

 H «αντίδραςθ», κατά τον Σ. Μπουρνάηο, είναι μια αςαφισ και ςκοτεινι, με 

τθ διπλι ςθμαςία του όρου, ζννοια, ενϊ θ ανκεκτικότθτά τθσ και θ ματαίωςθ των 

μεταρρυκμιςτικϊν προςπακειϊν αντιμετωπίηονται, πολλζσ φορζσ, ωσ ερμθνευτικό 

παράδοξο, ςαν κάποιοσ ανεξιγθτοσ αναχρονιςμόσ394. Κάτω από τον τίτλο 

«αντίδραςθ και αντιδράςεισ ςτισ μεταρρυκμίςεισ» μποροφμε να διακρίνουμε δφο 

επιμζρουσ δυνάμεισ που ςυγκλίνουν ςτο ίδιο ςθμείο395. Αφενόσ, τισ αντιςτάςεισ 

ςτουσ νεωτεριςμοφσ, τθν αντοχι των παραδοςιακϊν δομϊν, τισ αδράνειεσ ςτον 

χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και, αφετζρου, τισ ςυντθρθτικζσ ιδεολογικζσ αντιλιψεισ ςτθν 

περιοχι τθσ παιδείασ και τθσ ιδεολογίασ γενικότερα396. Οι αδράνειεσ και οι 

αντιςτάςεισ κα αποτελζςουν ςυχνά το πρόςφορο ζδαφοσ πάνω ςτο οποίο κα 

ςτθριχκοφν οι εκπρόςωποι τθσ ςυντθρθτικισ ιδεολογίασ, οι οποίοι και κα 

αναλάβουν να τισ εκφράςουν, να τισ ςυγκροτιςουν, να τισ εκπροςωπιςουν397. 

 Θ Φιλοςοφικι Σχολι Ακθνϊν υπζβαλε υπόμνθμα προσ τθν κυβζρνθςθ, με το 

οποίο ςυμφϊνθςε κα θ Σφγκλθτοσ του Ρανεπιςτθμίου, αναφζροντασ πωσ τα 

νομοςχζδια του 1929 και τα μζτρα που λαμβάνονταν για τθν εκπαίδευςθ ιταν 

«πορίςματα βεβιαςμζνθσ εργαςίασ ι προϊόντα μελζτθσ ολίγων ατόμων» και 

διαμαρτυρικθκε γιατί δεν προςκλικθκαν εκπρόςωποί τθσ να εκφζρουν τθ γνϊμθ 

τουσ για τισ αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ398. Επίςθσ, ηιτθςε από τθν κυβζρνθςθ «να 

μθν επιδείξθ ςπουδιν προσ εψιφιςιν και άμεςον γενικιν εφαρμογιν των υπ’ αυτισ 

                                                 
394 Μπουρνάηοσ, Σ. (2004). Στα πρακτικά του ςυνεδρίου: «Θ εκπαιδευτικι πολιτικι 
ςτα χρόνια του Ελευκζριου Βενιηζλου». 
395 ο.π. 
396 ο.π. 
397 ο.π. 
398 Καραφφλλθσ, Α. (2002) ς. 109 
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προτεινομζνων εκπαιδευτικϊν μζτρων», αλλά να παράςχει τον απαιτοφμενο χρόνο 

για να γίνει μια ευρεία ςυηιτθςθ399. 

 Με τθν αντίδραςθ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ κα ςυνταχκοφν και τα 

ςυνεργαηόμενα ςωματεία υποβάλλοντασ με τθ ςειρά τουσ υπόμνθμα προσ τα 

Νομοκετικά Σϊματα επιςθμαίνοντασ τισ προςπάκειεσ των «κομμουνιηόντων» να 

υπονομεφςουν τα κεμζλια του αςτικοφ κράτουσ και ηιτθςαν «τθν οριςτικιν 

εκκακάριςιν από των κομμουνιηόντων, ζςτω και εν κρυπτϊ, υπαλλιλων και δθ 

εκπαιδευτικϊν.»400 Απαίτθςαν από τθν κυβζρνθςθ να ιδρφςει ανϊτατο 

εκπαιδευτικό ςυμβοφλιο, με μζλθ του τον Υπουργό Ραιδείασ, τον αρχιεπίςκοπο, 

αντιπροςϊπουσ τθσ Φιλοςοφικισ και Φυςικομακθματικισ ςχολισ, ανϊτερουσ 

εκπαιδευτικοφσ λειτουργοφσ, κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Φιλοςοφικισ, με αρμοδιότθτα 

τθν εποπτεία και κατεφκυνςθ τθσ εκπαίδευςθσ, τον καταρτιςμό των ςχολικϊν 

προγραμμάτων και τον ζλεγχο των ςχολικϊν βιβλίων401. Ηθτικθκε επίςθσ θ 

κατάργθςθ των μεικτϊν ςχολείων, ωσ προϊόντων του μποςελβίκικου ςυςτιματοσ, θ 

κατάργθςθ τθσ «μαλλιαρισ γλϊςςθσ, ιτισ είναι θ γλϊςςα των κομμουνιςτικϊν 

εντφπων», θ απομάκρυνςθ όςων διαδίδουν κομμουνιςτικζσ κεωρίεσ και τθ 

δθμοτικι γλϊςςα κακϊσ και τθν αποβολι όλων των αριςτεριηόντων φοιτθτϊν από 

τα Ρανεπιςτιμια402. 

 Διαφαίνεται ξεκάκαρα ότι θ τακτικι καταπολζμθςθσ νομοςχεδίων που 

προιγαγαν το νζο πνεφμα τθσ εκπαίδευςθσ παρζμεινε θ ίδια403. Θ επιρροι τθσ 

Φιλοςοφικισ Σχολισ και τθσ ελλαδικισ Εκκλθςίασ ςτο παραπάνω υπόμνθμα είναι 

εμφανισ, ενϊ επιςτρατεφτθκε και πάλι ο κίνδυνοσ από τον κομμουνιςμό, όπωσ 

ζγινε και με τα νομοςχζδια του 1917404. 

 Από μια εντελϊσ διαφορετικι οπτικι γωνία κα αςκιςει κριτικι ςτα 

νομοςχζδια του 1929 ο Δ. Γλθνόσ που αυτι τθ φορά, δε κα είναι, όπωσ ςτο 

παρελκόν (1913-17), μαηί με το Δελμοφηο πρωταγωνιςτζσ τθσ μεταρρφκμιςθσ405. Ο 

                                                 
399 Καραφφλλθσ, Α. (2002) ς. 109-110. 
400 Καραφφλλθσ, Α. (2002) ς. 110 
401 ο.π. 
402 ο.π. 
403 ο.π. 
404 ο.π. 
405 Μπουηάκθσ, Σ. (2006). ς. 103 
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Γλθνόσ κα κριτικάρει τα νομοςχζδια του 1929 μζςα από τισ ςτιλεσ τθσ εφθμερίδασ 

«Ακρόπολισ» με μια ςειρά από 13 άρκρα που κα δθμοςιευκοφν από 9-21 Λουνίου 

1929. Θ κριτικι του Γλθνοφ κα είναι αρκετά ζντονθ. Κα μιλιςει για «νζα παράςταςθ 

τθσ παλιάσ κωμωδίασ», για «ιλαροτραγωδία» και «εμπαιγμό του λαοφ από τουσ 

εκλεκτοφσ του»406. Κα υπογραμμίςει ότι το επιτακτικό πρόβλθμα τθσ ελλθνικισ 

εκπαίδευςθσ είναι θ μόρφωςθ του εργάτθ, του αγρότθ, του τεχνίτθ και θ «εντατικι 

οργάνωςθ τθσ ελλθνικισ παραγωγικισ εργαςίασ»407. Ο Γλθνόσ κα ηθτιςει τθν 

επζκταςθ του δθμοτικοφ ςχολείο ςε όλθ τθ χϊρα και τθ ςτελζχωςι του με 

διδακτικό προςωπικό (θ αναλογία δαςκάλου – μακθτϊν το ζτοσ τθσ μεταρρφκμιςθσ 

είναι, ςφμφωνα με τον ίδιο, 1:50), γιατί χωρίσ αυτό πιςτεφει ότι δεν μποροφμε να 

μιλάμε για λαϊκό ςχολείο408. Σχετικά με τθ ςτροφι τθσ παιδείασ μασ ςε πρακτικι 

κατεφκυνςθ κα γράψει: «Θ πρακτικοποίθςθ τθσ Ραιδείασ μασ είναι ςτο ςφνολό τθσ 

ζνα παραμυκάκι. Υπονοείται. Ρουκενά δεν πραγματϊνεται». Το τελικό 

ςυμπζραςμα του Γλθνοφ για  τα νομοςχζδια είναι πωσ αυτά «ό,τι περιζχουν καλό 

δεν είναι νζο, ό,τι περιζχουν νζο δεν είναι καλό»409. Θ διαφοροποίθςθ του Γλθνοφ 

από τθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1929 επιβεβαιϊνει και τθ «διάςπαςθ τθσ 

ενότθτασ των διανοουμζνων πάνω ςτο πρόβλθμα τθσ παιδείασ γενικά», ζνασ 

διχαςμόσ που είχε ξεκινιςει λίγα χρόνια νωρίτερα και «επιςθμοποιικθκε» με τθ 

διάςπαςθ του Εκπαιδευτικοφ Ομίλου410. 

 Σφμφωνα με τθν Α. Φραγκουδάκθ, το εκνικό αίτθμα τθσ γλωςςικισ και 

εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ πολιτικοποιικθκε. Δθλαδι, ενϊ θ επιτυχία του 

εξυπθρετοφςε αυτονόθτα το εκνικό ςυμφζρον κι επομζνωσ ζπρεπε φυςικά να γίνει 

αποδεκτό, ταυτίςτθκε με ςυμφζροντα πολιτικά, ςυμφζροντα κομματικά και ζγινε 

αντικείμενο πολιτικισ διαμάχθσ411. Αν δεν είχε πάρει αυτι τθν πολιτικι διάςταςθ, 

δε κα υπιρχε λόγοσ να καταςτραφεί θ μεταρρφκμιςθ412. Θ προςχϊρθςθ του Γλθνοφ 

ςτθν κομμουνιςτικι ιδεολογία βοικθςε τθν αντίδραςθ γιατί ζδωςε ιςχυρά όπλα 

                                                 
406 Μπουηάκθσ, Σ. (2006) ς. 103-104 
407 Μπουηάκθσ, Σ. (2006) ς. 104 
 
408 ο.π. 
409 ο.π. 
410 Καραφφλλθσ, Α. (2002). ς. 111 
411 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 84-85 
412 ο.π. 
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ςτο προπαγανδιςτικό ψεφδοσ που ταφτιηε τον κομμουνιςμό με τον εκπαιδευτικό 

δθμοτικιςμό413. Αν τθ δεκαετία του 1910 κυριαρχεί το ηιτθμα τθσ γλϊςςασ και 

βαςικόσ αντίπαλοσ είναι ο «μαλλιαριςμόσ», τθν τρίτθ δεκαετία του αιϊνα ςτα 

επιχειριματα εναντίον των μεταρρυκμίςεων κα προςτεκεί ζνα νζο, το οποίο πολφ 

γριγορα, κα καταςκευαςτεί πρωτεφον: θ ταφτιςθ κομμουνιςμοφ και δθμοτικιςμοφ 

και θ αναγωγι κάκε μεταρρυκμιςτικισ προςπάκειασ ςτον «ερυκρό κίνδυνο»414. 

Το ότι θ αντίςταςθ ςτισ μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ, ιδιαίτερα ςε εκείνεσ 

που ςτόχευαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ τεχνικοεπαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, ιταν πολφ 

μεγάλθ, επιβεβαιϊνεται και από τθν παρακάτω διλωςθ του Ε. Βενιηζλου ςτο 

Εκπαιδευτικό Συμβοφλιο415: «Κα καταργιςω 80 γυμνάςια, ακόμθ κι αν με 

ανατρζψουν». Ο Βενιηζλοσ δε κα προλάβει να καταργιςει 80 γυμνάςια για να 

ιδρφςει ςτθ κζςθ τουσ τεχνικζσ – επαγγελματικζσ ςχολζσ. Το 1932 κα παραιτθκεί 

και θ ςυντθρθτικι μερίδα τθσ αςτικισ τάξθσ που κα αναλάβει τθν εξουςία κα 

ανακόψει τθ μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια του 1929416. 

                                                 
413 ο.π. 
414 Μπουρνάηοσ, Σ. (2004). Στα πρακτικά του ςυνεδρίου: «Θ εκπαιδευτικι πολιτικι 
ςτα χρόνια του Ελευκζριου Βενιηζλου». 
415 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 84-85 
416 ο.π. 
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Η αντίδραςθ ςτθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1929 από τθν εφθμερίδα 

«Ακρόπολισ» 

 

Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, ο Τφποσ διανφει μια περίοδο αλλαγϊν, εξελίξεων 

και ακμισ. Θ πρϊτθ δεκαετία του αιϊνα χαρακτθρίηεται ωσ «χρυςι εποχι» των 

εφθμερίδων417. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ, οι εφθμερίδεσ 

διαδραματίηουν ςθμαντικότατο ρόλο ςτον εκνικό και κοινωνικό βίο418. 

Γενικά χαρακτθριςτικά είναι: θ ραγδαία εξζλιξθ των τεχνικϊν μζςων, θ 

βελτίωςθ ςτθν εμφάνιςθ και ςτθν φλθ και θ ενίςχυςθ του επιχειρθματικοφ 

χαρακτιρα των φορζων του Τφπου419.  

Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1880, θ ζκδοςθ τθσ Ακροπόλεωσ διαμορφϊνει 

νζα δεδομζνα ςτον τομζα τθσ δθμοςιογραφίασ. Ο καινοτόμοσ και νεωτεριςτισ 

Βλάςθσ Γαβριθλίδθσ ειςάγει για πρϊτθ φορά τισ ανταποκρίςεισ, τισ αποςτολζσ 

ειδικϊν απεςταλμζνων ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, κακϊσ και το ρεπορτάη420. 

Για τθν εφθμερίδα που ειςιγαγε ζνα νζο τφπο δθμοςιογραφίασ και 

επεδίωξε να διαμορφϊςει μια κριτικι κοινι γνϊμθ, θ ςτράτευςθ ενόσ πολιτικοφ δεν 

ιταν ποτζ ςτακερι421. Ειςθγικθκε το καλοκαίρι του 1909 τθν «ειρθνικι 

επανάςταςθ» και αντιμετϊπιςε κετικά τον Ε. Βενιηζλο, παρ’ όλουσ τουσ φόβουσ που 

εξζφραςε για τθ «μεςςιολατρεία» τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ422. Το 1913 κατζκρινε 

τουσ ςυνεργάτεσ του και εξζφραςε αμφιβολίεσ για το αν θ πολιτικι του 

εξυπθρετοφςε τα εκνικά ςυμφζροντα423. Στισ ςυνκικεσ παραταξικοποίθςθσ του 

Τφπου, κατά τθν περίοδο του εκνικοφ διχαςμοφ, διατφπωςε φιλομοναρχικζσ κζςεισ, 

ενϊ από το 1919, ζκανε φιλοβενιηελικι ςτροφι και υποςτιριξε κερμά τον Βενιηζλο 

                                                 
417 Μπάλτα, Ν., Ραπαδθμθτρίου, Δ. (1993). ς. 81 
418 ο.π. ς. 82 
419 ο.π. ς. 81 
420 Μπάλτα, Ν. (2002). Στο ςυνζδριο: «Ο ελλθνικόσ τφποσ από το 1784 ζωσ ςιμερα 
ιςτορικζσ και κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ» 
421 Δροφλια, Λ. Κουτςοπανάγου, Γ. (2008). ς. 158-159 
422 ο.π. 
423 ο.π. 
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το 1920424. Αντιβενιηελικι ςτάςθ όμωσ κρατάει από τθν επανζκδοςι τθσ το 1929, 

παρά τθν αντίκετθ αρχικι διακιρυξθ και ςτάςθ τθσ425.  

 

   

Σεκμιρια 

 

Το ζντυπο που εξετάηουμε ιταν ζνα ζντυπο κακθμερινισ κυκλοφορίασ, 

ποικίλθσ φλθσ με ζμφαςθ κυρίωσ ςτισ πολιτικζσ ειδιςεισ και ςτα κοινωνικά 

ηθτιματα, όπωσ ιταν το «ςταφιδικό», το «προςφυγικό» κ.ά. Ωςτόςο, τα τζςςερα 

χρόνια που μελετιςαμε, διαπιςτϊκθκε ότι άγγιηε ςυχνά, μζςω των δθμοςιευμάτων, 

και μάλιςτα αφιερϊνοντασ αρκετό χϊρο κάποιεσ φορζσ, και τα εκπαιδευτικά 

κζματα τθσ χϊρασ, ειδικά, όταν γινόταν θ κατάκεςθ των νομοςχεδίων για τθν 

εκπαίδευςθ ςτθ Βουλι.  

Κατά τθν προςπζλαςθ των φφλλων του εντφπου, παρατθρικθκαν τα εξισ για 

τα δθμοςιεφματα που αφοροφςαν ςτθν επιχειροφμενθ εκπαιδευτικι 

μεταρρφκμιςθ: 

α) Ρολλζσ φορζσ, τα δθμοςιεφματα αυτά δεν υπογράφονται από κάποιον 

δθμοςιογράφο και είναι ειδθςεογραφικοφ χαρακτιρα. Δθλαδι, παρακζτουν το 

γεγονόσ, τισ δθλϊςεισ των εμπλεκόμενων κ.λπ., χωρίσ να γίνεται κάποιο ςχόλιο από 

τθν ίδια εφθμερίδα.   

β) Από τα δθμοςιεφματα που είναι ςχολιαςτικά υπογράφονται εκείνα του 

Δθμιτρθ Γλθνοφ και ελάχιςτα ακόμα, ςτα οποία κα γίνει εκτενισ αναφορά, ενϊ 

αρκετά δε φζρουν κάποια υπογραφι. 

γ) Στθν περίπτωςθ των ςχολιαςτικϊν δθμοςιευμάτων, θ κζςθ που 

υποςτθρίηεται φαίνεται πάντα ξεκάκαρα ιδθ από τον τίτλο του κειμζνου, που, ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ, είναι ιδιαιτζρωσ καυςτικόσ. 

Θ διάκριςθ των δθμοςιευμάτων ςε ειδθςεογραφικά και ςχολιαςτικά 

υποςτθρίηεται και από το κεωρθτικό μασ πλαίςιο. 

Στθν εργαςία κα αναλυκεί το περιεχόμενο μόνο των ςχολιαςτικϊν 

δθμοςιευμάτων, αλλά, κρίνεται ςκόπιμο, να κάνουμε μια αναφορά και ςε αυτά που 

                                                 
424 ο.π. 
425 ο.π. 
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ιταν ειδθςεογραφικοφ χαρακτιρα, για να γίνει ζτςι περιςςότερο αντιλθπτι θ κζςθ 

τθσ εφθμερίδασ απζναντι ςτα εκπαιδευτικά κζματα γενικά. Ππου γίνεται ςτθν 

εργαςία μασ αναφορά ςτουσ τίτλουσ και ςτα περιεχόμενα των δθμοςιευμάτων, ζχει 

διατθρθκεί θ ορκογραφία του πρωτότυπου κειμζνου. 

 

Δθμοςιεφματα για τθν παιδεία ειδθςεογραφικοφ χαρακτιρα 

 

Αυτοφ του είδουσ τα δθμοςιεφματα δεν λείπουν από τθν εφθμερίδα 

ολόκλθρθ τθν τετραετία που μελετικθκε, καλφπτοντασ μεγαλφτερο ι μικρότερο 

χϊρο, αναλόγωσ τθν περίπτωςθ κάκε φορά.  

Τα βαςικότερα ζφεραν τουσ εξισ τίτλουσ: 

«Αι κυριότεραι διατάξεισ του καταρτιςκζντοσ διατάγματοσ περί εξετάςεων 

μακθτϊν των ςχολείων»426  

«Τα νομοκετικά μζτρα τθσ κυβερνιςεωσ δια τθν εξυγίανςιν του 

εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ – Ρϊσ ρυκμίηονται τα τθσ δθμοτικισ και μζςθσ 

εκπαιδεφςεωσ»427  

«Αι χκεςιναί φοιτθτικαί ςκθναί – Αφορμι ο χιονοπόλεμοσ»428  

«Μεταβολαί εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν – Θ διαβάκμιςισ των 

δθμοδιδαςκάλων»429 (Αναφζρεται ςτα διάταγμα του υπουργείου για τισ προαγωγζσ 

και τισ μετακζςεισ των δαςκάλων) 

«Ρϊσ ρυκμίηονται τα του πολυτεχνείου – το ψθφιςκζν υπό τθσ βουλισ 

νομοςχζδιον, ωσ ετροποποιικθ – ειςιτιριοι εξετάςεισ, φοίτθςισ, δίδακτρα, 

νοςιλεια κλπ» 430 

«Τα κατατεκζντα χκεσ εισ τθν Βουλιν νομοςχζδια των Υπουργείων Ραιδείασ, 

Στρατιωτικϊν και εςωτερικϊν»431 (Αναφζρονται και αποςπάςματα τθσ ομιλίασ ςτθ 

Βουλι του Υπουργοφ Ραιδείασ Κ. Γόντικα) 

                                                 
426Εφθμ. Ακρόπολισ, 30 Λανουαρίου 1929 
427 Εφθμ. Ακρόπολισ, 4 Φεβρουαρίου 1929 
428 Εφθμ. Ακρόπολισ, 5 Φεβρουαρίου 1929 
429 Εφθμ. Ακρόπολισ, 6 Φεβρουαρίου 1929 
 
430 Εφθμ. Ακρόπολισ, 15 Φεβρουαρίου 1929 
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«Δια τθν ανζγερςιν ςχολικϊν κτιρίων»432 (Ανακοίνωςθ Κ. Γόντικα) 

«Το εκπαιδευτικόν πρόγραμμα τθσ κυβερνιςεωσ – Δθλϊςεισ του κ. 

Ραπανδρζου εν Μιτυλινθ»433  

«Οι πρόςφυγεσ δθμοδιδάςκαλοι»434 

«Θ ειςθγθτικι ζκκεςισ του νομοςχεδίου περί ανεγζρςεωσ ςχολικϊν 

κτιρίων»435 

«Θ ομοςπονδία των λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ δια τθν 

μεταρρφκμιςιν»436 

«Το ςυνζδριον των διευκυντϊν των Διδαςκαλείων»437 

«Αι εργαςίαι του ςυνεδρίου των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν 

διδαςκαλείων– Θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ τθ δθμοτικισ εκπαιδεφςεωσ»438 

«Ζλθξαν αι εργαςίαι του εκπαιδευτικοφ ςυνεδρίου – Το πρόγραμμα του 

Διδαςκαλείου Νθπιαγωγϊν»439 

«Ιρχιςαν χκεσ αι εργαςίαι του Γϋ Ραιδαγωγικοφ Συνεδρίου – Ο λόγοσ του 

Υπουργοφ Ραιδείασ κ. Ραπανδρζου»440 

«Αι εργαςίαι του ςυνεδρίου των επικεωρθτϊν Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ – Το 

πρόγραμμα των εξατάξιων Γυμναςίων»441 

«Αι εργαςίαι του παιδαγωγικοφ ςυνεδρίου – Ρεριοριςμόσ των μακθμάτων 

του Γυμναςίου – Δθλϊςεισ του Υπουργοφ τθσ Ραιδείασ κ. Ραπανδρζου»442 

                                                                                                                                            
431 Εφθμ. Ακρόπολισ, 3 Απριλίου 1929 
 
432 Εφθμ. Ακρόπολισ, 23 Φεβρουαρίου 1929 
 
433 Εφθμ. Ακρόπολισ, 28 Λουλίου 1929 
434 Εφθμ. Ακρόπολισ, 5 Μαρτίου 1929 
 
435 Εφθμ. Ακρόπολισ, 22 Μαρτίου 1929 
 
436 Εφθμ. Ακρόπολισ, 27 Μαρτίου 1929 
 
437 Εφθμ. Ακρόπολισ, 11 Σεπτεμβρίου 1930 
 
438 Εφθμ. Ακρόπολισ, 12 Σεπτεμβρίου 1930 
439 Εφθμ. Ακρόπολισ, 14 Σεπτεμβρίου 1930 
440 Εφθμ. Ακρόπολισ, 16 Σεπτεμβρίου 1930 
441 Εφθμ. Ακρόπολισ, 17 Σεπτεμβρίου 1930 
442 Εφθμ. Ακρόπολισ, 18 Σεπτεμβρίου 1930 
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«Αι εργαςίαι του ςυνεδρίου των επικεωρθτϊν μζςθσ εκπαιδεφςεωσ – Θ 

διαρρφκμιςισ του διδακτθριακοφ ηθτιματοσ»443 

«Μζτρα δια τουσ μακθτάσ των καταργθκζντων ξζνων ςχολϊν»444 

«Αι εργαςίαι του παιδαγωγικοφ ςυνεδρίου – Συμπεράςματα»445 

«Αι εργαςίαι του παιδαγωγικοφ ςυνεδρίου των επικεωρθτϊν δθμοτικισ 

εκπαιδεφςεωσ – Το πρόγραμμα του δθμοτικοφ ςχολείου»446 

«Αι εργαςίαι του ςυνεδρίου των επικεωρθτϊν Δθμόςιασ Εκπαιδεφςεωσ – Θ 

μετεκπαίδευςισ των διδαςκάλων»447 

«Αι εργαςίαι του ςυνεδρίου των επικεωρθτϊν τθσ Δθμ. Εκπαιδεφςεωσ – Θ 

μικτι φοίτθςισ εισ τα ςχολεία»448 

«Το χκεςινόν διάβθμα δια τασ ξζνασ ςχολάσ – Αυςτθραί δθλϊςεισ του 

Υπουργοφ τθσ Ραιδεία κ. Ραπανδρζου – Απεφαςίςκθ θ οργάνωςισ μακθτικϊν 

ςυςςιτίων»449 

«Δθμοδιδάςκαλοι εισ τα γεωργικά φροντιςτιρια – Το καταρτιςκζν 

διάταγμα»450 

«Ζλθξαν αι εργαςίαι του παιδαγωγικοφ ςυνεδρίου – Το ςφςτθμα 

διδαςκαλίασ»451 

«Θ μελζτθ του ηθτιματοσ περί ανεγζρςεωσ των ςχολικϊν κτιρίων – Μδρυςισ 

νζων δθμοτικϊν ςχολείων»452 

«Υπόμνθμα τθσ ομοςπονδίασ δθμοδιδαςκάλων προσ τθν κυβζρνθςιν»453 

«Ρροαγωγαί και μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν τθσ μζςθσ και 

δθμοτικισ εκπαιδεφςεωσ»454 

                                                 
443 Εφθμ. Ακρόπολισ, 19 Σεπτεμβρίου 1930 
444 Εφθμ. Ακρόπολισ, 19 Σεπτεμβρίου 1930 
445 Εφθμ. Ακρόπολισ, 20 Σεπτεμβρίου 1930 
446 Εφθμ. Ακρόπολισ, 3 Σεπτεμβρίου 1930 
447 Εφθμ. Ακρόπολισ, 5 Σεπτεμβρίου 1930 
448 Εφθμ. Ακρόπολισ, 6 Σεπτεμβρίου 1930 
449 Εφθμ. Ακρόπολισ, 20 Σεπτεμβρίου 1930 
450 Εφθμ. Ακρόπολισ, 20 Σεπτεμβρίου 1930 
451 Εφθμ. Ακρόπολισ, 14 Σεπτεμβρίου 1930 
452 Εφθμ. Ακρόπολισ, 26 Σεπτεμβρίου 1930 
453 Εφθμ. Ακρόπολισ, 14 Οκτωβρίου 1930 
454 Εφθμ. Ακρόπολισ, 7 Σεπτεμβρίου 1930 



 98 

«Αι εργαςίαι του ςυνεδρίου προσ προςταςίαν τθσ μθτρότθτοσ – Θ 

ςυνεκπαίδευςισ μακθτϊν και μακθτριϊν»455 

«Δια τον Υπουργόν τθσ Ραιδείασ αναφορά γονζωσ»456 

«Οι απολυκζντεσ κακθγθταί των κεωρθτικϊν μακθμάτων»457 

«Οι λειτουργοί τθσ Δθμοτικισ Εκπαιδεφςεωσ ςυνεδριάηουν εισ το ςτάδιον 

των Δελφϊν»458 

«Θ ςφμβαςισ δια τα ςχολικά κτίρια – Δθλϊςεισ του κ. Υπουργοφ τθσ 

Ρρόνοιασ – Ρϊσ κα εφαρμοςκι – Τα άλλα ηθτιματα» 459 

«Ρλιρθσ ο πίναξ των προακτζων λειτουργϊν τθσ Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ»460 

«Ρλιρθσ ο πίναξ των μετατικζμενων λειτουργϊν τθσ Μζςθσ 

Εκπαιδεφςεωσ»461 

Γίνεται αντιλθπτό ότι θ εφθμερίδα, που μελετάμε, προςζγγιηε πολφ ςυχνά τα 

εκπαιδευτικά κζματα ωσ ειδιςεισ, προβάλλοντασ, ιδιαιτζρωσ, ό,τι αφοροφςε ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ: δθμοςιεφματα για τισ υπθρεςιακζσ τουσ μεταβολζσ, εκπαιδευτικά 

ςυνζδρια κλπ. Ζνα ςθμείο που αξίηει να τονίηουμε είναι πωσ, ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, το ζντυπο φιλοξενοφςε ακόμα και απόψεισ για τα εκπαιδευτικά 

ηθτιματα γονιϊν ι φοιτθτϊν.  

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το δθμοςίευμα, που ιταν άρκρο του 

Γ. Γραμματζα του Συνδζςμου Φοιτθτϊν Νομικισ Σχολισ Γ. Αλεξιάδθ,  με τίτλο: «Οι 

φοιτθταί και αι μεταρρυκμίςεισ – Αι απόψεισ του φοιτθτικοφ κόςμου δια τα 

φοιτθτικά ηθτιματα – Το υπόμνθμα των φοιτθτικϊν οργανϊςεων». Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ, δεν ζχουμε ςχόλιο τθσ ίδιασ τθσ εφθμερίδασ, αλλά, από τθ ςτιγμι που 

το ανζδειξε, οφείλουμε να αναφερκοφμε ςε αυτό αναλυτικότερα, αφοφ κα 

μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι με τθν ανάδειξι του φαίνεται και θ ςτάςθ του ίδιου 

του εντφπου. Στο εν λόγω άρκρο ζχουμε τθν ζκφραςθ οριςμζνων παραπόνων από 

τουσ φοιτθτζσ απζναντι ςτο κράτοσ. Ριο αναλυτικά υποςτιριηαν ότι: «Το επίςθμον 

                                                 
455 Εφθμ. Ακρόπολισ, 24 Οκτωβρίου 1930 
456 Εφθμ. Ακρόπολισ, 28 Οκτωβρίου 1930 
457 Εφθμ. Ακρόπολισ, 28 Νοεμβρίου 1930 
458 Εφθμ. Ακρόπολισ, 21 Σεπτεμβρίου 1931 
459 Εφθμ. Ακρόπολισ, 30 Μαΐου 1930 
460 Εφθμ. Ακρόπολισ, 2 Αυγοφςτου 1932 
461 Εφθμ. Ακρόπολισ, 10 Αυγοφςτου 1932 
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κράτοσ όχι μόνον δεν επζδειξεν υπερβάλλουςαν, ωσ νομίηεται, ςτοργιν δια τθν 

τάξιν των φοιτθτϊν, αλλ’ απ’ εναντίασ μζχρι ςιμερον τουλάχιςτον ουδζποτε 

κατεδζχκθ να ακοφςθ τασ φοιτθτικάσ απόψεισ και πολφ περιςςότερον να 

ςυνεργαςκι με τουσ  φοιτθτάσ δια τθν επίλυςιν των διαφόρων ηθτθμάτων του 

Ρανεπιςτθμίου. Απ’ εναντίασ θ μόνθ επαφι μζχρι ςιμερον κράτουσ και φοιτθτϊν 

υπιρξεν θ δια των κλομπ των αςτυφυλάκων»462 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι εκτόσ των δθμοςιευμάτων κακαροφ ειδθςεογραφικοφ 

χαρακτιρα, ζχουμε και κάποιεσ περιπτϊςεισ δθμοςιευμάτων που αντιμετωπίηονται 

μεν ωσ ειδιςεισ, αλλά εμπεριζχουν ςχόλιο τρίτων και επομζνωσ θ επιλογι τθσ 

εφθμερίδασ να τα αναδείξει καταδεικνφει και τον δικό τθσ ζμμεςο ςχολιαςμό. 

                                                 
462 Οι φοιτθταί και αι μεταρρυκμίςεισ, εφθμ. Ακρόπολισ, 17 Σεπτεμβρίου 1930 
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Δθμοςιεφματα για τθν παιδεία ςχολιαςτικοφ χαρακτιρα 

 

Από τα δθμοςιεφματα για τθν Ραιδεία ςχολιαςτικοφ χαρακτιρα πολφ λίγα 

φζρουν τθν υπογραφι του αρκρογράφου. Τα περιςςότερα που υπογράφονται από 

τον δθμιουργό τουσ είναι αυτά του Δθμιτρθ Γλθνοφ. 

Ππωσ αναφζρκθκε ςτο κομμάτι τθσ μεκοδολογίασ, τα δθμοςιεφματα αυτά 

κα μελετθκοφν με τθ μζκοδο τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου, ορίηοντασ κάποιεσ 

κατθγορίεσ ανάλυςθσ, με βάςθ το κζμα, οι οποίεσ είναι: 

α) Οι απόψεισ για τθν εκπαίδευςθ και τον προςανατολιςμό τθσ (λαϊκό 

ςχολείο, μζςθ παιδεία, γυναικεία εκπαίδευςθ, ςυνεκπαίδευςθ, μετεκπαίδευςθ 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ) 

β) Οι απόψεισ για τον ρυκμιςτι τθσ Ραιδείασ  

γ) Οι απόψεισ για τον ρόλο και τθ κζςθ του εκπαιδευτικοφ 

δ) Οι απόψεισ για τα ςχολικά κτιρια 

ε) Θ κριτικι που διατυπϊνεται για τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά 

νομοςχζδια και τον ρυκμιςτι τουσ 

ςτ) Οι προτάςεισ που διατυπϊνονται επί των εκπαιδευτικϊν νομοςχεδίων 
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Ευριματα τεκμθρίων 

 

α) Οι απόψεισ που εκφράηονται μζςω τθσ εφθμερίδασ για τθν εκπαίδευςθ 

και τον προςανατολιςμό τθσ 

 

Θ Ραιδεία ενόσ λαοφ, για τον Γλθνό, είναι μια «ςφνκετθ λειτουργία. Πςο 

προχωρεί ςτθν ανκρωπότθτα θ ςυνειδθτι ρφκμιςθ τθσ ηωισ, τόςο περιςςότερθ 

ςθμαςία παίρνει θ προετοιμαςία τθσ νζασ γενιάσ, θ ςκόπιμθ εξάρτθςι τθσ για τον 

αγϊνα. Θ Ραιδεία είναι ζνασ ηωντανόσ οργανιςμόσ. Μζςα ς’ αυτιν χωνεφεται θ 

ιςτορικι ςυνείδθςθ κάκε λαοφ, που κάκε ςτιγμι εξελίςςεται, θ κακολικι ςυνείδθςθ 

του πολιτιςμοφ μιασ εποχισ, που ξεπερνάει τα εκνικά ςφνορα, και οι άμεςεσ 

ανάγκεσ τθσ ηωισ, που είναι μια αδιάκοπθ πάλθ για τθν κατάχτθςθ τθσ υλικισ 

φπαρξθσ και τθν ικανοποίθςθ των ψυχικϊν ορμϊν προσ κάκε κατεφκυνςθ»463. 

Ο Γλθνόσ ςυνδζει τθν εκπαίδευςθ και με τθν οικονομικι ανάπτυξθ του 

κράτουσ. Θ πολφ κακι οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ είναι δεδομζνθ και κζτει το 

εξισ δίλλθμα: οικονομικι αυκυπαρξία ι παραςιτιςμόσ; Κεωρεί πωσ ο οικονομικόσ 

καπιταλιςμόσ βρίςκεται μετζωροσ ανάμεςα ςτα δφο και πρζπει να επιλζξει να λυκεί 

το πρόβλθμα κετικά, «γιατί αλλιϊσ είναι χαμζνοσ». Για τον ίδιο θ λφςθ είναι μία: «Ο 

γεωργικόσ και ο τεχνικόσ πολιτιςμόσ πρζπει να καλλιεργθκοφν ςτθν ανϊτερθ 

δυνατι βακμίδα και να μασ δϊςουν το μζγιςτο των αποτελεςμάτων τουσ. Το 

φλογερό, το άμεςο, το υπζρτατο πρόβλθμα του Ελλθνιςμοφ είναι ςιμερα θ 

οργάνωςθ και θ ρφκμιςθ τθσ παραγωγικισ εργαςίασ. Στο πρόγραμμα αυτό επάνω 

ςυγκεντρϊνεται ςιμερα το ςυμφζρον όλων των κοινωνικϊν τάξεων, ανεξάρτθτα 

από τα κοινωνικά προβλιματα τθσ κατανομισ των αγακϊν και τθσ εκμετάλλευςθσ 

των ανκρϊπων, που γεννοφν τον ανταγωνιςμό ανάμεςα ςτισ κοινωνικζσ τάξεισ»464. 

 Το πρόβλθμα τθσ Ραιδείασ, κατά τθ γνϊμθ του, ςυγκεντρϊνεται ςτο ότι «δεν 

ζχουμε οφτε το μορφωμζνο αγρότθ, οφτε το μορφωμζνο εργάτθ και τεχνίτθ, οφτε το 

                                                 
463 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια – Μια μικρι προειςαγωγι, εφθμ. 
Ακρόπολισ, 10 Λουνίου 1929 
 
464 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια – Θ ςθμερινι ςτιγμι, εφθμ. Ακρόπολισ, 
11 Λουνίου 1929 
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μορφωμζνο ρυκμιςτι τθσ δουλειάσ και των δφο, τον επιςτιμονα του αγροτικοφ και 

του τεχνικοφ πολιτιςμοφ»465. Αυτόσ που κα κλθκεί να λφςει αυτό το πρόβλθμα κα 

πρζπει να ςτακεί αμείλικτοσ, να παραμερίςει κάκε εμπόδιο και να νικιςει κάκε 

αντίδραςθ466.  

 Θ εφθμερίδα τονίηει και τθν κοινωνικι διάςταςθ που πρζπει να ζχει θ 

εκπαίδευςθ. Σε ζνα άρκρο που αφορά ςτο Ρανεπιςτιμιο αναφζρονται τα εξισ: 

«Ζνα ίδρυμα τόςο κοινωφελζσ, τόςο εξυπθρετικό, όςο και ςυγκινθτικό και 

προθγμζνο και πολιτιςμζνο. Το πιάτο με το ηεςτό φαΐ και το λίγο ψωμί που δίνεται 

μεςθμζρι-βράδυ ςε κάκε άπορο νζο που ςπουδάηει, δεν είνε μόνο το μζςον που του 

εξαςφαλίηει τθν ςυντιρθςι. Είνε και θ μεγαλφτερθ τόνωςι του θκικοφ του, το 

βάςτθγμα τθσ κοινωνίασ που τον εμποδίηει να απογοθτευκι απ ‘τα όνειρά του, τον 

ςταματά κι αν ακόμα ο νζοσ αυτόσ ςκζφκθκε για μια ςτιγμι, να τραπι ς’ ζνα 

οποιοδιποτε πρόχειρο επάγγελμα για να ηιςθ και να εγκαταλείψθ τθν ιδζα τθσ 

ςπουδισ, αφοφ δεν ζχει τα μζςα»467 

«Σε κάκε αναπτυγμζνο κράτοσ, όμωσ, τα μζςα δεν τάχει μόνο ο γυιοσ του 

εκατομμυριοφχου. Τάχουν όλοι, τάχει οποιοςδιποτε κελιςθ να τάχθ, αρκεί να 

αποδειχκι πωσ αξίηει να υποςτθριχκι απ’ τθν κοινωνία για να φτάςθ μια μζρα ςε 

κζςι να τθν εκυπθρετιςθ και ο ίδιοσ» 

Τζλοσ, προβάλλονται τα πλεονεκτιματα του Σχολείου Εργαςίασ ςε ζνα άρκρο με τον 

χαρακτθριςτικό τίτλο: «Ρϊσ πρζπει να εργάηεται το ςχολείον δια να μθν 

αποβλακϊνει τα παιδιά – Το ςχολείον εργαςίασ που λειτουργεί από δφο μθνϊν ςτθ 

Νζα Ιωνία – Ζνασ διδάςκαλοσ που εφιρμοςε επιτυχϊσ ςτο ςχολικό πρόγραμμα – Τα 

λόγια του κ. Ρρωκυπουργοφ δια τθν εκπαίδευςιν» 

 

 

                                                 
465 ο.π. 
466 ο.π. 
467 Ζνα ίδρυμα που πρζπει να αναδιοργανωκι – Εισ το φοιτθτικόν ςυςςίτιον όπου 
ςιτίηονται οι άποροι φοιτθταί – Ζνα μεςθμζρι ςτο τραπζηι των φοιτθτϊν – Ρϊσ 
τρϊνε – Δίδεται ςυνικωσ τροφι ακατάλλθλωσ προσ βρϊςιν; - Τι λζγουν οι 
ςιτιηόμενοι και τι απαντά ο αντιπρφτανισ του πανεπιςτθμίου – Ενιςχφςατε τθν 
ςπουδάηουςαν νεολαίαν, εφθμ. Ακρόπολισ, 5 Φεβρουαρίου 1931  
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Οι απόψεισ για το λαϊκό ςχολείο 

 

Ο Δθμιτρθσ Γλθνόσ υποςτθρίηει πωσ υπάρχουν πζντε βαςικά προβλιματα 

για τθν υλοποίθςθ του λαϊκοφ ςχολείου468:  

Το πρϊτο είναι ότι ο λαόσ ακόμα δεν πιςτεφει ςτθν αξία του λαϊκοφ 

ςχολείου, είτε γιατί αυτό δεν υπάρχει ςε πολλά μζρθ, είτε γιατί βρίςκεται πολφ 

μακριά, είτε γιατί όπου υπάρχει είναι ςτάβλοσ με ζναν «μιςομορφωμζνο δάςκαλο» 

και χωρίσ εποπτικά μζςα για τθ διδαςκαλία.  

Το δεφτερο πρόβλθμα είναι πωσ ο λαόσ δεν πιςτεφει κακόλου ςτθν αξία του 

κατϊτερου επαγγελματικοφ ςχολείου, γιατί δεν το γνϊριςε ακόμθ και γιατί μόνο 

από ανάγκθ μζνει ςτο επάγγελμά του.  

Το τρίτο πρόβλθμα είναι ότι θ ςκόπιμθ διαμόρφωςθ και του λαϊκοφ και του 

μζςου ςχολείου ζβριςκε πάντα ανυπζρβλθτο εμπόδιο ςε επίπεδο προςωπικοφ. Από 

τθ μια μεριά υπιρχε ζλλειψθ δαςκάλων ωσ προσ τθν ποςότθτα αλλά και ωσ προσ 

τθν ποιότθτα, και από τθν άλλθ, φπαρξθ πλθκωρικοφ προςωπικοφ ςε μια 

«υπερτροφικι Μζςθ Εκπαίδευςθ».   

Ρρόβλθμα κεωρεί επίςθσ «τθν κοινωνικι πρόλθψθ και για τθν αξία γενικά 

τθσ ψευτοκλαςικισ παιδείασ, που προςφζρουν τα ελλθνικά ςχολεία και τα 

γυμνάςια, και για τθν αξία τθσ κακαρεφουςασ γλϊςςασ, που για χάρθ τθσ 

κυςιάηουμε ωσ τϊρα όλο το ουςιαςτικό περιεχόμενο τθσ μόρφωςθσ». 

 Ζνα τελευταίο εμπόδιο για τθ δθμιουργία λαϊκοφ ςχολείου είναι για τον 

Γλθνό ο «αριβιςμόσ του μικροαςτοφ, όπωσ και του αγρότθ και του εργάτθ, φζρνει 

ςε ατροφία κάκε ιδιαίτερο ςχολείο, που κα προςπακοφςε να τραβιξει οριςτικά και 

να διαφοροποιιςει από νωρίσ επαγγελματικά τα παιδιά». 

Κατά τθ γνϊμθ του Γλθνοφ, δεν είναι ενδεδειγμζνοσ ο τρόποσ με τον οποίο 

προβλζπεται να γραφτοφν ςτο ςχολείο οι νζοι μακθτζσ που ςυμπλθρϊνουν το 

κατάλλθλο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Υποςτθρίηει ότι δεν μπορεί να βαςιςτεί κάποιοσ 

ςτα λθξιαρχικά βιβλία, μιασ και τα περιςςότερα κορίτςια δεν είναι γραμμζνα, δεν 

αναφζρονται οι διευκφνςεισ των  μακθτϊν, τα Δθμοτικά ςχολεία είναι πολλά και 

                                                 
468 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια – Το λαϊκό ςχολείο που δεν 
δθμιουργείται, εφθμ. Ακρόπολισ, 13 Λουνίου 1929 
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«άτακτα μοιραςμζνα» ςτισ διάφορεσ ςυνοικίεσ κλπ, ενϊ κατθγορεί τον νομοκζτθ 

πωσ αγνοεί τθν αρχι τθσ αποκζντρωςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ και «περιμζνει τα 

πάντα από κρατικζσ ι δθμοτικζσ υπθρεςίεσ που είναι βραδυκίνθτεσ, αδιάφορεσ και 

ατελζςτατα οργανωμζνεσ»469. Ο ίδιοσ προτείνει470:  

α) πραγματικι αποκζντρωςθ  

β) να ανατεκεί θ πρόνοια για διδακτιριο ςτθ ςχολικι επιτροπι κάκε 

ςχολείου  

γ) να ανατεκεί θ επικφρωςθ των προχπολογιςμϊν και ςχεδίων ςτα εποπτικά 

ςυμβοφλια  

δ) να περιοριςτεί ο ρόλοσ του κράτουσ ςε υποβοικθςθ τθσ φιλοτιμίασ των 

τοπικϊν παραγόντων και ςε μια λογικι υλικι ενίςχυςθ τθσ προςπάκειάσ τουσ. 

 

Οι απόψεισ για τθ Μζςθ Παιδεία 

 

Για τον Δ. Γλθνό, τα ςχολεία που αποτελοφν τθ Μζςθ Εκπαίδευςθ είναι 

«χρεωκοπθμζνα» ςαν ςφςτθμα και ςαν πρόγραμμα, ενϊ με τον υπερβολικό 

πολλαπλαςιαςμό τουσ «ζχουν καταντιςει δθμόςιοσ κίνδυνοσ που θ κοινωνία τον  

αιςκάνεται»471.  

Τα ελαττϊματα αυτοφ του ςυςτιματοσ ζχουν κατακρικεί ομόφωνα από 

παιδαγωγοφσ όλων των αποχρϊςεων 50 χρόνια τϊρα και ομόφωνα ηθτείται θ 

αλλαγι του ςυςτιματοσ472. Υποςτθρίηει πωσ, κυρίωσ μετά τον πόλεμο, τα παιδιά 

του αγροτικοφ και μικροαςτικοφ πλθκυςμοφ «με μια ακατάςχετθ ροπι ρίχτθκαν 

ςτα ςχολεία τθσ Μζςθσ Ραιδείασ», με αποτζλεςμα θ Ελλάδα να διακζτει «τθν πιο 

υπερτροφικι Μζςθ παιδεία από όλουσ τουσ πολιτιςμζνουσ λαοφσ»473. Αυτι θ 

υπερτροφικι Μζςθ Ραιδεία, για τον Γλθνό, είναι αδφνατον να ςυντθρθκεί ποιοτικά 

                                                 
469 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια –Οι αγράμματοι που μζνουν 
αγράμματοι, εφθμ. Ακρόπολισ, 14 Λουνίου 1929 
 
470 ο.π. 
471 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια – Ο μονομερισ κλαςικιςμόσ που 
κεριεφει, εφθμ. Ακρόπολισ, 16 Λουνίου 1929 
 
472 ο.π. 
473 ο.π. 
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– «είναι αδφνατο να επαρκζςουμε και ωσ προσ το ποςό και  ωσ προσ το ποιο» -  και 

κάνει αναφορά ςτισ ελλείψεισ αικουςϊν και εποπτικϊν μζςων διδαςκαλίασ, κακϊσ 

και ςτθν ζλλειψθ διδακτικοφ προςωπικοφ474: «Εφκάςαμε να ζχουμε ςιμερα ςτθ 

Μζςθ παιδεία 350 κεολόγουσ που ελάχιςτοι απ’ αυτοφσ διδάςκουν κρθςκευτικά, οι 

δε άλλοι Φυςικι Ρειραματικι, Χθμεία, Γεωγραφία, Γαλλικά». Ζτςι λοιπόν, οι 

απόφοιτοι τθσ Μζςθσ Ραιδείασ, για τον Γλθνό, είτε ζχουν αποκτιςει ελάχιςτεσ 

γνϊςεισ, είτε είναι αγράμματοι, ανορκόγραφοι, ανίκανοι να ςτοχαςτοφν λογικά, 

ανιςτόρθτοι, αγεωγράφθτοι και ακατάρτιςτοι ςτα φυςιογνωςτικά μακιματα475.  

Στθ διοργάνωςθ όμωσ τθσ Μζςθσ Ραιδείασ υπάρχουν δφο εμπόδια, 

ςφμφωνα με τον Γλθνό476: Το πρϊτο είναι μια τοπικι αντίδραςθ από τα μζρθ που 

λειτουργεί ζνα ελλθνικό ςχολείο ι ζνα «αγραμματοποιό Γυμνάςιο και το δεφτερο θ 

αντίδραςθ του ςθμερινοφ υπερτροφικοφ προςωπικοφ τθσ Μζςθσ Ραιδείασ που 

φοβάται για τθν τφχθ του. 

Σε ό,τι αφορά ςτα προςωρινά Θμιγυμνάςια, τα οποία, ςφμφωνα με τον 

νομοκζτθ, κα μετατραποφν ςτο μζλλον ςε επαγγελματικά ςχολεία. Κεωρεί το 

Θμιςγυμνάςιο «ςχολείο κολοβό ωσ προσ το πρόγραμμά του» που είναι 

προοριςμζνο να επιτείνει τθν θμιμάκεια και τονίηει πωσ «τα περί προςωρινότθτασ 

των Θμιγυμναςίων ι είναι κακοί υπολογιςμοί ι είναι αςυνείδθτθ αγυρτεία. Θ 

ίδρυςθ των 551 κλαςικϊν θμιγυμναςίων είναι πράξθ κακαρά εγκλθματικι για τθν 

παιδεία μασ»477.  

 

Οι απόψεισ για τθ γυναικεία εκπαίδευςθ 

 

Ο Δ. Γλθνόσ υποςτθρίηει πωσ ςτα λαϊκά ςτρϊματα θ γυναίκα είναι ςκλάβα 

τθσ χειρότερθσ μορφισ, γιατί θ ςυμμετοχι τθσ ςτθν παραγωγικι εργαςία, ιδιαίτερα 

ςτθν αγροτικι και ςτθν κτθνοτροφικι, αν και είναι ζντονθ και εξαντλθτικι, δεν τθσ 

δίνει καμία οικονομικι αυκυπαρξία, αφοφ οι καρποί των κόπων τθσ δεν τθσ 

                                                 
474 ο.π. 
475 ο.π. 
476 ο.π. 
477 ο.π. 
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ανικουν478. Στα ανϊτερα ςτρϊματα θ κεωρία τθσ γυναίκασ-ςυηφγου, νοικοκυράσ 

και μθτζρασ υφίςταται για να παρατείνει τον υπανκρωπιςμό τθσ479. 

Επίςθσ, αναδεικνφει το πρόβλθμα του αναλφαβθτιςμοφ, ιδιαιτζρωσ ςτισ 

γυναίκεσ, και κεωρεί το πρόβλθμα τθσ γυναικείασ μόρφωςθσ ωσ ζνα από τα πιο 

επιτακτικά και φλζγοντα προβλιματα480. Για τον Γλθνό δφο είναι τα ηθτιματα που 

πρζπει να αντιμετωπίςει ο ρυκμιςτισ τθσ γυναικείασ παιδείασ481: α) το ηιτθμα τθσ 

ςυνεκπαίδευςθσ αγοριϊν κα κοριτςιϊν και β) το ηιτθμα τθσ ομοιομορφίασ και 

ιςοτιμίασ των μζςων τθσ παιδείασ για τα δφο φφλα. 

Σε ζνα άρκρο αναφζρεται: «Η αρμόδια υπθρεςία  του Υπουργείου παιδείασ 

κζλουςα, εξ υπαλλθλικισ ματαιοδοξίασ, να επεκτείνθ το βαςίλειο των υπθκόων τθσ, 

επενόθςε και παρενζβαλλε εισ τα εν πολλοίσ αξιόλογα δια τθν εκπαιδευτικιν 

μεταρρφκμιςθν νομοςχζδια, τθν κεωρίαν τθσ ενοποιιςεωσ τθσ εκπαιδεφςεωσ, παρά 

τα δεδομζνα άλλων πεπολιτιςμζνων κρατϊν» 

 

                                                 
478 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια – Στθ μοδίςτρα, ςτον κουρζα και ςτο 
καηίνο, εφθμ. Ακρόπολισ, 18 Λουνίου 1929 
 
479 ο.π. 
480 ο.π. 
481 ο.π. 
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Οι απόψεισ για τθ μετεκπαίδευςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ  

 

Το διδακτικό προςωπικό που υπάρχει ςτα ςχολεία υςτερεί ςε δφο ςθμεία, 

κατά τον Γλθνό. Στθ λαϊκι παιδεία υπάρχει πλικοσ δαςκάλων που δεν είναι καν 

απόφοιτοι Διδαςκαλείων, αλλά και όςοι ζχουν φοιτιςει ςε Διδαςκαλείο, «για να 

προςαρμοςτοφν ςτισ ανάγκεσ ενόσ μορφωτικοφ λαϊκοφ ςχολείου», ζχουν ανάγκθ 

από μια κακολικι μετεκπαίδευςθ482. Ρροτείνει όμωσ να γίνει και ειδικι 

μετεκπαίδευςθ ςε οριςμζνο αρικμό «καλϊν δαςκάλων για διαφόρουσ ειδικοφσ 

ςκοποφσ». Ωσ ειδικι μετεκπαίδευςθ αναφζρει483:  

 α) τθν ακαδθμαϊκι μετεκπαίδευςθ από τθν οποία κα προκφψουν τα ςτελζχθ 

δθμοδιδαςκάλων 

 β) τθ γεωργικι μετεκπαίδευςθ, από τθν οποία κα προκφψουν οι  πυρινεσ 

ςτον γεωργικό προςανατολιςμό τθσ λαϊκισ παιδείασ 

 γ) τθν τεχνικι μετεκπαίδευςθ, οι απόφοιτοι τθσ οποίασ κα χρθςιμεφςουν 

ςτον τεχνικό προςανατολιςμό του λαϊκοφ ςχολείου ςτα βιομθχανικά κζντρα 

 δ) τθν εμπορικι μετεκπαίδευςθ οι απόφοιτοι τθσ οποίασ κα χρθςιμεφςουν 

ςτον εμπορικό προςανατολιςμό του λαϊκοφ ςχολείου και  

 ε) τθν οικοκυρικι μετεκπαίδευςθ οι απόφοιτοι τθσ οποίασ κα χρθςιμεφςουν 

ςτο ςχετικό προςανατολιςμό τθσ λαϊκισ παιδείασ ωσ προσ τα κορίτςια. 

                                                 
482 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια –Θ μετεκπαίδευςθ των δαςκάλων, εφθμ. 
Ακρόπολισ, 21 Λουνίου 1929 
 
483 ο.π. 
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 β) Οι απόψεισ για τον ρυκμιςτι τθσ Παιδείασ 

 

Ο ρυκμιςτισ μιασ τζτοιασ Ραιδείασ πρζπει, ςφμφωνα με τον Γλθνό, 

«προπάντων να διαιςκάνεται όλον αυτόν τον οργαςμό, να ψθλαφι αυτό το 

ηωντανό ρεφμα, για να είναι ςε κζςθ να δϊςει τθ ςωςτι κατεφκυνςθ κάκε ςτιγμι, 

του χρειάηεται μια βακειά ενόραςθ, μια φιλοςοφθμζνθ μελζτθ»484. «Δεν είναι ποτζ 

αδιάφοροσ, δεν είναι ποτζ ζξω από τον κοινωνικό οργανιςμό, δεν είναι ποτζ ζξω 

τόπου και χρόνου.»485 «Δεν υπάρχει απόλυτοσ ρυκμιςτισ, γιατί δεν υπάρχει ςε κάκε 

ςτιγμι μια και μόνο ςυνιςταμζνθ όλων των παραγόντων που ρυκμίηουν και τθν 

Ραιδεία, όπωσ και τισ άλλεσ λειτουργίεσ τθσ ομαδικισ ηωισ»486. «Ο φαςιςμόσ που 

διακθρφττει πωσ βρικε αυτόν τον απόλυτο ρυκμιςτι ςτο Κράτοσ, που είναι 

«υπεράνω των τάξεων», λζει απλοφςτατα ζνα ςυμβατικό ψζμα, γιατί και θ πιο 

πρόχειρθ ανάλυςθ του Κράτουσ αυτοφ ςτισ ενζργειζσ του, μασ δείχνει πωσ είναι 

όργανο οριςμζνθσ κοινωνικισ τάξθσ, οριςμζνου ςυνδυαςμοφ ςυμφερόντων και 

αντιλιψεων, που υπθρετοφν αυτά τα ςυμφζροντα»487. 

 

                                                 
484 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια –Μια μικρι προειςαγωγι, εφθμ. 
Ακρόπολισ, 10 Λουνίου 1929 
 
485 ο.π. 
486 ο.π. 
487 ο.π. 
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 γ) Οι απόψεισ για τον ρόλο και τθ κζςθ του εκπαιδευτικοφ 

 

«Η μαρτυρικι τάξισ των πεπονεμζνων δθμοδιδαςκάλων – Ο δθμοδιδάςκαλοσ 

μοναδικόσ πόλοσ πνευματικόσ του ελλθνικοφ χωριοφ – Πχι ςτυγνά και κουραςμζνα 

γερόντια του παρελκόντοσ αλλά νζοι γεμάτοι ενκουςιαςμόν»488 

 

«Πχι πια ο δάςκαλοσ με τθν απθρχαιωμζνθ διανοθτικότθτα και τον 

περιοριςμζνον ορίηοντα ςκζψεωσ, μζςα εισ τον οποίον παράδερναν αςφυκτικϊσ 

ολίγθ γραμματικι και μερικοί αρικμθτικοί τφποι»489 

 

«Τϊρα ο δάςκαλοσ είναι νζοσ που αγαπά του επάγγελμά του, που πιςτεφει 

εισ αυτό, που του είναι αφοςιωμζνοσ ολοκλθρωτικά και που επικυμεί από το 

ςτείρον και άγονον πλαίςιον τθσ εκμακιςεωσ ςτο παιδί ολίγων γνϊςεων, να δϊςθ 

εισ το ζργον του ζνα ευρφτερον περιεχόμενον, με πλατφτερα ιδανικά»490 

 

«Από τθν μαρτυρικιν ηωιν των πεπονεμζνων δθμοδιδαςκάλων – Οι 

δθμοδιδάςκαλοι και το μθνιαίον των χιλιόδραχμον ωσ μιςκόσ – Τι πρζπει να κάνθ το 

κράτοσ δια τουσ διδαςκάλουσ ιδιωτικϊν εκπαιδευτθρίων – Κατά τον επίςθμον 

πίνακα του Υπουργείου 36 κατθγορίαι δθμοδιδαςκάλων! Ασ προςζξομεν τον 

δάςκαλον, αξίηει καλλίτερασ τφχθσ»491 

 

«Ζνα άλλο ςοβαρϊτερον ηιτθμα μεγάλου ενδιαφζροντοσ δια τθν λαϊκιν 

παιδείαν είναι το τθσ ανομοιογενείασ των δθμοδιδαςκάλων. Από τθσ απόψεωσ 

αυτισ το διδαςκαλικόν ςϊμα είναι τζλειο μωςαϊκόν. Ζχομεν ανάγκθν από 

                                                 
488 Εφθμ. Ακρόπολισ,26 Φεβρουαρίου 1929 
489 Θ μαρτυρικι τάξισ των πεπονεμζνων δθμοδιδαςκάλων – Ο δθμοδιδάςκαλοσ 
μοναδικόσ πόλοσ πνευματικόσ του ελλθνικοφ χωριοφ – Πχι ςτυγνά και κουραςμζνα 
γερόντια του παρελκόντοσ, αλλά νζοι γεμάτοι ενκουςιαςμόν, εφθμ. Ακρόπολισ, 26 
Φεβρουαρίου 1929 
490 ο.π. 
491 Εφθμ. Ακρόπολισ, 1 Μαρτίου 1929 
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διδακτικόν προςωπικόν τρόπον τινά ενιαίου τφπου και προ παντόσ 

ςυγχρονιςμζνον»492 

«Ρροβάλλει πελϊρια θ χρθςιμότθσ του διδαςκάλου ωσ ςπουδαιοτάτου 

κοινωνικοφ μορφωτικοφ παράγοντοσ»493 

«Η κωμωδία που παίηεται εισ βάροσ των δθμοδιδαςκάλων»494 

«Θα ιδι ο αναγνϊςτθσ ςιμερον τον κλιβερόν εμπαιγμόν, τον οποίον 

υφίςταται επί μακρά τϊρα ζτθ ο διδαςκαλικόσ κόςμοσ, κα ιδι νόμουσ από πολλοφ 

εψθφιςμζνουσ και μθ εκτελοφμενουσ, κα ιδι ςυςτθματικοφσ παραγκωνιςμοφσ και 

αδυναμίασ προκαλοφςασ αγανάκτθςιν, κα ιδι μίαν αφάνταςτον μιηζριαν και μίαν 

περιφρονικωτάτθν ακθδίαν του Κράτουσ δια τουσ λειτουργοφσ τθσ κατωτζρασ 

εκπαιδεφςεωσ, κα ιδι χιλιάδασ δαςκάλων αμειβομζνουσ ακόμθ, μετά μακράν 

υπθρεςίαν, με κακαρόν μθνιαίον μιςκόν 1.500 δραχμϊν, κα ιδι ςυνεχιηομζνθν μίαν 

αδικαιολόγθτον εξαίρεςίν των από το επίδομα των 3)16, κα ιδι ακόμθ, αλλά και τι 

δε κα ιδι!....»495 

«Αλλά το κράτοσ τουσ αρνείται εισ τουσ δθμοδιδαςκάλουσ τα κεκτθμζνα εκ 

των ιδίων του νόμων δικαιϊματά των, ςυμπεριφζρεται προσ αυτοφσ με 

απάνκρωπον ςκλθρότθτα, τουσ κεωρεί ωσ τουσ αποδιοπομπαίουσ τράγουσ μεταξφ 

των υπαλλιλων του και τουσ αφινει, απακζσ και αδιάφορον, να πζνωνται και να 

δυςτυχοφν – ενϊ τουσ ζχει εμπιςτευκι τθν κεμελίωςιν τθσ πνευματικισ και ψυχικισ 

διαπαιδαγωγιςεωσ υπερεξακοςίων χιλιάδων αυριανϊν πολιτϊν του»496 

«Ο εκπαιδευτικόσ κόςμοσ – κόςμοσ δθμοςίων υπαλλιλων μιςκοδοτουμζνων 

γλιςχρότατα, ανκρϊπων χωρίσ οικονομικιν ανεξαρτθςίαν, αιωνίων κυμάτων τθσ 

μικροπολιτικισ – τρομοκρατθμζνοσ από τθν αυκαίρετον δράςιν τθσ εν τω Υπουργείο 

Ραιδείασ εδρευοφςθσ ομάδοσ περί τθσ οποίασ κατωτζρω ο λόγοσ, φοβοφμενοσ τθν 

                                                 
492 Από τθν μαρτυρικιν ηωιν των πεπονεμζνων δθμοδιδαςκάλων – Οι 
δθμοδιδάςκαλοι και το μθνιαίον των χιλιόδραχμον ωσ μιςκόσ – Τι πρζπει να κάνθ το 
Κράτοσ δια τουσ διδαςκάλουσ των ιδιωτικϊν εκπαιδευτθρίων – Κατά τον επίςθμον 
πίνακα του Υπουργείου 36 κατθγορίαι δθμοδιδαςκάλων! Ασ προςζξομεν τον 
δάςκαλον, αξίηει καλλίτερασ τφχθσ, εφθμ. Ακρόπολισ, 1 μαρτίου 1929 
493 ο.π. 
494 Εφθμ. Ακρόπολισ, 15 Οκτωβρίου 1930 
495 Θ κωμωδία που παίηεται εισ βάροσ των δθμοδιδαςκάλων, εφθμ. Ακρόπολισ, 15 
Οκτωβρίου 1930 
496 ο.π. 
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μινιν και τθν εκδικθτικότθτά τθσ, δεν θδφνατο ι δεν ετόλμα να υψϊςθ 

ςυςςωματϊμενοσ τθν διαμαρτυρίαν του κατά τρόπο επίςθμον κι άμεςον, αλλ’ 

ανζμενε αυτάσ τασ δφο ευκαιρίασ δια να φωνάξθ, ζςτω και εμμζςωσ τθν 

διακαιοτάτθν διαμαρτυρίαν του και να εκφράςθ τον πόνον του»497 

Χαρακτθριςτικό είναι το δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ για τον ρόλο του 

δαςκάλου από μόνιμο ανταποκριτι τθσ ςτο Βερολίνο, ο οποίοσ προβάλλει τον 

Γερμανό δάςκαλο ωσ παράδειγμα προσ μίμθςθ: «Ροιοσ πρζπει να είναι ο ςθμερινόσ 

δάςκαλοσ των παιδιϊν μασ – Η επανάςταςισ εισ το ςθμερινόν γερμανικόν ςχολείον – 

Πχι μόνον γράμματα αλλά και τθ ηωι και τασ απαιτιςεισ τθσ και τθ δροςιά τθσ 

πρωτοβουλίασ και τθσ ενζργειασ – Ο δάςκαλοσ παιδαγωγόσ – Το παιδί πρζπει να 

είνε πλθροφορθμζνο με ό,τι γίνεται εισ τον κόςμον – Η διαφορά του γερμανοφ 

δαςκάλου από τουσ ςυναδζλφουσ του των άλλων χωρϊν.»498  

 

 

                                                 
497 Το εκπαιδευτικόν ςυμβοφλιον και ο εκπαιδευτικόσ κόςμοσ – Θ τυραννικι κλίκα 
του Υπουργείου – Απολφτωσ επιβεβλθμζνθ θ εκκακάριςισ, εφθμ. Ακρόπολισ, 15 
Σεπτεμβρίου 1931 
498 Εφθμ. Ακρόπολισ, 3 Σεπτεμβρίου 1932 
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δ) Οι απόψεισ για τα ςχολικά κτιρια 

 

«Σαράβαλα και μπουδροφμια είναι τα ςθμερινά μασ ςχολεία – Τα χάλια των 

ςχολικϊν κτθρίων – Τι ειμπορεί και τι ςκοπεφει να κάνθ το κράτοσ – Ζχομε ανάγκθ 

από επτά χιλιάδασ ςχολεία – Ρϊσ κα κτιςκοφν»499 Μεγάλθ ζρευνα τθσ Ακροπόλεωσ 

 

«Τα περιςςότερα κτιρια που χρθςιμεφουν ςιμερα για ςχολεία και ιδίωσ ςτα 

αςτικά κζντρα – ςτα χωριά ανικουν ςτισ κοινότθτεσ- είναι ιδιωτικά. Γι’ αυτό 

βρίςκονται ςτο χάλι που βρίςκονται»500 

 

«Η ριηικι λφςισ του κακοφ είναι πάλι μία. Το κράτοσ να αποκτιςει τα δικά 

του οικιματα για ςχολεία, να κτίςθ δικά του ςχολεία»501 

 

«Σιμερα ζχομε ανάγκθ από ζξθ ζωσ επτά χιλιάδασ δθμοτικά ςχολεία. Ο 

αρικμόσ είναι τεράςτιοσ.»502 «Με εκατό εκατομμφρια ετιςιον ειςόδθμα κτίηονται 

750 ςχολεία το χρόνο και ςε 8-10 χρόνια όςα ςχολεία μασ χρειάηονται»503 

 

«Φαίνεται ωσ τόςο ότι κάποτε – ςτθν Ελλάδα τουλάχιςτον - τα πιο απλά 

πράγματα είναι εκείνα που δυςκολότερα πραγματοποιοφνται. Γι’ αυτό και τόςα 

ηθτιματα μζνουν τόςον καιρό και κα μείνουν, ο Θεόσ ξζρει πόςο ακόμθ, άλυτα»504 

 

«Τα χάλια των ςχολείων. Εισ τοιοφτου είδουσ ποντικοφωλθζσ ςτζλλει ο 

κόςμοσ τα παιδιά του να μάκουν γράμματα»505 

 

                                                 
499

 Λ. Παξάζρνο, εθεκ. Ακρόπολις, 28 Ηαλνπαξίνπ 1929 
500

 Λ. Παξάζρνο, Σαξάβαια θαη κπνπδξνύκηα είλαη ηα ζεκεξηλά καο ζρνιεία – Τα 

ράιηα ηωλ ζρνιηθώλ θηηξίωλ – Τη εηκπνξεί θαη ηη ζθνπεύεη λα θάλε ην Κξάηνο – 

Έρνκε αλάγθε από επηά ρηιηάδαο ζρνιεία – Πώο ζα θηηζζνύλ, εθεκ. Ακρόπολις, 28 

Ηαλνπαξίνπ 1929 
501

 ν.π. 
502

 ν.π. 
503

 ν.π. 
504

 ν.π. 
505

 Τα ράιηα ηωλ ζρνιείωλ, εθεκ. Ακρόπολις, 8 Φεβξνπαξίνπ 1929 
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«Καλλίτερα ξφλα απελζκθτα παρά πελεκθμζνα πτϊματα – Η ακλιότθσ του 

ελλθνικοφ ςχολείου»506 

 

«Και το Κράτοσ το οποίον ενδιαφζρεται δια τθν πρόοδόν του, το κράτοσ το 

οποίο οφείλει να κεμελιϊνθ επάνω ςε βάςεισ ςτακερζσ τθν αυριανιν του φπαρξιν, 

κακιν κακίςτθν προςφζρει εισ εαυτόν υπθρεςίαν όταν προπαγανδίηθ και ότων 

υποχρεωτικϊσ επιβάλλθ τθν εκπαίδευςιν των μικρϊν Ελλινων. Διότι υπό τασ 

κρατοφςασ ςιμερον ανκυγιεινοτάτασ εισ τα ςχολεία μασ ςυνκικασ, είναι ζγκλθμα 

ότι δεν απαγορεφει τθν εισ αυτά φοίτθςιν των Ελλθνοπαίδων»507 

 

 Το 1931, μετά το νομοςχζδιο για τα ςχολικά κτιρια και τθ ςφναψθ δανείου 

για τθν ανζγερςι τουσ θ εφθμερίδα γράφει:  

«Τα ελλθνόπουλα απζκτθςαν υγιεινά και… πολυτελι ςχολεία. – Μία 

επίςκεψισ εισ τα ανεγερκζντα κτίρια – Μικρά παλατάκια με λουτρά και αίκουςεσ 

ςυςςιτίου, όπου κα γευματίηουν όλοι οι μακθταί – Γυμναςτιρια και αίκουςαι δια 

παραςτάςεισ- Ζνα ςφγχρονον ελλθνικόν καφμα»508 

«Η Ελλάσ αποκτά επί τζλουσ ςχολεία. Είναι ζνα μεγάλο, ζνα ςθμαντικϊτατο 

βιμα εισ τον δρόμον του πολιτιςμοφ»509 

 

 

                                                 
506

 Δθεκ. Ακρόπολις, 11 Μαξηίνπ 1929 
507

 Καιύηεξα μύια απειέθεηα παξά πειεθεκέλα πηώκαηα – Ζ αζιηόηεο ηνπ 

ειιεληθνύ ζρνιείνπ, εθεκ. Ακρόπολις, 11 Μαξηίνπ 1929 
508

 Κ. Παξάζρνο, 4 Φεβξνπαξίνπ 1931 
509

 ν.π. 



 114 

ε) Η κριτικι που αςκικθκε ςτα εκπαιδευτικά νομοςχζδια 

 

Κριτικι ςτα εκπαιδευτικά νομοςχζδια αςκείται μζςω ενυπόγραφων άρκρων 

κακϊσ και με άρκρα που δεν υπογράφονται από κάποιον δθμοςιογράφο. 

Τα άρκρα με υπογραφι είναι του Δ. Γλθνοφ, του Λ. Ραράςχου, του Κ. 

Ραράςχου και τθσ Ζλλθσ Λαμπρίδθ. Ο Δ. Γλθνόσ είναι ο μόνοσ που αναφζρει με 

ποιον τρόπο κα αςκιςει τθν κριτικι του. Για να είναι περιςςότερο κατανοθτά τα 

ςυμπεράςματα, κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκοφμε κι εμείσ ςτον τρόπο που 

υποδεικνφει. 

 

Ο τρόποσ με τον οποίο ο Δ. Γλθνόσ αςκεί τθν κριτικι του 

 

Ο Δ. Γλθνόσ, ςτο πρϊτο του άρκρο με τίτλο: «Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια – 

Θ νζα παράςταςθ μιασ παλιάσ κωμωδίασ» , αναφζρει ότι, από το 1889 και τθν 

εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ που επιχειρικθκε τότε από τθν κυβζρνθςθ Τρικοφπθ, θ 

παράςταςθ είναι ίδια. Ο εκάςτοτε Υπουργόσ Ραιδείασ ςτθν ειςθγθτικι ζκκεςθ των 

νομοςχεδίων αναδεικνφει «με ιερι αγανάκτθςθ», «με αίςκθμα λαοςωτθρίασ» και 

«με ειλικρινι ςυγκίνθςθ» τθν πολφ άςχθμθ κατάςταςθ ςτον χϊρο τθσ Ραιδείασ ςτθ 

χϊρα μασ: ζλλειψθ ςχολικϊν κτθρίων, ζλλειψθ εποπτικϊν μζςων διδαςκαλίασ, 

επιςτθμονικι ανεπάρκεια των διδαςκάλων, παπαγαλιςμόσ και ςχολαςτικιςμόσ των 

διδακτικϊν μεκόδων, ζλλειψθ πρακτικοφ πνεφματοσ και προςαρμογισ ςτθν 

κακθμερινι ηωι, υψθλά ποςοςτά αναλφαβθτιςμοφ κ.λπ. 

 Ομοιότθτεσ εντοπίηει όχι μόνο ςτον τρόπο παρουςίαςθσ από τισ κυβερνιςεισ 

των επιχειροφμενων μεταρρυκμιςτικϊν προςπακειϊν, αλλά και ςτισ αντιδράςεισ 

που αυτζσ προκαλοφν. «Ζπειτα θ Φιλοςοφικι Σχολι του «Ακινθςι 

Ρανεπιςτθμίου»βρικε ότι καταςτρζφονται τα πάτρια, θ κυβζρνθςθ ανακάλυψε ςε 

λίγο ότι ο προχπολογιςμόσ, «αι δειναί οικονομικαί ςυνκικαι, υφ’ ασ διατελοφμεν», 

δεν επιτρζπουν δαπάνεσ για τθν Ραιδεία και τα νομοςχζδια μπικαν ςτο 
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χρονοντοφλαπο, για να ζχει δουλειά πάλι ο αρμόδιοσ Υπουργόσ, όταν ζλκει το 

πλιρωμα του χρόνου»510.  

Αποςαφθνίηει ότι πρόκειται να αςκιςει κριτικι ςτα νζα εκπαιδευτικά 

νομοςχζδια με το μζτρο των υποςχζςεων που δόκθκαν για τθν παιδεία από τθν 

κυβζρνθςθ και τον ίδιο τον Ρρωκυπουργό511. Σφμφωνα με τον Δ. Γλθνό, ο  

Ρρωκυπουργόσ υποςχζκθκε για τθν παιδεία πωσ512: 

α) κα λφςει το εκπαιδευτικό πρόβλθμα του ελλθνικοφ λαοφ 

β) κα δθμιουργιςει λαϊκό ςχολείο 

γ) κα δϊςει πρακτικι κατεφκυνςθ ςτθν παιδεία 

δ) κα περιορίςει τον κλαςικιςμό 

ε) κα δθμιουργιςει επαγγελματικι παιδεία 

ςτ) κα περιορίςει τθν εκροι «ψευδοεπιςτθμόνων» από τα Ρανεπιςτιμια. 

«Δεχόμαςτε τθν ειλικρινι βοφλθςθ του Ρρωκυπουργοφ» αναφζρει, και ςτα 

επόμενα άρκρα του κάνει ςαφζσ ότι πρόκειται να αςχολθκεί με κακεμιά από αυτζσ 

τισ υποςχζςεισ ξεχωριςτά513. «Εβάλαμε κατά μζροσ κάκε κριτικι που κα ιταν 

άρνθςθ κατ’ αρχιν των προκζςεων και τθσ δυναμικότθτασ του ςθμερινοφ 

κοινωνικοφ κακεςτϊτοσ. Κινθκικαμε με προχποκζςεισ και ςτα κακικοντα μια 

λαϊκισ δθμοκρατίασ και μζςα ςτισ ανάγκεσ τθσ ςθμερινισ εκνικισ οικονομίασ. 

Ριραμε για αφετθρία μασ τα ίδια τα εκπαιδευτικά ςυνκιματα και τισ υποςχζςεισ 

που ζδωκε θ κυβζρνθςθ ςτο λαό». 
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Κριτικζσ κζςεισ  

 

Ο ςκοπόσ τθσ Ραιδείασ, ςφμφωνα με τον Γλθνό, είναι να ετοιμάςει τθ νζα 

γενιά των Ελλινων514. Ο ίδιοσ αναφζρεται ςτθν προεργαςία που ζκανε προσ αυτι 

τθν κατεφκυνςθ ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ. Κεωρεί, λοιπόν, ότι ο ρυκμιςτισ τθσ νζασ 

εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ είχε ςτα χζρια του όλθ αυτι τθν «τεχνικι 

προεργαςία» και, αντί να τθν εκμεταλλευτεί προσ όφελοσ των εκπαιδευόμενων, θ 

εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ που επιχειρείται «είναι ουςιαςτικά πολφ ατελζςτερθ 

ςε ςχζςθ με αυτι του 1913»515. Αυτό το αποδίδει ςτο ότι διαφεφγει τθσ προςοχισ 

του ρυκμιςτι θ ιςτορικι και κοινωνικι πραγματικότθτα τθσ Ελλάδασ, θ φυλετικι 

αναςφνκεςθ, θ εςωτερικι εξζλιξθ και θ εξζλιξθ του κόςμου γφρω μασ516.   

 Τον κατθγορεί ότι ςτθν ειςθγθτικι ζκκεςθ των νομοςχεδίων του λείπουν θ 

δθμιουργικι ενόραςθ, θ τολμθρι και καλά υπολογιςμζνθ και βαςιςμζνθ ςτα 

πράγματα προςπάκεια, ότι επαναλαμβάνει «τα χιλιοειπωμζνα από το 1880 για τισ 

ατζλειεσ του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ», ότι χρθςιμοποιεί γενικότθτεσ και 

αοριςτολογίεσ και ότι γράφει ςαν να μθν ζχει μεςολαβιςει τίποτα από το 1912 

μζχρι το 1929517.  

 Στθν ειςθγθτικι ζκκεςθ, όπου γίνεται προςπάκεια φιλοςόφθςθσ επί τθσ 

ελλθνικισ παιδείασ και κοινωνίασ, θ φιλοςοφία, «ςτεκόμενθ ολότελα ζξω από τθν 

πραγματικότθτα είναι ανίκανθ να τθν αναλφςει ι να χρθςιμοποιιςει τα ςτοιχεία 

τθσ»518. Ο ρυκμιςτισ, ουςιαςτικά, «επιχειρεί να δϊςει γενικζσ αρχζσ και 

κατευκφνςεισ τθσ μεταρρφκμιςθσ και αντιγράφει το πρϊτο τυχόν εγχειρίδιο γενικισ 

παιδαγωγικισ»519. Για τον Γλθνό είναι ολοφάνερο ότι ο νομοκζτθσ «ι δεν μπορεί 

οφτε καν να εγγίςει τθν ελλθνικι πραγματικι ςφνκεςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, να 

τθν ιδεί και να τθν αναλφςει ι δεν τον ςυμφζρει να το κάνει. Τραγουδάει λοιπόν τθν 
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παλιά κρθνολογία των αφιλοςόφθτων θκικοαναμορφωτϊν του Ελλθνιςμοφ κι ζτςι 

μασ ανζλυςε τθ νεοελλθνικι πραγματικότθτα»520. Του αναγνωρίηονται καυμάςιεσ 

προκζςεισ, αλλά τον κατθγορείται ότι μζνει μόνο ςε αυτζσ521.  

 Ωσ προσ το πρόβλθμα του αναλφαβθτιςμοφ και τον τρόπο με τον οποίο 

προτίκεται θ κυβζρνθςθ των Φιλελευκζρων να το αντιμετωπίςει, ο Γλθνόσ κεωρεί 

ότι ο νομοκζτθσ ζπρεπε να αποφαςίςει όλεσ τισ κυςίεσ και να λάβει όλα τα μζτρα, 

προκειμζνου να φζρει ςτθν εκπαίδευςθ τα 300.000 παιδιά που λείπουν και τονίηει 

πωσ τελικά «τα μζτρα που προτείνονται ςτα νομοςχζδια, για να γίνει πραγματικά 

υποχρεωτικι θ φοίτθςθ ςτα ςχολεία, είναι ανεπαρκζςτατα και αμελζτθτα ι 

γραμμζνα ςτο χαρτί για τον τφπο»522. Σε άλλο ςθμείο, θ εφθμερίδα τονίηει: «Η 

απογοθτευτικι κατάςταςισ τθσ λαϊκισ παιδείασ - διακόςιαι πεντικοντα χιλιάδεσ 

παιδιά μζνουν τελείωσ αγράμματα- το ςχολείον αντί να προςελκφει το παιδί αυτό το 

ίδιο το εκδιϊκει – ζχομεν ανάγκθν από ςχολεία επαρκι»523 

Το υπουργείο κατθγορείται ότι πρόκειται να μοιράςει «γελοία ποςά» ςε 

ελάχιςτα ςχολεία, ενϊ δεν προβλζπεται και κάποιο είδοσ οικονομικισ 

υποβοικθςθσ των φτωχϊν παιδιϊν για δωρεάν παροχι βιβλίων και γραφικισ φλθσ, 

αλλά για απαλλαγι, τουλάχιςτον, τθσ λαϊκισ παιδείασ από κάκε φορολογία με 

χαρτόςθμα524.  

Ο ρυκμιςτισ τθσ παιδείασ κατθγορείται και για ανειλικρίνεια ωσ προσ τισ 

προκζςεισ του για το λαϊκό ςχολείο, αφοφ δεν προβλζπει, ταυτόχρονα με τθν 

αφξθςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ, και αφξθςθ του αρικμοφ των 
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δθμοδιδαςκάλων525. Ο Γλθνόσ κζτει το εξισ ερϊτθμα: «Φροντίηει ο νομοκζτθσ ϊςτε 

τα 6 χρόνια του δθμοτικοφ ςχολείου να τα χρθςιμοποιιςει όςο το δυνατόν 

γονιμότερα για να μορφϊςει ικανοποιθτικά τα παιδιά;»526. Ο ίδιοσ κεωρεί πωσ δε 

φροντίηει, αφοφ διατθρείται επίμονα θ αρχι του χωριςμοφ γενικισ παιδείασ και 

επαγγελματικισ μόρφωςθσ, το πρόγραμμα του ςχολείου δεν οικοδομείται πάνω ςε 

νζα βάςθ, διατθρείται θ κακαρεφουςα ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ, ενϊ ο τρόποσ 

που αναφζρεται γενικά το γλωςςικό ηιτθμα ςτθν ζκκεςι του είναι 

«αςτειότατοσ»527.  

Μζςω των δθμοςιευμάτων γίνεται αναφορά και ςτθν πρόκεςθ τθσ 

κυβζρνθςθσ να ιδρυκοφν επαγγελματικά ςχολεία, ςτα πλαίςια τθσ επιχειροφμενθσ 

εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ και υποςτθρίηεται πωσ ο νομοκζτθσ δε δίνει 

ξεκάκαρθ απάντθςθ για το ποφ και πότε κα ιδρυκοφν αυτά τα ςχολεία, οφτε και για 

τον λόγο που, ενϊ εντάςςει τα κατϊτερα επαγγελματικά ςχολεία ςτο νομοςχζδιο 

«Ρερί ςτοιχειϊδουσ εκπαιδεφςεωσ», τα οργανϊνει ωσ ςχολεία «Μζςθσ Ραιδείασ», 

τοποκετϊντασ κακθγθτζσ για να τα ςτελεχϊςουν και υπάγοντάσ τα υπό τθν 

εποπτεία του Γενικοφ Επικεωρθτι528.  

Οι απόψεισ του Γλθνοφ για τον τρόπο με τον οποίο θ μεταρρφκμιςθ του 

1929  προςπακεί να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα του αναλφαβθτιςμοφ μποροφν να 

ςυνοψιςκοφν ςτισ εξισ φράςεισ του: «θ μπλόφα τθσ δθμιουργίασ τάχα λαϊκοφ 

ςχολείου είναι ολοφάνερθ», «το λαϊκό ςχολείο με τα νομοςχζδια ταφτα είναι 

κρφλοσ», «θ κατ’ ζκταςιν οργάνωςθ του λαϊκοφ ςχολείου είναι παραμυκάκι για 

μικρά παιδιά»529. 

Στθν ειςθγθτικι ζκκεςθ εντοπίηει αντιφάςεισ ωσ προσ το διδακτικό 

προςωπικό αυτϊν των ςχολείων και εντυπωςιάηεται από το γεγονόσ ότι ςε κάκε 

επαγγελματικό ςχολείο προβλζπεται κι ζνασ πτυχιοφχοσ κεολογίασ, ενϊ τονίηει πωσ, 

αν και ο νομοκζτθσ ενθμερϊνει λεπτομερειακά για κάκε δαπάνθ που κα 
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δθμιουργιςει θ μεταρρφκμιςθ, δε ςυμβαίνει το ίδιο για τισ δαπάνεσ των 

επαγγελματικϊν ςχολείων530. Καταλιγει, λοιπόν, ςτο ςυμπζραςμα ότι τα 

επαγγελματικά ςχολεία, εκτόσ του ότι δεν κα ζχουν το απαιτοφμενο ποςό χρθμάτων 

από τθν πολιτεία, δεν πρόκειται να ζχουν και το κατάλλθλο προςωπικό, από 

πλευράσ ειδικοτιτων531. «Ρρόκειται περί κρφλου, περί μπλόφασ, περί ενόσ 

ανικουςτου εμπαιγμοφ πρωτοφανοφσ. Μα αν τα κατϊτερα επαγγελματικά ςχολεία 

είναι κρφλοσ, το ίδιο ανφπαρχτθ είναι ςτα νομοςχζδια ταφτα κάκε προςπάκεια για 

επαγγελματικό προςανατολιςμό και διαφοροποίθςθσ τθσ Μζςθσ Ραιδείασ. Η 

πρακτικοποίθςθ τθσ παιδείασ μασ είναι ςτο ςφνολό τθσ ζνα παραμυκάκι. 

Υπονοείται. Ρουκενά δεν πραγματϊνεται»532. 

Ο Δ. Γλθνόσ, ςτον λόγο του περί Θμιγυμναςίων, κεωρϊντασ ότι δεν υπάρχει 

κάποιο επιχείρθμα για τθν ίδρυςι τουσ, υποςτθρίηει πωσ ο ίδιοσ ο νομοκζτθσ, που 

τα ιδρφει, βρίςκεται ςε φανερι αντίφαςθ με τον εαυτό του533. Πμωσ «θ αντίφαςθ, θ 

ολοφάνερθ κραυγαςτικι αντίφαςθ, ανάμεςα ςε λόγουσ και ζργα, ςε κεωρία και 

πράξθ είναι ζνα προςόν του νομοκζτθ τοφτου από τα πιο χαριτωμζνα»534. Ενϊ ο 

ίδιοσ ορίηει ότι θ Μζςθ Εκπαίδευςθ ζχει ςκοπό τθν «επιςτθμονικιν προπαραςκευιν 

των μελλόντων ακολουκιςωςιν ανωτζρασ ςπουδάσ» και ομολογεί ότι ςιμερα 

υπάρχει υπερπαραγωγι επιςτθμόνων, τότε πϊσ αυξάνει τα Γυμνάςια, αντί να τα 

μειϊνει, αναρωτιζται ο Γλθνόσ. Τονίηει, επίςθσ, πωσ, αφοφ τα ςθμερινά ςχολεία τθσ 

Μζςθσ Ραιδείασ είναι ατελζςτατα, ζπεται με μακθματικι ακρίβεια ότι περιςςότερο 

ατελι κα είναι τα Θμιγυμνάςια και τα Γυμνάςια, μιασ και δε γίνεται κάποια 

πρόβλεψθ για διάκεςθ δαπανϊν για τα νζα αυτά ςχολεία535. 

Ο νομοκζτθσ κατθγορείται και για ζναν ακόμθ λόγο: «ξεχνάει απόλυτα όλθ 

τθν κατακραυγι για τθ μονομζρεια τθσ κλαςικισ μόρφωςθσ που χορθγοφν τα 

                                                 
530 ο.π. 
531 ο.π. 
532 ο.π. 
533 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια – Βιομθχανία προςοντοφχων 
αγραμμάτων, εφθμ. Ακρόπολισ, 17 Λουνίου 1929 
 
 
534 ο.π. 
535 ο.π. 



 120 

ςχολεία μασ»536. Οφτε ζνα κλαςικό Γυμνάςιο δε μετατρζπει ςε πρακτικό», αναφζρει 

ο Γλθνόσ, και κεωρεί ότι θ τυπικι και εξωτερικι ςφμπτυξθ κλαςικϊν Γυμναςίων με 

πρακτικά Λφκεια, που προβλζπεται από τα νζα νομοςχζδια, ηιτθμα είναι αν κα 

πραγματοποιθκεί ςε κανζνα από αυτά537. «Ο νομοκζτθσ αντιλαμβάνεται τθν αρχι 

τθσ ενότθτασ επαγγελματικισ και γενικισ παιδείασ εντελϊσ εξωτερικά»538. 

 Συμπεραςματικά, ο Γλθνόσ αναφζρει ότι θ Μζςθ Ραιδεία αυξάνεται 

ποςοτικά αντί να περιορίηεται, διατθρεί τθ μονομζρειά τθσ, προικίηεται με τα 

ολζκρια Θμιγυμνάςια και ποιοτικά χειροτερεφει. «Αντίκετα προσ όλθ τθν κοινωνικι 

κατακραυγι, αντίκετα προσ κάκε ςυμφζρον τθσ κοινωνίασ, αντίκετα προσ κάκε 

λογικι, αντίκετα προσ τισ ιδζεσ και τισ εξαγγελλόμενεσ προκζςεισ του νομοκζτθ, θ 

Μζςθ Ραιδεία μασ κα εξακολουκιςει να είναι και με χειρότερθ μάλιςτα μορφι μια 

βιομθχανία προςοντοφχων αγραμμάτων»539. 

 Ωσ προσ τα δθμοτικά ςχολεία, ο Γλθνόσ βρίςκει τον νομοκζτθ ιδιαίτερα 

αποφαςιςτικό, αφοφ ειςάγει οριςτικά τθ ςυνεκπαίδευςθ. Ωσ προσ τθ Μζςθ όμωσ 

Ραιδεία  κεωρεί ότι «δθμιουργεί μια κατάςταςθ αλλοπρόςαλλθ»540. «Μζνει ςτθν 

αρχι του χωριςμοφ αγοριϊν και κοριτςιϊν , χωρίσ ςθμαντικά επιχειριματα και 

πζφτοντασ ςυνεχϊσ ςε αντιφάςεισ. Αντί λοιπόν να αντικρίςουμε αποφαςιςτικά και 

να ρυκμίςουμε το ηιτθμα τθσ ςυνεκπαίδευςθσ ςε όλουσ τουσ βακμοφσ τθσ 

Ραιδείασ, μια αντιδραςτικι διάκεςθ μασ κρατάει και ς’ αυτό απάνω ςτισ παλιζσ 

τροχιζσ και μασ αναγκάηει να κεςμοκετοφμε κατά τρόπο τόςο αςτείο»541. 

 Θ κριτικι του αναφζρεται και ςτα Ανϊτερα Ραρκεναγωγεία, που, κατά τθ 

γνϊμθ του, απευκφνονται ςτα κορίτςια των υψθλϊν κοινωνικϊν τάξεων, τα οποία 

δεν πρόκειται να εργαςκοφν βιοποριςτικά. Υποςτθρίηει, λοιπόν, ότι δεν αξίηει να 

δαπανθκεί από το κράτοσ ο παραμικρόσ οικονομικόσ πόροσ για να «μορφϊςουμε 
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τισ κοφκλεσ τθσ βιτρίνασ»542. «Τα κορίτςια αυτά κα ζπρεπε να τα εφοδιάςουμε 

ςοβαρά για τον αγϊνα τθσ ηωισ και να τα υποβοικθςουμε να βγουν με τθν εργαςία 

τουσ από το τζλμα μυρωμζνου υπανκρωπιςμοφ τουσ»543. Θ Ε. Λαμπρίδθ γράφει για 

τα ανϊτερα παρκεναγωγεία:544 «Σχετικά με τθ ςυνεκπαίδευςθ ο νομοκζτθσ τθ 

βρίςκει πρόωρθ και ανεφάρμοςτθ ακόμα ςτθν Ελλάδα, εξαιτίασ των προλιψεων 

των γονζων και του μεςθμβρινοφ μασ κλίματοσ, ξεχνϊντασ πωσ ςε όλεσ ςχεδόν τισ 

επαρχιακζσ πόλεισ θ ςυνεκπαίδευςθ ζχει de facto εφαρμοςκι από καιρό, γιατί 

ακριβϊσ δεν υπιρχαν χωριςτά ςχολεία μζςθσ εκπαιδεφςεωσ κθλζων και τα κορίτςια 

κακϊσ και οι γονείσ τουσ άρχιςαν να αιςκάνωνται ωσ μεγάλθ αδικία να μζνουν τα 

κορίτςια αμόρφωτα ςτο ςπίτι από τθν Τετάρτθ δθμοτικοφ». «Ξεχνάει επίςθσ ο 

νομοκζτθσ ότι το ςπίτι όπου προορίηονται να μείνουν τα κορίτςια δεν ζχει πια τθ 

ςθμαςία και δεν προςφζρει τισ απαςχολιςεισ και τθ μορφωτικι επίδραςθ που ζδινε 

ωσ και προσ είκοςι ακόμα ετϊν.»545 Μ’ ζνα λόγο εδθμιουργικθκαν τα ανϊτερα 

Ραρκεναγωγεία, ίδρυμα νόκο και αμφίβιο, προωριςμζνον να ικανοποιιςθ όλουσ 

και κανζνα και να ρίξθ ςτάχτθ ςτα μάτια των ευπίςτων, δείχνοντασ τάχα πωσ το 

κράτοσ προνοεί για όλεσ τισ τάξει και για όλεσ τισ ανάγκεσ»546 «Αποκροφομε τθν 

ίδρυςθ των Ανϊτερων Ραρκεναγωγείων ωσ άςκοπθ, άχρθςτθ και 

αντιδθμοκρατικι». Είναι κετικι βλάβθ το να δϊςωμε ςε μια τάξθ κοριτςιϊν ότι είναι 

μορφωμζνα, ενϊ κατά βάκοσ δεν ζχουν πάρει παρά μόνο ζνα παςάλειμα»547 

Κλείνοντασ το άρκρο του ο Γλθνόσ που αναφζρεται ςτθ ςυνεκπαίδευςθ, 

καταλιγει ςτο ότι «και ςτο πρόβλθμα τθσ γυναικείασ παιδείασ ο νομοκζτθσ δεν 

κατόρκωςε να βρει το ςωςτό δρόμο. Τον ζπνιξε κι εδϊ θ πρόλθψθ. Ζδειξε μοναδικι 

ανικανότθτα να αντιμετωπίςει αποφαςιςτικά τθν πρεποφμενθ λφςθ»548. Θ Ε. 
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Λαμπρίδθ γράφει: «Διαβάηουμε τα νομοςχζδια και ζξαφνα ςταματοφμε:549 

«Μόρφωςισ Θθλζων» Πλα τα προγράμματα και τα ωραία ςχζδια ιταν για τον μιςό 

πλθκυςμό; Λεπτομζρεια, λοιπόν, ιδιαιτζρα τάξισ όντων που δεν ςυμπεριλαμβάνεται 

ςτα γενικάσ διατάξεισ. Μετά τα άρρωςτα, τα κακυςτερθμζνα, τα ραχιτικά, τα 

κωφάλαλα, ζρχονται να κανονιςκοφν τα… κιλεα». «Στθ δθμοτικι εκπαίδευςθ δεν 

ζχουμε κανζνα παράπονο, υπάρχει πλιρθσ και ολοςχερισ ςυνεκπαίδευςθ». «Οι 

οικοκυρικζσ ςχολζσ είναι απαραίτθτεσ. Ερωτοφμε μόνο γιατί εγκρίκθκε ότι δε 

χρειάηονται τα κορίτςια ςτθν θλικία αυτι και τισ γενικζσ γνϊςεισ που μεταδίδονται 

ςτισ αντίςτοιχεσ ςχολζσ των αρρζνων, νεοελλθνικά, εκκζςεισ, πρακτικι αρικμθτικι 

κλπ.»; 

Σε ό,τι αφορά τα νομοςχζδια για τθν εκπαίδευςθ του διδακτικοφ 

προςωπικοφ, ο Γλθνόσ υποςτθρίηει ότι: «Τα ςχετικά νομοςχζδια, ςτθριγμζνα όλα 

ςχεδόν ςε προχπάρχουςα εργαςία και ςε νόμουσ ψθφιςμζνουσ από καιρό, δεν 

ζχουν τθν προχειρότθτα, τθ βιαςφνθ και τα αςτεία ςφάλματα που είδαμε ςτα 

οργανωτικά»550. 

Για τον Γλθνό, ο νομοκζτθσ που κα προνοιςει για τθ μόρφωςθ του 

διδακτικοφ προςωπικοφ ζχει μπροςτά του δφο πλευρζσ του προβλιματοσ: 

μόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ανάλογα με τουσ ςκοποφσ και τθ νζα 

οργάνωςθ των ςχολείων, και μετεκπαίδευςθ του ςθμερινοφ προςωπικοφ για να 

προςαρμοςτεί κι αυτό, όςο είναι δυνατόν, ςτθ νζα μορφι τθσ παιδείασ ι να 

ςυμπλθρϊςει τισ ςθμερινζσ του ελλείψεισ551. 

Σε ότι αφορά τθν αντιμετϊπιςθ του πρϊτου ςκζλουσ του προβλιματοσ ο 

Γλθνόσ αναφζρει ότι  είναι απόλυτα ςφμφωνοσ με το ςχετικό νομοςχζδιο που 

ρυκμίηει τισ δθμόςιεσ ιερατικζσ ςχολζσ, γιατί είναι αξιόλογο και διορκϊνει ζνα 

μεγάλο πρόβλθμα: δθλαδι «το να υπάρχει παραγωγι δθμοδιδαςκάλων από μια 

ανεξζλεγκτθ πθγι και το να μορφϊνονται άνκρωποι για δφο επαγγελματικοφσ 

                                                 
549
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ςκοποφσ, που οφτε για τον ζνα οφτε για τον άλλο ιταν δυνατό να παραςκευαςκοφν 

καλά»552. Επίςθσ, ςυμφωνεί με τον νομοκζτθ και ωσ προσ τθν ίδρυςθ πειραματικϊν 

ςχολείων ςτα Ρανεπιςτιμια Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ553. Ωσ προσ το είδοσ των 

διδαςκαλείων όμωσ που προβλζπονται, αναφζρει κάποια βαςικά ελαττϊματα554: 

 α) Ο νομοκζτθσ δεν ζχει μπροςτά του τθν προοπτικι μιασ άρτιασ μζςα ςτισ 

κοινωνικζσ ςυνκικεσ λαϊκισ παιδείασ. 

 β) Ο νομοκζτθσ δεν ζχει μπροςτά του τθν αρχι, που αναγνωρίηεται παντοφ, 

ότι ο δάςκαλοσ πρζπει να μορφϊνεται ωσ επιςτιμονασ. 

 γ) Θ αντίλθψθ που κρατάει ο νομοκζτθσ πθγάηει από τθν αρχι ότι θ λαϊκι 

παιδεία αποτελεί ζνα είδοσ ποιοτικά κατϊτερθσ και ςε ιδιαίτερουσ κρατικοφσ και 

κοινωνικοφσ ςκοποφσ προςαρμοςμζνθσ μόρφωςθσ. 

 δ) Θ αντίλθψθ του νομοκζτθ κρατάει ακζραια τα ςθμερινά αδιαπζραςτα 

μεςότοιχα μεταξφ λαϊκισ και μζςθσ παιδείασ. 

Γι’ αυτοφσ τουσ λόγουσ ηθτάει τθν Μδρυςθ Ραιδαγωγικϊν Ακαδθμιϊν που κα να 

αναλάβουν τθ μόρφωςθ των δαςκάλων, το πτυχίο των οποίων να είναι ιςότιμο με 

αυτό του Ρανεπιςτθμίου. Στθν περίπτωςθ των διδαςκαλείων δθμοτικισ 

εκπαίδευςθσ, ο Γλθνόσ δθλϊνει ότι θ διαφωνία του με το νομοκζτθ είναι ριηικι, 

γιατί περιορίηει τον αρικμό τουσ, περιορίηοντασ ζτςι και τθν παραγωγι δαςκάλων 

που είναι απαραίτθτοι για τθν ανανζωςθ του προςωπικοφ, αλλά και για τθ 

μόρφωςθ των παιδιϊν που θ κυβζρνθςθ φιλοδοξεί να φζρει ςτο ςχολείο555. 

Σχετικά με τθν περικοπι του επιδόματοσ των κακθγθτϊν των διδαςκαλείων 

θ εφθμερίδα γράφει:556 «Η περικοπι του επιδόματοσ των κακθγθτϊν των 

διδαςκαλείων – Εν μζτρον άτοπον και επιβλαβζσ». «Η απόφαςισ αυτι του κ. 

Υπουργοφ τθσ Ραιδείασ είναι άςκοποσ, άδικοσ δια τον προςωπικόν των 

διδαςκαλείων και καταςτρεπτικι δια τθν εκπαίδευςιν του λαοφ, εγκαινιάηουςα μιαν 

αυτόχρθμα αντιλαϊκιν εκπαιδευτικιν πολιτικιν. Πταν ςιμερον λζγωμεν 

εκπαιδευτικιν πολιτικιν ενόσ κράτουσ, εννοοφμενν τθν μζριμναν, τθν οποίαν 

λαμβάνει τοφτο υπζρ τθσ εκπαιδεφςεωσ των λαϊκϊν ςτρωμάτων. Πλα τα ωραία και 
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μεγαλεπιβολα ςχζδια του Υπουργείου τθσ Ραιδείασ είναι μθδζν όταν δια τθσ 

πολιτικισ του επιδιϊκθ να βλάψθ τθν λαϊκιν εκπαίδευςιν. Η γονιμωτζρα και 

ευφυεςτζρα εκπαιδευτικι πολιτικι κα ιτο εκείνθ θ οποία κα ιρχιηεν από εκείνθν 

τθν πλευρά τθσ εκπαιδεφςεωσ τθν οποίαν ςιμερον ηθτεί να κτυπιςθ, δθλαδι από τθ 

δθμοτικιν εκπαίδευςιν». 

Ο Γλθνόσ υποςτθρίηει ότι ο νομοκζτθσ, αγνοεί πλιρωσ τθν κακολικι 

εκπαίδευςθ, ενϊ και ωσ προσ τθν ακαδθμαϊκι μετεκπαίδευςθ εμμζνει ςτθν, 

κακιερωμζνθ από το 1922, μετεκπαίδευςθ ςτο Ρανεπιςτιμιο, «αν και θ αποτυχία 

τθσ είναι ομολογθμζνθ απόλυτα από τουσ ίδιουσ τουσ μετεκπαιδευόμενουσ»557. Ο 

Γλθνόσ εντοπίηει τα αίτια τθσ αποτυχίασ ςτθν ζλλειψθ ιδιαίτερου προγράμματοσ, 

ςτθ μθ προςαρμογι ςτισ μορφωτικζσ ανάγκεσ των δαςκάλων, ςτθν φπαρξθ ενόσ 

μόνο κακθγθτι Ραιδαγωγικισ, με αποτζλεςμα να μθν επαρκεί για ιδιαίτερα 

μακιματα, οφτε για επιςτθμονικά φροντιςτιρια, αλλά οφτε και για πρακτικι 

άςκθςθ558. «Ο ςυγκεντρωτιςμόσ και θ μονοπϊλθςθ τθσ ςοφίασ είναι καιρόσ πια να 

πάψει», τονίηει ο Γλθνόσ και υποςτθρίηει πωσ, «αν δεν πρόκειται τα εκατομμφρια 

που ξοδεφονται για τθ μετεκπαίδευςθ να πθγαίνουν ολότελα χαμζνα και να 

αεροκοπανάμε, πρζπει θ ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ των δθμοδιδαςκάλων να γίνεται 

ςε ιδιαίτερα ιδρφματα, ςε Ραιδαγωγικά ινςτιτοφτα ι Ακαδθμίεσ»559. Κατθγορεί τον 

νομοκζτθ ότι δε λαμβάνει καμία πρόνοια ωσ προσ αυτά αλλά οφτε και ωσ προσ τα 

είδθ τθσ ειδικισ μετεκπαίδευςθσ, που ανζφερε, μιασ και «οφτε τον πρακτικό 

προςανατολιςμό του λαϊκοφ ςχολείου ςτοχάηεται, οφτε ςυμπλθρωματικι λαϊκι 

εκπαίδευςθ γνωρίηει, οφτε τα κατϊτερα επαγγελματικά ςχολεία ςκζπτεται ςοβαρά 

να τα ιδρφςει»560. 

 Για το κζμα τθσ μετεκπαίδευςθσ των λειτουργϊν Μζςθσ Ραιδείασ, ο Γλθνόσ 

καταφζρεται εναντίον του νομοκζτθ για τθν πρόκεςι του να διδάςκει, ςτα 

Διδαςκαλεία Μζςθσ Εκπαίδευςθσ, «τουσ πτυχιοφχουσ φιλολόγουσ γραμματικι και 
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Συντακτικό, του πτυχιοφχουσ των Φυςικομακθματικϊν πειραματικι φυςικι, 

βιολογία και χθμεία κ.ο.κ»561. «Μα δεν καίει ςφξυλο το Ρανεπιςτιμιο με τισ 

περίφθμεσ αυτζσ Σχολζσ παρά να ομολογεί αυτό το αίςχοσ», γράφει χαρακτθριςτικά 

και κεωρεί «το Διδαςκαλείο Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ ζνα ίδρυμα ολότελα άχρθςτο»562. 

Ο Γλθνόσ εντοπίηει τεράςτια κενά ςτθ νομοκετικι εργαςία ωσ προσ τθ 

μόρφωςθ του νζου προςωπικοφ. «Αν ο νομοκζτθσ είχε ςοβαρό ςκοπό να 

μεταρρυκμίςει πραγματικά τθν παιδεία, κα ζπρεπε να ςτοχαςτεί ότι του λείπουν 

ολόκλθρεσ κατθγορίεσ ειδικϊν δαςκάλων». «Γενικά, ενϊ το πρόβλθμα του 

προςωπικοφ είναι από τα πρϊτιςτα που πρζπει να λφςει ςυςτθματικά ζνασ που κα 

ρυκμίςει τθν αναδιοργάνωςθ τθσ Ραιδείασ μασ, ο ςθμερινόσ νομοκζτθσ δε δείχνει 

και ς’ αυτό καμία δθμιουργικότθτα. Ανικουν φαίνεται και τοφτα όλα ςτα 

υπονοοφμενα και αποςιωπθτικά τθσ μεταρρφκμιςθσ»563. 

 Γενικά υποςτθρίηει πωσ «εφόςον θ ςθμερινι μεταρρφκμιςθ παρουςιάηεται 

με τόςθ αδυναμία ςτο να ςυλλάβει τα προβλιματα που ζχει να λφςει θ ςθμερινι 

άρχουςα τάξθ, αφοφ παρουςιάηει μια τάςθ αγφρτικων ςυμβιβαςμϊν, που τθ φζρνει 

ςε ολοφάνερεσ αντιφάςεισ με τα εκπαιδευτικά ςυνκιματα που ζδωςε θ ίδια θ 

κυβζρνθςθ, είναι φυςικό και για τθ μόρφωςθ των δαςκάλων να μθν πετυχαίνει το 

ςωςτό»564.  

 «Με τθν κριτικι μασ ζρευνα επιςκοπιςαμε», γράφει ο Γλθνόσ, «όλθ ςχεδόν 

τθν εργαςία που παρουςίαςε θ κυβζρνθςθ για να αναδιοργανϊςει ριηικά τθν 

ελλθνικι παιδεία»565. Υπάρχουν μερικά ςθμεία που γενικά είμαςτε ςφμφωνοι με τα 

προτεινόμενα μζτρα και υπάρχουν και άλλα, που αν κι ζχουμε αρκετζσ 

παρατθριςεισ, θ ζκκεςθ των απόψεϊν μασ κα μασ ανάγκαηε να εκτείνουμε πολφ τα 

άρκρα μασ. Ζνα ακόμθ ςθμείο κα κίξουμε, όπου κεωροφμε ανεπαρκζςτατα τα 
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μζτρα που προτείνει θ κυβζρνθςθ. Το ςθμείο αυτό είναι θ διδαςκαλία του 

αναλφαβθτιςμοφ»566.  

 Ο Γλθνόσ υποςτθρίηει πωσ θ κυβζρνθςθ αυτό το φλζγον ηιτθμα το 

αντιμετωπίηει με μζτρα «κυριολεχτικά αςτεία»567. Θ κυβζρνθςθ πρζπει να πει, κατά 

τθ γνϊμθ του, πωσ «Σε 10 χρόνια μζςα κα ελαττϊςω ςχεδόν ςτο μθδζν τον αρικμό 

των αναλφαβιτων από θλικίασ 12-35 ετϊν» και να λάβει όλα τα ςχετικά μζτρα, 

αλλιϊσ «μασ κοροϊδεφει»568.  

Τονίηει ότι, από τθν επιςκόπθςθ όλων των εκπαιδευτικϊν νομοςχεδίων, 

φαίνεται πωσ τελικά αυξάνονται οι δαπάνεσ για τθ λαϊκι παιδεία και περιορίηονται 

οι δαπάνεσ τθσ Μζςθσ, για «ζναν λαό κατά το ιμιςυ αναλφάβθτο και κατά το άλλο 

ιμιςυ αμόρφωτο»569. Κατθγορεί τθν κυβζρνθςθ ότι είναι «ανοιχτόχερθ ςτο να 

ιδρφει πολυτελζςτατουσ οργανιςμοφσ ςε άλλεσ υπθρεςίεσ, αλλά φειδωλότατθ μόνο 

όταν πρόκειται για το πνευματικό ψωμί και το μζλλον του λαοφ»570. 

Από τθ νομοκετικι πρόνοια αναφζρει ότι λείπει ακόμα «ζνα ςτοιχείο 

ςθμαντικότατο, που αν αυτό δεν υπάρξει, όλα τα μζτρα, κι αν ψθφιςκοφν, κα 

μείνουν ςτο χαρτί»571. Το ςτοιχείο αυτό είναι θ οργάνωςθ ενόσ επιτελείου 

εξαιρετικϊν ανκρϊπων που κα κατευκφνουν τθν εφαρμογι των κυβερνθτικϊν 

μζτρων. «Χρειάηεται να κινθτοποιθκοφν επιςτιμονεσ ςοβαροί, ςυγχρονιςμζνοι, που 

κα ζχουν ενςτερνιςτεί τθ μεταρρφκμιςθ και κα τθ νιϊκουν βακιά και περιςςότερο 

από ζνα απλό υπθρεςιακό κακικον και κα είναι ςε κζςθ να κακοδθγιςουν με 

εργαςία πολφμοχκθ, επίμονθ και μακροχρόνια τθν παιδεία μασ ςτο νζο τθσ 

δρόμο»572. 

Ο Δ. Γλθνόσ, ςτον επίλογό του για τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια που 

προτάκθκαν το 1929 καταλιγει ςτο ότι: «Βρικαμε εντελϊσ αντικειμενικά και 

απροκάλυπτα και με οδθγό μασ τον κοινό νου ότι τεράςτιο χάςμα χωρίηει τισ 

επαγγελίεσ από τισ πραγματικότθτεσ, που πρόκειται να δθμιουργθκοφν. Θ 
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οργάνωςθ του λαϊκοφ ςχολείου «κατ’ ζκταςιν» και «κατά ποιόν» αποδείχκθκε 

ανεπαρκζςτατθ. Τα «περί επαγγελματικϊν ςχολείων» αποδείχκθκαν κρφλοσ. Τα 

«περί πρακτικοποιιςεωσ τθσ εκπαιδευζςεωσ» παραμφκι. Μια επιγραμματικι 

φράςθ μπορεί να χαρακτθρίςει τα νομοςχζδια. Π,τι περιζχουν καλό, δεν είναι νζο, 

ό,τι περιζχουν, νζο δεν είναι καλό. Η εργαςία όλθ είναι πρόχειρθ, βιαςτικι, 

αμελζτθτθ, αντιφατικι, χωρίσ τόλμθ, χωρίσ δθμιουργικότθτα, χωρίσ βακφτερθ 

αντίλθψθ, χωρίσ άμεςθ επαφι με τα πράγματα, και παρουςιάηει τθν εικόνα ενόσ 

ςυμπιλιματοσ από ςυμβιβαςμοφ, που ζγινε μόνο και μόνο για να ικανοποιθκοφν 

προςωπικά φιλότιμα και για να μθ φανεί θ κυβζρνθςθ πωσ δεν τθρεί και ςτο 

κεφάλαιο τοφτο τασ προσ τον λαόν προγραμματικάσ επαγγελίασ τθσ»573. 

Στθν επιςκόπθςθ των κριτικϊν κζςεων τθσ εφθμερίδασ διαπιςτϊκθκαν και 

οριςμζνα ςθμεία κετικισ κριτικισ. Ζτςι, ςτισ 19 Σεπτεμβρίου 1930 ζχουμε το 

δθμοςίευμα με τίτλο: «Μία αξιζπαινοσ μεταρρφκμιςισ – Οι μακθταί των Γυμναςίων 

κα αςχολοφνται κάκε απόγευμα εισ τα ςπορ. Από του 1931 καταργοφνται τα 

απογευματινά μακιματα – Το πρωί κα διατίκενται εισ τθν ανάπτυξιν του πνεφματοσ 

και το απόγευμα εισ τθν διάπλαςιν του ςϊματοσ των μακθτϊν – Δια να 

αποκτιςωμεν νεολαίαν με ςϊματα γερά. Νζον μεγάλο αποφαςιςτικόν βιμα γίνεται 

εισ τθν εργαςίαν του κ. Ραπανδρζου. Η ριηικι, θ μεγάλθ αυτι μεταρρφκμιςισ ιτο 

από τασ κυριωτζρασ ςκζψεισ του κ. Υπουργοφ Ραιδείασ. Είναι μια μεταρρφκμιςθ θ 

οποία αν και εισ μικράν κλίμακα ακόμθ, ετζκθ ιδθ εισ τθν οδόν τθσ 

πραγματοποιιςεωσ»574. 
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ςτ) Οι προτάςεισ που διατυπϊνονται, μζςω τθσ εφθμερίδασ, επί των 

εκπαιδευτικϊν νομοςχεδίων  

 

Μελετϊντασ όλα τα δθμοςιεφματα που αναφζρουν προτάςεισ επί των 

εκπαιδευτικϊν νομοςχεδίων, διαπιςτϊκθκε ότι οι περιςςότερεσ κατατίκενται εκ 

ςτόματοσ Γλθνοφ. Οι προτάςεισ καλφπτουν και τθ ςτοιχειϊδθ και τθ μζςθ 

εκπαίδευςθ.  

Σε ζνα δθμοςίευμα, που το υπογράφει επικεωρθτισ δθμοτικϊν ςχολείων 

,γίνεται πρόταςθ για τθ δθμιουργία ςχολικϊν κιπων και ςυγκεκριμζνα αναφζρεται: 

«Κάμετε ςε κάκε ςχολείο και ζνα ςχολικόν κιπον – Μόνον ο ςχολικόσ κιποσ κα 

χρθςιμεφςθ ωσ κολυμβικρα Σιλωάμ γεωργικισ μορφϊςεωσ του αγροτικοφ λαοφ – 

παντοφ όπου ζγινε ζςτω κι από ιδιϊτασ εκαυματοφργθςε – μερικά εφγλωττα 

παραδείγματα. Χωρίσ να ςκεφκιτε να εξαςφαλίςετε ςχολικόν κιπον και ςτο 

τελευταίο χωριό, επιτυχία δε κα ιδιτε ποτζ»575 

Ωσ προσ τθ Μζςθ Ραιδεία, μζςα από τα δθμοςιεφματα, βλζπουμε να 

προτείνοται576:  

α) Να περιοριςκεί θ κρατικι μζςθ παιδεία αυςτθρά ςε εκείνουσ χρειάηονται 

για τισ ανϊτερεσ ςπουδζσ. 

β) Να περιοριςκεί ο αρικμόσ αυτϊν που κα μπουν ςτισ ανϊτερεσ ςπουδζσ ςε 

εκείνουσ που χρειάηονται για κάκε κλάδο. 

γ) Να διαφοροποιθκεί θ Μζςθ παιδεία ζτςι που να διοχετεφονται μακθτζσ 

ςτουσ πρακτικοφσ κλάδουσ, που παραμελοφνται. 

δ) Να δθμιουργθκεί Μζςθ Ραιδεία που να ςτζκεται ποιοτικά δίπλα ςτθν 

αντίςτοιχθ παιδεία πολιτιςμζνων χωρϊν. 

ε) Να ιδρυκοφν 50 το πολφ κρατικά Γυμνάςια, διαφοροποιθμζνα ςτο 

πρόγραμμά τουσ, ζτςι ϊςτε ςτο ίδιο ςχολείο να μποροφν να μορφωκοφν «και όςοι 

κα ακολουκιςουν νομικι ι φιλολογία ι κεολογία και όςοι κα ακολουκιςουν 

φυςικζσ επιςτιμεσ και όςοι κα γίνουν μθχανολόγοι και όςοι κα πάνε ςτισ 

                                                 
575

 Παπαγεωξγίνπ, Β. εθεκ. Ακρόπολις, 16 Φεβξνπαξίνπ 1929 
576 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια –Ο μονομερισ κλαςικιςμόσ που 
κεριεφει, εφθμ. Ακρόπολισ, 16 Λουνίου 1929 
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ςτρατιωτικζσ ςχολζσ και όςοι κα πάνε ςτισ ανϊτερεσ γεωργικζσ, εμπορικζσ, 

δαςολογικζσ, ναυτικζσ ςχολζσ, χρθςιμοποιϊντασ το καλφτερο προςωπικό από 

εκείνο που ζχουμε, πλουτίηοντασ τα ςχολεία αυτά με εποπτικά μζςα διδαςκαλίασ, 

με εργαςτιρια φυςικισ, χθμείασ, χειροτεχνίασ, και δαπανϊντασ λιγότερα από όςα 

ξοδεφουμε ςιμερα». 

Ωσ προσ τθν ίδρυςθ πειραματικϊν ςχολείων ςτα Ρανεπιςτιμια Ακθνϊν και 

Κεςςαλονίκθσ προτάκθκε577: α) θ πρακτικι άςκθςθ να είναι ενόσ ζτουσ και όχι 

εξάμθνθ, β) να περιοριςκεί ο αρικμόσ των κεολόγων για άςκθςθ ςε όςουσ 

χρειάηονται για να γίνει ανανζωςθ του προςωπικοφ που διδάςκει κρθςκευτικά ςτα 

Γυμνάςια, γ) να αςκοφνται υποχρεωτικά και οι κακθγθτζσ ξζνων γλωςςϊν, δ) να 

μθν είναι ςκόπιμο και αναγκαίο να αςκεί θ Φιλοςοφικι Σχολι Ακθνϊν τθν ανϊτατθ 

διοικθτικι δικαιοδοςία ωσ προσ το προςωπικό των πειραματικϊν ςχολείων. 

Ο Γλθνόσ κεωρεί ςκόπιμθ τθν ίδρυςθ «Διδαςκαλείου Οικοκυρικισ 

Εκπαιδεφςεωσ» με τισ ακόλουκεσ παρατθριςεισ578: α) να ζχει ο νομοκζτθσ 

ξεκάκαρα υπ’ όψθ του ςε τι κα χρθςιμοποιιςει τισ απόφοιτεσ του ςυγκεκριμζνου 

διδαςκαλείου, β) οι μακιτριεσ να μπαίνουν ςτο διδαςκαλείο αφοφ τελειϊςουν το 

Γυμνάςιο, γ) γι’ αυτό να απαλλάξει το διδαςκαλείο από τα κρθςκευτικά, τα 

ελλθνικά και τα γαλλικά, δ) να διορίηει τισ απόφοιτεσ με βακμό γραμματζωσ τάξθσ 

Αϋ. 

Ωσ προσ τθν κακολικι μετεκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ λαϊκισ παιδείασ, 

ο αναφζρεται πωσ θ εμπιςτοςφνθ του κζματοσ από τον νομοκζτθ ςτα τοπικά 

ςυνζδρια δεν είναι κακι, αλλά πρζπει να οργανωκεί μόνιμα, αλλά και πάλι δεν κα 

είναι αρκετι. «Για να γίνει κάτι αλθκινά χριςιμο χρειάηεται να ιδρυκοφν ςε κάκε 

ζδρα επικεϊρθςθσ ζνα πολυτάξιο και ζνα μονοτάξιο πρότυπο ςχολείο, να 

ςυγκεντρωκεί ςε αυτά το άριςτο προςωπικό και να μελετθκοφν εκεί ςτθν πράξθ τα 

προβλιματα του νζου λαϊκοφ ςχολείου με ςυνεργαςία του προςωπικοφ των, των 

επικεωρθτϊν, των διευκυντϊν διδαςκαλείων και εκπαιδευτικϊν ςυμβοφλων και 

                                                 
577 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια –Θ μόρφωςθ των διδαςκάλων, εφθμ. 
Ακρόπολισ, 19 Λουνίου 1929 
 
578 ο.π. 
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ανωτζρων εποπτϊν τθσ λαϊκισ παιδείασ»579. Σε ό,τι αφορά τθν εκπαίδευςθ των 

Νθπιαγωγϊν υποςτθρίηεται ότι το μόνο ορκό από παιδαγωγικι άποψθ είναι να 

μορφϊνονται όπωσ οι δθμοδιδάςκαλοι και να διαβακμίηονται το ίδιο580. Στο ζντυπο 

διατυπϊνεται κάποια ςτιγμι θ άποψθ: «Να εφαρμοςκι το ταχφτερον μία 

αυτοδιοίκθςισ και μία αποκζντρωςισ εισ τουσ δθμοςιδαςκάλουσ. Είναι ο μόνοσ 

τρόποσ δια μιαν ςπουδαιοτάτθν βελτίωςιν του διδαςκαλικοφ ςϊματοσ»581 

Το Διδαςκαλείο Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ  είναι «ζνα ίδρυμα ολότελα άχρθςτο» 

για τον Γλθνό582. Στθ κζςθ του προτείνει583: να διαιρεκοφν οι λειτουργοί κατά 

γενικζσ περιφζρειεσ ςε τμιματα, κάκε τμιμα να διαιρεκεί ςε ςυνεργατικζσ ομάδεσ 

15-20 ατόμων και το κράτοσ να τουσ δϊςει ζνα χρονικό περικϊριο τριϊν ετϊν, 

ορίηοντάσ τουσ ςε ποια επιςτθμονικά και παιδαγωγικά μακιματα πρζπει να 

προετοιμαςτοφν κεωρθτικά μόνοι τουσ με τθν ομάδα τουσ. Ζπειτα, να τουσ καλζςει 

ανά ομάδεσ και ανά περιφζρεια ςε ζνα Γυμνάςιο που κα ονομαςτεί Ρρότυπο κι εκεί 

να αςκθκοφν πρακτικά, να ακοφςουν διαλζξεισ, να υποβάλουν τισ εργαςίεσ τουσ, να 

ςυηθτιςουν υπό τισ οδθγίεσ του προςωπικοφ του Γυμναςίου, του Γενικοφ 

Επικεωρθτι και οριςμζνων ςυμβοφλων και ςτο τρίτο ζτοσ κα εξεταςκοφν 

κεωρθτικά και πρακτικά. Πποιοσ παραλείψει να εξεταςκεί κεωρθτικά ι πρακτικά ι 

όποιοσ εξεταςκεί και αποτφχει δφο φορζσ, να κθρυχκεί ςτάςιμοσ. Ο Γλθνόσ 

χαρακτθρίηει το προτεινόμενο αυτό ςχζδιο ωσ «ελάχιςτθσ δαπάνθσ, 

αποτελεςματικισ και γριγορθσ μετεκπαίδευςθσ, το μόνο εφαρμόςιμο και 

πρακτικό»584.  

                                                 
579 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια –Θ μετεκπαίδευςθ των δαςκάλων, εφθμ. 
Ακρόπολισ, 20 Λουνίου 1929 
 
 
580 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια –Θ μόρφωςθ των διδαςκάλων, εφθμ. 
Ακρόπολισ, 19 Λουνίου 1929 
581

 Θ μαρτυρικι τάξισ των πεπονεμζνων δθμοδιδαςκάλων – Ο δθμοδιδάςκαλοσ 
μοναδικόσ πόλοσ πνευματικόσ του ελλθνικοφ χωριοφ – Πχι ςτυγνά και κουραςμζνα 
γερόντια του παρελκόντοσ, αλλά νζοι γεμάτοι ενκουςιαςμόν, εφθμ. Ακρόπολισ, 26 
Φεβρουαρίου 1929 
582 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια –Θ μετεκπαίδευςθ των δαςκάλων, εφθμ. 
Ακρόπολισ, 20 Λουνίου 1929 
583 ο.π. 
584 ο.π. 
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Ρζρα από τθν αναφορά του ςτθ μετεκπαίδευςθ του προςωπικοφ με 

αδυναμίεσ, αναφζρεται και ςτθ μετεκπαίδευςθ των ικανϊν λειτουργϊν Μζςθσ 

Ραιδείασ, που κα ζχει ωσ ςκοπό τθσ τθ δθμιουργία ςτελεχϊν διοικθτικά ανϊτερα 

και κεωρεί ότι το ςχετικό νομοςχζδιο που προτείνεται παρουςιάηει ατζλειεσ585. Ο 

ίδιοσ προτείνει επιςκζψεισ των εκπαιδευτικϊν ςε ςχολεία του εξωτερικοφ, που 

«βαδίηουν πολφ μπροςτφτερα από εμάσ», ενϊ προτείνει να επαναλειτουργιςει θ 

Ραιδαγωγικι Ακαδθμία Ακθνϊν για κάποια χρόνια ι και μονιμότερα με τουσ ίδιουσ 

ςκοποφσ «για να μασ δϊςει πολφ γριγορα και με λιγότερεσ ςχετικά δαπάνεσ 

ςτελζχθ ανϊτερα Μζςθσ παιδείασ και προςωπικό για τα Διδαςκαλεία»586. 

 

 

 

 

                                                 
585 ο.π. 
586 ο.π. 
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Ανάλυςθ – Ερμθνεία Σεκμθρίων  

 

Σφμφωνα με τον Holsti, θ λεγόμενθ «ανάγνωςθ πίςω από τισ γραμμζσ» κα 

πρζπει να αναβάλλεται για το ερμθνευτικό ςτάδιο, οπότε ο ερευνθτισ κα είναι 

ελεφκεροσ να χρθςιμοποιιςει όλθ του τθ φανταςία και τθ διαίςκθςθ για να 

εξαγάγει από τα ςτοιχεία τα κατάλλθλα ςυμπεράςματα587.  

 Στθν παροφςα εργαςία, προκειμζνου να γίνει ανάλυςθ και ερμθνεία των 

τεκμθρίων, κζτουμε οριςμζνα ερωτιματα. Τα περιςςότερα ςχολιαςτικά κείμενα 

που μελετικθκαν ιταν αυτά το Δ. Γλθνοφ. Ζτςι, μζςα από τθν ανάλυςθ που 

επιχειρείται, κα καταλιξουμε ςε ςυμπεράςματα που αφοροφν όχι μόνο τθ κζςθ τθσ 

εφθμερίδασ αλλά και τθν προςωπικι κζςθ και ςτάςθ του Δ. Γλθνοφ. Επιμζνουμε 

ςτον Δ. Γλθνό γιατί υπιρξε ςτενόσ ςυνεργάτθσ και υποςτθρικτισ τθσ κυβζρνθςθσ 

των Φιλελευκζρων και μζςω των τεκμθρίων φαίνεται ξεκάκαρα θ αντιπολιτευτικι 

του ςτάςθ 

 

α) Ποιεσ είναι οι κεντρικζσ ιδζεσ του Γλθνοφ για τθν Παιδεία και πϊσ αυτζσ 

ςυςχετίηονται και με τθν πολιτικι του τοποκζτθςθ; 

 

Πλθ θ δραςτθριότθτα του Δ. Γλθνοφ ςυγκεντρϊκθκε ςτο βιβλίο του με τίτλο: 

«Ζνασ άταφοσ νεκρόσ». Εκεί διατφπωςε τισ αναγεννθτικζσ και εκςυγχρονιςτικζσ 

τάςεισ του ςτον χϊρο τθσ Ραιδείασ588. Μερικζσ από τισ απόψεισ του είναι: «Τα 

εκπαιδευτικά ηθτιματα δεν είναι απλϊσ επιςτθμονικά, επιλυόμενα μόνον δια τθσ 

κεωρίασ και του ορκοφ λόγου, αλλά κυρίωσ ηθτιματα κοινωνικά»589. Ακόμθ, μιλάει 

για τθν εξουςιαςτικι κυριαρχία των ξζνων ςυςτθμάτων, για τθν προγονοπλθξία, για 

τθν απομνθμόνευςθ, για τθ δθμοτικι γλϊςςα, για τθ λεξικθρία, για τθν ανάγκθ 

ανάλθψθσ τθσ νεοελλθνικισ κοινωνίασ, για το κετικό επιςτθμονικό πνεφμα, για τθν 

κατάλυςθ τθσ ολιγαρχίασ, για τθν αναγνϊριςθ ίςων ευκαιριϊν μόρφωςθσ, για τθ 

ςτροφι του μυαλοφ προσ το ςιμερα και το αφριο, για τθν ίδρυςθ ςχολείων 

                                                 
587 Κυριαηι, Ν. (1999). ς. 293 
588 Χατηθςτεφανίδθσ, Κ. (1990). ς. 156 
 
589 ο.π. 
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κατάρτιςθσ εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, 

για τθ Νζα Αγωγι, για τθ διοικθτικι αποκζντρωςθ κ.λπ590.  

Ο Κ. Χατηθςτεφανίδθσ παρατθρεί ομοιότθτα των απόψεων του Γλθνοφ και 

του H. Schulz, ιδιαίτερα όταν ο πρϊτοσ, παραπζμποντασ ςτθν παραμζλθςθ τθσ 

αγωγισ του λαοφ και ςτθ διαμόρφωςθ των τάξεων ςτθν Ελλάδα, ςυγκρίνει το 

ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα με μια πυραμίδα που βαςίηεται ςτθν κορυφι αντί 

ςτθ βάςθ591. Ζργο μιασ μεταρρφκμιςθσ λοιπόν, ςφμφωνα με τον Γλθνό, είναι να 

τοποκετιςει τθν πυραμίδα πάλι ςτθ βάςθ τθσ, που ςθμαίνει ότι πρζπει να 

πραγματοποιθκεί ταυτόχρονα μια ριηοςπαςτικι αναδιάταξθ των κοινωνικϊν και 

ςχολικϊν ςχζςεων592. 

Σφμφωνα με τθν Α. Φραγκουδάκθ, ο Γλθνόσ, όπωσ φαίνεται από τισ 

διατυπϊςεισ των απόψεϊν του, ςτρζφεται αποφαςιςτικά προσ τα αριςτερά, γι’ 

αυτό και υποςτθρίηει πωσ θ αντίλθψθ μιασ «παιδείασ υπεράνω των τάξεων», εκεί 

όπου υπάρχουν μάλιςτα κοινωνικζσ τάξεισ, είναι μια τοποκζτθςθ που αποςκεπάηει 

τθν πραγματικότθτα: δθλαδι το ότι θ παιδεία είναι όργανο τθσ άρχουςασ τάξθσ593.  

Ζνα ερϊτθμα που απαςχολεί τον Γλθνό είναι το κριτιριο τθσ κακολικότθτασ 

τθσ Ραιδείασ. Ριςτεφει ότι θ κακολικότθτα τθσ Ραιδείασ πρζπει να γίνει ζνα 

κεωρθτικό αίτθμα αλλά όχι κανόνασ, δθλαδι αίτθμα χωρίσ κακολικι εφαρμογι594. 

Θ Ραιδεία, κατά τον Γλθνό, ζχει ςκοπό τθσ ζνα ιδεϊδεσ, ανάλογο με τισ ειδικζσ 

ςυνκικεσ και απαιτιςεισ του λαοφ και των καιρϊν595. Για το λόγο αυτό οι ςκοποί 

τθσ αγωγισ μεταβάλλονται ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και τισ απαιτιςεισ ενόσ λαοφ 

και δεν ζχουν ςτατικό χαρακτιρα596. Ο δεφτεροσ ςτόχοσ τθσ Ραιδείασ είναι να 

διαπλάςει τθν ανκρϊπινθ ψυχι597. Το παιδί είναι μια ολοκλθρωμζνθ 

προςωπικότθτα με δικζσ τθσ δυνατότθτεσ και δικοφσ τθσ κανόνεσ, υποςτθρίηει ο 

Γλθνόσ, και όχι μικρογραφία του μεγάλου με χαρακτιρα προκακοριςμζνο από τθ 

                                                 
590 ο.π. 
591 ο.π. 
592 ο.π. 
593 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς.79 
594 Χατηθςτεφανίδθσ, Κ. (1990). ς. 166 
 
595 ο.π. 
596 ο.π. 
597 ο.π. 
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γζννθςι του ςε καλό ι κακό598. Θ κζςθ του Γλθνοφ για το ιδεϊδεσ τθσ Ραιδείασ 

μπορεί να ςυνοψιςτεί ςτθν εξισ φράςθ: «πρζπει να δίνει κετικό περιεχόμενο ςτθ 

ηωι, να είναι ουςιαςτικό, ςυγκεκριμζνο, ηωντανό, αλθκινό ςε τόπο και χρόνο και να 

εναρμονίηει τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ φφςθ του παιδιοφ και ςτο επιβαλλόμενο 

ιδεϊδεσ τθσ Ραιδείασ»599. 

 

β) Πϊσ αξιολογεί ο Δ. Γλθνόσ τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια του 1929 και τθν 

κυβζρνθςθ των Φιλελευκζρων ωσ προσ τθν εκπαιδευτικι πολιτικι που αςκεί τθ 

ςυγκεκριμζνθ περίοδο;  

 

Ο Δ. Γλθνόσ βλζπει τθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ να εκκρεμεί από τισ 

παραμονζσ του αιϊνα και διαμαρτφρεται ςχθματικά, ςφμφωνα με τθν Α. 

Φραγκουδάκθ, γιατί δεν ολοκλθρϊνεται600. Ρροβάλλει ωσ αναγκαία τθν 

προςαρμογι του εκνικοφ μασ ιδανικοφ ςτισ πραγματικότθτεσ τθσ νζασ ηωισ μασ. 

Αυτό το κεωρεί και μια ευκαιρία να φανεί αν θ άρχουςα τάξθ ζχει τθ δφναμθ να 

οδθγιςει τον ελλθνικό λαό, και για δικό τθσ ςυμφζρον, ςτο νζο του δρόμο. Αν δε τθ 

χρθςιμοποιιςει αυτι τθν ευκαιρία τϊρα που τα λαϊκά ςτρϊματα (αγρότεσ, εργάτεσ) 

και μικροαςτοί τθσ ζχουν δϊςει τεράςτια πολιτικι δφναμθ, τότε «θ χρεωκοπία τθσ 

κα είναι οριςτικι»601. 

Δεν επιδιϊκει τθ ματαίωςθ τθσ ψιφιςθσ των νομοςχεδίων, όπωσ εξθγεί, και 

διευκρινίηει ότι δεν τα κρίνει ωσ κομμουνιςτισ, αλλά τα κρίνει ςφμφωνα με τθ 

λογικι, τισ διακθρφξεισ και το πρόγραμμα τθσ κυβζρνθςθσ που τα προτείνει602. 

Κεωρεί τθ μεταρρφκμιςθ «πολφ ατελζςτερθ» ςε ςχζςθ με εκείνθ του 1913. «Θ 

ειςθγθτικι ζκκεςθ», γράφει, «είναι επιπόλαια, δθμοςιογραφικι περιγραφι, ζνα 

είδοσ αντεπιςτθμονικισ φιλοςοφίασ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ που ςτθρίηεται ςτα 

δικεν φυλετικά ελαττϊματα των Ελλινων»603. 

                                                 
598 ο.π. 
599 ο.π. 
600 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 68 
601 Δ. Γλθνόσ, Τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια – Θ ςθμερινι ςτιγμι, εφθμ. Ακρόπολισ, 
11 Λουνίου 1929 
602 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 68 
603 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 69 
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Ο Γλθνόσ δεν αμφιςβθτεί τισ κατευκφνςεισ τθσ μεταρρφκμιςθσ604. Αντίκετα, 

κατακρίνει τα νομοςχζδια ότι δεν αντιμετωπίηουν τισ προχποκζςεισ για τθν 

εφαρμογι τθσ605. Υποςτθρίηει τθν ανάγκθ να δθμιουργθκεί επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ και να γενικευκεί το δθμοτικό, να δθμιουργθκεί δθλαδι το λαϊκό 

ςχολείο. Ζνα λαϊκό ςχολείο όμωσ που να είναι αντίςτοιχο των οικονομικϊν αναγκϊν 

τθσ κοινωνίασ και που κα ςτθρίηεται από τον λαό, ο οποίοσ πρζπει να πειςκεί για 

τθν αξία τθσ πρακτικοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ Κρίνει τθν κυβζρνθςθ γιατί τα 

κζματα αυτά, όπωσ υποςτθρίηει, τα προβάλλει χωρίσ να παίρνει ριηικά μζτρα για να 

τα εφαρμόςει, γιατί τα μζτρα που παίρνει είναι ανεπαρκζςτατα, αμελζτθτα ι 

απλϊσ δθμαγωγικά, δθλαδι γραμμζνα ςτο χαρτί, δίχωσ καμιά φροντίδα για το πϊσ 

κα γίνουν πραγματικότθτα606. 

Ο Γλθνόσ ςτρζφει τθν κριτικι του και ςτον κλαςικιςμό του Γυμναςίου που 

δθμιουργεί, όπωσ γράφει, «κεςικιρεσ και πνευματικοφσ προλετάριουσ»607. Τθ λφςθ 

τθ βλζπει ςτον περιοριςμό τθσ γενικισ μζςθσ εκπαίδευςθσ με τθ δθμιουργία 

τεχνικϊν και επαγγελματικϊν γυμναςίων. Κατθγορεί το νομοκζτθ ότι δεν κάνει 

τίποτα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, αφοφ, χωρίσ να ιδρφει οφτε ζνα νζο πρακτικό 

λφκειο, αυξάνει τα κλαςικά γυμνάςια και τα «ολζκρια» θμιγυμνάςια608. Επίςθσ, 

αναφζρεται ςτθν εκπαίδευςθ τθσ γυναίκασ και ςτθν ζλλειψθ κάκε προοπτικισ για 

τθ λφςθ του ιδιαίτερου αυτοφ κοινωνικοφ προβλιματοσ που αποτελεί θ αγράμματθ 

ελλθνίδα, ςτθ μόρφωςθ και τθ μετεκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν, ςτα μζτρα τθσ 

κυβζρνθςθσ για τον αναλφαβθτιςμό609. 

Θ κριτικι του λοιπόν, υποςτθρίηει θ Α. Φραγκουδάκθ, δεν αφορά τθ 

μεταρρφκμιςθ, αλλά τθν κυβζρνθςθ, θ οποία κατακρίνεται, γιατί περιορίςτθκε ςε 

μζτρα ανεπαρκι, με αποτζλεςμα θ μεταρρφκμιςθ που εκκρεμοφςε να μθν μπορεί 

να ολοκλθρωκεί οφτε αυτι τθ φορά610. Θ εξιγθςθ που δίνει ο Γλθνόσ είναι πωσ 

                                                 
604 ο.π. 
605 ο.π. 
606 ο.π. 
607 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 70 
608 ο.π. 
609 ο.π. 
610 ο.π. 
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«πρόκειται για οπιςκοχϊρθςθ του κόμματοσ των Φιλελευκζρων ςε 

ςυντθρθτικότερεσ βάςεισ»611. 

 

γ) Σι προκάλεςε τθ μεταςτροφι του Δ. Γλθνοφ και από υποςτθρικτισ τθσ 

βενιηελικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ γίνεται πολζμιόσ τθσ; 

 

Τον Γλθνό τον χαρακτθρίηει από νωρίσ θ μαρξιςτικι παιδεία, που ςτθν αρχι 

επθρεάηει και αργότερα κακορίηει τθν πολιτικι του ςκζψθ612. Θ δράςθ του ζχει, από 

τα πρϊτα κιόλασ βιματά του, πλατφτερθ και ςαφζςτερθ κοινωνικι διάςταςθ, αφοφ 

τον βλζπουμε γενικά να ςυνεργάηεται ςε κάκε προςπάκεια που τείνει να 

υποςτθρίξει τισ λαϊκζσ τάξεισ613.  

Ο Γλθνόσ πζραςε από μια φάςθ κατά τθν οποία υποςτθρίηει και αγωνίηεται για 

τθν επιτυχία τθσ αςτικισ μεταρρφκμιςθσ, χωρίσ ςυνείδθςθ, δθλαδι χωρίσ 

κεωρθτικι τεκμθρίωςθ τθσ πρακτικισ του614. Θ φάςθ αυτι λιγει μετά το 1922, γιατί 

οδθγείται ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ άρχουςα τάξθ, θ αςτικι τάξθ, ζκανε μια 

αντιδραςτικι ςτροφι και πολζμθςε τα δικά τθσ αιτιματα, τισ δικζσ τθσ 

μεταρρυκμίςεισ. Υπάρχει μια «ελλθνικι αρρϊςτια» για τον Γλθνό που είναι θ 

«κατϊτερθ ποιότθτα τθσ ελλθνικισ αςτικισ τάξθσ» και που ζχει για αιτίεσ τθσ τθν 

ιςτορία και τθν κοινωνικι οργάνωςθ τθσ οικονομίασ615. Κυρίωσ όμωσ βλζπει 

αλλαγι, ςτροφι και οπιςκοχϊρθςθ616. Το αςτικό-δθμοκρατικό κίνθμα που ιταν ο 

δθμοτικιςμόσ, άμεςα δεμζνο με τθν αςτικό-δθμοκρατικι μεταρρφκμιςθ (λαϊκό 

ςχολείο – λαϊκι γλϊςςα), το κίνθμα που το 1917 ιταν διεκδίκθςθ των αςτϊν, δζκα 

χρόνια αργότερα το «φοβοφνται», λζει ο Γλθνόσ617. Δεν πιςτεφει πλζον ςτθ 

δυνατότθτα να γίνουν μεταρρυκμίςεισ με φορζα τθν αςτικι τάξθ618.  

Θ διαφοροποίθςθ του Γλθνοφ από τθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1929 

επιβεβαιϊνει και τθ διάςπαςθ τθσ ενότθτασ των διανοοφμενων πάνω ςτο 

                                                 
611 ο.π. 
612 Φραγκουδάκθ, Α.(1977). ς. 80 
613 ο.π. 
614 ο.π. 
615 Φραγκουδάκθ, Α. (1977). ς. 81 
616 ο.π. 
617 ο.π. 
618 ο.π. 
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πρόβλθμα τθσ παιδείασ γενικά, ζνα διχαςμόσ που είχε ξεκινιςει λίγα χρόνια 

νωρίτερα και επιςθμοποιικθκε με τθ διάςπαςθ του Εκπαιδευτικοφ Ομίλου, ςε 

αντίκεςθ με τουσ εχκροφσ των μεταρρυκμίςεων τθσ εκπαίδευςθσ που ιταν πάντα 

ενωμζνοι619.  

 

δ) Πϊσ αντιμετωπίηεται θ επιχειροφμενθ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ από τθν 

εφθμερίδα «Ακρόπολισ» και πϊσ ερμθνεφεται αυτόσ ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ; 

 

 Στο κεωρθτικό μασ πλαίςιο εντάςςουμε τον Τφπο και γενικά τα Μ.Μ.Ε ςτισ 

ομάδεσ πίεςθσ ι ςυμφερόντων και κεωροφμε, όπωσ αναφζρει και ο Μπουηάκθσ, ότι 

ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ιδεολογίασ620. 

 Στθν περίπτωςθ τθσ εργαςίασ μασ θ εφθμερίδα, μζςω του δθμοςιογραφικοφ 

λόγου αλλά και διαμζςου ελλινων διανοουμζνων, αςκεί, κυρίωσ, αρνθτικι κριτικι 

ςτθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1929. Θ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται είναι 

ςκλθρι, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, και οι τίτλοι των δθμοςιευμάτων μποροφν να 

χαρακτθριςκοφν ιδιαιτζρωσ καυςτικοί.  

 Θ «Ακρόπολισ», με βάςθ το κεωρθτικό μασ πλαίςιο, ανικοντασ ςτθν 

ευρφτερθ ομάδα πίεςθσ που ονομάηεται «Τφποσ – Μ.Μ.Ε.» βρίςκεται ςυχνά ςε 

ςχζςθ ςφγκρουςθσ με άλλεσ ομάδεσ, προκειμζνου να επθρεάςει, προσ όφελόσ τθσ 

πολιτικζσ αποφάςεισ. Τθν περίοδο που μελετάμε, δθλαδι 1929-1932, οι πολιτικζσ 

ςυγκροφςεισ διαφοροποιοφνται621: ςυντελοφνται τόςο ανάμεςα ςτισ δφο μερίδεσ 

του αςτιςμοφ (ςυντθρθτικι – φιλελεφκερθ), όςο και ανάμεςα ςτον αςτιςμό και ςτο 

αριςτερό – ριηοςπαςτικό κίνθμα. Ο Δθμιτρθσ Γλθνόσ εκπροςωπεί το αριςτερό – 

ριηοςπαςτικό μζτωπο622 και δεδομζνου ότι θ εφθμερίδα που μελετάμε του ζδωςε 

βιμα ςτο να εκφράςει ελεφκερα και χωρίσ περιοριςμό, οφτε καν ωσ προσ τθν 

ζκταςθ των άρκρων του, τισ απόψεισ του, μπορεί να υποςτθριχκεί ότι, τθν περίοδο 

αυτι, πρόκειται για μια εφθμερίδα αντιβενιηελικι, αςκϊντασ κριτικι από τα 

«αριςτερά του Βενιηζλου». 

                                                 
619 Καραφφλλθσ, Α. (2002). ς. 111 
620 Μπουηάκθσ, Σ. (2002). ς. 36 
621 ο.π. ς. 69 
622 ο.π. 
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                                                           υμπεράςματα  

 

Το ζντυπο που εξετάηουμε ιταν κακθμερινισ κυκλοφορίασ, ποικίλθσ φλθσ με 

ζμφαςθ κυρίωσ ςτισ πολιτικζσ ειδιςεισ και ςτα κοινωνικά ηθτιματα. Ωςτόςο, τα 

τζςςερα χρόνια (1929-1932) που μελετικθκαν, διαπιςτϊκθκε ότι άγγιηε ςυχνά, 

μζςω των δθμοςιευμάτων, και μάλιςτα αφιερϊνοντασ αρκετό χϊρο κάποιεσ φορζσ, 

και τα εκπαιδευτικά κζματα τθσ χϊρασ, ειδικά, όταν γινόταν θ κατάκεςθ των 

νομοςχεδίων για τθν εκπαίδευςθ ςτθ Βουλι. 

Το ενδιαφζρον μασ επικεντρϊκθκε ςτα δθμοςιεφματα που αφοροφςαν ςτθ 

μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια τθσ περιόδου για τθν εκπαίδευςθ και ζφεραν κάποιο 

ςχόλιο. Κατά τθ μελζτθ των τεκμθρίων, παρατθρικθκε ότι τα περιςςότερα 

δθμοςιεφματα για τθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ ιταν ειδθςεογραφικοφ 

χαρακτιρα. Από το κεωρθτικό μασ πλαίςιο προκφπτει ότι τα δθμοςιεφματα ενόσ 

εντφπου, όπωσ είναι θ εφθμερίδα, μποροφν να διακρικοφν ςτα ειδθςεογραφικά και 

ςτα ςχολιαςτικά. Με βάςθ, λοιπόν, τθ κεωρία, αλλά και τα ευριματα κακϊσ 

προχωροφςε θ ζρευνα, τα δθμοςιεφματα που εντοπίςτθκαν χωρίςτθκαν με βάςθ 

αυτζσ τισ δφο κατθγορίεσ.  

Ανάλυςθ ςε βάκοσ πραγματοποιικθκε ςτα ςχολιαςτικά δθμοςιεφματα. Από 

τθν ανάλυςι μασ προζκυψε πωσ ςχόλιο για τθν επιχειροφμενθ εκπαιδευτικι 

μεταρρφκμιςθ του ’29 ζχουμε κυρίωσ μζςα από τα άρκρα του Δ. Γλθνοφ. Ελάχιςτα 

ακόμθ υπογράφονται, ενϊ είναι αρκετά και αυτά που φζρουν ςχόλιο, αλλά δε 

φζρουν κάποια υπογραφι. Τισ περιςςότερεσ φορζσ, ο τίτλοσ ιταν ενδεικτικόσ, όχι 

μόνο του περιεχομζνου του άρκρου, αλλά και τθσ άποψθσ τθσ εφθμερίδασ ι τθσ 

άποψθσ του αρκογράφου και κατ’ επζκταςθ τθσ εφθμερίδασ. Συχνά, θ γλϊςςα των 

άρκρων ιταν αρκετά «καυςτικι», όπωσ και όλθ θ ςτάςθ τθσ εφθμερίδασ, γεγονόσ 

που τθν ζφερε, κάποια ςτιγμι, και ςε προςωπικι αντιπαράκεςθ με τον 

πρωκυπουργό Ε. Βενιηζλο. 

Χωρίσ να λείπουν κάποιεσ, πολφ λίγεσ, κετικζσ αναφορζσ, θ εφθμερίδα 

«Ακρόπολισ» αντιμετϊπιςε πολφ αρνθτικά τα εκπαιδευτικά νομοςχζδια, τισ 

προκζςεισ του μεταρρυκμιςτι, κακϊσ και τθ γενικότερθ πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ κριτικι αςκικθκε με βάςθ τα νομοςχζδια για τθ ςτοιχειϊδθ 

και μζςθ παιδεία, για τθν τεχνικοεπαγγελματικι παιδεία, για τθν καταπολζμθςθ του 
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αναλφαβθτιςμοφ, για τθ γυναικεία εκπαίδευςθ, για τθ ςυνεκπαίδευςθ, για τον 

οικονομικό προχπολογιςμό για τθν παιδεία, για τα ςχολικά κτιρια, για τθν 

εκπαίδευςθ και μετεκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν. Σθμαντικό είναι επίςθσ το 

γεγονόσ ότι εκτόσ από τθν κριτικι, ςτα άρκρα διατυπϊνονται, αρκετζσ φορζσ, και 

προτάςεισ επί των ςυγκεκριμζνων ηθτθμάτων.  

Κριτικζσ κζςεισ και προτάςεισ φανερϊνουν τισ ιδζεσ που αςπάηεται θ 

εφθμερίδα για τθν παιδεία και για τον ρυκμιςτι τθσ, κακϊσ και οι αρκρογράφοι τθσ 

ςυγκεκριμζνα, που βρίςκουν τθν ευκαιρία μζςα από τισ ςελίδεσ τθσ να εκφράςουν 

τισ απόψεισ τουσ. Από τουσ αρκρογράφουσ που κατακζτουν ςχόλιο ξεχωρίηουμε τον 

Δ. Γλθνό για δφο λόγουσ: Ρρϊτον, επειδι θ εφθμερίδα φιλοξενεί πάνω από 15 

άρκρα του και, δεφτερον, επειδι υπιρξε ςυνεργάτθσ του Ε. Βενιηζλου και τθσ 

κυβζρνθςισ του ςτθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1913 με τθν ειςιγθςθ επί 

των εκπαιδευτικϊν νομοςχεδίων.  

Θ αςτικι – φιλελεφκερθ κατεφκυνςθ που κα επικρατιςει ςτθν εκπαίδευςθ κατά 

το διάςτθμα 1928-1932, κα διαμορφϊςει και ςτο εςωτερικό τθσ εκπαίδευςθσ μια 

κυρίαρχθ αντίλθψθ, τθν αςτικι αντίλθψθ, για τον ρόλο του ςχολείου, των 

εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν και τθσ ςχολικισ γνϊςθσ623.  

Κατά τθν περίοδο 1928-1932 οι πολιτικζσ ςυγκροφςεισ διαφοροποιοφνται: 

ςυντελοφνται τόςο ανάμεςα ςτισ δφο μερίδεσ του αςτιςμοφ (ςυντθρθτικι – 

φιλελεφκερθ), όςο και ανάμεςα ςτον αςτιςμό και ςτο αριςτερό – ριηοςπαςτικό 

κίνθμα624. Οι ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτθ φιλελεφκερθ αςτικι κατεφκυνςθ και τθ 

ριηοςπαςτικι εκπροςωποφνται ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ αντίςτοιχα από δφο, 

κυρίωσ πρωταγωνιςτζσ: τον Αλζξανδρο Δελμοφηο και τον Δθμιτρθ Γλθνό625.  

Θ κυβερνθτικι πολιτικι ειςπράττει τισ ςυγκροφςεισ που εκδθλϊνονται ςτα 

διάφορα πεδία δφναμθσ (πολιτικό, οικονομικό, ιδεολογικό) και ςυχνά διαμορφϊνει 

τισ επιλογζσ τθσ και διαχειρίηεται αυτζσ τισ ςυγκροφςεισ με βάςθ τθν πρόκεςθ 

μείωςθσ του όποιου πολιτικοφ κόςτουσ626. Οι ςυγκροφςεισ αυτζσ πυροδοτοφν τον 

                                                 
623 Μπουηάκθσ, Σ. (2002). ς. 70 
 
624 Μπουηάκθσ, Σ. (2002). ς. 69 
625 ο.π. 
626 ο.π. ς. 36 
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πολιτικό και ιδεολογικό αγϊνα που οδθγεί ςυχνά ςε μεταρρυκμίςεισ, αλλαγζσ και 

αντιμεταρρυκμίςεισ627. 

Ζτςι, και ςτθν περίπτωςθ τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ του 1929, οι 

πολιτικζσ ςυγκροφςεισ που εκδθλϊκθκαν και οδιγθςαν ςτθν ανάλθψθ τθσ εξουςίασ 

από τουσ ςυντθρθτικοφσ, κακϊσ και οι αντιδράςεισ που είχαν εκδθλωκεί, ιδθ από 

το 1929, οδιγθςαν ςτθ μθ εφαρμογι των εκπαιδευτικϊν νομοςχεδίων. 

 Στθν εργαςία μασ οι αντιδράςεισ μιασ μερίδασ του τφπου προςεγγίςτθκαν 

ζχοντασ υπόψθ μασ πωσ δεν μποροφμε να αντιλθφκοφμε τθν πραγματικότθτα των 

μζςων μαηικισ επικοινωνίασ, αν κεωροφμε ότι θ αποςτολι τουσ ςυνίςταται ςτθν 

παροχι ορκϊν πλθροφοριϊν ςχετικά με τον κόςμο και λαμβάνουμε ωσ μζτρο αυτι 

τθν αποςτολι, για να κρίνουμε τθν αποτυχία τθσ λειτουργίασ τουσ, τθν 

παραμόρφωςθ τθσ πραγματικότθτασ και τθ χειραγϊγθςθ τθσ γνϊμθσ από αυτά628. 

Θ εφθμερίδα «Ακρόπολισ», λειτουργϊντασ ωσ ομάδα που μπορεί να αςκιςει 

πίεςθ ςτο Κράτοσ και να επθρεάςει τθν κοινι γνϊμθ, εξζφραςε τθν πολιτικι τθσ 

κζςθ, μζςω και των δθμοςιευμάτων τθσ για τθν Ραιδεία. Ο Δθμιτρθσ Γλθνόσ, 

κφριοσ αρκρογράφοσ τθσ «Ακρόπολισ» για τα εκπαιδευτικά το 1929, μετά από τισ 

αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ (1913-1917, 

Μαραςλειακά), κα καταλιξει ςτθν πεποίκθςθ ότι θ ελλθνικι αςτικι τάξθ δε κζλει 

μια πραγματικά λαϊκι εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ.629 Αποτζλεςμα αυτισ τθσ 

εκτίμθςθσ είναι θ ριηοςπαςτικοποίθςι του και θ διαμόρφωςθ τθσ κζςθσ ότι «μια 

λαϊκι εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ δεν μπορεί να ζχει άλλο κοινωνικό φορζα και 

πρόμαχο, παρά τισ κοινωνικζσ εκείνεσ τάξεισ, που, ωσ αδικθμζνεσ, ςυνειδθτοποιοφν 

κακαρά τα κοινωνικά προβλιματα και αγωνίηονται για τθν πραγματοποίθςθ 

εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων, αναγκάηοντασ ζτςι και τθν άρχουςα τάξθ να 

βελτιϊνει τουσ κεςμοφσ τθσ».630  

 

 

                                                    

                                                 
627 ο.π. 
628 Luhmann, N. (2003). ς. 9 
629 Μπουηάκθσ, Σ. (2006). ς. 93 
630 ο.π. 
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