
"Ο δάζθαινο σο θνξέαο ηεο αγάπεο γηα γλώζε θαη νξζνινγηζκό" 

  

του Νότη Μπερνίτσα Απόυοιτου 67' 

 
Με κεγάιε ραξά -αθήλσ ηελ εμαηξεηηθή ηηκή- απεπζχλνκαη ζε ζαο ζήκεξα θαη αηζζάλνκαη 

φηη εθπιεξψλσ έλα ρξένο, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί πνηέ λα εμνθιεζεί, ζηνπο 

δαζθάινπο, φρη κφλν ηνπο δηθνχο κνπ αιιά ζε φινπο ηνπο δαζθάινπο γεληθά. 

Θα ήζεια πξψηα πξψηα λα ζαο πσ πην πξνζσπηθά ηη είλαη γηα κέλα ν δάζθαινο θαη ηη είλαη νη 

δάζθαινη πνπ κε ζεκάδεςαλ. 

Γάζθαινο είλαη απηφο πνπ ζε βνεζάεη λα θηάζεηο ζε έλα ηξφπν ζθέςεσο θαη κηα πνξεία βίνπ 

πνπ ν ίδηνο επεμεξγάδεζαη θαη δηακνξθψλεηο. Δίλαη απηφο πνπ ηνλ ζθέθηεζαη πάληα, αθφκε 

θαη φηαλ έρεηο μεράζεη, ίζσο, φια φζα ζνπ έκαζε. Δίλαη απηφο πνπ ζε ελέπλεπζε, πνπ άλαςε 

κηα κηθξή ζπίζα κέζα ζην αθαηάζηαην παηδηθφ ή εθεβηθφ κπαιφ ζνπ. Μηα ζπίζα πνπ άκα 

αλάςεη δε ζβήλεη πνηέ, παξά κφλν φηαλ ε θχζε ζνπ ζηεξήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαινγίδεζαη 

θαη λα θξίλεηο. 

Γηα λα ην πσ ιηγφηεξν πνηεηηθά, ζε κηα αλνηθηή, δεκνθξαηηθή θνηλσλία ν δάζθαινο είλαη 

απηφο πνπ ζνπ δίλεη ην πιηθφ, ηε βάζε ησλ γλψζεσλ, αιιά θπξίσο απηφο πνπ ζε καζαίλεη λα 

ζπλδπάδεηο ηηο γλψζεηο, λα παίδεηο κε ηηο έλλνηεο, λα ιχλεηο πξνβιήκαηα, λα ακθηζβεηείο, λα 

ςάρλεηο, λα επεθηείλεηο ηνλ νξίδνληά ζνπ.  

Ο δάζθαινο ζνπ καζαίλεη ηε δνκή ησλ πξνηάζεσλ θαη θάλεηο ηηο πξψηεο ζνπ εθζέζεηο. νπ 

καζαίλεη ηηο αξρέο θαη ηα ζεσξήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ θαη ιχλεηο πξνβιήκαηα. νπ δηδάζθεη 

ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη δηακνξθψλεηο πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. νπ δηδάζθεη ζξεζθεπηηθά θαη 

είηε βπζίδεζαη ζηε καγεία ηνπ ππεξβαηηθνχ είηε παιεχεηο γηα πάληα θαη ίζσο κάηαηα λα 

θαηαιάβεηο πσο δεκηνπξγήζεθε ν θφζκνο θαη ηη ξφιν έρεηο εζχ ζε απηφλ. νπ καζαίλεη αξρέο 

θαη θαλφλεο, πνπ κπνξείο πάληα έιινγα λα ακθηζβεηήζεηο, ζνπ ππνδεηθλχεη ηα φξηα ηεο 

ειεπζεξίαο ζνπ θαη ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ. νπ καζαίλεη θπξίσο λα 

ρξεζηκνπνηείο απηφ ην ειάρηζην κέξνο ηνπ ζψκαηφο ζνπ, ηελ εμσηεξηθή θινίδα ηνπ 

εγθεθάινπ ζνπ, γηα λα αλαιχεηο νξζνινγηθά ηα θαηλφκελα, ηα γεγνλφηα θαη ηνλ θφζκν θαη λα 

δξαο αλαιφγσο. 

Όιεο νη θνηλσλίεο πνπ πξννδεχνπλ, λνκίδσ ρσξίο εμαίξεζε, ηηκνχλ θαη ζέβνληαη ηνπο 

δαζθάινπο. Καη φηαλ νη θνηλσλίεο ή νη πνιηηείεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληακείςνπλ 

πιηθά ηνπο δαζθάινπο, αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, βξίζθνπλ ή πξέπεη λα εθεπξίζθνπλ 

ηξφπνπο λα ηνπο ηηκνχλ θαη λα ηνπο δείρλνπλ ην ζεβαζκφ ηνπο θαη ηελ αγάπε ηνπο. Αλ απηφ 

ραζεί, ην ηζνδχγην δηαηαξάζζεηαη. Η εθπαίδεπζε γίλεηαη απφ δηαδηθαζία κέζεμεο ζηε γλψζε, 
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ηππηθή ζπλαιιαθηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ. Η αμία ηεο νπζίαο 

παξακεξίδεηαη γηα ράξε ηεο απφθηεζεο πξνυπνζέζεσλ κνξηνδνηήζεσο ζε έλα άγνλν θφζκν 

ηππηθψλ δηνξηζκψλ θαη πξναγσγψλ. Αλ ε αμία ηνπ ρξήκαηνο ζέζεη εθπνδψλ ηελ αμία ηεο 

γλψζεο, νη ζεζκνί πθίζηαληαη κία εληξνπία θαη θαηαιήγνπλ λα ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ 

απηνζπληήξεζή ηνπο, ηα Παλεπηζηήκηα γηα ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. Καη ηφηε δηεξσηάηαη θαλείο, αλ ην άιαο κσξαλζεί ελ ηίλη αιηζζήζεηαη; 

ή πην αξραηνειιεληθά θηλδπλεχεη λα αλαθσλήζεη καδί κε ηνλ ηειεπηαίν Δζληθφ απηνθξάηνξα 

ηνλ Ινπιηαλφ θαη ην Μαληείν ησλ Γειθψλ: "απέζβεην ην ιάινλ χδσξ". 

Αο κελ αλεζπρεί θαλείο ηδηαίηεξα γηα ηνχην εδψ ην κέξνο, ην Κνιιέγην. Όια απηά ηα καγηθά 

πνπ αλέθεξα γηα ην ξφιν ησλ δαζθάισλ, ηα δήζακε (αλ θαη πνιιά δελ ηα θαηαιάβακε 

ακέζσο) ζην Κνιιέγην θαη ηα έρσ θαηαζέζεη ζε έλα κηθξφ κνπ θείκελν ζηε κλήκε ηνπ 

αμέραζηνπ θαζεγεηή καο, ηνπ Νέζηνξα Μπνχξα, πνπ κε εκπλέεη πάληα. Αιιά θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή καο κε ηε ζπκκεηνρή ζηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, έλα κνλαδηθφ, πξσηφηππν 

ζεζκφ πνπ εηζήρζε ζην Κνιιέγην απφ ηνπο ηδξπηέο ηνπ, θαη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά κε ηνπο 

εηήζηνπο εξάλνπο γηα ηελ αλέγεξζε ζρνιείσλ ηα δήζακε θαη ηα κάζακε ζην Κνιιέγην. Σελ 

ηειεπηαία ρξνληά κνπ ζην Κνιιέγην, ν έξαλνο έγηλε γηα λα θηηζζεί έλα ζρνιείν ζην Καιακάθη 

ηεο ηεξεάο Διιάδαο, πνπ επηζθεθζήθακε. Γελ ζα μεράζσ πνηέ ηα θσηηζκέλα, θινγηζκέλα 

θαη ππεξήθαλα κάηηα ηνπ δάζθαινπ ζην Καιακάθη. Μαο κηινχζε θαη ήηαλ ζαλ έλαο 

Άηιαληαο πνπ ζήθσλε ζηνπο ψκνπο ηνπ φιε ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο θαη ην κέιινλ ησλ 

παηδηψλ ηεο. 

Καη ζηε ζεκεξηλή επνρή, κε φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη ζεζκηθέο αλαθαηαηάμεηο, ην Κνιιέγην φ, 

ηη θαη λα ιέγεηαη (θαη πάληνηε βέβαηα ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο βειηηψζεσο), θξαηάεη ζπλερψο 

ηε ζεκαία πνιχ ςειά ππφ αληίμνεο θαηά θαηξνχο, πνιηηηθέο ή νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Απηφ ην 

δηαπηζηψζακε θαη απφ ηα παηδηά καο πνπ απνθνίηεζαλ απφ ην ίδην ζρνιείν. Απηφ πνπ 

ζίγνπξα άιιαμε είλαη φηη ίζσο, ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, ζηελ ζχγρξνλε επνρή ην 

ζρνιείν λα έρεη πην έληνλε ηελ αλάγθε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηθήο κνπ επνρήο, φπνπ φξηα εηίζελην απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Έηζη, ε πξναηξεηηθή γηα 

ηελ δηθή κνπ πεξίπησζε πεξηδηάβαζε ζην θφζκν ηεο επηζηήκεο, ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο 

ηέρλεο κε ηνλ παηέξα κνπ ηα πξσηλά ηεο Κπξηαθήο φθεηιε λα εληζρπζεί απφ θάηη πην 

ζπζηεκαηηθφ ζηε ζεκεξηλή επνρή ησλ παηδηψλ καο. 

---------------------- 
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Αο αθήζνπκε φκσο ηνλ θφζκν καο, ην κηθξφθνζκν ηνπ Κνιιεγίνπ θαη αο ζηξέςνπκε ην 

βιέκκα καο ηξηγχξσ ζηελ επξχηεξε εηθφλα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. ε έλα θφζκν 

νξζνινγηζκνχ, ε θπζηθή ηάζε ζα ήηαλ νη θξαηηθέο αξρέο λα παξέρνπλ θίλεηξα θαη λα σζνχλ 

φια ηα ζρνιεία λα γίλνπλ ίδηα κε ηα θαιιίηεξα θαη φρη ην αληίζεην, φπσο ζπκβαίλεη. Θα 

έπξεπε απφ ηε θχζε ηνπο ηα πξφηππα λα δνθηκάδνπλ ηηο λέεο κεζφδνπο θαη λα ηηο 

κεηαιακπαδεχνπλ ζηα άιια ζρνιεία. Δπεηδή φκσο δπζηπρψο ηα πξάγκαηα δελ γίλνληαη έηζη, 

αιιά κάιινλ αλάπνδα, κε ηάζε φ, ηη θαιφ λα κελ ην ζεβφκαζηε αιιά λα ην ππνβηβάδνπκε 

ηίζεηαη ην εξψηεκα: είλαη δηαηεξήζηκν ην κνληέιν ελφο (ή αθφκε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο) 

ζρνιείσλ, πνπ πξνζθέξνπλ καζεηηθή αξηζηεία θαη θαιιηέξγεηα ζε έλα άλπδξν γεληθφηεξν 

πεξηβάιινλ; Καη θπξίσο: Έρνπκε πνηέ ζέζεη ζηνλ εαπηφ καο, ζηνπο γχξσ καο ή ζηνπο ηαγνχο 

ηεο ρψξαο ην απιφ εξψηεκα: Γηαηί ζηε θησρή Ειιάδα ηνπ 1960, ε δεκόζηα παηδεία ήηαλ 

ζε πνιύ πςειό επίπεδν θαη ζηε πινύζηα επξσπατθή Ειιάδα ηνπ 2000 ε δεκόζηα 

παηδεία, πιελ εμαηξέζεσλ, βξηζθόηαλ ήδε ζε πξντνύζα απνζάζξσζε; Αλ ε παηδεία 

απνηειεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο "βαζηθή απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο 

θαη έρεη ζθνπφ ηελ εζηθή, πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ, ηελ 

αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηάπιαζε ηνπο ζε ειεχζεξνπο θαη 

ππεχζπλνπο πνιίηεο", αλαξσηήζεθε ε πλεπκαηηθή εγεζία ηνπ ηφπνπ, αλ ε ηξέρνπζα πξαθηηθή 

είλαη ζπληαγκαηηθά θαη πνιχ πεξηζζφηεξν εζηθά αλεθηή; Αλ ε πεκπηνπζία ηεο δεκνθξαηίαο 

είλαη ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ, ε ηζφηεηα έλαληη ηνπ λφκνπ θαη ε ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 παξ. 2 θαη 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο), ε ζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί δεκνθξαηηθή; Παξέρεη, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζεζκηθή 

ζχιιεςε ηεο θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο εθαξκνγή ίζεο επθαηξίεο ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο θαη 

ζηα παηδηά ηνπο; Μήπσο ην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ζηε δσξεάλ παηδεία ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 

4 θαιθηδεχεηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ δσξεάλ πηζηνπνηεηηθά, απνιπηήξηα ή αθφκε 

θαη πηπρία, ηδίσο ζηε ηειεπηαία πεξίπησζε γηα ηνπο ζπλδηθαιηζηέο θαη ηνπο αγθηηάηνξεο; Καη 

κήπσο ηα πηζηνπνηεηηθά απηά, πνπ ήηαλ ηα δηαβαηήξηα γηα ηε κε δσξεάλ, βέβαηα, είζνδν ζην 

θάζε είδνπο θαη επξχηεξεο πθήο δεκφζην απνθηήζνπλ ζηγά-ζηγά ηελ αμία ησλ θνπξεκέλσλ κε 

ην PSI νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ; Οπφηε, ηίζεηαη έλα ζεκειηψδεο εξψηεκα: κήπσο 

νη γλσξίδνληεο θαη επελδχνληεο ζηε θαιή ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη ζε θαιά Παλεπηζηήκηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ ή νη "έρνληεο θαη θαηέρνληεο" θαηά ηελ πξνζθηιή ιατθίζηηθε έθθξαζε, έρνπλ 

γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο πεξηζζφηεξε ηζφηεηα απφ ηνπο άιινπο ίζνπο, θαηά 

ηε γλσζηή απνζηξνθή ζην Animal Farm ηνπ George Orwell, πνπ δηδαζθφκαζηε θάπνηε ζην 

ζρνιείν απηφ; 
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Έρσ ηε γλψκε φηη ηα αίηηα ηεο πηψζεο ηεο δεκφζηαο παηδείαο δελ είλαη νηθνλνκηθά. Έρσ ηελ 

εληχπσζε φηη κέζα ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη αλάπεξν πλεπκαηηθφ λενπινπηηζκφ καο ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ αλαπαξαγάγακε γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ην απξηιηαλφ ζχλζεκα 

"θάζε πφιε θαη ζηάδην, θάζε ρσξηφ θαη γπκλαζηήξην" θαη παξαγλσξίζακε, ην γεγνλφο φηη ην 

ζηνίρεκα ηεο αγάπεο γηα γλώζε, κάζεζε θαη θαιιηέξγεηα παίδεηαη θαηά θαλόλα ζηηο 

λεώηεξεο ειηθίεο θαη ηδίσο ζην γπκλάζην, αθνύ ηεζνύλ νη βάζεηο ζην δεκνηηθό.  

Έηζη, ε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εγθαηειείθζεζαλ σο δεδνκέλεο, έγηλαλ 

ν θησρφο ζπγγελήο ηνπ πνιηηηθνχ αθηηβηζκνχ θαη άλζεζαλ κε γεσκεηξηθή πξφνδν νη 

παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο παληφο αρξήζηνπ αληηθεηκέλνπ, θαηεζπαξκέλεο ζε πφιεηο, λήζνπο 

θαη ρσξηά ρσξίο ζρέδην ή ζπλνρή, νη νπνίεο εμειίρζεθαλ ηειηθά ζε θπηψξηα ζπληερληαθήο 

ζπλαιιαγήο. Διάρηζηε ζπγθξηηηθά ζεκαζία λνκίδσ φηη δφζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε εμαίξεζε ηε "πηαζάξηθε" ξχζκηζε ησλ 

εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ ζηα Παλεπηζηήκηα θαη (επηπρψο) ηελ εηζαγσγή ηνπ International 

Baccalaureat, πνπ φκσο παξέκεηλε αθξηβφ πξφγξακκα γηα ιίγα ζρνιεία. Αγλνήζεθαλ σο επί 

ην πνιχ απφ ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ (θαη ειπίδσ φηη δελ είκαη πνιχ άδηθνο) νη 

ηεξάζηηεο αιιαγέο ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν θαη ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ 

ζπληεινχληαη δηεζλψο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κείλακε 

εγθισβηζκέλνη ζπρλά, ηδίσο ζε νξηζκέλα αληηθείκελα, ζε αλεπαξθή, ηδενιεπηηθά δηδαθηηθά 

βηβιία, πξντφληα ηεο λέαο ειιεηκκαηηθήο παξαγσγήο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ θαη 

ηεο "ραιαξήο" παηδείαο. 

---------------- 

 

ήκεξα επηθξαηεί κηα θαηήθεηα ζε ζρέζε κε θάζε πξνηεηλφκελε δηαξζξσηηθή αιιαγή θαη κηα 

απαηζηνδνμία, φηη ηίπνηε δελ κπνξεί λα αιιάμεη ζηνλ ηφπν απηφ, αθνχ αθφκε θαη ν 

ςεθηζκέλνο απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο Βνπιήο λφκνο γηα ηε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε μειψλεηαη κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα απφ φηη ηα κάιιηλα πνπιφβεξ πνπ έπιεθαλ νη 

παιεέο γηαγηάδεο. 

Απηή ινηπφλ ηε κνηξνιαηξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ κέιινληνο ηεο 

θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ δαζθάισλ ζα ήζεια λα ζπδεηήζσ, γπξλψληαο ην ξνιφη ηνπ ρξφλνπ 

εθαηφ ρξφληα πξηλ, φηαλ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο καδί κε ηνπο θσηηζκέλνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

πξνζπαζνχζε κε επηηπρία λα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Κξάηνπο ζε ηδεαηή 

ζπλέρεηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Ισάλλε Καπνδίζηξηα θαη ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε.  
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Πξνεγήζεθε ν ηαπεηλσηηθφο πφιεκνο ηνπ 1897, αθνινχζεζε ην θίλεκα ηνπ ηξαηησηηθνχ 

πλδέζκνπ ζην Γνπδί ην 1909, ε έιεπζε ηνπ Βεληδέινπ ζηελ Διιάδα ην 1910 θαη ν 

ζρεκαηηζκφο ηεο πξψηεο ηνπ Κπβέξλεζεο. 

Δίραλ γίλεη πξνζπάζεηεο, πξνηάζεηο θαη ζρέδηα λφκσλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο παηδείαο, ην 

1889 απφ ηνλ Γεψξγην Θενηφθε ηεο Κπβέξλεζεο Σξηθνχπε, ην 1899 απφ ηνλ Αζαλάζην 

Δπηαμία ηεο Κπβέξλεζεο Θενηφθε, ην 1911 απφ ηνλ Απφζηνιν Αιεμαλδξή ηεο Κπβέξλεζεο 

Βεληδέινπ θαη θπξίσο ην 1913 απφ ηνλ Ισάλλε Σζηξηκψθν ηεο Κπβέξλεζεο Βεληδέινπ. Όιεο 

απηέο νη πξνζπάζεηεο παξέκεηλαλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζην επίπεδν λνκνζρεδίσλ 

(Βεληδειηζκός θαη Αζηηθός Δθζσγτροληζκός Δπηκ. Γ.Θ. Μασρογορδάηος - Χ. Χαηδεηωζήθ 1988 

Παλ. Δθδ. Κρήηες, ζ. 24 ζηο άρζρο Α. Γεκαρά, Χαραθηερηζηηθά Αζηηθού Φηιειεσζερηζκού ζηα 

Δθπαηδεσηηθά Προγράκκαηα ηωλ Κσβερλήζεωλ Βεληδέιοσ). 

ηα λνκνζρέδηα ηνπ 1913 γίλεηαη πξνζπάζεηα γελίθεπζεο ηνπ ιατθνχ ζρνιείνπ θαη ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ πνπ ζα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε φισλ ησλ ειιελνπαίδσλ ζηε ζηνηρεηψδε 

εθπαίδεπζε. 

Όπσο γξάθεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, επί 1.324.972 αξξέλσλ θαηνίθσλ θνηηνχζαλ εηο ηα 

δεκνηηθά ζρνιεία 160.901 καζεηαί, δεινλφηη 12,14%, επί 1.307.010 ζειέσλ έρνκελ 72.263 

καζεηξίαο, δεινλφηη κφλνλ 5,53% (Οη ζηαηηζηηθέο δελ ήηαλ πνηέ ην δπλαηφ ραξηί ηεο 

Διιάδνο! Πην αμηφπηζηε είλαη ε απνγξαθή ηνπ 1920 βι. πην θάησ ζην θείκελν). Δθ ηνχηνπ 

εμεγείηαη θαη ην ζιηβεξψηαηνλ θαηλφκελνλ φηη εηο επαξρίαο ηεο Διιάδνο, ν αξηζκφο ησλ 

αλαιθαβήησλ γπλαηθψλ αλέξρεηαη εηο 80% πεξίπνπ. (Άλλα Φραγθοσδάθε, Δθπαηδεσηηθή 

Μεηαρρύζκηζε θαη Φηιειεύζεροη Γηαλοούκελοη, Αζήλα, Κέρδος 9
ε
 έθδοζε άλεσ εκεροκελίας, ζ. 

30). Η εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ είρε γξαθεί απφ ηνλ Γεκήηξε Γιελφ νξίδεη ζαθέζηαηα ην 

δεκνηηθφ σο ην ζρνιείν, πνπ δίλεη ηελ απαξαίηεηε γεληθή πξνπαίδεηα "δηα ηελ γεσξγίαλ θαη 

θηελνηξνθίαλ, ηελ βηνκεραλίαλ θαη ηελ βηνηερλίαλ" πνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ζρνιεία 

πξαθηηθήο επηκνξθψζεσο θαη θαηψηεξεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο. Σν δεκνηηθφ δελ ζα είλαη 

έλα πξνγπκλάζην, νχηε ζα είλαη ππνηεηαγκέλν ζηνπο ζθνπνχο ηεο κεηνλφηεηαο πνπ ζα 

ζπλερίζεη ζπνπδέο σο ηα Παλεπηζηήκηα (Α. Φραγθοσδάθε, ο.π. ζ. 29-30). 

ηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν 1917-1920 εηζάγεηαη ε λνκνζεζία πνπ πηνζέηεζε ηε δεκνηηθή 

γιψζζα σο ηε γιψζζα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηηο ηέζζεξεηο πξψηεο ηάμεηο θαη ηελ 

θαζαξεχνπζα παξάιιεια κε ηε δεκνηηθή γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Σα 

θαηλνχξγηα αλαγλσζηηθά "Σα Φειά Βνπλά" θαη ην "Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην" εηζάγνπλ 

θπξίσο ηε λέα ηδενινγία ηνπ αζηηθνχ νξζνινγηζκνχ θαη κηα παηδαγσγηθή θηινζνθία 

πξννδεπηηθή θαη αληηαπηαξρηθή (βι. Ν. Τζίροσ. Η Νοκοζεζία ηοσ Διεσζέρηοσ Βεληδέιοσ θαηά 
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ηελ Περίοδο 1911-1920 ζηα Πιαίζηα ηες Μεηαρρσζκηζηηθής ηοσ Ποιηηηθής θαη ζηα 

Κοηλωληθόποιηηηθά Γεδοκέλα ηες Δποτής. Έθδ. Παπαδήζε, Αζήλα 2013, ζ. 143-144). Η 

κεηαξξχζκηζε απηή αλαηξάπεθε ην 1921 κεηά ηελ Κπβεξλεηηθή αιιαγή ηνπ 1920. 

Καη θηάλνπκε ζηε πεξίνδν δηαθπβεξλήζεσο ηνπ Δ. Βεληδέινπ 1928-1932, φπνπ φιε ε 

επσαδφκελε ηφζα ρξφληα κεηαξξχζκηζε ηίζεηαη ζε εθαξκνγή κε ππξεηψδεηο λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο. Σν 1929 κε Τπνπξγφ Παηδείαο ηνλ Κσλζηαληίλν Γφληηθα, παηέξα ηνπ δηθνχ 

καο ζπνπδαίνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. Γηψξγνπ Γφληηθα θαηαηίζεληαη θαη ςεθίδνληαη 14 

λνκνζρέδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα πεξί ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο, κέζεο εθπαηδεχζεσο, ηα 

πεξί ηδξχζεσο πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ζηα Παλεπηζηήκηα Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, ηα ησλ 

Γηδαζθαιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη Νεπηαγσγψλ, ηα πεξί Γηαδαζθαιείνπ Μέζεο 

Δθπαηδεχζεσο, ηα ηεο Οξγάλσζεο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνχινπ θαη άιιεο 

ξπζκίζεηο. Γεληθφο Δηζεγεηήο ησλ λνκνζεηεκάησλ απηψλ ήηαλ ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, 

βνπιεπηήο θαη αξγφηεξα Τπνπξγφο Παηδείαο ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ. (Σπύρος Τδόθας, Ο 

Διεσζέρηος Βεληδέιος θαη ηο Δγτείρεκα ηοσ Αζηηθού Δθζσγτροληζκού, Δθδόζεης Θεκέιηο 2002, 

ζ. 167). 

Χο Τπνπξγφο Παηδείαο, ην 1931 ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ ζην Πξφγξακκα ησλ Γπκλαζίσλ 

ηνπ 1931 εηζάγεη θαη άιιεο θαηλνηφκεο ξπζκίζεηο, φπσο ην δηθαίσκα ησλ ζπιιφγσλ ησλ 

δηδαζθφλησλ ζε θάζε ζρνιείν λα απνθαζίδνπλ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ην ζεζκφ ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ, ηα καζήκαηα 

εηδηθήο επηδφζεσο, ηα απνγεχκαηα ειεχζεξεο εξγαζίαο ζην ζρνιείν. ην λφκν γηα ηα ζρνιηθά 

βηβιία ηνπ 1931 λνκνζεηείηαη αθφκε ε έγθξηζε πνιιψλ βηβιίσλ γηα θάζε κάζεκα θαη ε 

επηινγή ελφο απφ ηνλ δηδάζθνληα, ε νξγαληθά δεκέλε κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ρξήζε ηεο 

ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, ε εξεπλεηηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ κε πξνζθπγή ζε εγρεηξίδηα θαη 

βνεζήκαηα θαη άιια φκνηα (Α. Γεκαράς, ο.π. ζ.31). 

Παξάιιεια, ελψ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδνο κέρξη ην 1928 είραλ θαηαζθεπαζζεί 

1.474 ζρνιηθά θηίξηα, ζηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο 1928-1932 θαηαζθεπάζηεθε ηξηπιάζηνο 

αξηζκφο θηηξίσλ, 3.167 ηα νπνία ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε εμσηεξηθφ δάλεην απφ νπεδηθφ 

Σξαπεδηθφ Όκηιν, χςνπο 1.000.000 ιηξψλ θαη κε ζπκπιεξσκαηηθνχο πφξνπο απφ ην 

πιεφλαζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπλεηζθνξά ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. (Σπ. Τδόθας, 

ο.π. ζ.159-161). Μέρξη θαη ηφηε πνπ ήκνπλ παηδί θαη καο βαζάληδαλ νη γνλείο καο κε ηηο 

επηκνξθσηηθέο εθδξνκέο ζηα ζεκαληηθά κέξε ηεο Διιάδνο θαη κε εθείλεο ηηο θνπξαζηηθέο θαη 

επψδπλεο μελαγήζεηο ζηα Μνπζεία ηεο ρψξαο (φπσο άιισζηε θάλακε θαη εκείο ζηα δηθά καο 

παηδηά) ζπκάκαη κε αγάπε θαη ζαπκαζκφ πφζα απφ ηα φκνξθα παξαδνζηαθά ζρνιεία ηεο 
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Διιάδνο έθεξαλ καξκάξηλε επηγξαθή φπνπ γξαθφηαλ φηη ρηίζζεθαλ επί Τπνπξγείαο 

Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ. Δίρα δηαβάζεη θάπνπ, φηη φηαλ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο βξηζθφηαλ ζε 

επίζεκε επίζθεςε ζηε Γεξκαλία, ηνλ πξνζεθψλεζε εθ κέξνπο ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ ν 

Γεψξγηνο Παπαλδξένπ θαη ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ηνλ πξνζθάιεζε λα ηνλ επηζθεθζεί ζηελ 

Διιάδα, φηαλ ηειεηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ. 

Απηφο ν επαλαζηαηηθφο εθπαηδεπηηθφο νξγαζκφο θαη ε πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχρζεθε, πνπ 

είλαη απφιπηα ζχγρξνλε θαη ζπκβαηή κε ηηο ζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο αλαδεηήζεηο ήηαλ ζηε 

θαξδηά ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Ο Νηξβάλαο δηεγείηαη πσο ην 1918 ήδε 

ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ηνπ είπε: "Πξέπεη λα μέξεηε φηη ηελ εθπαηδεπηηθή καο κεηαξξχζκηζε, 

ηε ινγαξηάδσ ζαλ ηνλ κεγαιχηεξν ηίηιν ηεο πξσζππνπξγίαο κνπ θαη ζαλ ηε κεγαιχηεξε 

ππεξεζία κνπ ζηελ Παηξίδα". (Α. Γεκαράς, ο.π. ζ. 30). 

Δπεηδή φκσο ζηε παηξίδα καο θακκηά θαιή πξάμε δελ κέλεη αηηκψξεηε, ε θξηηηθή πνπ 

αζθήζεθε ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ ήηαλ ακείιηθηε. χγρξνλνη κειεηεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαθεξπγκέλε πξφζεζε ηνπ Βεληδέινπ ήηαλ λα θαηνρπξψζεη ην αζηηθφ 

θαζεζηψο, λα εκπνδίζεη ηελ ηαμηθή θηλεηηθφηεηα θαη λα δηαηεξήζεη ηε δηάθξηζε ησλ ηάμεσλ. 

Υσξίο λα είκαη εηδηθφο, λνκίδσ φηη νη δηαθεξχμεηο ηνπ Βεληδέινπ ηνπ 1928 γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο αζξφαο παξαγσγήο εκηκαζψλ απνθνίησλ ησλ ζρνιείσλ θιαζηθήο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

δελ γλσξίδνπλ θακκία παξαγσγηθή εξγαζία, αιιά επηδίδνληαη ζε ζεζηζεξία (απηφ ζαο ζπκίδεη 

θάηη;) κάιινλ επηδίσθαλ λα παξάζρνπλ εηο εθάζηελ θνηλσληθήλ ηάμηλ "ηελ αξηησηέξαλ εηο 

απηήλ αλαγθαηνχζαλ γεληθήλ κφξθσζηλ". (Α. Γεκαράς ο.π. ζ. 29). ε κία ρψξα φπνπ ην 1920 

κε ηελ ηφηε απνγξαθή ππήξραλ 527 αλαιθάβεηνη ζηνπο ρίιηνπο θαηνίθνπο έπξεπε λα 

κπνξέζνπλ νη αγξφηεο, νη εξγάηεο θαη νη ηερλίηεο λα απνθηήζνπλ ζην δεκνηηθφ, ηνπιάρηζηνλ 

ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ λα απμήζνπλ ηα κέζα βηνπνξηζκνχ ηνπο. Ο Δι. 

Βεληδέινο είρε λα παιέςεη κε ηε δπζπηζηία, ηνλ ζπληεξεηηζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ θαη 

απνκνλσκέλσλ απφ ηηο εμειίμεηο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ. 

Θπκάκαη πξηλ πνιιά ρξφληα ζε κηα θνηλσληθή ζπλάληεζε, πνπ ν Δπάγγεινο Αβέξσθ, είπε φηη 

φηαλ εθείλνο σο λεαξφο βεληδειηθφο άθνπγε θάπνην πξνεθινγηθφ ιφγν ηνπ Δι. Βεληδέινπ 

φπνπ αλήγγειιε φηη κε ηνπο εηζαγφκελνπο απφ ηελ Ακεξηθή ζπφξνπο ζα δηπιαζηαζηεί ε 

ζηξεκκαηηθή παξαγσγή ζίηνπ ζηελ Διιάδα, νη αγξφηεο αθξναηέο έιεγαλ κεηαμχ ηνπο "Α ηνλ 

ςεχηε θνίηα ηη παξακχζηα ιέεη" 

Απηέο νη εμαγγειίεο φκσο πινπνηήζεθαλ θαη μεπεξάζηεθαλ θαη ήδε απφ ην 1914 εληζρχζεθε 

ε ηαμηθή θηλεηηθφηεηα κε ηνλ λ. 242 "πεξί απνζηνιήο εηο Δζπέξηαλ Τπνηξφθσλ ηνπ Κξάηνπο 

πξνο ζπνπδήλ ηεο θηεληαηξηθήο" θαη ηνλ λ. 246/1914 "πεξί απνζηνιήο ππνηξφθσλ πξνο 
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ζπνπδήλ ηεο γεσπνλίαο, ηεο γεσξγηθήο κεραληθήο θαη πδξαπιηθήο, "κε ηνλ λ. 4810/1930" 

πεξί εηζαγσγήο ππνηξφθσλ ηνπ Κξάηνπο εηο ηελ ελ Θεζζαινλίθε Ακεξηθαληθήλ Γεσξγηθήλ 

θαη Βηνκεραληθήλ ρνιήλ θαη εηο άιιαο ηδησηηθάο γεσξγηθάο ζρνιάο". Με άιιεο απνθάζεηο, 

πνπ επλννχζαλ ηελ εγθαηάζηαζε ζρνιείσλ, φπσο ην Αλαηφιηα, κε ππνηξνθίεο γηα ηνπο 

αξίζηνπο, κε ηνλ λφκν ηνπ 1931 γηα ηελ ίδξπζε μέλσλ ζρνιείσλ, ν Δι. Βεληδέινο πινπνηνχζε 

ην φξακα κηαο εμσζηξεθνχο, αλνηθηήο επξσπατθήο Διιάδαο, πνπ αχμεζε ηελ παξαγσγή ηεο 

θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο αιιά θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

Δλδεηθηηθφ ηεο πίζηεο ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζηελ πξφνδν κέζσ ηεο παηδείαο είλαη έλα 

ζπγθηλεηηθφ άξζξν πνπ αλαδεκνζίεπζε ε "Δζηία" ζην θχιιν ηεο ηεο 2.12.2013 απφ ην θχιιν 

ηεο 2.12.1923 θαη αλαθέξεηαη ζηελ εκέξα ησλ εθινγψλ ηεο 1.11.1920. Ο δαθλνζηεθήο Δι. 

Βεληδέινο πνπ ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο πλδηάζθεςεο ησλ Παξηζίσλ ηνπ 1919 

(βι. Margaret McMillan Οη Δηρελοποηοί, Δθδ. Θεκέιηο Αζήλα 2005, ζει. 453 επ. Κεθάιαηο 25 

"Ο Μεγαιύηερος Έιιελας Ποιηηηθός κεηά ηολ Περηθιή") ζθεθηφηαλ ελ κέζσ ησλ κελπκάησλ 

πνπ ηνπ έξρνληαλ απφ φια ηα κέξε ηεο Διιάδνο γηα ηε ζξηακβεπηηθή επαλεθινγή ηνπ (πνπ 

δηαςεχζηεθε νηθηξά ηελ επφκελε ην πξσί) ηη ζα έθαλε ηελ επφκελε εκέξα σο Πξσζππνπξγφο: 

"Αχξηνλ ην πξσί, πνιχ ελσξίο, ιέγεη κε ήξεκνλ θσλήλ, ζα ππάγσ εηο ην Παλεπηζηήκηνλ. Καη 

ζα επηζθεθζψ έπεηηα θαη ηα άιια καο ζρνιεία, δηα λα εθιέμσ κφλνο κνπ πεληαθφζηα, ρίιηα 

παηδηά, ίζσο θαη πεξηζζφηεξα, ηα θαιιίηεξα, ηα ηηκηψηεξα, ηα εξγαηηθψηεξα. Θα ηα ζηείισ 

δηα ηέζζεξα ή πέληε έηε, δαπάλαηο ηνπ Κξάηνπο, εηο ηελ Δπξψπελ θαη ηελ Ακεξηθήλ, κε ηελ 

ζχζηαζηλ φρη κφλνλ λα ηειεηνπνηεζνχλ εηο ηνλ θιάδνλ ησλ, αιιά πξν παληφο λα κάζνπλ λα 

δνπλ, φπσο δε ζήκεξνλ ν πνιηηηζκέλνο θφζκνο θαη φπσο εκείο δπζηπρψο δελ γλσξίδνκελ 

αθφκε λα δψκελ. Απφ απηά ηα παηδηά ζα βγνπλ νη δηδάζθαινη, νη δηθαζηαί, νη λνκάξραη, νη 

δήκαξρνη, πνπ ζα δψζνπλ λέαλ δσήλ εηο ηνλ ηφπνλ καο.  Ηκείο ελ ησ κεηαμχ εδψ ζα ηνπο 

πξνιεηάλσκελ ην έδαθνο. Θα ζηεξεψζσκελ απνιχησο απφ εμσηεξηθήο απφςεσο ηελ 

Μεγάιελ Διιάδα. Θα ηελ αλαδηνξγαλψζσκελ νηθνλνκηθψο. Θα πξαγκαηνπνηήζσκελ φια ηα 

κεγάια έξγα, πνπ ζα θέξνπλ ηελ ρσξαλ καο εηο ζηελσηέξαλ επαθήλ κε ηελ Δπξψπελ θαη ζα 

ηεο δψζνπλ πινχηνλ απίζηεπηνλ. Καη ζα παξαδψζσκελ έπεηηα ηελ Διιάδα κεγάιελ, 

πινπζίαλ, ηζρπξάλ εηο ηελ λέαλ γελεάλ, ε νπνία κφλε ζα δπλεζή λα αλαπιάζε εζηθψο ηελ 

ρψξαλ. Έηζη κεη' νιίγνλ θαηξφλ ζα εκπνξέζσ θαη εγψ λα απνζπξζψ θαη λα απαιιάμσ ηνλ 

Διιεληθφλ ιαφλ ηεο ηπξαλλίαο κνπ."  

Ο Δι. Βεληδέινο πξνζεηαηξίζηεθε θαη ελέηαμε ζηνλ θχθιν ηνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

δηαλννχκελσλ ηεο επνρήο, ηνλ Σξηαληαθπιιίδε, ην Γιελφ ζηελ αξρή, ην Γεικνχδν θαη ηνπο 

αξηζηείο ηεο δηαλφεζεο. Μεηαμχ απηψλ θαη ν ηέθαλνο Γέιηα, απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο 
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ηδξχζεσο θαη κέγαο δσξεηήο ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Απνθαηαζηάζεσο 

Πξνζθχγσλ θαη πξψηνο Γηνηθεηήο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ην 1928. Ήηαλ ζχδπγνο ηεο 

Πελειφπεο Γέιηα, δεπηεξφηνθεο ζπγαηέξαο ηνπ Δκκαλνπήι Μπελάθε, Τπνπξγνχ ηνπ 

Βεληδέινπ, κεγάινπ εζληθνχ επεξγέηε θαη κεγάινπ δσξεηή ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ. 

θεθζείηε, φηη φπσο δηάβαζα ζε έλα κηθξφ βηβιίν ηεο Έιελαο Βεληδέινπ, φηαλ ν Δι. 

Βεληδέινο ήηαλ ζηελνρσξεκέλνο απφ ηηο κεηαζηξνθέο ηεο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο, γηα λα 

απνζπκπηεζζεί κεηέθξαδε Θνπθπδίδε. Αληίζηνηρα, ν Γέιηα κεηέθξαδε ηα "Δηο Δαπηφλ" ηνπ 

Μάξθνπ Απξήιηνπ, Κιεάλζε θαη Δπίθηεην. 

Μέζα ζ' απηφ ην θιίκα δεκηνπξγήζεθε ην Κνιιέγην Αζελψλ. Όπσο γλσξίδεηε ζηνλ ηδξπηηθφ 

λφκν ηνπ Κνιιεγίνπ ζπλδπάδεηαη ε Ακεξηθαληθή εθπαίδεπζε κε ηελ Διιεληθή θαη 

παξέρνληαη επρέξεηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ην θαιιίηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. ηελ νκηιία 

ηνπ ζηε ηειεηή εγθαηλίσλ ηνπ Μπελάθεηνπ Γηδαθηεξίνπ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ ηεο 

25.5.1929, ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο έδσζε ιχζε θαη ζέκα ηεο ζπλχπαξμεο δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ιέγνληαο: 

"Γλσξίδεηε φηη εηο ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα γίλεηαη δπλαηφλ φπσο πξαγκαηνπνηψληαη αη 

κεγαιχηεξαη θαη επηηπρέζηεξαη θαηλνηνκίαη δηφηη ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα ηεινχληα απιψο 

ππφ ηελ επνπηείαλ ηνπ Κξάηνπο θαη ζπκκνξθνχκελα κφλνλ πξνο ηαο γεληθάο θαηεπζχλζεηο 

ηνπ, έρνπλ ηελ ειεπζεξίαλ ηεο νπνίαο ζηεξνχληαη ηα δεκφζηα θαη δηα ηνχην δχλαληαη λα 

επηηειέζνπλ κεγαιπηέξαο πξνφδνπο. Σαο πξνφδνπο απηάο πεξηκέλνκελ λα πξαγκαηνπνηήζε 

ην Κνιιέγηνλ Αζελψλ θαη ηνηαχηελ έρσλ γλψκελ πεξί ηεο ζεκαζίαο ηνπ Κνιιεγίνπ είλαη 

πεξηηηφλ λα πξνζζέζσ φηη εχρνκαη ή κάιινλ πηζηεχσ φηη ε εθθξαζζείζα επρή ππφ ηνπ θ. 

Γέιηα ζα πξαγκαηνπνηεζή". 

Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή, ην 1920 έλαο άιινο έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ, ν σηήξηνο Αλάξγπξνο ζηε δηαζήθε ηνπ θιεξνδνηεί κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Αλαξγπγείνπ θαη Κνξγηαιελείνπ ρνιήο πεηζψλ "πξνο 

πιήξε επηηπρίαλ θαη εθπιήξσζηλ ηνπ ζθνπνχ ηεο, δειαδή ηελ ίδξπζηλ ελ πέηζαηο ρνιήο 

θαηά ην ζχζηεκα ησλ ελ Αγγιία ρνιψλ Public Schools, σο ην Eton θαη Harrow θ.ιπ. δηα ηελ 

αξηίαλ κφξθσζηλ, εζηθήλ δηαπαηδαγψγεζηλ θαη ζσκαηηθήλ αλάπηπμηλ νπ κφλνπ ηθαλψλ πξνο 

ρξεζηήλ δηνηθήζηλ, αιιά θαη ρξεζηψλ ηνλ ραξαθηήξα, ζεκλψλ ην ήζνο θαη πγηψλ ην ζψκα". 

(Γεωργίοσ Π. Σηακαηίοσ, Ο Δζληθός Δσεργέηες Σωηήρηος Αλάργσρος. Η δωή θαη ηο έργο ηοσ, 

Αζήλα β' εθδ. 2001 Έθδοζε Αλαργσρείοσ θαη Κοργηαιελείοσ Στοιής Σπεηζώλ, ζ.206). 

Πξνβιεπφηαλ αθφκε λα πξνΐζηαηαη ηεο ρνιήο Άγγινο Headmaster. ηηο 28.10.1928 ν 
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Πξσζππνπξγφο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ν Τπνπξγφο Παηδείαο Κσλζηαληίλνο Γφληηθαο 

θαηέπιεπζαλ επί ηνπ αληηηνξπηιηθνχ "Πάλζεξ" ζηηο πέηζεο θαη επηζθέθζεθαλ ηε ρνιή 

πξνο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο (Σηακαηίοσ, ο.π. ζ. 165επ).  

ηε ζπγθηλεηηθή κέρξη δαθξχσλ δηαζήθε ηνπ ηέινο, ν ηέθαλνο Γέιηα δηθαηνινγείηαη ζηα 

παηδηά ηνπ, γηαηί δελ ηνπο αθήλεη πνιιά πξάγκαηα λα κνηξαζηνχλ, θαζψο ηα δηέζεζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παιενχ ηνπ νλείξνπ, ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

Διιελνπαίδσλ (Σηέθαλοσ Γέιηα, Το Κοιιέγηολ Αζελώλ, Αζήλα 2004, ζ.58). 

Απηφο ν δεκηνπξγηθφο νίζηξνο δηαπέξαζε πξηλ έλα αηψλα ηελ Διιάδα θαη έδσζε κηα ηεξάζηηα 

ψζεζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζεζκψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Ήηαλ ζαλ κηα πεξίνδνο χζηεξνπ 

δηαθσηηζκνχ γηα ηελ Διιάδα, κηα θαη ε ρψξα καο ην 18
ν
 αηψλα ήηαλ ππφ Σνπξθηθή θαηνρή 

θαη ν δηαθσηηζκφο ηεο Γχζεο δελ ηελ άγγημε παξά κφλν ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε κε ηνλ 

Κνξαή θαη ηνπο νκνίνπο ηνπ θαη ζε ζπγθηλεζηαθφ επίπεδν κε ην Ρήγα Φεξαίν. 

Βιέπνληαο ηελ πεξίνδν απηή (ρσξίο λα ηελ εμηδαληθεχνπκε) έκνηαδε ζαλ δεηιά λα ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα λα μαλααλνίμεη ηηο πχιεο ηνπ ην Λχθεην ηνπ Αξηζηνηέιε θαη λα επηθξαηήζεη έλαο 

εθζπγρξνληζηηθφο νξζνινγηζκφο. Φαηλφηαλ καδί κε ην κεγαιείν ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο 

λα κπνξεί λα αλαηείιεη ζηε ρψξα κηα καθξά πεξίνδνο αθκήο θαη επεκεξίαο.  

--------------- 

Πνπ ράζεθε απηή ε δσηηθή νξκή (ην élan vital) γηα λα ζπκεζνχκε ηνλ Bergson; 

Αο γπξίζνπκε ινηπφλ πίζσ ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Η δηθή κνπ γελεά, ε πξψηε ζηελ 

ηζηνξία πνπ δελ έδεζε πφιεκν, πνπ είρε ηελ ηχρε λα εθπαηδεπηεί θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

ηαμηδέςεη αλεκπφδηζηα θαη απηή πνπ αθνινχζεζε ηε δηθή κνπ κε ηελ απεξηφξηζηε πξφζβαζε 

ζηε πιεξνθφξεζε θαη ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο κνηάδνπλ εγθισβηζκέλεο ζε έλα απηάξεζθν 

θαη αδηέμνδν ζχκπαλ. Αληί λα νηθνδνκήζνπκε πάλσ ζηηο ζηέξεεο βάζεηο πνπ καο άθελε ε 

βεληδειηθή εμσζηξέθεηα θαη ε πξντνχζα επκάξεηα, θαίλεηαη λα έρνπκε πηαζηεί ζηνλ ηζηφ ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ, ησλ καληρατζηηθψλ ζεσξηψλ, ησλ ζπλσκνζηνινγηψλ  θαη λα απνθεχγνπκε 

λα δνχκε θαηάκαηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο Kafka έγξαθε ζε θάπνηεο ζθέςεηο ηνπ, φηη 

κπξνζηά ζην θνβηζκέλν άλζξσπν ν θφζκνο απνθηά γξνζηέο, ελψ κπξνο ζην ζαξξαιέν 

ζξπκκαηίδεηαη ζαλ θαζξέθηεο πνπ ζπάεη. Έηζη, ν θφζκνο καο θαίλεηαη ερζξηθφο, επεηδή δελ 

είρακε ην ζάξξνο λα ηνλ θαηαλνήζνπκε θαη ηελ ινγηθή γηα λα ηνλ εμεκεξψζνπκε. 

ην δεκφζην δηάινγν δελ επηθξαηεί ν νξζφο ιφγνο. ηε δεκφζηα αληηπαξάζεζε δελ 

αληαιιάζζνληαη επηρεηξήκαηα. Η θσλή ππεξηζρχεη. Η ζξαζεία αηάθα αλαπαξάγεηαη. ηε 

Βνπιή αθφκε θαη ν ζσκαηφηππνο θαη ν ηξφπνο έθθξαζεο νξηζκέλσλ λενεηζειζφλησλ μελίδεη 
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θαη παξαπέκπεη επζέσο ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν θάζε αιιαγή 

είλαη θαηαθξηηέα. ην θνηλσληθφ αζπλείδεην αξρίδεη λα επηθξαηεί ε ηδέα φηη θάπνηνο απφ 

κεραλήο Θεφο ζα καο βγάιεη απφ ην αδηέμνδν θαη ζα καο επαλαθέξεη ζηελ πξφηεξε 

πξφζθαηξε καθαξηφηεηα Οη δηαλννχκελνη, φζνη ππάξρνπλ, πιελ εμαηξέζεσλ εζίγεζαλ. Οη 

ππφινηπνη κνηάδνπλ κε άλνζηε γαξληηνχξα ζε αλνχζηεο ή εκπαζείο πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο. 

Με φληαο νηθνλνκνιφγνο επηηξέςηε κνπ λα ζεσξψ φηη ην ζεκεξηλφ πξφβιεκα ηεο Διιεληθήο 

θνηλσλίαο δελ είλαη ζηελ βάζε ηνπ νηθνλνκηθφ, αιιά πξφβιεκα νξζνινγηζκνχ. Καη ζηνλ 

ηνκέα ηεο παηδείαο, ε αδηαθνξία πνιιψλ γηα γλψζε θαη ε εζηίαζε ζην ραξηί ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ νδεγεί ζηε παξαθκή ηεο παξαγσγηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο. Ξνδέςακε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 ζπδεηψληαο αλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηδησηηθή ή κφλν 

δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη αλαιψζακε ηνλ ππφινηπν κέρξη ζήκεξα ρξφλν ζηνλ 

Διιελνθεληξηζκφ ηεο παηδείαο καο θαη ζην αλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξφηππα ή πεηξακαηηθά 

ζρνιεία θαη πσο ζα πξέπεη λα εηζάγνληαη νη καζεηέο ζε απηά.  

ηεξήζακε απφ ηνπο δαζθάινπο ηε δπλαηφηεηα λα απνθιίλνπλ απφ ην απζηεξφ πξφγξακκα 

ηνπ Τπνπξγείνπ, απφ ην έλα θαη κνλαδηθφ βηβιίν, ηνπο ζηεξήζακε ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηλνηνκνχλ θαη λα εκπλένπλ. 

Ση πξέπεη ινηπφλ λα θάλνπκε; Μηα θαη δελ είκαζηε πνιηηηθνί λα κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηηο 

ηχρεο ηεο ρψξαο νχηε επαλαζηάηεο λα πάξνπκε ην λφκν ζηα ρέξηα καο, αο αθνινπζήζνπκε ην 

δίδαγκα ηνπ Voltaire ζηνλ Candide πνπ θαηαιήγεη, φηη πξέπεη ν θαζέλαο καο λα θαιιηεξγεί 

ηνλ θήπν ηνπ, λα πξνζθέξεη δειαδή ζην κηθξφθνζκφ ηνπ φηη κπνξεί ζε παξάδεηγκα θαη ήζνο. 

Να θάλεη φζν πην πνιχ θσο απφ ην ζθνηάδη γχξσ ηνπ, φπσο ζα έιεγε θαη ν Καδαληδάθεο 

ζηελ Αζθεηηθή ηνπ. 

ήκεξα ν ξφινο ηεο παηδείαο θαη ησλ δαζθάισλ είλαη θξηζηκφηεξνο απφ πνηέ. Καη πνιχ πην 

δχζθνινο. Γηαηί ν δάζθαινο πξηλ εθαηφ ή πελήληα ρξφληα είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

δηακνξθψζεη παηδηά, πνπ δελ ήμεξαλ θαη πνιιά πξάγκαηα θαη δελ είραλ άπνςε γηα φια ηα 

ζέκαηα. ήκεξα, ν δάζθαινο έρεη λα αληηκεησπίζεη παηδηά ησλ ίδησλ ειηθηψλ πνπ έρνπλ ήδε 

ππνζηεί έλα απίζηεπην θαηαηγηζκφ αλέιεγθησλ θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ηείλνπλ λα δηακνξθψζνπλ απφςεηο πξηλ θαλ αληηιεθζνχλ ηελ νπζία ησλ ζεκάησλ πνπ 

ζπδεηνχλ.  

Οη δάζθαινη έρνπλ λα παιέςνπλ θαη κε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αξθεηά αδηάθνξν γηα ηελ 

νπζία θαη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ θαηαιήγεη ζε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο απνζηήζηζεο. 

Ο δάζθαινο δελ έρεη πηα κφλν σο ξφιν λα δηδάμεη πξσηνγελψο ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ζθέςεο, 

αιιά ζπρλά λα αλαηάμεη ην ζηξεβιφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζιακβάλνληαη θαη αλαιχνληαη νη 
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πιεξνθνξίεο. Γηα λα ην πσ κεηαθνξηθά, ν δάζθαινο θαιείηαη απφ γεληθφο παηδίαηξνο λα γίλεη 

εμεηδηθεπκέλνο λεπξνρεηξνπξγφο. 

ηνπο δαζθάινπο, ζε εζάο ινηπφλ, πνιινί απφ εκάο ελαπνζέηνπκε ηηο ειπίδεο καο θαη ίζσο 

κεηαθέξνπκε ηηο ελνρέο καο γηα φζα εκείο νη ππφινηπνη δελ θάλνπκε. 

αο θαινχκε θαη ζαο παξαθαινχκε λα κεηαιακπαδεχζεηε εθηφο απφ ηηο γλψζεηο πνπ 

επηβάιιεη έλα αξηεξηνζθιεξσηηθφ θξαηηθφ πξφγξακκα θπξίσο ηελ αγάπε γηα γλψζε, ηελ 

πεξηέξγεηα, ηελ αλάγθε λα επεθηείλεη θαλείο ηα φξηα ηνπ, ηελ αέλαε αλαδήηεζε, 

ππνβάιινληαο θάζε δνμαζία ζηε βάζαλν ηεο ινγηθήο. Καη λα πξνσζήζεηε ηε θαιιηέξγεηα ηνπ 

αηνκηθνχ ήζνπο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη αιιειεγγχεο.  

Σα απνηειέζκαηα δελ ζα είλαη άκεζα, ζα είλαη φκσο εληππσζηαθά ζε αηνκηθφ θαη ζε 

ζπιινγηθφ επίπεδν.  


