
"παγκράτιον"). Η 
διδασκαλία στο σχο-
λείο ήταν εξάωρη. Τα 
κορίτσια μορφώνο-
νταν στο σπίτι.  
Μετά το 14ο έτος οι 
έφηβοι μπορούσαν να 
παρακολουθήσουν 
την ανώτερη εκπαί-
δευση στα δημόσια 
γυμνάσια και στις 
φιλοσοφικές ή ρητο-
ρικές σχολές ( Ακα-
δημία Πλάτωνα, Πε-
ρίπατος Αριστοτέλη, 
ρητορική σχολή Ισο-
κράτη και άλλες ), 
που άρχισαν να ιδρύ-
ονται από τον 5ο 
αιώνα κάτω από την 
επίδραση της διδα-
σκαλίας των σοφι-
στών, των φιλοσό-
φων και των ρητό-
ρων. Εκεί, διδάσκο-
νταν επιπλέον α-
στρονομία, μαθηματι-
κά και γραμματική.  

       Η εκπαίδευση στην 
αρχαία Ελλάδα συνδέε-
ται άρρηκτα με κάθε 
είδους πολιτιστική ανά-
πτυξη που έλαβε χώρα 
κατά την αρχαιότητα. 
Παρόμοια μορφή με την 
εκπαίδευση στην αρχαί-
α Αθήνα είχε και το 
εκπαιδευτικό σύστημα 
των περισσότερων ελ-
ληνικών πόλεων αυτής 
της περιόδου. 
ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 
Ο "καλός καγαθός" 
πολίτης, ο μορφωμένος 
και αναπτυγμένος 
πνευματικά, αισθητικά, 
ηθικά και σωματικά 
ήταν η επιδίωξη της 
αθηναϊκής πολιτείας. Η 
εκπαίδευση στην αρχαί-
α Αθήνα ήταν ελεύθερη 
και υπεύθυνοι γι' αυτήν 
ήταν οι γονείς του παι-
διού. Τα σχολεία ήταν 
ιδιωτικά. Υποχρεώνο-
νταν όμως να τηρούν 
κάποιους κανονισμούς, 
που ρύθμιζαν τη λει-
τουργία τους. Το πνεύ-
μα της εκπαίδευσης 
ήταν σύμφωνο με τις 
παραδόσεις και τα ιδα-
νικά της πόλης. 
Το πρώτο στάδιο εκ-
παίδευσης ήταν της 
προσχολικής και σχολι-
κής ηλικίας. Την πρώτη 
την αναλάμβανε η μητέ-
ρα ή η τροφός και απο-
σκοπούσε στην καλ-
λιέργεια των έμφυτων 
ικανοτήτων του παιδιού 
και στην προετοιμασία 
του να δεχθεί τη σχολι-
κή εκπαίδευση, που 
άρχιζε συνήθως στα 

επτά χρόνια. Ο Παι-
δαγωγός, οικιακός 
δούλος, συνόδευε το 
παιδί στο Διδασκαλείο. 
Από τον πρώτο του 
δάσκαλο ο μικρός Α-
θηναίος μάθαινε ανά-
γνωση, συλλαβισμό, 
γραφή, αριθμητική. 
Αργότερα τον αναλάμ-
βανε ο Κιθαριστής για 
να τον μυήσει στην 
τέχνη της μουσικής 
( μαθήματα λύρας, 
αυλού και τραγουδιού 
με συνοδεία λύ-
ρας ).Αφού το παιδί 
αποκτούσε αυτές τις 
στοιχειώδεις γνώσεις, 
ερχόταν σε επαφή με 
την ηρωική και διδα-
κτική ποίηση ( Όμηρο-
Ησίοδο ), καθώς και 
με τη λυρική. Μάθαινε 
επιπλέον χορό, ζω-
γραφική, χειροτεχνία 
και γεωμετρία. Ο Παι-
δοτρίβης φρόντιζε για 
τη σωματική εκγύμνα-
ση των μαθητών στην 
Παλαίστρα 
("πένταθλον" και 
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ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 

Την εκπαίδευση των παι-
διών στην αρχαία Σπάρτη 
αναλάμβανε το κράτος 
από τα επτά τους χρόνια. 
Ζούσαν σε ομάδες 
(αγέλες) και είχαν επικε-
φαλής τον Παιδονόμο. 
Βάση της αγωγής ήταν η 
άσκηση του σώματος και η 
καλλιέργεια της πολεμι-
κής αρετής. Κατά δεύτερο 
λόγο διδάσκονταν ανά-
γνωση, γραφή, αριθμητική, 
μουσική και χορό. Η εκ-
παίδευση των κοριτσιών 
ήταν ανάλογη και γίνονταν 
σε ιδιαίτερους χώ-
ρους. Τα σπαρτιατικά 
σχολεία ήταν μόνο για 
τους ομοίους, δηλαδή για 
εκείνους που μπορούσαν 
να πληρώσουν την εγγρα-
φή σε είδος. Ωστόσο, εκεί 
γίνονται επίσης δεκτά και 
άλλα παιδιά, αρκεί κά-
ποιος να συνεισέφερε εκ 
μέρους τους το απαιτού-
μενο τίμημα, προκειμένου 
να συνοδεύουν οι εντεταλ-
μένοι δούλοι τα παι-
διά  στο σχολείο. Η από-
δοση σε κάποιον της ιδιό-
τητας του σπαρτιάτη πο-
λίτη γινόταν μόνο σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις, 
όταν η αξία του ή οι υπη-
ρεσίες του ήταν τέτοιες 
που η πόλη-κράτος τις 
αναγνώριζε. Άλλοι μαθη-
τές παρόμοιου είδους 
ήταν οι μόθωνες ή μόθα-
κες και οι τρόφιμοι. Η 
διαφορά με τους τρόφι-
μους βρίσκεται στο γεγο-
νός ότι οι μόθωνες ήταν 
παιδιά ελεύθερων Σπαρ-
τιατών και συνεπώς είχαν 
πλήρη πολιτικά δικαιώμα-
τα.   

Στη Σπάρτη, σε  αυτό το 
απόλυτα οργανωμένο κρά-
τος, το αγόρι έμενε σπίτι 

του ως τα επτά του χρό-
νια. Οι γονείς τους φρό-
ντιζαν να  παίρνουν μαζί 
τους τα αρσενικά παιδιά 
στα φειδίτια ή φιλίτια, τις 
κοινές τράπεζες των 
Σπαρτιατών. Τα αγόρια 
ήδη εκπαιδεύονταν στον 
σπαρτιατικό τρόπο ζωής. 
Τα κορίτσια έμεναν στο 
σπίτι και έπαιρναν το γεύ-
μα μαζί με τη μητέρα 
τους. Στα φειδίτια οι γο-
νείς ήταν υποχρεωμένοι 
να συνεισφέρουν κάθε 
μήνα ένα μέδιμνο κριθάρι, 
οκτώ χοές οίνου, πέντε 
μνες τυρί και μισή μνα 
σύκα. Αν ήταν τόσο φτω-
χοί, που δεν μπορούσαν 
να συνεισφέρουν, τότε 
έχαναν τα δικαιώματά 
τους ως πολίτες και τα 
παιδιά τους δεν ήταν δυ-
νατόν να εκπαιδευτούν 
στο σπαρτιατικό σύστη-
μα. Μετά τα επτά τους 
χρόνια τα αγόρια απομα-
κρύνονταν από το σπίτι 
και οργανώνονταν σε έναν 
ιδιαίτερα συστηματικό 
τρόπο εκπαίδευσης σε 
αγέλες ή βούες. Υποδιαι-
ρέσεις των αγελών ήταν 
οι ίλες οι οποίες πιθανώς 
είχαν δύναμη 64 αγοριών. 
Οι αγέλες τρέφονταν, κοι-
μούνταν και έπαιζαν μαζί 
και βρίσκονταν υπό την 
εποπτεία του παιδονόμου, 
ενός πολίτη που απολάμ-
βανε του γενικού σεβα-
σμού και κατείχε υψηλή 
θέση. Βοηθοί του ήταν οι 
μαστιγοφόροι οι οποίοι 
επέβαλαν τη σκληρή πει-
θαρχία, για την οποία φη-
μισμένη ήταν η σπαρτιατι-
κή κοινωνία. Όταν έλειπε 
ο παιδονόμος ή οι μαστι-
γοφόροι, η πειθαρχία δια-
τηρείτο ακέραια υπό την 
εποπτεία του βουαγόρα ή 
αγελάρχη, δηλαδή του 
περισσότερου θαρραλέου 

και λογικού αγοριού σε 
κάθε αγέλη.. Τα μεγαλύτε-
ρα αγόρια του έφερναν 
ξύλα για τη φωτιά ενώ τα 
μικρότερα μάζευαν λαχα-
νικά. Ο μοναδικός τρόπος 
για να αποκτηθούν αυτά 
τα παραπάνω ήταν η κλο-
πή από κήπους ή τις λέ-
σχες των ανδρών, γεγο-
νός που αύξανε τις ικανό-
τητες των νέων στην ανί-
χνευση. Αφού γευμάτιζαν 
όλοι μαζί, τότε ο είρην 
τους προέτρεπε να τρα-
γουδήσουν και κατόπιν να 
συζητήσουν θέματα ηθι-
κής ή πολιτικής. 
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ  
ΣΧΟΛΕΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ :  Η Ακα-
δημία ήταν ένα προάστιο 
των Αθηνών. Εκεί υπήρ-
χαν οι 12 ιερές ελιές, που 
φυτεύτηκαν από την ελιά 
της Ακρόπολης και που 
λέγονταν μορίαι.  Όταν 
εγκατέλειψε το γυμνάσιο 
της Ακαδημίας, όπου δί-
δασκε ο Πλάτωνας, εξα-
κολούθησε τη διδασκαλία 
του σε αυτόν τον κήπο, 
όπου ίδρυσε ιερό των 
Μουσών (Μουσείο). Ο 
άμεσος διάδοχός του 
Σπεύσιππος έβαλε να 
στήσουν στον κήπο αγάλ-
ματα των Χαρίτων και 
ένας Πέρσης που λεγόταν 
Μιθριδάτης έστησε έναν 
ανδριάντα του Πλάτωνα. 
Μετά τον Σπεύσιππο, 
διαδέχτηκαν τον Πλάτω-
να στη διεύθυνση της 
σχολής της Παλαιάς Ακα-
δημίας, όπως ονομάστηκε 
αργότερα– ο Ξενοκράτης, 
που δίδαξε από το 339 
ώς το 314, ο αστρονόμος 
Ηρακλείδης ο Ποντικός, ο 
Φίλιππος ο Οπούντιος, ο 
Πολέμων ο Αθηναίος , ο  
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Κράντωρ ο Σολεύς και ο 
Κράτης ο Αθηναίος. Τον 
τελευταίο διαδέχτηκε ο 
Αρκεσίλαος ο Πιταναίος, 
που δίδασκε πως η ουσία 
της σοφίας δεν είναι η 
γνώση των πάντων, αλλά 
η έρευνα και η προσπά-
θεια απελευθέρωσης από 
την πλάνη, και που ίδρυσε 
τη Μέση Ακαδημία. Τις 
απόψεις του –
σκεπτικιστικές και αντί-
θετες προς των Στωικών
– επιχείρησε να αναπτύξει 
το 2ο αιώνα π.Χ. ο Καρνε-
άδης, ιδρυτής της Νέας 
Ακαδημίας, αλλά με τις 
σοφιστείες του και με τη 
ρητορική του έκανε την 
Πλατωνική Ακαδημία α-
πλή ακροαματική επίδει-
ξη, αυτό δηλαδή που θα 
μισούσε ο Πλάτωνας. Μό-
νον έπειτα από τρεις αιώ-
νες η Πλατωνική Ακαδη-
μία βρήκε άξια διαδοχή, 
στους Νεοπλατωνικούς 
Αμμώνιο Σακκά και Πλω-
τίνο. Βασική διδασκαλία 
της σχολής ήταν η αντίλη-
ψη του Σωκράτη για την 
ενότητα της αρετής, του 
αγαθού και του αληθινού 
και απέκλειε κάθε αρχή 
πολλαπλότητας, ενώ ορι-
σμένοι λέγουν ότι ένα δί-
δαγμα που μας αφήνει 
είναι, πως η φιλοσοφία 
είναι ένα μέσον θεραπείας 
της ψυχικής νόσου και 
οδηγός στην γνήσια ελευ-
θερία του ατόμου. 
ΙΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: Φιλο-
σοφική τάση που αναπτύ-
χθηκε στην αρχαία Ιωνία 
ανάμεσα στον έκτο και 
τέταρτο αιώνα π.Χ.. Κυ-
ριότεροι εκπρόσωποι της 
Ιωνικής Σχολής ήταν οι 
εξής Προσωκρατικοί φι-
λόσοφοι: Θαλής, Αναξιμέ-
νης και Αναξίμανδρος. Οι 
Ίωνες φιλόσοφοι έκαναν 
αντικείμενο έρευνας και 

μελέτης τη φυσική πραγ-
ματικότητα, και κατέληξαν 
στη θέση πως όλα τα υλι-
κά στοιχεία διέπονται από 
μια ακατάλυτη ενότητα. 
Πίστεψαν πως τα πάντα 
προήλθαν από ένα πρω-
ταρχικό στοιχείο. Ο Θα-
λής έβλεπε την αρχή του 
κόσμου στο νερό, ο Αναξι-
μένης στον αέρα και ο 
Αναξίμανδρος στο άπειρο. 
Οι φιλόσοφοι αυτοί, 
έθεσαν για πρώτη φορά 
διάφορα κοσμογονικά, ο-
ντολογικά και μεταφυσικά 
προβλήματα, που δεν εί-
χαν αναπτύξει προγενέ-
στεροί των, ενώ όλοι πα-
ραδέχονται μία αρχική 
ουσία από την οποία συνί-
στανται τα πράγματα και 
ερευνούν τις αιτίες της 
γένεσης, της μεταβολής 
και της φθοράς των πραγ-
μάτων. 
ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ:  
Φιλοσοφική σχολή που 
ιδρύθηκε στις αρχές του 
4ου π.Χ. αι. από τον Ευ-
κλείδη των Μεγάρων, ο 
οποίος ήταν, μάλλον, ένας 
από τους παλαιότερους 
μαθητές του Σωκράτη. 
Στις βασικές της αρχές, 
στο δόγμα της ενότητας 
του όντος, στην άρνηση 
της γένεσης και της φθο-

ράς καθώς και της κίνη-
σης, έμεινε πιστός και 
αργότερα. Οι Μεγαρικοί 
ασχολήθηκαν κυρίως με 
τη γνωσιοθεωρία, και σ’ 
αυτήν ο Ευκλείδης χρησι-
μοποιούσε με ιδιαίτερη 
προτίμηση την απαγωγική 
απόδειξη. Μετά τον θάνα-
το του Σωκράτη, οι Μεγα-
ρικοί προσπάθησαν να 
συνδυάσουν την διδασκα-
λία του Παρμενίδη για την 
αιώνια και αμετάβλητη 
ενότητα των όντων με 
την υψηλή έννοια της σω-
κρατικής ηθικής και θεο-
λογίας — με την έννοια 
του αγαθού. Ο Ευκλείδης 
υποστήριζε πως τα αγαθά 
είναι ένα το οποίο, επειδή 
είναι αμετάβλητο και ταυ
τόσημο με τον εαυτό του, 
είναι γνωστό και με τα 
ονόματα φρόνηση, νους, 
θεός.. Οι εκπρόσωποι της 
μεγαρικής σχολής συνέχι-
σαν τις παραδόσεις του 
Ζήνωνα του Ελεάτη και 
των σοφιστών. 
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Η θρησκευτική παιδεία 
στο Βυζάντιο, οργανω-
μένη από την Εκκλησία, 
ήταν σαφώς διαχωρι-
σμένη από την κοσμική 
παιδεία που στηριζόταν 
στις κλασικές σπουδές. 
Σχολεία πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης υπήρχαν 
και στις επαρχίες αλλά 
τα παιδιά της ανώτερης 
κοινωνικής τάξης είχαν 
ιδιωτικούς δασκάλους. 
H εκπαίδευση απευθυ-
νόταν μόνο στα αγόρια, 
ενώ τα κορίτσια έμεναν 
στο σπίτι, όπου ασχο-
λούνταν με το νοικοκυ-
ριό. Στο σχολείο τα 
παιδιά διδάσκονταν 
γραμματική, δηλαδή 
γραφή και ανάγνωση, 
και αργότερα σύνταξη 
και εισαγωγή στους 
κλασικούς συγγραφείς. 
Στην εφηβεία διδάσκο-
νταν ρητορική, δηλαδή 
προφορά, απαγγελία και 
μελέτη των κλασικών 
και τέλος φιλοσοφία, 
επιστήμες και τις τέσ-
σερις τέχνες: αριθμητι-
κή, γεωμετρία, μουσική, 
αστρονομία. Η κλασική 
παιδεία απουσιάζει μό-
νο από τις σχολές των 
μοναστηριών. Γύρω 
στον 7ο αιώνα, ιδρύθη-
κε στην Κωνσταντινού-
πολη η Πατριαρχική 

Σχολή με διδασκαλία της 
βασικής κλασικής παιδεί-
ας και των θεολογικών 
κειμένων. Πλάι στις Σχο-
λές της Αντιόχειας και 
της Αλεξάνδρειας, της 
Βηρυτού και της Αθήνας, 
ο Μ. Κωνσταντίνος δη-
μιουργεί στην πρωτεύου-
σα Πανεπιστήμιο που, 
υπό την αυτοκρατορική 
αιγίδα, θα λειτουργήσει 
ως το τέλος της αυτοκρα-
τορίας με διδασκαλία των 
κλασικών, των επιστημών 
και της Φιλοσοφίας. Ο 
Ιουστινιανός θα αναπτύ-
ξει τη Νομική αναδεικνύο-
ντας το Πανεπιστήμιο στο 
σημαντικότερο κέντρο 
νομικών σπουδών. 
Το 856, ο Βάρδας, θείος 
του Μιχαήλ Γ΄, ιδρύει 
δεύτερο πανεπιστήμιο στα 
ανάκτορα της Μαγναύρας 
το οποίο έκλεισε ο Βασί-
λειος Β΄. Το 1045, τρίτο 
πανεπιστήμιο ιδρύεται 
από τον Κωνσταντίνο Θ΄ 
τον Μονομάχο, που επι-
θυμεί να αναδιοργανώσει 
τη νομική επιστήμη. Στο 
μεταξύ, ο Ιωάννης Μαυ-
ρόπους έχει ιδρύσει ιδιω-
τικό σχολείο και, ανάμεσα 
στους δασκάλους, είναι 
και ο Μιχαήλ Ψελλός. Ο 
Κωνσταντίνος θα προσθέ-
σει στο πανεπιστήμιο 
Σχολή Φιλοσοφίας. Στα 

χρόνια των Κομνηνών η 
επίβλεψη των σπουδών 
περνάει στα χέρια της Εκ-
κλησίας. 
Όταν το πανεπιστήμιο, α-
κολουθώντας την πρωτεύ-
ουσα, μεταφέρεται στη Νί-
καια, ο Ιωάννης Βατάτζης 
ιδρύει Σχολή Φιλοσοφίας 
όπου διδάσκει ο Νικηφόρος 
Βλεμμύδης. Όταν ο Μανου-
ήλ Παλαιολόγος επανακτά 
την Κωνσταντινούπολη, 
ψυχή του πανεπιστημίου 
γίνεται ο Γεώργιος Ακρο-
πολίτης. Την εποχή του 
Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολό-
γου το πανεπιστήμιο γνωρί-
ζει πραγματική άνθηση και 
γίνεται το πεδίο εφαρμογής 
του βυζαντινού ουμανισμού. 
Το τελευταίο οργανωμένο 
πανεπιστήμιο πρόσφερε ο 
Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος,  
ονομάζοντάς το «Καθολικόν 
Μουσείον». 
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Τον πρώτο καιρό της οθωμανι-
κής κατάκτησης το σκοτάδι της 
αμάθειας σκέπασε τους Έλληνες 
που ζούσαν στην επικράτεια της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Βέβαια, έναν χρόνο μετά την 
Άλωση, το 1454, άρχισε να λει-
τουργεί στην έδρα της Οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας, την Κωνστα-
ντινούπολη, η Πατριαρχική Με-
γάλη του Γένους Σχολή, ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυμα (κατά τα 
πρώτα 100 χρόνια ως ένα απλό 
σχολείο) το οποίο, εκτός από 
την εγκύκλιο παιδεία (την γενική 
παιδεία), ήταν υπεύθυνο για την 
κατάρτιση θεολόγων και κληρι-
κών και για την μελέτη της χρι-
στιανικής  πίστης. Στην υπόλοι-
πη αυτοκρατορία, όμως, τα 
πράγματα ήταν αρκετά άσχημα. 
Οι περισσότεροι μορφωμένοι 
κατέφυγαν στην πολιτισμένη και 
χριστιανική Δύση (μεταφέροντας 
τις γνώσεις τους και βοηθώντας 
στη διάδοση των ελληνικών 
γραμμάτων), με συνέπεια ο σκλα-
βωμένος λαός να μείνει χωρίς 
δασκάλους και σχολεία. Οι πρώ-
τες απόπειρες εκπαίδευσης μέ-
σα στην σκλαβιά έγιναν από την 
Εκκλησία, αφού οι ιερείς ήταν οι 
μοναδικοί σχεδόν εγγράμματοι σε 
κάθε χωριό, άρα και οι μόνοι που 
μπορούσαν να μάθουν στα παιδιά 
γράμματα, και μάλιστα μέσα από 
τα μοναδικά βιβλία που υπήρχαν 
διαθέσιμα: τα εκκλησιαστικά. 
Χρέη δασκάλου έκανε ο ιερέας ή 
οποιοσδήποτε άλλος, που ήξερε 
ανάγνωση και γραφή και για τις 
υπηρεσίες του αυτές κάποιες 
φορές πληρωνόταν από τους 
μαθητές. Όπου επέτρεπαν οι 
συνθήκες τα σχολεία ήταν υπαί-
θρια, αλλιώς το μάθημα γινόταν 
στους ναούς ή και σε κάποια 
σπίτια. Τα κορίτσια δεν πήγαιναν 
στο σχολείο. Αυτά που ήταν πιο 
πλούσια, έπαιρναν μαθήματα στο 
σπίτι. Το ίδιο όμως έκαναν και 
τα πιο πλούσια αγόρια. Τα πρώ-
τα αυτά σχολεία, τα "κοινά", λέ-
γονταν και σχολεία των ιερών 
γραμμάτων, επειδή εκεί δινόταν 
βάση στην θρησκευτική εκπαί-
δευση και τα παιδιά μάθαιναν 
γράμματα από εκκλησιαστικά 
βιβλία. Τα πιο πολλά σχολεία 
εμφανίζονται από τον 17ο αιώνα 

και μετά. Είναι κυρίως σχο-
λεία μέσης και ανώτερης 
εκπαίδευσης.  Οι μαθητές 
διδάσκονταν την αρχαία ελ-
ληνική γλώσσα και, αργότε-
ρα, φιλοσοφικά και επιστημο-
νικά μαθήματα.                                                             
Από τις αρχές του 19ου 
αιώνα άρχισαν να εμφανίζο-
νται τα Νεωτερικά Σχολεία, 
τα σχολεία δηλαδή στα οποία 
κυκλοφορούσαν οι ιδέες του 
Διαφωτισμού. Οι ιδέες αυ-
τές, βέβαια, καθόλου δεν 
άρεσαν στους εκπροσώπους 
της Εκκλησίας. Πολλοί πα-
τριάρχες και ιερωμένοι πο-
λέμησαν τα νέα σχολεία, 
λέγοντας πως τα Μαθηματι-
κά και οι επιστήμες ήταν 
επικίνδυνα για την νεολαία 
και πως αρκούσε μόνον η 
διδασκαλία του Ευαγγελίου. 
Στο ίδιο συντηρητικό πνεύμα  
κινήθηκαν και άλλες ενέρ-
γειες του Πατριαρχείου, 
ακόμα και μέχρι την εποχή 
που ξέσπασε η Ελληνική 
Επανάσταση. Πολλά από τα 
πιο προοδευτικά σχολεία 
λειτούργησαν σε πόλεις της 
περιφέρειας (Ιωάννινα, 
Σμύρνη, Τραπεζούντα, 
κλπ.).  Τα πιο σημαντικά ως 
προς τα προγράμματα σπου-
δών σχολεία λειτούργησαν 
στις πλούσιες παροικίες της 
Ιταλίας και τις ηγεμονίες 
της Μολδαβίας και της Βλα-
χίας. Η Ακαδημία στο Ιάσιο, 
που ιδρύθηκε το 1707, δια-
κρίθηκε ως ένα από τα 
σπουδαιότερα σχολεία του 
υπόδουλου ελληνισμού. 
     Σε όλη σχεδόν την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας τα 
σχολεία, όπως είδαμε παρα-
πάνω, λειτουργούσαν νόμιμα 
και μερικά, όπως η Πατριαρ-
χική Σχολή της Κωνσταντι-
νούπολης ή η Ευαγγελική 
Σχολή της Σμύρνης, ήταν 
ιδιαιτέρως σημαντικά. Μάλι-
στα, η Πατριαρχική Σχολή 
της Κωνσταντινούπολης 
λειτουργούσε συνεχώς σε 
όλη την περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας. Υπήρχαν όμως 
περίοδοι κατά τις οποίες η 
εκπαίδευση γενικά στον ελ-

λαδικό χώρο ήταν ανύπαρκτη 
ή, σχεδόν, ανύπαρκτη. Μία 
τέτοια περίοδος ήταν ο πρώ-
τος αιώνας της σκλαβιάς, που 
ήταν και η πιο δύσκολη περίο-
δος για τους Έλληνες. Εκείνα 
τα χρόνια ήταν τόσες οι δυ-
σκολίες επιβίωσης των σκλα-
βωμένων, ώστε η εκπαίδευση 
να μην αποτελεί προτεραιότη-
τα για εκείνους.  
Εκτός από τον πρώτο αιώνα, 
όμως, υπήρξαν και άλλες 
περίοδοι κατά τις οποίες η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση 
ήταν δύσκολη. Σε περιόδους 
αναταραχής και εξεγέρσεων 
οι Τούρκοι, ως αντίποινα, 
είναι εξαιρετικά πιθανό να 
έπαιρναν μέτρα εναντίον των 
δικαιωμάτων των ραγιάδων, 
άρα και εναντίον των σχολεί-
ων. Και σε "ήσυχες" εποχές, 
όμως, κατά τις οποίες η εκ-
παίδευση των Ελλήνων δεν 
απασχολούσε τους Τούρκους, 
σε κάποιες περιοχές ίσως 
υπήρχαν κατά καιρούς πασά-
δες οι οποίοι, για τους δικούς 
τους λόγους, εμπόδιζαν την 
λειτουργία των σχολείων, άρα 
και την μόρφωση των υπο-
δούλων. Το σίγουρο, από τις 
ιστορικές πηγές και από την 
πληθώρα των σχολείων που 
λειτουργούσαν στην Οθωμα-
νική αυτοκρατορία, είναι πως 
οι Τούρκοι σε γενικές γραμ-
μές δεν απαγόρευαν την 
ύπαρξη σχολείων. Για την 
ακρίβεια, δεν ενδιαφέρονταν 
καν για το αν θα μαθαίνουν 
γράμματα οι ραγιάδες. Αντί-
θετα, από μία εποχή και μετά 
χρειάζονταν τους μορφωμέ-
νους Έλληνες για να τους 
χρησιμοποιούν στη στελέχω-
ση του κρατικού μηχανισμού 
(όπως βλέπουμε από τις επί-
σημες θέσεις που κατείχαν 
στο οθωμανικό κράτος οι  
Φαναριώτες). 

Η EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ  
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Η εκπαιδευτική 
πολιτική του Καποδί-
στρια αντικατόπτριζε 
τη νέα κοινωνική δομή 
και το νέο πολιτικό σύ-
στημα που επιδίωκε να 
εγκαθιδρύσει στην Ελ-
λάδα. Είχε μακροπρό-
θεσμους σκοπούς και 
στόχους και εντασσό-
ταν στο ευρύτερο κυ-
βερνητικό πρόγραμμα. 
Η παροχή ίσων ευκαι-
ριών μόρφωσης σε 
όλους ανεξαιρέτως 
τους πολίτες θα οδη-
γούσε σταδιακά στην 
πολιτική ωριμότητα και 
τη χειραφέτησή τους. 
Το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας των μαθη-
μάτων προσανατολίστη-
κε προς την ελληνοχρι-
στιανική παράδοση και 
δόθηκε ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στην εθνική δια-
παιδαγώγηση, στη δη-
μιουργία πολιτών-
μελών εθνικού κράτους 
και στη σύζευξη θρη-
σκείας και παιδείας, για 

την ανόρθωση του φρο-
νήματος των πολιτών. 

Η εκπαιδευτική πολιτι-
κή του Καποδίστρια 
ήταν στραμμένη κυρίως 
στη στοιχειώδη εκπαί-
δευση και είχε ως προ-
τεραιότητα τη στερέω-
ση του δημόσιου σχολι-
κού δικτύου.  Ο Καπο-
δίστριας ενδιαφερόταν 
η εκπαίδευση να διαδο-
θεί σε ολόκληρο το λαό, 
χωρίς ταξικές διακρί-
σεις, και κυρίως στους 
αγρότες, για τους οποί-
ους έτρεφε ιδιαίτερη 
συμπάθεια. Επιδίωξή 
του ήταν να ιδρυθούν 
αλληλοδιδακτικά σχο-
λεία σε όλες τις επαρ-
χίες και, εάν είναι δυ-
νατόν, και σε όλα τα 
χωριά.Σύμφωνα με τις 
παιδαγωγικές του αντι-
λήψεις, οι νέοι έπρεπε 
πρώτα να αποκτήσουν 
τις εγκύκλιες γνώσεις 
και στη συνέχεια να 
σπουδάσουν επιστήμες 
και να μάθουν τέχνες. 
Πίστευε ότι ο λαός μας, 
που στην πλειοψηφία 
του ήταν αναλφάβητος, 
τότε μόνο θα προόδευε, 
αν κατόρθωνε να απο-
κτήσει μια καλή στοι-
χειώδη εκπαίδευση και 
στη συνέχεια ένα επάγ-
γελμα που θα τον βοη-
θούσε να ζήσει.  

Το ενδιαφέρον της πο-

λιτείας στρεφόταν όχι σε 
μεμονωμένους τομείς της 
σχολικής δραστηριότητας 
αλλά στη συνολική διά-
σταση του σχολείου, την 
αναφερόμενη στις μαθη-
σιακές δραστηριότητες, 
τη διοικητική οργάνωση, 
το περιβάλλον, τον προ-
γραμματισμό, τους εκπαι-
δευτικούς και εκπαιδευ-
όμενους, τα βιβλία και τα 
προγράμματα διδασκαλί-
ας. Με τη θέσπιση νομι-
κού  πλαισίου προώθησε 
την αγωγή, τη μόρφωση 
και την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών λειτουρ-
γών. 
Ο κρατικός εκπαιδευτι-
κός προγραμματισμός 
κατά τον Κυβερνήτη δεν 
αφορούσε μόνο τη σπου-
δάζουσα νεολαία αλλά 
και τους ενήλικες. Οι 
νέοι διαπαιδαγωγούνταν 
με τη φοίτηση στα σχο-
λεία, παρακολουθώντας 
τα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, ενώ οι ενήλι-
κες στο χώρο εργασίας 
Σύμφωνα με την αλληλο-
διδακτική μέθοδο,  ο 
μοναδικός δάσκαλος του 
αλληλοδιδακτικού σχο-
λείου δίδασκε συγχρόνως 
όλους τους μαθητές, με 
τη βοήθεια 
των «πρωτόσχολων», οι 
οποίοι επιλέγονταν από 
τον ίδιο με τη βοήθεια 
των μαθητών της τάξης 
ή του σχολείου, και 
έπρεπε να διακρίνονται 
για την ικανότητα να 
διευθύνουν τους συμμα-
θητές τους, την επίδοση  
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στα μαθήματα και τη δια-
γωγή τους. Οι πρωτόσχο-
λοι αντί για διδακτικά βι-
βλία είχαν πίνακες κρεμα-
σμένους στους τοίχους, 
που πάνω τους ήταν γραμ-
μένα κείμενα από διάφορα 
μαθήματα. Αναλάμβαναν 
την υπαγόρευση των μα-
θημάτων και ακόμα την 
ανάλυση και ερμηνεία των 
νέων γνωστικών ενοτή-
των. Ο δάσκαλος που είχε 
το ρόλο του γενικού ρυθ-
μιστή της σχολικής ζωής 
περιοριζόταν σε καθήκο-
ντα συνοπτικής ενημέρω-
σης των πρωτόσχολων για 
τα μαθήματα που θα δίδα-
σκαν, επιτήρησης και εξέ-
τασης των μαθητών, διδά-
σκοντας ελάχιστα σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις. Κατά 
τη διδασκαλία επικρατούσε 
σιγή, όχι μόνο από την 
πλευρά των μαθητών αλλά 
και από την πλευρά του 

δασκάλου.  

Έξι ήταν τα κύρια μαθή-
ματα στη στοιχειώδη εκ-
παίδευση: γραφή, ανάγνω-
ση, αριθμητική, γραμματι-
κή, χριστιανική διδασκαλία 
και γραμμική ιχνογραφία. 
Οι δάσκαλοι των αλληλοδι-
δακτικών σχολείων, ανά-
λογα με τις γνώσεις που 
κατείχαν, διακρίνονταν σε 
τρεις βαθμούς: πρώτου, 
δεύτερου και τρίτου. Διο-
ρίζονταν από την Κυβέρ-
νηση και ο μισθός τους 
ήταν ανάλογος με το βαθ-
μό που κατείχαν. Τη 
γενική   εποπτεία των 
σχολείων ασκούσε η Γραμ-
ματεία «Επί των Εκκλη-

σιαστικών και της Δη-
μοσίου Εκπαιδεύσεως» 
και η «Επί της Προ-
παιδείας Επιτροπή».  
Ο Καποδίστριας έδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και για τη μόρφωση της 
γυναίκας.  Παρόλο που 
η πρόθεσή του και των 
συνεργατών του ήταν η 
συνεκπαίδευση των 
αγοριών και των κορι-
τσιών, εντούτοις η φοί-
τηση των κοριτσιών σε 
μεικτά σχολεία ήταν 
μικρή και σποραδική με 
εξαίρεση το σχολείο 
της Τήνου, όπου το 
34% του μαθητικού 
δυναμικού ήταν κορί-
τσια. Οι γονείς της ε-
ποχής αυτής και ιδιαί-
τερα της εύπορης τά-
ξης έστελναν τα κορί-
τσια τους σε αμιγή ι-
διωτικά αλληλοδιδακτι-
κά σχολεία, τα Παρθε-
ναγωγεία, ώστε να δια-
παιδαγωγούνται, κατά 
την άποψή τους, απερί-
σπαστα. Την ίδρυση 
ιδιωτικών σχολείων 
νομικά στήριζε και το 
Σύνταγμα της Τροιζή-
νας, και ο Κυβερνήτης, 
όπως φαίνεται, δεν α-
ντιδρούσε στη λειτουρ-
γία τους. Σκοπός της 
γυναικείας εκπαίδευ-
σης, κατά τους συνερ-
γάτες του Καποδίστρια, 
ήταν «να δαμασθεί η 
παχυλή αμάθεια των 
κοριτσιών, χωρίς να 
αμφισβητηθεί η διαφο-
ροποίηση , των 
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 δύο φύλων, δεδομένου 
ότι δίνουν έμφαση στην 
οικιακή ευδαιμονία και 
στην αρετή, στη μητρό-
τητα και στη γυναικεία 
φύση». 
Ο Καποδίστριας γνωρί-
ζοντας την ελληνική 
πραγματικότητα έθεσε 
ως πρώτο στόχο την 
ίδρυση και λειτουργία 
σχολείων της πρωτο-
βάθμιας λαϊκής 
(δημοτικής) εκπαίδευ-
σης,  τα οποία θα βοη-
θούσαν το λαό να ανυ-
ψωθεί πνευματικά, ηθι-
κά και βιοτικά,  στις πο-
λύ δύσκολες κοινωνικο-
οικονομικές συνθήκες 
του νεοσύστατου ελληνι-
κού κράτους. Παράλλη-
λα, θα προχωρούσε στα-
διακά, δημιουργώντας 
τις προϋποθέσεις και 
την υποδομή για την ορ-
γάνωση και επέκταση 
του εκπαιδευτικού οικο-
δομήματος μέχρι και την 
ανώτατη βαθμίδα, αφού, 
όπως είναι γνωστό, δεν 
έλειψαν οι προσπάθειές 
του για την ίδρυση Πα-
νεπιστημίου στην Ηπει-
ρωτική Ελλάδα.  
Ο πρόωρος θάνατος του 
Καποδίστρια δεν επέ-
τρεψε την ολοκλήρωση 
του έργου του. 
 

 

 

 

 

 



 Ο Αλέξανδρος Δελ-
μούζος θεωρείται μία 
από τις σημαντικότερες 
προσωπικότητες στο 
χώρο της νεοελληνικής 
εκπαίδευσης. Το πρό-
τυπο εκπαιδευτικό του 
όραμα και οι απόψεις 
του για το <<Νέο Σχο-
λείο>> αλλά και οι παι-
δαγωγικές του αρχές 
που θέτουν τον μαθητή 
στο κέντρο της εκπαι-
δευτικής δραστηριότη-
τας, τον καθιστούν δια-
χρονικό. Οι  εκπαιδευ-
τικές ιδέες  του όμως, 
για ένα πιο ποιοτικό 
σχολείο προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των μαθη-
τών κάθε εποχής, προ-
κάλεσαν έντονες αντι-
δράσεις από τους συ-
ντηρητικούς κύκλους, 
ενώ πλέον σήμερα θεω-
ρούνται αυτονόητες για 
την ομαλή πορεία της 
εκπαιδευτικής κοινότη-
τας. 

Ο Δελμούζος γεννήθη-
κε στα Σάλωνα το 
1880. Ήταν γιος δη-
μάρχου, ενός εύπορου 
κτηματία. Η υλική ευ-
πραγία της οικογένειας 
θα συνδράμει στο πνευ-
ματικό του ξετύλιγμα. 
Τη στοιχειώδη αγωγή 
από τα έξι ως τα δεκα-
οκτώ θα τη λάβει στην 
Άμφισσα, όπου  θα βιώ-
σει τι εστί δασκαλισμός 
και ραγιαδιλίκι.  Από το 
1897 μέχρι το 1902, θα 
σπουδάσει Φιλολογία 
στην Αθήνα. Το 1903, 
μετά την θητεία του θα 
ξενιτευτεί στην Γερμα-

νία ,όπου θα μείνει τέσ-
σερα χρόνια. Θα παρα-
κολουθήσει μαθήματα 
Φιλοσοφίας και Παιδα-
γωγικής. Επιστρέφο-
ντας από τη Γερμανία 
με το πλούσιο φορτίο 
της γνώσης και της 
πείρας θα γράψει την 
ιστορία του Παρθενα-
γωγείου του Βόλου, 
όπου θα διοριστεί διευ-
θυντής και θα εισάγει 
τη δημοτική γλώσσα 
(πρώτος πανελλαδικά) 
και τις αρχές του σχο-
λείου εργασίας. Λόγω 
αυτών των νεωτεριστι-
κών κινήσεων το Παρ-
θεναγωγείο διέκοψε τη 
λειτουργία του και ο 
ίδιος παραπέμφθηκε σε 
δίκη το 1914 στο Ναύ-
πλιο, όπου και αθωώ-
θηκε πανηγυρικά. Υ-
πήρξε ένας από τους 
ιδρυτές του Εκπαιδευ-
τικού  Ομίλου και από 
το 1917 έως το 1920 
ήταν ανώτατος επό-
πτης της δημοτικής εκ-
παίδευσης. Το 1923 , 
ανέλαβε τη διεύθυνση 
του Μαράσλειου Διδα-
σκαλείου.  Αργότερα,  
θα εκλεγεί καθηγητής 
της Παιδαγωγικής στο 
Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο.  Το 1929,  
ίδρυσε το Πειραματικό 
Σχολείο  του Πανεπι-
στημίου. Συμμετείχε 
στη σύνταξη του Αλφα-
βητάριου και του ανα-
γνωστικού της Γ΄ Δη-
μοτικού, βασιζόμενο 
στα «Ψηλά βουνά» του 
Ζ. Παπαντωνίου. Αργό-
τερα, μετά από πλήρη 

διαφωνία του με το Δ. 
Γληνό, διασπάστηκε ο 
Εκπαιδευτικός Όμιλος.   

Στην περίοδο της Δι-
κτατορίας του Μεταξά 
θα συγκρουστεί με τον 
υπουργό παιδείας , θα 
καταγγείλει την φασι-
στική παλινωδία και θα 
παραιτηθεί από το Πα-
νεπιστήμιο, λυπημένος. 
Τα υπόλοιπα είκοσι 
χρόνια θα τα ζήσει στην 
Αθήνα αυτοεξόριστος. 
Ο Δελμούζος θα φύγει 
από τη ζωή το 1956 
στην Αθήνα , άγνωστος 
και παραμελημένος. 
Βασικές εκπαιδευτικές 
του ιδέες: 
-η αποδέσμευση από 
την καταθλιπτική αυθε-
ντία του δασκάλου 
-η ανάδειξη ενός συ-
νεργατικού μοντέλου 
εκπαίδευσης 
-η έμφαση στη μαθητο-
κεντρική αρχή και η 
προσπάθεια εκρίζωσης 
της παπαγαλίας . 
Ο ίδιος αιτιολογούσε 
την απόφασή του να 
γίνει δάσκαλος «για να 
μην ξαναζήσουν οι 
άλλοι το σχολείο, όπως 
το είχε ζήσει ο ίδιος». 
Συγγραφικό έργο: 
-1911: Σαν παραμύθι 
-1925: Μαράσλειο και 
ζωή  
-1927: Δημοτικισμός 
και παιδεία 
-1930: Οι πρώτες προ-
σπάθειες στο Μα-
ράσλειο.  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ 
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γυναίκα στην Ελλάδα.  
Το 1937, αναλαμβάνει 
να ιδρύσει το Πρότυπο 
Ειδικό Σχολείο Αθηνών 
στην Καισαριανή, όπου 
εφάρμοσε  πρωτοπορια-
κές για την εποχή της 
παιδαγωγικές  μεθό-
δους.  
Κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής, πήρε μέ-
ρος 
στην Αντίσταση μέσα 
από τις γραμμές 
του ΕΑΜ. Συμμετείχε 
στη σύνταξη του εκπαι-
δευτικού προγράμμα-
τος  και στη συγγραφή 
του αναγνωστικού «Τα 
αετόπουλα». 
Το 1945, συμμετείχε 
στην πρωτοβουλία για 
τη σύσταση της Πανελ-
λαδικής Ομοσπονδίας 
Γυναικών και εκλέχθη-
κε μέλος του Συμβουλί-
ου της Διεθνούς 
Ένωσης Γυναικών. 
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ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 

       Η Ρόζα Ιμβριώτη 
γεννήθηκε το 1898 
στην Αθήνα. Σπούδασε 
στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Διορίστηκε 
το 1917 στο 1ο ελληνι-
κό σχολείο Θηλέων 
Αθηνών. Πραγματο-
ποίησε περαιτέρω 
σπουδές στο Βερολίνο 
από το 1928 ως το 
1930.  
Έπειτα από την ήττα 
του Βενιζέλου στις ε-
κλογές του 1920, ερ-
γάστηκε στο Πρότυπον 
Εκπαιδευτήριον Αθη-
νών του Ηλία Κωνστα-
ντινίδη. Οπαδός 
του δημοτικισμού, υ-
πήρξε μέλος του Εκ-
παιδευτικού Ομίλου, 
από τις αρχές του 
1921, στη διοίκηση του 
οποίου εκλέχτηκε το 
1923.Το 1934, έγινε 
γυμνασιάρχης, η πρώτη  

Συγγραφικό έργο 

 Η Αθηναία στον 5ο και 
4ο αιώνα π.Χ. (1922) 

 Η γυναίκα στο Βυζά-
ντιο (1923) 
Μεθοδολογικά Προβλήμα-
τα. Η διαλεκτική του He-
gel (1933) 

 Ανώμαλα και καθυστε-
ρημένα παιδιά (1939) 

 Ανθρωπιστική παιδεία 
(1955) 

 Το κατηγορώ της νεο-
λαίας (1972) 

 Άριστος οιωνός. Η αυξη-
μένη ωριμότητα των νέων - 
Ο Νοέμβρης του 1973 
(1974). 
 
 

Σικαλιά Άννα  
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ΔHMHTΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ 

Γεννήθηκε στη Σμύρνη, 
από οικογένεια με κατα-
γωγή 
το Κόρθι της Άνδρου. Το 
1899, μετακόμισε 
στην Αθήνα (έχοντας α-
ποφοιτήσει με «Άριστα» 
από την Ευαγγελική Σχο-
λή Σμύρνης) και γράφτηκε 
στη Φιλοσοφική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Την εποχή εκεί-
νη ήταν ακόμη οπαδός της 
καθαρεύουσας. Το 1904 
προσχώρησε στο κίνημα 
του δημοτικισμού και 
έγινε μέλος του συλλό-
γου «Έθνος και Γλώσσα». 
Το 1905, λαμβάνοντας 
το διδακτορικό δίπλω-
μά του με άριστα ανέλαβε 
διευθυντής 
στην Αναξαγόρειο Σχο-
λή στα Βουρλά της Μι-
κράς Ασίας, και στη συνέ-
χεια στο Ελληνογερμανικό 
Λύκειο της Σμύρνης.  

Οι διάφορες όμως δημοτι-
κιστικές δημόσιες ομιλίες 
του και αρθρογραφίες του 
προκάλεσαν βίαιες σε βά-
ρος του αντιδράσεις, με 
συνέπεια να εγκαταλείψει 
τη Σμύρνη (1908) και να 
συνεχίσει τις σπουδές του 
στην Ιένα και 
τη Λειψία της Γερμανίας, 
παρακολουθώντας μαθήμα-
τα φιλοσοφίας, παιδαγωγική
ς και πειραματι-
κής ψυχολογίας. Παράλλη-
λα την ίδια περίοδο γνωρί-
στηκε με τον Γεώργιο 
Σκληρό, από τον οποίο δέ-
χτηκε τις πρώτες επιδρά-
σεις της σοσιαλιστικής θε-
ωρίας και του μαρξισμού. 
Αλληλογραφώντας και με 
τον Ίωνα Δραγούμη και 
άλλους δημοτικιστές μετέ-
χει στην ίδρυση 
του Εκπαιδευτικού Ομί-
λου (1910). Το 1911 εγκα-
τέλειψε τις σπουδές του  

λόγω βιοποριστικής ανά-
γκης και επιστρέφοντας 
στην Ελλάδα διορίστηκε 
αρχικά δάσκαλος στο  
Γυμνάσιο της Πλάκας και 
στη συνέχεια καθηγητής 
στο Αρσάκειο Λύκειο Αθη-
νών, αναλαμβάνοντας και 
την επιμέλεια της έκδοσης 
του Δελτίου του Εκπαιδευ-
τικού Ομίλου στο οποίο και 
αρθρογραφούσε διάφορα 
εκπαιδευτικά μελετήματα. 
To 1912 διορίστηκε διευ-
θυντής του «Διδασκαλείου 
Μέσης Εκπαιδεύσεως, 
όπου απ΄ αυτή τη θέση τον 
επόμενο χρόνο μετά από 
συσκέψεις με τον τότε υ-
πουργό Παιδείας Ιωάννη 
Τσιριμώκο (Κυβέρνησης Ε. 
Βενιζέλου) υπήρξε ο βασι-
κός υπεύθυνος και σχεδια-
στής της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης του 1913, 
που εκφράστηκε με τα λε-
γόμενα Νομοσχέδια Τσιρι-
μώκου που κατατέθηκαν,  
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AD%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85_1910
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85_1910
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BA%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BA%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BA%CE%BF%CF%85


αλλά τελικά δεν ψηφίστη-
καν.Το 1914 πρωτοστάτη-
σε στην ίδρυση του 
«Εκπαιδευτικού Συνδέ-
σμου Λειτουργών Μέσης 
Εκπαιδεύσεως», διευθύ-
νοντας και το περιοδι-
κό Αγωγή του εν λόγω 
συνδέσμου. Συνεργαζόμε-
νος δε με τους Μανόλη 
Τριανταφυλλί-
δη και Αλέξανδρο Δελ-
μούζο συμμετέχει στην 
Εκπαιδευτική Επιτροπή 
που συγκρότησε 
ο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος για την εξέταση του 
θέματος της εκπαιδευτι-
κής μεταρρύθμισης και 
την υποβολή προτάσεων. 

Μετά την παραίτηση του 
Βενιζέλου το 1915, απο-
λύθηκε από τη θέση του 
και κατά τα Νοεμβριανά 
του 1916 συνελήφθη για 
εξύβριση του βασιλέως 
και οδηγήθηκε στη φυλα-
κή για ένα μήνα. Τον Ια-
νουάριο του 1917, με την 
αποφυλάκισή του μετέβη 
στη Θεσσαλονίκη όπου και 
ανέλαβε σύμβουλος στο 
Υπουργείο Παιδείας 
της Προσωρινής Κυβέρ-
νησης της Θεσσαλονί-
κης (1917) και γενικός 
γραμματέας του ίδιου Υ-
πουργείου. Τότε, ξεκίνησε 
την εφαρμογή της εκπαι-
δευτικής μεταρρύθμισης 
του 1917 προωθώντας το 
διάταγμα για την εισαγωγή 
της δημοτικής στη στοι-
χειώδη εκπαίδευση, γενό-
μενος έτσι ο πρωτεργάτης 
της λεγόμενης 
«Γλωσσοεκπαιδευτικής 
Μεταρρύθμισης». Μετά 
την ήττα του Βενιζέλου 
στις εκλογές του Νοεμ-
βρίου 1920 παραιτήθηκε 
από τη θέση του και επα-
ναδραστηριοποιήθηκε 
στον Εκπαιδευτικό Όμιλο. 
Η Επαναστατική Κυβέρνη-
ση του 1922 τον επανέφε-
ρε στο υπουργείο, αλλά η 
δικτατορία του Θεόδωρου 
Πάγκαλου που ακολούθη-
σε, τον απέλυσε τον Ια-
νουάριο του 1926.  
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της.  

Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομί-
λου από το 1911 και επί σειρά 
ετών ηγετική φυσιογνωμία του, 
δημοσίευσε στο «Δελτίο» του 
Ομίλου και στην «Αναγέννηση» 
φιλοσοφικές και παιδαγωγικές 
μελέτες. Έργα 
του: Δημιουργικός ιστορι-
σμός (1920), Γυναικείος αν-
θρωπισμός (1921), Οι χοίροι 
υΐζουσιν  (1921), Ένας άταφος 
νεκρός (1925) και άλλα. Το 
1927, στη Διακήρυξη της Διοι-
κητικής Επιτροπής του Εκπαι-
δευτικού Ομίλου, συνέδεσε την 
παιδαγωγική κίνησή του με 
τις σοσιαλιστικές αντιλήψεις. 
Εξόριστος στον Πύργο 
της Σαντορίνης από 
τη δικτατορία Μεταξά (1936 - 
1940), έγραψε την Τριλογία 
του Πολέμου, ενώ πιο πριν  
εξόριστος στην Ανάφη, είχε 
γράψει το «Διάγραμμα της δια-
λεχτικής φιλοσοφί-
ας» (Οκτώβριος 1936), πρό-
πλασμα μιας μεγαλύτερης με-
λέτης για τον «Διαλεκτικό υλι-
σμό». Το 1940 μετέφρασε 
το Σοφιστή του Πλάτωνα.  

Το Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευ-
σης (International Bureau of 
Education)        
της UNESCO συμπεριέλαβε 
τον Γληνό μεταξύ των 100 πιο 
σημαντικών διανoούμενων, πο-
λιτικών, δημοσιολόγων κ.λπ. 
όλου του κόσμου, που με το 
στοχασμό και τη δράση τους 
είχαν σημαντική συμβολή στην 
υπόθεση της εκπαίδευσης από 
την εποχή της αυγής του αν-
θρώπινου πολιτισμού έως τις 
μέρες μας. 

 

Παναγιώτου Ιωάννα 
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Από τότε δεν επανήλθε ή 
δεν δέχθηκε ο ίδιος να επα-
νέλθει σε κυβερνητική θέση. 
Από το 1926  

εκδίδει το περιοδι-
κό Αναγέννηση, όπου δημο-
σιεύεται, μεταξύ άλλων, 
η Ασκητική του Νίκου Καζα-
ντζάκη. Το 1928, παραπέ-
μπεται σε δίκη διότι θεωρεί-
ται υπεύθυνος για τα επεισό-
δια που έγιναν σε διάλεξη 
του διάσημου Ελληνορουμά-
νου συγγραφέα Παναΐτ Ι-
στράτι, στην οποία ήταν 
διοργανωτής μαζί με τον 
Καζαντζάκη. Σταδιακά αρχί-
ζει να προσεγγίζει την Αρι-
στερά και τις θέσεις 
του ΚΚΕ. 

Από το 1930 άρχισε να α-
σχολείται ενεργά με την πο-
λιτική. Το 1934 ταξίδεψε 
μαζί με τον Κώστα Βάρναλη, 
που ήταν στενός φίλος του, 
στη Σοβιετική Ένωση, και 
όταν επέστρεψε δημοσίευσε 
τις εντυπώσεις του σε πολ-
λές συνέχειες στην εφημερί-
δα Νέος Κόσμος. Το 1935 
εξορίστηκε στον Άγιο Ευ-
στράτιο από 
τη δικτατορία του Γεωργίου 
Κονδύλη, όπως και αργότερα 
στη Σαντορίνη από 
το καθεστώς της «4ης Αυ-
γούστου» του Ιωάννη Μετα-
ξά. Το 1936 είχε εκλε-
γεί βουλευτής με 
το Παλλαϊκό Μέτωπο, συ-
νεργαζόμενος με το ΚΚΕ. 

Στη διάρκεια της Κατοχής ο 
Γληνός πρωταγωνίστησε 
στις διεργασίες για την 
ίδρυση του Εθνικού Απελευ-
θερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) 
και συνέταξε το ιδεολογικο-
πολιτικό μανιφέστο «Τι είναι 
και τι θέλει το ΕΑΜ». Πα-
ράλληλα εντάχθηκε στο ΚΚΕ 
και εξελέγη μέλος του Πολι-
τικού Γραφείου του κόμμα-
τος. Ο θάνατος τον βρήκε τα 
Χριστούγεννα του 1943, 
έπειτα από μια εγχείρηση και 
ενώ ετοιμαζόταν να μεταβεί 
στην Ελεύθερη Ελλάδα, προ-
κειμένου να ηγηθεί της κυ-
βέρνησής  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_1916
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_1916
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BC%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BC%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BC%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BC%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_1920
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82#%CE%A4%CE%BF_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82#%CE%A4%CE%BF_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%86%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%90%CF%84_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%90%CF%84_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9A%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_(%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7_1935
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_1941-1944
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF


ΕΛΛΑΔΑ 
Στην Ελλάδα,  η δω-
ρεάν, υποχρεωτική 
εκπαίδευση καθιερώ-
θηκε για πρώτη φορά 
το 1911 από τον Ελ. 
Βενιζέλο. Σήμερα,  
διαρκεί δέκα χρόνια. 
Το Νηπιαγωγείο είναι 
υποχρεωτικό και οι 
μαθητές εγγράφονται 
σ’ αυτό από τα πέντε 
τους χρόνια. Στη συ-
νέχεια,  φοιτούν έξι 
χρόνια στο Δημοτικό 
και τρία χρόνια στο 
Γυμνάσιο. Τελειώνο-
ντας την υποχρεωτι-
κή  εκπαίδευση, μπο-
ρούν να φοιτήσουν 
τρία χρόνια στο Λύ-
κειο και μετά να δώ-
σουν εξετάσεις για το 
Πανεπιστήμιο. 
Yπάρχει επίσης, το 
Επαγγελματικό Λύ-
κειο (ΕΠΑ.Λ.) που 
λειτουργεί παράλληλα 
με το Γενικό Λύκειο 
(ΓΕ.Λ.), από το οποίο 
οι μαθητές μπορούν 
να δώσουν πανελλή-
νιες εξετάσεις προ-
κειμένου να εισα-
χθούν στο Πανεπι-
στήμιο  ή να αποκτή-
σουν πτυχίο που θα 
τους βοηθήσει να ε-
νταχθούν στην αγορά 
εργασίας. 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Στη Γερμανία, η υπο-
χρεωτική εκπαίδευση 
διαρκεί δώδεκα χρό-
νια. Το Νηπιαγωγείο 
είναι προαιρετικό. 
Στη συνέχεια, οι μα-
θητές φοιτούν στο 
Δημοτικό υποχρεωτι-

κά για τέσσερα χρό-
νια. Συνεχίζουν στη 
δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, όπου μπο-
ρούν να εγγραφούν σε 
έναν από τους τρεις 
τύπους σχολείων, Γυ-
μνάσιο, Πρακτικό 
Σχολείο ή Γενικό 
Σχολείο. Τελειώνο-
ντας έτσι την υπο-
χρεωτική εκπαίδευ-
ση, μπορούν είτε να 
εκπαιδευτούν και να 
ασκηθούν σε ένα ε-
πάγγελμα που τους 
ενδιαφέρει, είτε να 
συνεχίσουν τις σπου-
δές τους στο Πανεπι-
στήμιο. 
 
M. ΒΡΕΤΑΝΙΑ  
Στη Μ. Βρετανία  η 
γενική υποχρεωτική 
εκπαίδευση απευθύ-
νεται σε όλα τα παι-
διά που είναι μόνιμα 
εγκατεστημένα στη 
χώρα, ανεξάρτητα 
από την εθνικότητα 
τους, και διαρκεί 
έντεκα χρόνια. Υπάρ-
χουν ιδιωτικά και δη-
μόσια σχολεία. Η υ-
ποχρεωτική εκπαί-
δευση  διαιρείται σε 
τέσσερα στάδια. Το 
Στάδιο 1 είναι μέχρι 
την ηλικία των 7 ε-
τών, το Στάδιο 2 για 
τις ηλικίες 7 έως 11, 
το Στάδιο 3 για τις 
ηλικίες 11 έως 14 και 
το Στάδιο 4 για τις 
ηλικίες 14 έως 16. 
Είναι επίσης δυνατό 
ένα παιδί να δεχτεί 
την εκπαίδευση στο 
σπίτι, αλλά οι γονείς 
θα πρέπει να λάβουν 
σχετική έγκριση. 

ΓΑΛΛΙΑ 
Σύμφωνα με το εκ-
παιδευτικό σύστημα 
της Γαλλίας, η υπο-
χρεωτική φοίτηση 
των μαθητών διαρκεί 
12 χρόνια. Συγκεκρι-
μένα φοιτούν πέντε 
χρόνια στο Δημοτικό 
σχολείο, τέσσερα 
χρόνια στο Γυμνάσιο 
και τρία χρόνια στο 
Λύκειο. Το Λύκειο 
αποτελείται από τρεις 
τάξεις, την Πρώτη – 
Seconde, την Δευτέ-
ρα – Premiere και την 
Τρίτη – Terminale για 
μαθητές ηλικίας 15-
16 και 17-18 ετών 
αντίστοιχα. 
Στη Δευτέρα και στη 
Τρίτη τάξη οι μαθη-
τές κατανέμονται σε 
τρεις κλάδους: α) Λο-
γοτεχνικός – Lit-
teraire L β) Επιστη-
μονικός – Scien-
tifique S και γ) Κοι-
νωνικοοικονομικός – 
Economique et so-
ciale ES. 
Έπειτα από τη τελευ-
ταία τάξη του Λυκεί-
ου δίνουν εξετάσεις 
για να αποκτήσουν 
απολυτήριο που ονο-
μάζεται 
“Baccalaureat”. 
Με βάση τις εξετά-
σεις για το Baccalau-
reat καταλαμβάνουν 
τις διάφορες θέσεις 
στη τριτοβάθμια εκ-
παίδευση που αποτε-
λείται από Τεχνικές 
Σχολές και Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 



  Η.Π.Α 
Στις Η.Π.Α., η υπο-
χρεωτική εκπαίδευση 
είναι δωδεκάχρονη. 
Το Νηπιαγωγείο δεν 
είναι υποχρεωτικό, 
αλλά οι μαθητές μπο-
ρούν να γραφτούν σε 
αυτό από τα πέντε 
τους χρόνια. Στη συ-
νέχεια, ακολουθούν 
έξι χρόνια στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση, 
στο Δημοτικό σχολείο 
και έξι χρόνια στη 
δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, στο Γυμνά-
σιο και το Λύκειο. Τέ-
λος, μπορούν να πάνε 
σε κάποιο Kολέγιο ή 
Πανεπιστήμιο, για να 
συνεχίσουν τις σπου-
δές τους σε ό,τι τους 
ενδιαφέρει. 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Στη Βουλγαρία, η εκ-
παίδευση είναι υπο-
χρεωτική μέχρι την 
ηλικία των 16 ετών. 
Στην περίοδο αυτή οι 
μαθητές περνούν από 
διάφορες εκπαιδευτι-
κές βαθμίδες – προ-
σχολική, που ξεκινά 
από την ηλικία των 
τριών ετών έως και 6 
– 7 ετών, βασική, από 
την 1η έως και την 4η 
τάξη και προ-
γυμνασιακή, από την 
5η έως την 8η τάξη. 
Από το 2012, προ-
βλέπεται να εφαρμο-
στεί το μέτρο της υ-
ποχρεωτικής προ-
σχολικής εκπαίδευ-
σης για όλα τα παιδιά 
ηλικίας 5 ετών, μέτρο 

που βασίζεται στην 
πρακτική των χωρών 
– μελών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Οι δη-
μόσιοι παιδικοί σταθ-
μοί ξεπερνούν το 
95% του συνόλου των 
παιδικών σταθμών 
στη Βουλγαρία, αλλά, 
με το χρόνο, συνεχί-
ζουν να αυξάνονται 
και οι ιδιωτικοί.  
Οι μαθητές μπορούν 
να ολοκληρώσουν τη 
βασική τους εκπαί-
δευση σε δημόσια ή 
ιδιωτικά σχολεία. Η 
μέση εκπαίδευση συ-
νεχίζεται μέχρι τη 
12η τάξη και πραγμα-
τοποιείται σε σχολεία 
γενικής ή ειδικής κα-
τεύθυνσης. Ο διαχω-
ρισμός των κατευ-
θύνσεων γίνεται κατά 
το τέλος της φοίτη-
σης στην 7η ή την 8η 
τάξη, οπότε, οι μαθη-
τές που θέλουν, δια-
γωνίζονται στα μαθή-
ματα της βουλγαρικής 
γλώσσας και λογοτε-
χνίας, τα μαθηματικά, 
τις ανθρωπιστικές 
επιστήμες, τις καλές 
τέχνες κ.ά., σύμφωνα 
με τα ενδιαφέροντα 
και τις προτιμήσεις 
τους καθώς και με 

την κατεύθυνση που 
ακολουθεί το σχολεί-
ο, στο οποίο έχουν 
αποφασίσει να φοιτή-
σουν.  
 
ΙΝΔΙΑ 
Στην Ινδία, η εκπαί-
δευση είναι δωρεάν 
και υποχρεωτική για 
εννέα χρόνια (από τα 
6 ως τα 14). Χωρίζε-
ται σε πρωτοβάθμια 
(6–11 ετών) και μέση 
εκπαίδευση (11–14 
ετών). Όμως, πολλά 
παιδιά, κυρίως από 
φτωχές οικογένειες, 
δεν πηγαίνουν σχο-
λείο, γιατί μόλις με-
γαλώσουν λίγο χρειά-
ζεται να δουλέψουν. 
Μετά την πρωτοβάθ-
μια και τη μέση εκ-
παίδευση, υπάρχει η 
δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση και έπειτα 
μπορούν να συνεχί-
σουν τις σπουδές μας 
ανάλογα με τα ενδια-
φέροντα και τις δυνα-
τότητες τους. 
 

 
Kύτρου Αρετή 
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       Η ακόλουθη 
έρευνα πραγματοποι-
ήθηκε σε 65 μαθη-
τές/τριες της Γ΄τά-
ξης Γυμνασίου και 
αποτελεί μια προσπά-
θεια διερεύνησης της 
άποψης των μαθητών 
για το σχολείο αλλά 
και των επιθυμιών 
και προτάσεων τους 
για ενδεχόμενες με-
ταρρυθμίσεις  και 
βελτιώσεις. 
Ερώτηση 1: Θεωρείς 
ότι τα σχολικά βι-
βλία χρειάζονται αλ-
λαγές; 
Το 80% απάντησε 
ΝΑΙ, ενώ ΟΧΙ, το 
20%. Από τα ποσο-
στά φαίνεται  ότι τα 
περισσότερα παιδιά 
επιθυμούν να αλλάξει 
το περιεχόμενο των 
βιβλίων προκειμένου 
να περιλαμβάνουν νέα 
δεδομένα και νέες 
γνώσεις. 
Ερώτηση 2:Θεωρείς 
ότι χρειάζονται αλ-
λαγές στα σχολικά 
μαθήματα; 
(περιεχόμενο, διδα-
κτέα ύλη) 
Το 68% απάντησε 
ΝΑΙ, ενώ ΟΧΙ, το 
32%. Οι μαθητές/
τριες πιστεύουν ότι 
χρειάζονται αλλαγές 

στα σχολικά μαθήμα-
τα που θα συμβαδί-
ζουν με την τεχνολο-
γική πρόοδο, τις σύγ-
χρονες κοινωνικές 
απαιτήσεις αλλά και 
τα ενδιαφέροντά 
τους. 
Ερώτηση 3: Θεωρείς 
ότι θα πρέπει να α-
νανεώνεται ηλικιακά 
πιο νωρίς το εκπαι-
δευτικό δυναμικό.  
Το 76,5% απάντησε 
ΝΑΙ, ενώ ΟΧΙ, το 
23,5%. Οι μαθητές/
τριες πιστεύουν ότι 
το εκπαιδευτικό δυ-
ναμικό πρέπει να α-
νανεώνεται πιο συ-
χνά. Ίσως  υπάρχει 
αυτή η άποψη, γιατί 
θεωρούν ότι οι νεό-
τεροι σε ηλικία 
άνθρωποι μπορούν να 
"επικοινωνήσουν" πιο 
εύκολα μαζί τους, αλ-
λά έχουν και περισ-
σότερες αντοχές για 
το απαιτητικό  αυτό 
επάγγελμα.  
Ερώτηση 4: Πιστεύ-
εις ότι τα σχολεία 
θα πρέπει να ανα-
καινίζονται πιο συ-
χνά;  
Το 85%  απάντησε 
ΝΑΙ, ενώ ΟΧΙ, το 
15%.Οι μαθητές/
τριες είναι της 

άποψης ότι τα σχο-
λεία πρέπει να ανα-
καινίζονται συχνότε-
ρα, δεδομένου ότι τα 
περισσότερα σχολεία 
είναι αρκετά παλιά 
και υφίστανται καθη-
μερινές φθορές από 
την πάροδο του χρό-
νου αλλά και   από 
βανδαλισμούς  εξω-
σχολικών καθώς εί-
ναι αφύλακτα. 
Ερώτηση 5: Κατά τη 
γνώμη σου το σημε-
ρινό σύστημα αξιο-
λόγησης 
(βαθμολογίας) είναι 
σωστό;  
Το 32,5% απάντησε 
ΝΑΙ, ενώ ΟΧΙ, το 
67,5%.Οι μαθητές/
τριες επιθυμούν να 
αλλάξει το σύστημα 
αξιολόγησης, αφού οι 
περισσότεροι πιθανόν 
θεωρούν, ότι  δεν εί-
ναι αντικειμενικό και  
ευνοεί τους καλύτε-
ρους μαθητές,  
Ερώτηση 6: Θεωρείς 
ότι πρέπει να αλλά-
ξει το σύστημα α-
ξιολόγησης προς την 
κατεύθυνση της πε-
ριγραφικής αξιολό-
γησης;  
Το 71% απάντησε  
ΝΑΙ, ενώ ΟΧΙ, το 
29%. 
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Τα παιδιά πιστεύουν ότι πρέ-
πει να αλλάξει το σύστημα α-
ξιολόγησης προς την κατεύ-
θυνση της περιγραφικής αξιο-
λόγησης, αφού θα αποτυπώ-
νεται πιο συνολικά η προσω-
πικότητα και οι δυνατότητες 
των μαθητών. 
Ερώτηση 7: Θεωρείς, ότι οι 
βιωματικές δραστηριότητες 
στο μάθημα βοηθούν τους 
μαθητές; 
Το 86% απάντησε ΝΑΙ, ενώ 
ΟΧΙ, το 14% . Τα ποσοστά 
αυτά δείχνουν ότι  
τα παιδιά είναι λάτρεις των 
βιωματικών δράσεων, αφού  
μέσα από αυτές τους δίνεται 
η δυνατότητα συμμετοχής και 
κατανόησης διάφορων κοινω-
νικών καταστάσεων. 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
ΜΑΘΗΤΩΝ 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
παιδιών πιστεύουν, ότι θα 
ήταν καλύτερο να υπάρχουν 
στα σχολεία κάποιοι ειδικοί 
που θα βοηθούν σε θέματα 
ψυχολογίας ή ακόμα και επαγ-
γελματικού προσανατολισμού. 
Κάποια παιδιά προτείνουν να  
 

αλλάξει η ώρα προσέλευσης 
στο σχολείο, ώστε να ξυπνούν 
αργότερα και πιο εύκολα. 

 Μερικοί  πρότειναν να ομορ-
φύνουν τον χώρο του σχολεί-
ου  με δενδροφύτευση και 
λουλούδια. 

Τέλος, άλλοι προτείνουν να 
υπάρχουν περισσότερα και 
καλύτερα μέσα αξιοποίησης 
των νέων  τεχνολογιών  στις 
αίθουσες. 

Συμπερασματικά, το σύγχρονο 
σχολείο φαίνεται ότι δεν ικα-
νοποιεί απόλυτα τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες και ως 
εκ τούτου χρειάζεται βελτιω-
τικές αλλαγές, που δεν θα 
πρέπει όμως να περιοριστούν 
στο αναλυτικό πρόγραμμα, το 
κτιριακό και τον τεχνολογικό 
εξοπλισμό, αλλά  να  ενδυνα-
μώνουν τις ανθρώπινες σχέ-
σεις και τις ηθικές αξίες. 

Κύτρου Ελευθερία και 

Μαγδαληνού Κατερίνα 

 Μαθήτριες Γ2 


