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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ 
-πτυχιούχου της κλασικής φιλολογίας 
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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
 

 
Στην σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση, παθογένειες, όπως η γάγγραινα 
των φροντιστηρίων, το άνισο κατ’ ουσίαν δικαίωμα εις την μόρφωσιν, η 
μη αξιολόγησις των εκπαιδευτικών και η τελμάτωση της διδασκαλίας 
των δημοσίων λειτουργών αλλά κυρίως η έλλειψις επαγγελματικής 
εκπαιδεύσεως και απεναντίας η γιγάντωσις της πανεπιστημιακής 
τριτοβάθμιας και η ανεργία που αυτή επιφέρει εις τους αποφοίτους αυτής 
είναι κοινός τόπος και απ’ όλους αναγνωρισμένες. Σημασία έχει ότι δεν 
φαίνεται εις τον ορίζοντα μια πολιτική βούλησις, ήτις και θα επιζητήση 
μετ’ επιτάσεως να ανατρέψη αυτήν την τελματώδη κατάστασιν. Η 
παρούσα εισήγησις ως μια κραυγή απελπισίας δύναται να θεωρηθή και 
να δείξη ότι λύσεις υπάρχουν ενώ δεν υπάρχουν προβλήματα άλυτα. 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Θα ξεκινήσω την εισήγησίν μου δια το εξεταστικόν ζήτημα εκ των 
πτωχοπροδρομικών ποιημάτων. Πρόκειται δια τέσσερα στιχουργήματα, 
του ΙΒ’ αι. ένθα διεκτραγωδούνται τα βάσανα του μοναχού, του 
πολυτέκνου οικογενειάρχου, του πτωχού συζύγου, όστις ενυμφεύθη 
αρχοντομαθημένη γυναίκα και του πτωχού λογίου. Ημάς μας ενδιαφέρει 
ο πτωχός λόγιος, ο πτωχός εγγράμματος πτυχιούχος, ο δάσκαλος. 
Λέγει ουν έν απόσπασμα εκ του στιχουργήματος δια τούτον τον πτωχόν 
λόγιον: 

 
 

Μάθε το τσαγκάρην το παιδί σου 
 

Αν έχω γείτονα τινά και έχει παιδίν αγόριν 
Να τον ειπώ ότι «μάθε το γραμματικά να ζήση;» 

Αν ου τον είπω «μάθε το τσαγκάρην το παιδί σου» 
Ανόητο και τρελό πάντες να με ονομάσουν 

 

 
Και άκουσον την βιοτήν τσαγκάρου και να μάθης 

Την βρώσιν και την καλοπέρασιν 
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Την οποίαν έχει καθ’ εκάστην…. 
 
 

Γείτοναν έχω πετσωτήν, ψευδοτσαγκάρην τάχα 
Πλήν είναι καλοψωνιστής, είναι και χαροκόπος 

Γιατί σαν δει την αυγήν περιχαρασσομένην 
Ευθύς λέγει προς το παιδίν του: 

«Ας βράση το ζεστό νερό… 
Να παιδί μου ένα νόμισμα για τον πατσά που θ’ αγοράσης. 

Αγόρασε και βλάχικον τυρί 
Και φέρε μου να ‘χω πρόγευμα και μετά ξεκινώ το μπάλωμα.» 

 

 
Κι αφού προγευματίζη και κάνη την δουλειά του, το μεσημέρι καλεί την 
γυναίκα του να κάτσουν στο τραπέζι και να φάνε. Θέλετε να μάθετε τι 
παθαίνει τότε ο πτωχός λόγιός μας σαν τους βλέπει; Ιδού: 

 
 

«Ανάθεμά με, όταν στραφώ και ιδώ αυτόν 
Το πώς ανασκουμπώνεται, κατά της μαγειρία 

Αν ου κινούν τα σάλια μου και τρέχουν ως ποτάμιν» 
 
 
Ο καημένος. Απλώς ο δύστυχος είχε καημόν να σπουδάση, να γίνη 
δάσκαλος, αλλά στο τέλος δεν είχε ούτε για να φάη. 

* 
Στις 23 Μαρτίου του 1864 ο βουλευτής Καλλιφρονάς, συν τοις άλλοις 
λέγει εν τη εθνοσυνελεύσει τα εξής: 

 
 

«Κύριοι, σας λέγω ότι, έως τώρα εξήλθον 2.100 άτομα 
Με πτυχία δασκάλου. Πόσοι νομίζετε ότι απαιτούνται 

Εις τα ελληνικά σχολεία; Ουχί πλέον των 900… 
Κύριοι, οι περισσότεροι διδάσκαλοι πεινούν, 

Ευρίσκονται εδώ (εν Αθήναις) 
Και είναι ηναγκασμένοι να τραπούν εις άλλο έργον 

Και είναι ανεπιτήδειοι.» 
 

 
Πόσον προφητικός και επίκαιρος είναι αυτός ο λόγος! Και τι να 
πράξωμεν ίνα μη πεινούν οι δάσκαλοι, θα αναρωτηθή κανείς; Την 
απάντησιν την έδωκεν ένας άλλος βουλευτής, ο Καλός στην ιδίαν 
εθνοσυνέλευσιν αυτήν του 1864. Η αδιοριστία των δασκάλων είναι 
συνάρτησις της επέκτασης του εκπαιδευτικού συστήματος. Εάν τούτο 
επεκταθή θα διορίζωνται περισσότεροι δάσκαλοι. 

 
 

«Κύριοι, ο προαγορεύσας σας ευαρέστησεν… 
- σ.σ. Πάντα το πολιτικόν σύστημα και πριν των εποχών της τροϊκας και 

του Δ.Ν.Τ ευαρεστείτο στο να ακούη, ότι δεν θέλει διορισμούς - 
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Ότι η Ελλάς δεν έχει νάγκη πλέον διδασκάλων 
Και σας είπεν ότι 2.000 υπάρχουν. 

Και εν τούτοις κύριοι, έξωθεν της πρωτευούσης βλέπετε 
Την αμάθειαν, 

Ακούτε λαλουμένην την αλβανικήν γλώσσαν, 
Την οποίαν έχομε καθήκον να εκδιώξωμεν 

Από τον τόπον μας 
Και πλείστοι δήμοι του κράτους έχουν ανάγκη 

Δύο και τριών δημοτικών σχολείων… 
Σήμερον υπάρχουν πλεονάζοντες δάσκαλοι. Γιατί; 
Διότι πλείστοι των δήμων δεν έχουν παρα έν μόνον 

Δημοτικόν σχολείον, 
Εν ώ είναι ανάγκη να συσταθώσι δύο και τρία…» 

 

 
Αλήθεια στις μέρες μας αναρωτιόμαστε: 

• δεν υπάρχει αμάθεια; Όχι αναλφαβητισμός αλλά μη 
εγγραμματισμός και με τούτο νοούμε την μη επαρκή παίδευσιν, 
την έλλειψιν ικανότητος πρόσληψης και νοήσεως κειμένων παντός 
τύπου αλλά και εκφράσεως εις οιονδήποτε γραπτόν λόγον, είδη και 
μορφάς αυτού. 

• δεν υπάρχει κυριαρχία των greeklish ελάττωσις της ελληνικής 
γλώσσης; 

• Δεν υπάρχουν ελλείψεις δασκάλων; Διότι αν δεν υπάρχουν, οι 
χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών τότε τι είναι; 

• Δεν υπάρχουν ελλείψεις σχολείων; Ο συνωστισμός – όχι στην 
προκυμαία της Σμύρνης – αλλά 20 και 30 ψυχών σε μιαν αίθουσα 
τι άλλο δηλοί πλην αυτού; 

 
 
Ωστόσο, 
Είναι δυνατόν και εφικτόν να προσδοκάμε από ένα κράτος υπό 
κατάρρευσιν περισσότερα σχολεία και περισσότερους διορισμούς; Και 
ένα άλλο δεδομένον. Η εκπαιδευτική πολιτική χαρακτηρίζεται από δύο 
παράγοντες: 

1. την έννοιαν του «εκσυγχρονισμού» και 
2. την έννοιαν του «εκδημοκρατισμού» της παιδείας. 

Με τον όρο «εκσυγχρονισμός» νοείται η προσπάθεια να προσαρμοστή το 
εκπαιδευτικόν σύστημα στας απαιτήσεις της οικονομικής αναπτύξεως 
της χώρας, η προσπάθεια δηλαδή να ανταποκριθή η εκπαίδευσις στας 
νέας επιταγάς της τεχνολογίας και της επιστήμης. 
Ο εκσυγχρονισμός δεν συνεπάγεται και τον εκδημοκρατισμόν του 
συστήματος. Στις σύγχρονες αστικές κοινωνίες ο δημοκρατικός 
χαρακτήρας ενός εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος κρίνεται κυρίως ως 
προς το δικαίωμα όλων των πολιτών στην μόρφωσιν, ως προς τον τρόπον 
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ελέγχου του κράτους στα προγράμματα και το ισεολογικόν περιεχόμενον 
των σπουδών και τρίτον ως προς τον τρόπον ελέγχου των διδασκόντων. 
Εδώ μας ενδιαφέρει το πρώτον, το αν είναι δημοκρατικόν το 
εκπαιδευτικόν μας σύστημα, επειδή τάχα παρέχει το δικαίωμα σε όλους 
στην τριτοβάθμια τουλάχιστον μόρφωσιν. 
Η εκπαιδευτική οδός εις την σύγχρονην νεοελληνικήν εκπαίδευσιν είναι 
σχεδόν μονόδρομος. Αυτή οδηγεί από το δημοτικόν στο 
γυμνάσιον/λύκειον κι από κεί στο πανεπιστήμιον. Τούτο σημαίνει: 

• μακροχρόνιες σπουδές 
• υψηλόν κόστος σπουδών – στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα το 

κόστος των διδάκτρων στα φροντιστήρια από την μια και από την 
άλλη  το  κόστος  της  αναγκαστικής  αναβολής  στην  ένταξιν  της 
εργασιακής απασχολήσεως δια μετά το πέρας των σπουδών, είναι 
δυσβάστακτον – 

• κίνδυνοι από διακοπές στις σπουδές, αλλά και το σημαντικότερον 
• αντιμετώπισις του φάσματος της ανεργίας μετά την απόκτησιν του 

πτυχίου. 
Ένα τέτοιο εκπαιδευτικόν σύστημα λοιπόν φαίνεται σε κανέναν 
δημοκρατικόν; 

 

 
* 

 
 
Η λύσις φαίνεται πως δεν είναι άλλη από τον έλεγχον των ροών του 
μαθητικού πληθυσμού. Αφού οι σχολικοί τίτλοι δημιουργούν – λένε – 
καλύτερους όρους εισόδου στην αγοράν εργασίας καθώς και προσδίδουν 
κοινωνικόν κύρος και αναγνώρισιν 

ΠΡΕΠΕΙ 
Κάθε σχολικός τίτλος να κατέχη κάτι από αυτά τα τρία γνωρίσματα, ήτοι 
– τα επαναλαμβάνω -: 

1. καλύτερη προοπτική δια την αγοράν εργασίας 
2. κάποιο κοινωνικόν κύρος, και 
3. κάποιαν αναγνώρισιν. 

Σκεφθείτε τι απ’ όλα αυτά διαθέτει το απολυτήριον Λυκείου της 
σύγχρονης  Ελλάδος.  Κι  όμως  σε  σχέσιν  με  άλλας  εποχάς,  όλος  ο 
σχολικός πληθυσμός θεωρείται ανωτέρου επιπέδου, ήτοι πτυχιούχος 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α’ 
 
«Κάθε πεφωτισμένη διοίκησις έχει χρέος να φροντίζη δια την ανατροφήν 
των πολιτών, δια την ηθικήν και δια την καλήν νομοθεσίαν, καθ’ ότι δι’ 
αυτών ο άνθρωπος εξ απαλών ονύχων ταυτίζεται με την αρετήν, γνωρίζει 
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τα καθήκοντά του προς τον θεόν, προς την πατρίδα και προς τους ομοίους 
του και χειραγωγείται εις την οδόν της ευδαιμονίας» 

«εκ της προκηρύξεως της Πελοποννησιακής 
Γερουσίας, τη 16η Μαρτίου 1822» 

 
 
Ήδη απ’ το 1824 οπότε και εγένετο η πρώτη συστηματική προσπάθεια 
αντιμετωπίσεως του θέματος της παιδείας, με την πενταμελή επιτροπή 
και πρόεδρον τον Άνθιμο Γαζή, καθιερώθησαν τρείς βαθμίδες 
εκπαιδεύσεως. Στα σχολεία της πρώτης βαθμίδος, ο μαθητής πρέπει να 
μάθη να διαβάζη, να γράφη και να λογαριάζη. Στην δευτέρα, θα πρέπει 
να διδάσκονται την ανθρωπιστικήν παιδεία, ήτοι αρχαία ελληνικά, 
λατινικά, στοιχεία φιλοσοφίας, θεολογία, ιστορία αλλά και στοιχεία 
φυσικών επιστημών, μαθηματικά και ξένες γλώσσες. Στην τρίτη βαθμίδα 
ευρίσκεται το πανεπιστήμιον και οι ανώτερες σχολές. Αυτές πάνω κάτω 
αποτελούν και θα συνεχίσουν ν’ αποτελούν τον πυλώνα του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος, μέχρις ότου ευρεθεί κάτι πιο 
λειτουργικό. 
Αν δε θεωρήσωμεν ότι ο σκοπός της παιδείας ,είναι κυρίως 

ηθικοπλαστικού χαρακτήρος, ήτοι να ταυτισθούν οι νέοι άνθρωποι με 
την αρετήν, θρησκευτικού προσανατολισμού, το δηλαδή να γνωρίσουν οι 
νέοι άνθρωποι της κοινωνίας την ύψιστην αρχήν και να γίνουν έτσι 
θεοσεβείς, αφ’ού ως γνωστόν, όποιος αγνοεί την ύπαρξιν και τους 
νόμους του θεού ή θα κληθή να τους ανακαλύψη κακήν κακώς μετά από 
περιπέτειες ή θα αυτοεξορισθή απ’ τους ομοίους του ως θηρίον ανήμερο, 
αλλά και τέτοιος ώστε να προσδώση αγάπη για την πατρίδα του και να 
τον κοινωνικοποιήση, να του διδάξη τα καθήκοντά του προς τους 
ομοίους του, τότε κάθε βαθμίδα της παιδείας αναλαμβάνει να επιτύχη 
κάποιους στόχους που εξυπηρετούν αυτόν τον τρισυπόστατο σκοπό της, 
τον ηθικοθρησκευτικόν, τον εθνοδιεγερτικόν και τον 
κοινωνικοποιητικόν. Αναλογικώς δε οι στόχοι αυτοί είναι οι εξής: η 
πρώτη βαθμίδα θα πρέπει να θέση τις βάσεις των ανωτέρω, η μεσαία να 
τις καλλιεργήση και η τρίτη να τις κατατάξη μεθοδικώς και να τις 
κατηγοριοποιήση για να μπορή να τις αναπλάση και αναμεταδώση στις 
επόμενες γενιές. Ενθάδε λόγος θα γίνη κυρίως για την δευτέρα βαθμίδα, 
την λεγομένη και β’βάθμια εκπαίδευσι. 

 
 

• Η μέση εκπαίδευσις 
 
Στόχος της μέσης βαθμίδος είναι ως ειπώθη, η καλλιέργεια των ήδη 
υπαρχουσών βάσεων από την πρώτη βαθμίδα. Ο στόχος αυτός βέβαια 
επιμερίζεται εις άλλους πολλαπλούς και παντοίους στόχους με 
κατεύθυνσι ωστόσο ανθρωποκεντρική. Ακόμη δηλαδή δεν επεισέρχονται 
στοιχεία  επαγγελματικής  υφής,  στοιχεία  που  δεν  εξυπηρετούν  τον 
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κεντρικόν άξονα της ανθρωπιστικής καλλιεργείας αλλά κατευθύνουν το 
άτομον σε μια ωφελιμιστική έποψι των γνώσεων και εις τον 
προσπσορισμόν εκείνων μόνοντων ωφελίμων δια την μελλοντικήν 
επαγγελματικήν του εξέλιξιν. Σαφώς και η μέση εκπαίδευσις 
διαχωρίζεται εις Γυμνάσια και Λύκεια, διότι μετά των τάξεων του 
Γυμνασίου εμφυλλοχωρεί και το στοιχείον της επαγγελματικής 
κατευθύνσεως. Εδώ ευρίσκεται και το τραγικόν σφάλμα της συγχρόνου 
παιδείας. Στο τέλος του Γυμνασίου έπρεπε να υπάρχουν εξετάσεις μέσω 
των οποίων άλλοι μαθητές να διοχετεύονται σε σχολές μαθητείας 
τεχνικών επαγγελμάτων, άλλοι εις τεχνικά-επαγγελματικά λύκεια με 
διέξοδον μετά το πέρας αυτής της βαθμίδος αποκλειστικώς εις ανώτερα 
Τεχνολογικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι) κι άλλοι, οι καλύτεροι εις τα γενικά 
λύκεια, ένθα και την ανθρωπιστικήν των παιδείαν θα ολοκληρώνουν και 
θα ακολουθούν επιστημονικόν πεδίον του διαφέροντός των, αφ’ ού μέσω 
εξετάσεων πάλι ειδικευμένων θα δύνανται να εισέλθουν εις 
πανεπιστημιακόν τμήμα. Λογικόν ήθελεν είναι η Α’ τάξις όλων των 
Λυκείων και των τεχνικών/επαγγελματικών και αυτών των γενικών να 
ολοκληρώνη την πρώτην υπόστασιν της παιδείας, αυτήν του 
ηθικοθρησκευτικού, η Β’ τάξις να ολοκληρώνη και τον εθνικόν και 
κοινωνικόν χαρακτήραν αυτής και εις την Γ’ Λυκείου πλέον να γίνηται 
προκαταρκτική και εισαγωγική άσκησις δια τα τεχνικά ή επιστημονικά 
πεδία που ενδιαφέρουν πάντα έκαστον μαθητή. 
Δια δε τας σχολάς μαθητείας τεχνικών επαγγελμάτων αρκεί η 
παράλληλος  ενάσκησις  των  μαθητών,  δια  3  έτη  εις  το  ρεχνικόν 
επάγγελμά των, της προτιμήσεώς των με στοιχεία όμως ανθρωπιστικής, 
θρησκευτικής και κοινωνιολογικής παιδείας. Ούτως από το τέλος της 
ημίσεως μέσης εκπαιδεύσεως εθέλαμεν να έχωμεν, ανθρώπους 
προορισμένους να ασκήσουν τέχνην τινά, ανθρώπους που δυνάμει θα 
ημπόρουν  να  εξελιχθούν  εις  τεχνικόν  επάγγελμα  ανώτερον  αλλά  και 
ανθρώπους δυνάμει να γίνουν επιστήμονες. 
Εις δε τας εξετάσεις της Γ’ Λυκείου τόσον εις τα τεχνικά/επαγγελματικά 
Λύκεια, όσον και στα γενικά θα πρέπει να έχουν λόγον οι ίδιες οι 
ανώτερες και ανώτατες σχολές, θέτοντας οι ίδιες τα θέματα, τον βαθμόν 
δυσκολίας και τα ποσοστά τα οποία θα επιθυμούν και θα δύνανται να 
εκπαιδεύσουν εις συνεννόησιν με το υπουργείον παιδείας, το οποίον θα 
έχη την γενικήν εποπτείαν αλλά και τον σχεδιασμόν. 

 
 

• Εξεταστικόν πρόγραμμα 
 
Το υπουργείον μέσω ενδελεχούς προγραμματισμού θα δηλώνη ότι 
επιθυμεί τόσους και τόσους επιστήμονες ή τεχνικούς ανωτέρας 
εκπαιδεύσεως, με ορίζοντα τας ανάγκας της αγοράς βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα.  Φερ’  ειπείν  θα  δηλώνη,  ότι  επιθυμεί  περί  τας  δύο 
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χιλιάδας καθηγητάς φιλολόγους. Θα κατανέμη τας θέσεις αυτών των εν 
δυνάμει φοιτητών εις τας υπαρχούσας σχολάς, σε συνεννόησιν με αυτάς, 
π.χ εις το πανεπιστήμιον Αθηνών πεντακοσίους, εις το της Θεσσαλονίκης 
τετρακοσίους, εις το των Ιωαννίνων διακοσίους πενήκοντα κ.ο.κ και θα 
αφήση εις την κάθε μίαν εξ αυτών να έλθη εις συνεννόησιν με την άλλην 
ομότιμή της σχολήν και να καθορίσουν ημέρας και ύλην δια την 
διεξαγωγήν των εξετάσεων. Δηλαδή αφ’ ού έλθουν εις συνεννόησιν 
άπαντα τα τμήματα φιλολογίας της χώρας θα ορίσουν ύλην και 
ημερομηνίας εξετάσεων των αποφοίτων των γενικών λυκείων, που έχουν 
ορίσει και δηλώσει, ότι επιθυμούν να γίνουν φιλόλογοι, επωφελούμενοι 
τον μηχανισμόν εξετάσεως του υπουργείου δια το αδιάβλητον. 
Εννοείται ότι οι μαθηταί της Γ’ Λυκείου θα επιλέγουν έν πολύ στενόν 
κύκλον μαθημάτων άρα και σχολών, δια τας οποίας θα δίδουν εξετάσεις 
και θα έχουν εκφράσει προτίμησιν. Βάσει του παραδείγματός μας οι 
έχοντες προτίμησιν να σπουδάσουν την ελληνικήν φιλολογίαν, θα 
κάμνουν μαθήματα αρχαίων, νέων, ιστορίας, λατινικών και φιλοσοφίας. 
Άλλοι, οίτινες θα επιθυμούν να γίγνουν νομικοί, αποκλειστικώς αρχαία, 
λατινικά, εισαγωγή εις την νομικήν επιστήμην, ψυχολογία και ιστορία 
κ.ο.κ. Δεν θα μπορεί φερ’ ειπείν ο επιθυμών να γίνη φιλόλογος ή νομικός 
να μελετά ακόμη γεωμετρία, μαθηματικά και φυσικήν εις την Γ’ Λυκείου 
ή βιολογίαν. 
Το αυτό σκηνικόν θα γίνη και εις τα τεχνικά/επαγγελματικά Λύκεια. Ο 
ευρισκόμενος στην   Γ’ Λυκείου και επιθυμών να γίνη για παράδειγμα 
νοσηλευτής, εισερχόμενος εις ανώτερον ίδρυμα, θα κάμνη  μαθήματα 
στην τάξιν αυτήν σχετιζόμενα με την σχολήν του, τα οποία όλα τα ΤΕΙ 
νοσυλευτικής δια παράδειγμα θα έχουν καθορίσει ότι απαιτούνται, 
ύστερα από συνεννόησιν μεταξύ των. Και οι δε μη επιτυχόντες εις κάποιο 
ανώτερον ίδρυμα, να λαμβάνουν επαγγελματικόν τίτλον Β’ βαθμού – αφ’ 
ού Α’ βαθμού θα είναι αυτός ο απόφοιτος ΤΕΙ – και να απορροφούνται 
εις την εργασίαν, αφ’ ού πάλι το υπουργείον θα έχη καθορίσει, ωςειπώθη 
στην αρχή και πόσες θέσεις τύπου Β’ από εκάστη ειδικότητα επιθυμεί. 
Άρα απαιτείται  μακρόπνοος σχεδιασμός και το υπουργείον 
μεσοπρόθεσμα να  καθορίση οπόσας ποσότητας  και  αριθμούς 
επιθυμείαπο  την  κάθε  βαθμίδα  και  επάγγελμα.  Ένα  δηλαδή  επιθυμεί 
χιλίους νοσηλευτάς τύπου Α’ και τρείς χιλιάδας τύπου Β’δια τα δημόσια 
νοσοκομεία και κέντρα υγείας όλης της χώρας, θα πρέπει να ορίση, ότι 
απαιτούνται μόνον τέσσερις χιλιάδες θέσεις μαθητών/νοσηλευτών εις τα 
τεχνικά/επαγγελματικά Λύκεια δια την χρονιά που θέλει. Δια δε τα 
γενικά Λύκεια, όσοι δεν τα καταφέρνουν να εισαχθούν εις κάποιαν 
ανωτάτη σχολήν, να εισέρχονται και να στελεχώνουν την δημόσιαν, 
κρατικήν μηχανή με δύο επιπλέον έτη σπουδών εις σχολάς δημοσίων 
υπαλλήλων,  εις  τον  τομέαν  της  αρχικής  των  και  πάλι  επιλογής. 
Παραδείγματος χάριν, απέτυχε τις να εισέλθη εις την νομικήν; Μετά από 
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δύο έτη ακόμη φοιτήσεως εις δημοσίας σχολάς διοικητικής εκπαιδεύσεως 
– τύπου ΙΕΚ – να εισέρχηται ως δημόσιος υπάλληλος εις τα δικαστήρια 
της χώρας, πρωτοδικεία, εφετεία κτλ. 
Γι’    αυτό    κι    εδώ    απαιτείται    πάλι    εξονυχιστικός    έλεγχος    και 
προγραμματισμός από το υπουργείον, ούτως ώστε εξ αρχής να έχη 
ορίσει, οπόσους μαθητάς επιθυμεί εις τον νομικόν κύκλον σπουδών δια 
παράδειγμα, της μέσης βαθμίδος. 

 
 

• Η δικλείδα ασφαλείας είναι αι εισαγωγικαί εξετάσεις δια τα 
Λύκεια 

 

 
Είναι εμφανές ότι το σταυροδρόμι απ’ όπου πρέπει να  υπάρχη 
διοχέτευσις των μαθητών και η επιλογή των οδών είναι αι εξετάσεις εις 
το τέλος του Γυμνασίου. Ξαναλέμε ότι απ’ εκεί, θα διέλθουν τα καλύτερα 
μυαλά εις την γενικήν λυκειακήν εκπαίδευσιν, οι καλύτεροι δια τα 
τεχνικά επαγγέλματα εις την επαγγελματικήν λυκειακήν εκπαίδευσιν, εν 
όσω οι αποτυχόντες των εξετάσεων θα διοχετεύονται εις σχολάς 
μαθητείας επαγγέλματος τινός. Τι απαιτείται; Σχολαί επαγγελματικαί, 
τεχνικά/επαγγελματικά Λύκεια με σύνδεσιν με τα ανώτερα εκπαιδευτικά 
τεχνολογικά ιδρύματα και πανεπιστήμια δημόσια δυνατά με σύνδεσιν με 
την αγορά εργασίας. Μα πάνω απ’ όλα ένας κρατικός μηχανισμός του 
υπουργείου παιδείας που να προγραμματίζη σε συνεννόησιν και με τα 
υπουργεία εργασίας και υγείας, που να καθορίζη επακριβώς και να ορίζη 
πόσα άτομα επιθυμεί από κάθε τέχνη/ειδικότητα/επιστήμη. Εφ’ όσον 
μανθάνει, ότι φέτος έχουν υποβάλλει αίτησιν συνταξιοδοτήσεως τρεις 
χιλιάδες τεχνήτες ξηλουργοί, θα πρέπει αυτόχρημα τουλάχιστον να 
καθορίση, ότι επιθυμεί δυόμισυ χιλιάδες θέσεις τεχνητών ξυλουργών εις 
τας μαθητείας σχολάς τέχνης τινός. Κι εφ’ όσον αυταί αι θέσεις 
καλυφθούν εις τας σχολάς της να μην λάβη άλλους, αλλά να τους 
διοχετεύση εις άλλην ειδικότητα. 

 
 

• Μερικά συμπεράσματα 
 
Δεν επιθυμούμε να λύσωμε το πρόβλημα της παιδείας. Αλλά 
υποδεικνύοντας μιαν λύσιν νομίζουμε ότι δεικνύουμε εν τω άμα, ότι 
λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρξη πολιτική βούλησις. Διότι δεν μπορεί 
να υπάρχη αυτό το δυστυχές συμβάν, όπου εν ώ υπάρχουν ελλείψεις 
πολλών επαγγελμάτων, συμβαίνει να υπάρχη υπερπληθώρα 
επιθυμούντων να σπουδάσουν κάτι, δίχως αντίκρυσμα τελικώς, αφ’ ού 
ουδέποτε θα ασκήσουν το επάγγελμα αυτό λόγω ανεργείας ή δεν γίνεται 
να συνεχισθή άπαντες να επιθυμούν να εισέλθουν εις κάποιο ίδρυμα, 
ο,τιδήποτε και οιοδήποτε αρκεί να λάβουν μιαν κενήν δόξαν και η χώρα 
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εν τω μεταξύ να ερημώνεται και να καταστρέφηται λόγω μη 
δημιουργικότητος. 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
 
«Οι μη εύποροι γονείς δεν εδύναντο να πληρώνωσι δια την διδασκαλίαν 
των τέκνων των. Έπειτα δεν ήσαν ουδέ αρκετά σχολεία δημόσια, δια να 
διδάσκωνται τα παιδιά αμισθί. Εκ τούτου πολλά έμεναν αμαθή και 
παντάπασιν απαίδευα και ανάγωγα. Ήτο η νεολαία ως φυτοκομείον, εκ του 
οποίου εξήρχοντο μετέπειτα κακοί άνδρες, δια να υπάγουν να γεμίσωσι τας 
φυλακάς, τα δεσμωτήρια και τα κάτεργα. Ερεύνησον περί τούτου τα 
κατάστιχα των αποφάσεων όλων των δικαστηρίων.» 

Χρ. Λέφα «ιστορία της εκπαιδεύσεως» 
 
 
Έχει ειπωθεί πράγματι, ότι εκεί που ανοίγει ένα σχολείον κλείνει μια 
φυλακή. Το θέμα όμως είναι τι είδους σχολείον είναι αυτό; Ένα 
οιοδήποτε σχολείον και με όποιον τρόπον να είναι, δίχως να εξυπηρετή 
έναν σκοπόν και δίχως να έχη στόχους; Στην σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα, τα αποτελέσματα της ανηθικότητος, της 
εγκληματικότητος και της βίας, δεικνύουν, ότι η εκπαίδευσις πράγματι 
έχει απωλέσει τον σκοπόν της. Ειπώθησαν ανωτέρω ποιος είναι ο σκοπός 
αυτής και με ποιους στόχους εξυπηρετείται αυτός μέσω των τριών 
βαθμίδων της εκπαιδεύσεως. Ενθάδε θα ομιλήσωμεν πιο εξειδικευμένα 
δια το πώς πρέπει να λειτουργή η μεσαία βαθμίς ή άλλως η μέση 
εκπαίδευσις, η οποία αποτελεί και το ειδικόν βάρος του όλου 
εκπαιδευτικού συστήματος. 

 
 

• Η σύγχρονη μέση εκπαίδευσις 
 
Ειπώθη πως στόχον έχει την καλλιέργειαν των βάσεων εις βάθος, τας 
οποίας έχει θέσει η πρώτη βαθμίς. Οι νέοι οδηγούνται εις την μέσην 
εκπαίδευσιν πολλάκις άνευ βάσεων. Είδον με τα μάτια μου και ήκουσα 
πολλά εις τον αριθμόν νέα παιδιά του Γυμνασίου, να συλλαβίζουν, εν 
όσω εχρειάσθη να αναγνώσωσι τον Όμηρον, να αγνοούν την προπαίδειαν 
ή και να κάμνωσι φοβερά ορθογραφικά λάθη. Σφάλμα των δασκάλων; 
Δεν έχει σημασία αφ’ ού καθήκον και του καθηγητού είναι να επισημάνη 
τας ελλείψεις, να τας καλύψη και να προχωρήση μπροστά. Όμως όπως 
λυπηρόν είναι δια τους διδασκάλους το γεγονός, ότι επί έξι συναπτά έτη, 
μια ψυχή κάθε μέρα, επί τόσους μήνας τον χρόνον παρακολουθεί τόσας 
ώρας έναν δάσκαλον που τελικώς δεν της μανθάνει τίποτα, να μην μπορή 
να διαβάση, να λογαριάση και να γράψη, άλλον τόσον λυπηρόν είναι να 
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αφίη ο καθηγητής του Γυμνασίου, τας ελλείψεις να διαιωνίζονται και να 
αφίη τα πάντα δια τους άλλους που θα ακολουθήσουν μετά απ’ αυτόν. 
Ρωτήσατε ένα παιδί του Λυκείου. Τι εστί η Ιλιάς; Δεν γιγνώσκει. Τι 
εορτάζομεν την 25ην  του Μάρτη; Τι εστίν η εορτή του ευαγγελισμού; 
Πόσα εισίν τα ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης; Τι εστί «εκκοινωνισμός»; 
Τι πολίτευμα έχομεν στην σύγχρονον Ελλάδα; Απλές ερωτήσεις και προς 
αποφοίτους Λυκείων που ζήτημα είναι εάν οι μισοί απαντήσωσι. Γιατί; 
Τις  πταίει;  Το  όλον  οικοδόμημα  των  δυο  πρώτων  βαθμίδων  πταίει. 
Διδάσκαλοι και καθηγητές πταίνε. 
Διότι έμεινον ούτοι άνευ κρίσεως και αξιολογήσεως. Οι εξετάσεις εισίν 
δια το θεαθήναι. Αι ενδοσχολικαί. Μεταξύ των βαθμίδων ανύπαρκται αι 
αξιολογήσεις από εισαγωγικάς εξετάσεις. Οι σχολικοί σύμβουλοι και 
αξιολογηταί εχάθησαν. Είχον καταντήσει κομματικά όργανα ελέγχου του 
πολιτικού φρονήματος των διδασκόντων. Μα εις κάθε γραφείον 
ββαθμίας και α’βαθμίας εκπαιδεύσεως ας γίνονται εκλογαί μεταξύ των 
διδασκόντων των κατά τόπους γραφείων, ανάμεσα στους αρχαιοτέρους 
λυκειάρχας/γυμνασιάρχας και διευθυντάς σχολείων και ας ορίζεται είς 
αξιολογητής, σύμβουλος που θα ασκή κρίσεις και έλεγχον και 
αξιολόγησιν των διδασκόντων. Τόσον πρόβλημα είναι δισεπίλυτον κι 
αυτό; Κι έχομεν αφήσει τους διδάσκοντας άνευ ελέγχου να έχωσι 
τελματώσει εις μιαν συνθήκη δημοσιοϋπαλληλικήν, λησμονούντες, ότι 
πράττουν λειτούργημα; Είναι τόσον δύσκολον να υπάρχη προαγωγή των 
αξίων και απομάκρυνσις των αποτυχόντων εις άλλας μη λειτουργικάς 
θέσεις της εκπαιδεύσεως; 
Μέσω των αποτελεσμάτων της τάξεως του κρίνεται και ο εκαπιδευτικός. 
Μα όταν δεν υπάρχη αξιολόγησις και αι εξετάσεις είναι δια το θςαθήναι 
πώς να έχωμεν και αξίους λειτουργούς; Και ούτως εφθάσαμεν εις το 
κατάντημα να λένε καθηγηταί εις τα παιδιά, ότι άπαντα θα τα μάθωσι εις 
τα φροντιστήρια που πηγαίνουν. Ναι λοιπόν στους επιθεωρητάς μέσης 
και πρωτοβαθμίας εκπαιδεύσεως, ναι στην δημοκρατική ανάδειξή των εκ 
των αρχαιοτέρων του σώματος των ιδίων των αξιολογητέων, ναι εν τέλει 
στην κρίσιν και την αξιολόγησιν των διδασκόντων. 

 
 

• Περί των φροντιστηρίων 
 
Αύτη η γάγγραινα και μάστιγα, να υπάρχη εις το σώμα της μέσης 
εκπαιδεύσεως ένα άλλο σώμα που να ζή παρασιτικώς εις το σώμα αυτής 
δέον να λάβη τέλος εν μία νυχτί με έναν νόμον. Να καταργηθούν 
επιτέλους. Το σύνταγμα ορίζει δωρεάν παιδείαν. Την παρέχει 
αποκομίζοντας από τους φόρους που θέτει, δια να λειτουργεί σχολεία και 
να πληρώνη δημοσίους λειτουργούς. Έχομεν όμως και ελευθέραν αγορά. 
Ας επιτραπώσι τα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό όμως με τα φροντιστήρια 
αποτελεί κοροϊδία μεγίστη. Ένας γονέας καλείται να αποστέλλη το παιδί 
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του σε δημόσιον σχολείον, εκεί να μη διδάσκεται τίποτα και τελικώς να 
το εγγράφη και εις ένα φροντιστήριον, ίνα κάμνη τι; Ουχί ασφαλώς δια 
να μάθη αυτό και να εκπληρωθή ο σκοπός της παιδείας. Ο 
ηθικοθρησκευτικός χαρακτήρας, ο εθνοδιεγερτικός και ο 
κοινωνικοποιητικός δεν αναπληρούνται εις τα φροντιστήρια. Εκεί 
επιτυγχάνεται ο ωφελιμιστικός στόχος της επιτυχίας εις τας εισαγωγικάς 
εξετάσεις δια κάποιαν ανωτέρα και ανωτάτη σχολήν. 
Οπότε η παιδεία δεν εξυπηρετείται. Εξυπηρετείται ο ενδόμυχος πόθος 
του νεοέλληνος να ιδή το παιδί του σε κάποια σχολή. Αλλά 
εξυπηρετείται κι ένας άλλο κρυφός στόχος της κρατικής μηχανής, αυτός 
της απασχολήσεως χιλιάδων αδιορίστων εκπαιδευτικών που δεν μπορεί 
να τους απασχολήση στα δημόσια σχολεία, εκεί όπου εξ ορισμού είναι η 
θέσις του εκπαιδευτικού. Διότι άφησε άπαντες να έμβουν όπως όπως σε 
κάποια σχολήν, δίχως να μεριμνήση δια το μέλλον των. Δεν την 
ενδιέφερε αυτό την κρατικήν μηχανή. Την ενδιέφερε να δαπανήσουν 
χιλιάδες φοιτητές τόσα χρόνια σε κάποια έδρανα σχολής τινός, κάπου σε 
κάποια επαρχία προς τόνωσιν της εντοπίας αγοράς, να δαπανήσωσι 
χρήματα, να καθυστερήσουν να έμβουν στην αναζήτησιν μιας θέσεως 
εργασίας, να καθυστερήσουν ούτως να ονομασθούν άνεργοι, να 
εκπληρώση την επιθυμίαν των κι αυτοί να τους χρωστούν ευγνωμοσύνη 
και τελικώς, όταν γιγαντωθή το πρόβλημα, να το αντιμετωπίση εκ του 
προχείρου. Ούτως πως εφηύρε την λύσιν της γάγγραινας των 
φροντιστηρίων, να απορροφήση κάποιας χιλιάδας εξ αυτών των 
λειτουργών. 
Δεν ηρώτησεν όμως αυτούς  αν αυτοί  είναι ευτυχισμένοι εκεί, 
αμοιβόμενοι  χειρότερα  και  από  εργάτας  χειρωνακτικής  ανειδίκευτης 
εργασίας,  με  έξι  και  επτά  ευρώ  την  ώρα  δίχως  ασφάλισιν  και  με 
συμβάσεις ωρισμένου χρόνου, που  αρχίζουν άμα τη ενάρξει  του 
διδακτικού έτους και λήγουν στο τέλος αυτού, εν ώ μετά το πέρας της 
χρονιάς εισέρχονται καθ’ έκστον θέρος εις το ταμείον ανεργίας δια να 
ξαναδοκιμάσουν τον Σεπτέμβριον την αυτήν μακάβρια πορείαν των προς 
το θάνατον των ονείρων των. Ή δεν τους ηρώτησε καθόλου πως είναι να 
μην εκπληρώνης αυτό δια το οποίο εσπούασες κι έθρεψες όνειρα, να 
είσαι πρωτίστως δηλαδή παιδαγωγός και ύστερα μεταδότης και πομπός 
γνώσεων.  Τελικώς  αυτό  το  κράτος  εστί  εγκληματίας  ψυχών  στην 
εκπαίδευσιν τόσον των διδασκομένων όσον κι αυτών των διασκόντων. 
Στο σύστημα εκπαιδεύσεως που προτείναμε στο Α’ μέρος, η κρατική 
διοίκησις ελέγχει  πλήρως  από την πρώτην   στιγμήν πόσους 
εκπαιδευτικούς  επιθυμεί  οιασδήποτε  ειδικότητος  από  πρίν  κι  αυτούς 
προωθεί να μαθητεύσουν εις το γενικόν Λύκειον κι αργότερα εις τας 
ανώτατας σχολάς. Δια να το ειπώμεν ξανά εν τάχει, προκρίνομεν τας 
εξετάσεις εις το τέλος του Γυμνασίου, ένθα οι άριστοι των μαθητών θα 
μεταβαίνουν στο Λύκειον γενικού  τύπου,  ενώ  οι λοιποί εις τα 
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τεχνικά/επαγγελματικά Λύκεια και εις σχολάς μαθητείας επαγγέλματος 
τινός. Στο γενικόν Λύκειον μέσω των ενδοσχολικών εξετάσεων οι 
μαθηταί στην Β’ Λυκείου ήδη θα αρχίσουν να επιλέγουν κατεύθυνσιν, 
κύκλον επαγγελματικόν και σπουδών που θα θελήσουν να διεκδικήσουν, 
ούτως ώστε εις την γ’ Λυκείου να ειδικευθούν αποκλειστικώς μόνον εις 
τα μαθήματα εκείνα που θα έχουν ορίσει ως απαραίτητα αι ίδιαι  αι 
σχολαί επιθυμίας των. 
Η κρατική μηχανή λοιπόν, το υπουργείον, θα είναι γνώστης των 
πραγμάτων και άρα θα επιζητήση τόσες θέσεις να καλυφθούν στον 
έκαστον κύκλον, όσες θα έχη ανάγκη. Αι εισαγωγικαί εξετάσεις δια τα 
πανεπιστήμια θα γίνωνται άπαξ και ο καθείς θα έχη την ευκαιρίαν του να 
ισέλθη εις αυτά μίαν φοράν. Διότι και αποτυχόντες εις τούτο η διοίκησις 
ως αποφοίτους γενικού Λυκείου θα τους προορίζη δια την δημοσίαν 
διοίκησι και στελέχωσιν του μηχανισμού της, αφ’ ού θ τους εκπαιδεύη 
μεταλυκειακώς εις σχολάς δημοσίας διοικήσεως και εις τμήματα πάλι 
σχετίζοντα με τον κύκλον επιλογής των, που έκαμαν εις το Λύκειον. 

 
 

• Αι ενδοσχολικαί εξετάσεις 
 
Εις την πρώτην βαθμίδαν σκοπός των προαγωγικών εξετάσεων μεταξύ 
των τάξεων δεν είναι άλλος παρά να βοηθήση τον διδάσκοντα να 
κατανοήση, εάν ελήφθη κι εγένετο κτήμα των μαθητών του η γνωστική 
ύλη και δεξιότητες/ικανότητες, να ιδή τας ελλείψεις, να επαναπροσφέρη 
τα μη κεκτημένα αλλά και να βοηθήση τον αξιολογητήν του, εάν 
γίγνωνται άπαντα ταύτα κι ο διδάσκων παράγει τω όντι έργον. 
Εις το Γυμνάσιον ισχύει το αυτό με μεγίστη αποδεικτικήν αξία δια 
διδάσκοντας  και  επιθεωρητάς/αξιολογητάς  του  διδακτικού  έργου,  τας 
εξετάσεις δια εισαγωγήν εις Λύκειον ή σχολή μαθητείας. Εκεί φερ’ ειπείν 
ένας εκπαιδευτικός, όστις επιτυγχάνει τα παιδιά του να έχωσι 
μεγαλυτέραν επιτυχίαν στο να εισέλθωσι εις γενικού τύπου λύκεια ή εις 
τεχνικά/επαγγελματικά, από κάποιον άλλον που τούτο το πράττει εις 
μειωμένον βαθμόν δεν ήθελεν είναι αξιολογικώς και ο καλύτερος; Και 
δεν προάγεται ούτως η ευγενής άμιλλα μεταξύ των εκπαιδευτικών; 
Βεβαίως θέματα επιθεωρητού, όπως εάν ο διδάσκαλος είχεν τα παιδιά εξ 
αρχής ή μόνον εις την τελευταίαν τάξιν του Γυμνασίου ή εάν οι μαθηταί 
που έτυχαν εις τον τάδε εκπαιδευτικόν ήσαν προσφορότερα και 
επιδεκτικότερα εξ ενός άλλου δεν είναι της παρούσης. Αυτά εγγίζουν της 
επιμορφώσεως των επιθεωρητών. Ημείς ενθάδε κρίνομεν, ότι κατά τον 
τρόπον αυτόν και μη υπαρχούσης της φροντιστηριακής γάγγραινας, το 
Γυμνάσιον ήθελεν είναι πραγματικόν φυτώριον διδακτικής παλιγγενεσίας 
και δίδον καρπούς απαραμίλλους κι ουχί απλώς έν μεταβατικόν του 
Λυκείου κατώφλι και στάδιον. 
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Αι ενδοσχολικαί του Λυκείου εξετάσεις ήθελεν να παρουσιάζουν 
μέγιστον ενδιαφέρον. Διότι αυταί βαθμιαίως θα καθορίζουν τον κύκλον, 
κατεύθυνσιν, προς την οποίαν κλίνει ο έκαστος μαθητής. Αι προαγωγικαί 
εξετάσεις δηλαδή από την Α’ Λυκείου εις την Β’ ήδη θα δηλώνουν την 
κλίσιν του μαθητού. Εάν υπάγη καλώς εις τα θεωρητικά μαθήματα, εις 
την Β’ τάξιν θα κατατάσσεται εις κύκλους/κατευθύνσεις θεωρητικής 
υφής επαγγελμάτων/σπουδών, εάν εις τα θετικά εις τας αντιστοίχους 
κατευθύνσεις. Εν ώ δε αι προαγωγικαί εξετάσεις από την Β’ προς την Γ’ 
θα καθορίζουν κι επ’ ακριβώς την κατάταξιν των εις σχέσιν και 
συναφείαν με την σχολήν επιθυμίας των. 

 
 

• Ένα παράδειγμα 
 
Είς πολύ καλός μαθητής της Γ’ Γυμνασίου δίδει απολυτήριες εξετάσεις 
και εισέρχεται εις το γενικόν Λύκειον, το οποίον οδηγεί ή εις 
πανεπιστημιακήν σχολήν ή εις τον μηχανισμόν της κρατικής διοικήσεως. 
Εις την Α’ τάξιν του Λυκείου παρακολουθεί μαθήματα τόσον 
θεωρητικής, όσον και θετικής κατευθύνσεως. Εις το τέλος της σχολικής 
χρονιάς με τις προαγωγικές εξετάσεις εν ώ θα πρέπη να περάση όλα τα 
μαθήματά του, εις κάποια θα έχη κλίσιν και θα επιτύχη μεγαλύτερον 
βαθμόν και καλυτέρα απόδοσιν. 
Έστω ότι συγκεντρώνει καλύτερον βαθμόν εις τα αρχαία ελληνικά. 
Ούτως εις την Β’ Λυκείου θα οδηγηθή, εφ’ όσον κι ο ίδιος το επιθυμεί εις 
την θεωρητικήν κατεύθυνσιν κι ουχί εις τα τμήματα της Θετικής. Η δε 
θεωρητική κατεύθυνσις θα αποτελείται από τα βασικά μαθήματα 
απάντων των κύκλων της Γ΄Λυκείου, που οδηγούν στα Α.Ε.Ι., ήτοι ξένας 
γλώσσας, φιλοσοφία, ιστορία, στοιχεία νομικής, στοιχεία αρχαιολογίας, 
ψυχολογία, κοινωνιολογία, αρχαία ελληνικά, νέα, λατινικά, στοιχεία 
θεολογίας ή όσα επιθυμούν εν τέλει ως βασικά μαθήματα αι σχολαί της 
θεωρητικής κατεύθυνσης. 
Οι αριστεύσαντες εις το βασικόν μάθημα που επιθυμούν οι μαθηταί, θα 
ορίζη και εις τίνα κύκλον θα εισαχθούν δια την Γ’ Λυκείου ο καθείς εξ 
αυτών. Έστω πάλι, ότι τις επιθυμεί την φιλολογίαν. Εάν αριστεύση εις τα 
αρχαία ελληνικά θα καταταγή εις τον κλασσικόν κύκλον, εάν στην 
ιστορίαν στον ιστορικόν κύκλον, εάν στα στοιχεία νομικής εις τον 
νομικόν κύκλον. Αι προαγωγικαί εξετάσεις πο την Β’ Λυκείου εις την Γ’ 
είναι το κλειδί δηλαδή δια κάποιον να καταταχθή εις τον κύκλον που 
επιθυμεί. 
Το πώς το υπουργείον θα έχη προγραμματίσει το ποσοστον εισελθόντων 
εις κάθε κύκλον, θα το πούμε στο γ’ μέρος της παρούσης εισηγήσεως. 
Ενθάδε μόνον να ειπώμε ότι αι εξετάσεις αυταί θα έχουν θέματα που θα 
τα ορίζουν αι συνελεύσεις των καθηγητών εκάστου σχολείου εν ώ αι 
διορθώσεις των γραπτών θα γίνονται από συναδέλφους των σχολικών 
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μονάδων του ιδίου γραφείου β’βαθμίας εκπαιδεύσεως, που αυτό το 
γραφείον θα ορίζη, δια να μην δύναται είς καθηγητής να διορθώνη τα 
γραπτά των ιδίων του των μαθητών. 
Νομίζομεν, ότι κατ’ αυτόν τον τρόπον και ο μαθητής σταδιακώς βαίνει 
προς τα εκεί που τείνει εκ κλίσεως και πεποιθήσεως να σταδιοδρομήση 
αλλά και εξαφανίζεται το απαράδεκτον καθεστώς των ημερών μας ο 
καθείς να δηλώνη υποψήφιος εις εξήκοντα και άνω τμήματα ανωτάτων 
και ανωτέρων ιδρυμάτων με ουδεμίαν συνάφεια μεταξύ των κι αβέβαιον 
κατάληγμα να σπουδάζη τελικώς ό,τι προκύψει. 

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ 
 
«Ο άνθρωπος μόνον δια της παιδείας και της χρηστής ανατροφής 
αποκαθίσταται αληθινός χριστιανός και χρηστός και τίμιος πολίτης. Η 
παιδεία και τα χρηστά ήθη εδόξασαν τους προπάτοράς μας Έλληνας και 
δοξάζουν και σήμερον όλα τα πεφωτισμένα έθνη, κι αυτή μόνη 
αποκατέστησε τους προπάτορας μας ευδαίμονας, αυτή και πάλιν θέλει 
δοξάσει και ημάς και θέλει επιφέρει την ευδαιμονίαν και όλα τα καλά, όσα 
προ πολλού εχάσαμεν…» 

«Ο υπυργός των εσωτερικών 
Γρηγόριος Δικαίος, 1824» 

 

 
Ο Καποδίστριας, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπιζε εις την 
προσπάθειάν του να συγκροτήση κράτος, έδειξεν μεγάλο ενδιαφέρον δια 
την οεργάνωσιν της εκπαιδεύσεως με κύριον στόχον την γενίκευσιν της 
λαϊκής και την θεμελίωσιν της επαγγελματικής παιδείας. Εις ηγετικάς 
θέσεις δια τα πράγματα της παιδείας προωθήθησαν αξιόλογοι άνδρες, 
που διακρίνονταν δια τα «φώτα», την αρετήν και τον πατριωτισμόν των. 
Όμως ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε δια συγκεντρωτισμόν και 
υπερβολικήν αυστηρότηταν εις την εκπαιδευτικήν του πολιτική. 
Περισσότερο κατηγορήθηκε ως «φωτοσβέστης», γιατί δεν προχώρησε εις 
την άμεσην ίδρυσιν πανεπιστημίου. Ο ίδιος έβλεπε, ότι αι περιστάσεις 
δεν το επέτρεπαν. 
«Επαναλάμβανεν ο Καποδίστριας συχνά στα γράμματά του πως το έθνος 
τότε μόνον θα πρόκοβε, όταν θ’ αποκτούσεν μιαν καλήν πρωτοβάθμιαν 
εκπαίδευσιν. Παράλληλα με την πρωτοβάθμια αυτήν εκπαίδευσιν και 
εξαιτίας των απελπιτικών οικονομικών συνθηκών, εδημιούργησεν 
επαγγελματικήν εκπαίδευσιν ίνα μπορέση ο λαός να χειραφετηθή. Με 
ολίγας λέξεις, το εκπαιδευτικόν σύστημα που μ’ αυτό εσκόπευεν να 
μορφώση τον ελληνικόν λαόν, εστηρίζετο: 

1. εις καλήν στοιχειώδην παιδείαν, και 
2. εις επαγγελματικήν παιδείαν. 

ISSN 1790-8574 14 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

…Ήτο τάχατες εχθρός της ανωτέρας παιδείας; Δεν το νομίζομε. Η 
ανωτέρα παιδεία είναι απαραίτητος εις έναν που το πνευματικόν του 
επίπεδον προσφέρεται δια τούτο… πριν από την προαγωγήν της 
επιστήμης, έπρεπε να αναπτυχθούν αι οικονομικαί συνθήκαι» (Γρηγόρη 
Πετρώνδα, διδακτορική μελέτη, Γενεύη, 1930). 

 
 

• Η σύγχρονος τάξις απαιδεύτων διανοουμένων που δεν 
γιγνώσκει να δρά και να παράγη 

 

 
Στις μέρες μας ο περιβόητος μηχανισμός του ΑΣΕΠ έχει θεσπίσει είδη 
τεστ, τα οποία ωνόμασεν «τεστ δεξιότητος» και με τα οποία μοριοδοτεί 
ανθρώπους που επιθυμούν να εισέλθουν εις την δημόσιαν κρατικήν 
μηχανή. Ωφελιμότατα τέστ τα οποία θα έπρεπε αναλογικώς ως προς τον 
βαθμόν δυσκολίας να εισέλθουν εις τας προαγωγικάς εξετάσεις, 
ενδοσχολικώς της μέσης εκπαιδεύσεως αλλά και της πρωτοβαθμίας εάν 
απαιτείτο. Διότι ούτως θα απεδεικνύετο περιτράνως η πνευματική 
στάθμη εκάστης βαθμίδος αυτής. 
Είπομεν εις τα άλλα μέρη αυτής της εισηγήσεως ότι παιδιά μετά από 
εξάχρονην ολοήμερην φοίτησιν εις την πρωτοβαθμίαν εκπαίδευσιν 
εισέρχονται εις την μέσην δίχως να δύνανται καλά καλά να διαβάζουν, να 
λογαριάζουν και να γράφουν. Το δράμα επιτείνεται εις το τέρμα της 
μέσης εκπαιδεύσεως, όπου ο κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου αγνοεί 
στοιχειώδη γνώσεις όσον αφορά την ηθικήν, την θρησκεία, την ιστορίαν 
της πατρίδος του ή τα καθήκοντά του προς τους ομοίους του. Κι όμως εξ 
αυτών των κατόχων τίτλου τινός σχεδόν άπαντες ακολουθούν κι 
ανωτέραν/ανωτάτην εκπαίδευσιν. 
Αγανάκτησις καταλαμβάνει τους πάντες. Αληθώς τις εί ο φωτοσβέστης; 
Κάποιος που δεν επιθυμεί μιαν τοιαύτην παιδείαν και δη ανωτάτην ή 
αυτός που κραυγάζει προκειμένου να υπάρχει ελευθέρα πρόσβασις εις 
αυτήν αν και απαξιωμένη πλήρως και εν τω μεταξύ να έχη παντελώς 
ερημωθεί η επαγγελματική εκπαίδευσις και να ήναι αυτή ανύπαρκτος; 
Και είναι να απορή κανείς. Η αριστερα που πρεσβεύει τον κρατικόν 
παρεμβατισμόν και άρα και τον προγραμματισμόν κι έλεγχον του 
κράτους εις άπαντες τους τομείς της δημοσίου ζωής, διατί κραυγάζει δια 
ελευθέραν πρόσβασιν εις τα πανεπιστήμια της χώρας, εν ώ θα έπρεπε 
πρώτη αυτή να επιδιώκει την ελεγχόμενην ροή εις αυτά, την 
προγραμματισμένην υπό του κράτους, ώστε η απόκτησις μετέπειτα ενός 
πτυχίου ν’ αποτελεή και κοινωνική κατάκτησις και επαγγελματική 
σίγουρη διασφάλισις; Ημείς προτείναμε ήδη με τα δύο ανωτέρω μέρη της 
εισηγήσεώς μας, όχι μόνον τον περιορισμόν εις την είσοδον των 
ανωτάτων και ανωτέρων ιδρυμάτων της χώρας αλλά έλεγχον και εις την 
είσοδον εις την ανωτέραν μέσην εκπαίδευσιν, εις τα Λύκεια της χώρας, 
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ούτως ώστε και το απολυτήριον αυτών να έχη αξίαν αλλά κι ο σκοπός 
της παιδείας να συντελείται. 

 
 

• Περιορισμός και κατάργησις τμημάτων, ιδρυμάτων και 
σχολών 

 

 
Η σύγχρονος πραγματικότης επιβάλλει την ύπαρξιν πραγματικώς 
πεφωτισμένων ανθρώπων αλλά κι ανθρώπων δημιουργικών που να 
παράγουν. Τα πανεπιστήμια δέον να σμικρυνθούν εις ποσότητα και να 
γιγαντωθούν ως προς την ποιότητά των. Αντ’ αυτών να αυξηθή η μέση 
βαθμίς της εκπαιδεύσεως. Να δημιουργηθούν αληθινά 
τεχνικά/επαγγελματικά Λύκεια αλλά και πολλαπλές σχολές μαθητείας 
επαγγελμάτων. Δεν έχομε χρείαν πανεπιστημιακών σχολών. 
Επαγγελματίας χρειαζόμεθα. Δεν χρειαζόμεθα πτυχιούχουςς ανέργους 
που να αγνοούν ακόμη και βασικά στοιχεία της παιδείας, αλλά τεχνήτες, 
επαγγελματίας που συνάμα να έχουν βαθείαν παιδείαν. Δεν απαιτείται η 
χρηματοδότησις ανωτέρων τεχνολογικών ιδρυμάτων του τίποτα, αλλά 
χρηματοδότησις ουσιαστικών επαγγελματικών σχολών. Δεν απιτούνται 
σχολαί εις εκάστην κωμόπολιν της επαρχίας, αλλά δυο, τρία 
πανεπιστήμια που να έχουν κύρος διεθνώς. 
Εδείξαμεν τον τρόπον. Απολυτήριαι/εισαγωγικαί εξετάσεις εις την Γ’ 
Γυμνασίου και τριπλή διοχέτευσις μετέπειτα των μαθητών εις γενικά 
Λύκεια   με   απόληξιν   το   πανεπιστήμιον,   εις   τεχνικά/επαγγελματικά 
Λύκεια με απόληξιν την ανωτέρα τεχνολογική εκπαίδευση και εις σχολάς 
μαθητείας επαγγελμάτων. 

 
 

• Η  σύνδεσις  της  εκπαιδεύσεως  με  την  αγορά  ή  ο  κρατικός 
προγραμματισμός 

 

 
Δείξαμε ταυτοχρόνως, ότι σημαντική συνθήκη δια μια εύρυθμη και 
σωστή παιδεία που να εκπληρώνη τον σκοπόν της αλλά και που θα έχη 
συνδεθεί με την δημιουργικότητα και απασχόλησιν είναι ο 
προγραμματισμός της διοικήσεως. Με ορίζοντα τον βραχύ, μέσον και 
απώτερον καιρόν είναι δυνατόν αλλά και καθήκον της να καθορίση 
πόσους ανθρώπους χρειάζεται, με ποια εξειδίκευσιν εις κάθς έναν τομέα 
του βίου. Έχει αμετάκλητον χρέος να καθορίση τους μαθητάς που θα 
δέχηται καθ’ έκαστον έτος εις κάθε είδους Λύκειον ή μαθητείας σχολήν 
αλλά και μετέπειτα εντός αυτών πόσους χρειάζεται εις κάθε κατεύθυνσιν 
και αργότερα κύκλον ή επάγγελμα. 
Ταυτόχρονα να οραγανώση σχολικάς μονάδας εις άπασαν την 
επικράτειαν παντός τύπου αλλά και να συστήση εφόρους 
παρακολούθησης των πραγμάτων των εκπαιδευτικών αλλά και 
επιθεωρητάς  και  αξιολογητάς  εις  όλας  τας  βαθμίδας  κατά  τρόπον 
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ελεύθερον κι ουχί κομματικόν. Ωστόσο επιμένομε, ότι ο 
προγραμματισμός και ο έλεγχος και καθορισμός των ροών των μαθητών 
εις την εποχήν μετά το γυμνάσιον είναι καθοριστική. 

 
 

• Ξανά ένα παράδειγμα 
 
Είπομεν πως η πορεία κάποιου που επιθυμεί να σπουδάση εις 
πανεπιστήμιον είναι η εξής. Αρχικώς η επιτυχία του εις τας απολυτηρίους 
εξετάσεις του Γυμνασίου. Δέον να έχη αντικειμενικώς τας πνευματικάς 
βάσεις δια να καταστή μέλλων «σπουδαγμένος» ή και την κλίσιν, την 
θέλησιν, την ορμήν. 
Εις την Α’ Λυκείου θα αρχίση να συνειδητοποιή, ότι έχει κλίσιν προς τα 
θετικά μαθήματα; Εις τας ενδοσχολικάς/προαγωγικάς εξετάσεις θα 
διέλθη εις την Β’ Λυκείου εις την θετικήν κατεύθυνσιν και ουχί εις την 
θεωρητικήν, αφ’ ού ως και επιθυμεί θα επιτύχη μεγαλυτέρα βαθμολογία 
εις τα θετικά μαθήματα, μαθηματικά, φυσική, χημεία κ.α. Εις την Β’ 
Λυκείου λοιπόν εις τμήμα θετικής κατευθύνσεως θα διδάσκηται τα 
βασικά μαθήματα απ’ όλους τους κύκλους των σχολών της Γ’ Λυκείου. 
Κύκλοι θα ονομάζωνται τα ειδικευμένα τμήματα της Γ’ Λυκείου, που θα 
οδηγήσουν εις συγκεκριμμένα τμήματα σχολών πανεπιστημίου. Φερ’ 
ειπείν κλίνει προς την βιολογίαν; Εάν αριστεύση εις αυτήν θα έμβη εις 
τον ιατρικόν κύκλον της Γ’ Λυκείου και μετέπειτα θα διαγωνιστή εις 
εξετάσεις που θα καθορίσουν αι ιατρικαί σχολαί των πανεπιστημίων της 
χώρας, όπως και θα διδαχθή στην Γ’ Λυκείου εις μαθήματα και ύλη, που 
θα έχουν συμφωνήσει πάλι αι ιατρικαί σχολαί ως προαπαιτούμενα εκ των 
μελλοντικών πρωτοετών φοιτητών των. Εάν όμως αριστεύση εις τα 
μαθηματικά θα εισέλθη εις τον μαθηματικόν κύκλον κτλ. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπον ναι μεν και θα δώση βαρύτητα ο μαθητής εις κάποιο μάθημα που 
θα τον οδηγήση εις κάποιον κύκλον της επιλογής του αλλά και δεν θα 
αδιαφορήση δια τα υπόλοιπα, αφ’ ού δεν θα είναι σίγουρον, ότι θα έμπη 
εις αυτόν τον κύκλον της επιλογής του, αφ’ ού ίσως ανά την επικράτειαν 
υπάρχουν καλύτεροι εξ αυτού και κατορθώσουν εκείνοι αυτό, διότι ως 
καλύτεροι το αξίζουν. 
Ενθάδε είναι και ο προγραμματισμός της διοικήσεως που διαδραματίζει 
πρωταρχικόν ρόλον. Έχον το υπουργείον προγραμματίσει, ότι επιθυμεί 
π.χ χιλίους ιατρούς, φαρμακοποιούς κτλ. Δια την τάδε χρονιά, θα ορίση, 
ότι εις τον ιατρικόν κύκλον θα έμβουν οι χίλιοι πρώτοι αριστεύσαντες εις 
το μάθημα της βιολογίας. Τις θέσεις θα τις έχει καθορίσει με βάση τον 
προγραμματισμόν της η διοίκησις και με βάσιν τας μελλοντικάς της 
ανάγκας και με συνεννόησιν με τας αντιστοίχου ανώτατας 
πανεπιστημιακάς σχολάς, αφ’ ού κι εκεί θα έχει συνεννοηθεί πόσους 
φοιτητάς δύναται να καταρτίση κάθε πανεπιστήμιον. 
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• Το χρέος της πολιτείας 
 
Η πολιτεία ως εδείχθη, έχει χρέος να οργανώση μίαν δομή του 
εκπαιδευτικού συστήματος με αρχήν, μέσον και τέλος, δίχως 
πειραματισμούς πλέον καταστροφικούς αλλά με μακρόπνοον σχεδιασμόν 
που να ανταποκρίνηται τόσον εις την επίτευξιν του σκοπού της παιδείας 
και τους στόχους που αυτή θέτει εις κάθε εκπαιδευτικήν βαθμίδα αλλά 
και που θα υλοποιή την παραγωγήν δημιουργικότητος που τόσον 
ανάγκην έχει ο τόπος. 
Ενθάδε θα παραθέσωμε, ως κατάληγμα τα χρέη των κυβερνώντων προς 
το εκπαιδευτικόν σύστημα, ως ήδη επεσημάνθησαν κάποτε: 

1. Να περιέλθη ο υπουργός ή οι υπ’ αυτού έφοροι τους οποίους 
συστήση εις κάθε περιφέρειαν ή νομόν και να επισκεφθή 
αυτοπροσώπως άπασας τας σχολικάς μονάδας. 

2. Εις τοσούτω να πληροφορηθούν οι ανωτέρω πόσα σχολεία και 
ποιού είδους – είπομεν ότι απαιτούνται επαγγελματικαί σχολαί, 
τεχνικά/επαγγελματικά Λύκεια και γενικά Λύκεια, γυμνάσια και 
δημοτικά – ευρίσκονται προς το παρόν εις την ελληνικήν 
επικράτειαν και που το κάθε έν, να σημειωθώσι αι ελλείψεις ή η 
πληθώρα αυτών και αλλού να μετατεθούν τα αχρείαστα και αλλού 
να γίνωσι νέα. 

3. Να φροντίση να πληροφορηθή περί των εις αυτά διδασκόντων 
διδασκάλων και της αυτών διαγωγής και ικανότητος και περί των 
μαθημάτων, όπου παραδίδονται εις κάθε σχολείον και περί της 
τάξεως και μεθόδων της παραδόσεως. Ενθάδαι δίδεται μιαν ιδέα 
δια το πόσον απαραίτητος είναι η αξιολόγησις των εκπαιδευτικών, 
η  ύπαρξις  επιθεωρητών/αξιολογητών  της  εκπαιδεύσεως  και  ο 
έλεγχος τηρήσεως του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, 
πράγματα που έχουν πάψει προ πολλού, έως σημείον διαλύσεως 
στας βαθμίδας της εκπαιδεύσεως. 

4. Να λάβη πρόνοιαν, δια να διορίζωνται παντού διδάσκαλοι τίμιοι, 
χρηστοήθεις, ενάρετοι, θεοσεβείς, σώφρονες ώστε να δίδουν καλόν 
παράδειγμα και να εμποτίζουν την αρετήν και τον αληθήν 
πατριωτισμόν   εις   του   νέους   και   τους   προκομμένους,   όσον 
ενδέχεται έκαστος εις το είδος του, δια να μην καταργήται ο τόπος 
και παραλύεται η νεότης. Η πρόσληψις των διδασκόντων δέον να 
γίνηται με τα αανωτέρω κριτήρια άρα και ο τρόπος προσλήψεως 
των, θα πρέπη να αποδεικνύη τα ανωτέρω. Ένα πιστοποιητικόν 
χρηστοηθείας και παιδαγωγικής καταρτίσεως, όπερ θα απονέμειται 
ύστερα   από   έν   εξάμηνον   πρακτικής   εξασκήσεως   εις   τους 
διδασκάλους, τους αποφοιτούντας από καθηγητικάς και 
διδασκαλικάς σχολάς είναι απαραίτητον. 
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5. Να ερευνήση να μάθη οποίους και πόθεν έχει τους πόρους και τας 
προσόδους πάν σχολείον – να επιτραπή και η ιδιωτική χορηγεία εις 
αυτά και τα κληροδοτήματα ιδιωτών – κι αν αυταί εξοδεύωνται εις 
τας καθαυτό χρείας του σχολείου ή αναλίσκονται εις μάτην. 

6. Να έχη ως διοίκησις επιστολικόν συνάλλαγμα με τους 
διδασκάλους και επιτρόπους των σχολείων, δια να ειδοποιούνται 
από καιρού εις καιρόν, περί καταστάσεως εκάστου σχολείου, της 
προόδου των μαθητών και όλα όσα αφορώσι την βελτίωσιν των 
σχολείων. 

7. Να συνεπιμεληθή με τους επιτρόπους, διευθυντές σχολικών 
μονάδων και β’βαθμίας και α’βαθμίας εκπαιδεύσεως κάθε 
γραφείου εις κάθε τόπον, να προβλεφθώσι τα σχολεία με τα 
αναγκαία εις χρήσιν αυτών βιβλία και να πλουτισθώσι και με 
βιβλιοθήκας. 

8. Να δώση παραγγελίαν εις τους κατά τόπους επάρχους, δημάρχους 
και επιτρόπους και διδασκάλους των σχολείων δια να συνάξουν 
αντίγραφα δια τας αρχαιότητας, τας ευρισκομένας εις κάθε τόπον. 
Νομίσματα δηλ. αγάλματα, επιγραφάς και ό,τι άλλο λείψανον 
αρχαιότητος, δια να τα αποταμιεύωσι εις τα σχολεία, δια να 
αποκτήση με τον καιρόν, πάν σχολείον το μουσείον του. Πράγμα 
αναγκαιότατον δια την ιστορίαν, δια την γνώρισιν των προγόνων 
μας…. 

 

 
Το χρέος αυτό της πολιτείας ήδη είχεν εννοηθή και αναγγελθή προς 
εκτέλεσιν από τον Φεβρουάριον του 1825! Με διάταγμα του υπουργού 
εσωτερικών Γρηγορίου του Δικαίου. Σχεδόν δύο αιώνας μετά 
παρατηρούμεν, ότι αφ’ ενός δεν εγένετο τίποτα εξ αυτών, αφ’ ετέρου ότι 
ομιλούμε πάλι δια τα ίδια ακριβώς αυτονόητα.Ας ευχηθώμεν να ευρεθή 
επιτέλους η διοίκησις εκείνη των Ελλήνων, που όσον αφορά την 
παιδείαν, πέρα απ’ τα αυτονόητα θα προάγη αυτήν ούτως ώστε να μην 
έχη αυτό το μαύρο κατάντημα των ημερών μας. 

 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
 

1. Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης,Όψεις και απόψεις: 
Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-2010) Gutenberg - Γιώργος & 
Κώστας Δαρδανός (2011) ,Συλλογικό έργο. 

2. Συγκριτική ιστορία της Ελληνικής εκπαίδευσης,Παντελής 
Κυπριανός, Βιβλιόραμα Γενική διδακτική μεθοδολογία. Γενικά 
ψυχοπαιδαγωγικά θέματα Ράνυ Καλούρη - Αντωνοπούλου, 
Χρήστος Ν. Σιγάλας, Μεταίχμιο 
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3. Ανθολόγιο όρων και θεωριών γενικής διδακτικής και 
ψυχοπαιδαγωγικών, Γεώργιος Η. Ορφανός, Gutenberg - 
Γιώργος & Κώστας Δαρδανός 

4. Ιστορία  της  νεοελληνικής  εκπαίδευσης Από  την  ίδρυση  του 
ελληνικού κράτους μέχρι το 2007, Κάτσικας Χρήστος, Θεριανός 
Κώστας Ν. Σαββάλας 

5. Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη Δομή και προβλήματα 
ανάπτυξης της εκπαίδευσης Bildungssysteme in Europa, 
Anweiler Oskar, Kuebart Friedrich, Liegle Ludwig, 
Μεταφραστής: Θωίδης Δημήτριος Ι., Κυριακίδη Αφοί 

6. Νούτσος, Χαράλαμπος, Προτείνω την απόλυσιν,Η ιδεολογία της 
καθηγητικής ευθύνης το 19ο αιώνα στην Ελλάδα 

7. Πατάκης, Το σύγχρονο σχολείο Πραγματικότητα, δυνατότητες, 
προοπτικές: Αίθουσα διαλέξεων Γαλλικού Ινστιτούτου: Πρακτικά 
τριήμερου  επιμορφωτικού  σεμιναρίου,  6,  7  και  8  Νοεμβρίου 
1996 

8. Πατάκης, Η τέχνη στην εκπαίδευση Διαπιστώσεις, προτάσεις, 
οράματα, Αθήνα 1995 

9. Δρουκόπουλος, Βασίλης, Η άνιση πρόσβαση Εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές, 
Οδυσσέας, 1989 

10.Ιντζέμπελης, Ελπιδοφόρος, Η αξιολόγηση σχολικών επιδόσεων 
Προβληματισμοί, απόψεις, προτάσεις, Παρασκήνιο, 2005 
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