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Ευσεβία Χασάπη-Χριστοδούλου

Ο παιδαγωγός Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος: πανεπιστημιακός δάσκαλος και
επόπτης του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος (1922-2009) μετεκπαιδεύτηκε στην Παιδαγωγική
στο  Πανεπιστήμιο  Ιντιάνα  από  όπου  απέκτησε  μεταπτυχιακό  και  διδακτορικό
δίπλωμα  (1952).  Στη  συνέχεια  σπούδασε  Αγγλική  Φιλολογία  (1961)  και
παρακολούθησε  μαθήματα  (1962-1963)  στη  σχολή  Κοινωνικών  Επιστημών  του
Πανεπιστημίου  του  Χάρβαρντ.  Εξελέγη  έκτακτος  (1965)  και  τακτικός  καθηγητής
(1969)  στην  α′  τακτική  έδρα  της  Παιδαγωγικής  στη  Φιλοσοφική  Σχολή  του
Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.  Υπήρξε  μέλος  της  Ελληνικής  Ανθρωπιστικής
Εταιρείας,  της  Φιλοσοφικής  Εταιρείας  και  ιδρυτικό  μέλος  της  Παιδαγωγικής
Εταιρείας της Ελλάδος. Είχε πάρει μέρος ως αντιπρόσωπος της χώρας μας  στο Α′
Διεθνές Συνέδριο στο Λονδίνο για τα ταλαντούχα παιδιά (1975), είχε συμμετάσχει με
ανακοινώσεις σε πολλά συνέδρια και είχε κάνει διαλέξεις σε ξένα πανεπιστήμια. Μία
σημαντική παράμετρος της δραστηριότητάς του ήταν η εποπτεία του Πειραματικού
Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1965-1989), ο μακροβιότερος εκ των
εποπτών του ιστορικού αυτού σχολείου. 
   Το επιστημονικό του έργο εστιάζεται στην Ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου,
τη  Φιλοσοφία  της  Αγωγής,  την  Παιδαγωγική  Επιστήμη,  τα  προβλήματα  της
εκπαίδευσης και την αγωγή ειδικών κατηγοριών, και επεκτείνεται σε θέματα αξιών
και  κοινωνικού προβληματισμού και σε φιλοσοφικές μελέτες. Υπήρξε πολύπλευρη
προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά του επεκτείνονται και σε άλλους χώρους, όπως
αυτόν του θεάτρου και του δημοτικού τραγουδιού.

Summary

Andreas Michailidis-Nouaros (1922-2009) received his master and Ph.D on Science
of Education from Indiana University in 1955. He studied English Literature (1961)
and  attended  (1962-1963)  social  sciences  classes  at  Harvard  University.  He  was
Professor of Education at thw Aristotle University of Thessaloniki (1965-1989. He
was member  of  the Greek Humanitarian  Society,  the  Philosophical  Society and a
founding member of Greek Society of Education. He represented Greece in the First
International Congress for gifted children in London (1975), he participated in many
conferences and he gave lectures at foreign universities. He was also the longer-lived
supervisor of the Experimental School of the University of Thessaloniki (1965-1989).
   His  main  research  interests  were  in  child  and  adolescent  psychology  and  in
philosophical issues, even on theatre and filk songs.

Εισήγηση

Ο  Ανδρέας  Μιχαηλίδης-Νουάρος  (1922-2009)  σπούδασε  Φιλολογία  (Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών) και Αγγλική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
και  ήταν  διδάκτωρ  της  Παιδαγωγικής  (Πανεπιστήμιο  Ιντιάνα,  με  υποτροφία  της
ελληνικής κυβέρνησης, 1952). Είχε, επίσης, παρακολουθήσει μαθήματα στη Σχολή
Κοινωνικών  Επιστημών  στο  Πανεπιστήμιο  του  Χάρβαρντ  (1962-1963).  Εξελέγη
καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην έδρα της Παιδαγωγικής, έκτακτος
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(1965)  και  τακτικός  (1969).  Τα  επιστημονικά  του  ενδιαφέροντα  εστιάζονται  σε
θέματα που αφορούν στο παιδί και στην εφηβική ψυχολογία.
   Το έργο του, ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό, είναι σημαντικό. Έχει στο ενεργητικό
του  αξιόλογο  συγγραφικό  έργο,  το  οποίο  δεν  περιορίζεται  μόνο  στον  χώρο  της
Παιδαγωγικής και της Φιλοσοφίας της Αγωγής, αλλά επεκτείνεται και στον χώρο της
Λαογραφίας  και  του  Θεάτρου.  Υπήρξε  μέλος  της  Ελληνικής  Ανθρωπιστικής
Εταιρείας,  της  Ελληνικής  Φιλοσοφικής  Εταιρείας  και  ιδρυτικό  μέλος  της
Παιδαγωγικής  Εταιρείας  της  Ελλάδας  και  ο  πρώτος  Έλληνας  παιδαγωγός  που
συμμετείχε στο Α′ Διεθνές Συνέδριο για ταλαντούχους μαθητές (Λονδίνο, 1975). Είχε
συμμετάσχει  σε  πολλά  συνέδρια  και  είχε  κάνει  διαλέξεις  στο  Πανεπιστήμιο  του
KEELE στην Αγγλία  (1983),  του Όσλο στη  Νορβηγία  (1985)  και  μαθήματα στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Λευκωσίας (1984).
   Μία  σημαντική  παράμετρος  της  δραστηριότητάς  του  ήταν  η  εποπτεία  του
Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1965 έως το 1989,
ο μακροβιότερος εκ των εποπτών του ιστορικού αυτού σχολείου. Η παρουσία του, με
τη  διπλή  ιδιότητα  του  πανεπιστημιακού  και  του  επόπτη  υπήρξε  σημαντικός
παράγοντας τόσο για τη διατήρηση της παράδοσης του Αλέξανδρου Δελμούζου όσο
και  για  την  εξέλιξη  του  Πειραματικού  προς  νέες  κατευθύνσεις:  στο  Πειραματικό
Σχολείο γίνονταν οι παρακολουθήσεις  των παραδειγματικών διδασκαλιών για τους
φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
που κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνωνε ο ίδιος με τρόπο υποδειγματκό· και,
επιπλέον,  υπό  τη  δική  του  καθοδήγηση,  οι  θεσμοθετημένες  παιδαγωγικές
συνεδριάσεις  που  πραγματοποιούνταν  κατά  κανόνα  Δευτέρα  απόγευμα,  σε  ώρες
εκτός  μαθημάτων,  στις  οποίες  συμμετείχε  ο  ενιαίος  (Νηπιαγωγείο,  Δημοτικό,
Γυμνάσιο και Λύκειο) Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου, με εισηγητή κυρίως τον
ίδιο.  
   Το  παιδαγωγικό  έργο  του  Α.  Μιχαηλίδη-Νουάρου  παρουσιάζεται  μέσα  από
άγνωστα στην έρευνα τεκμήρια.

Ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου

Από τα πρώιμα ενδιαφέροντά του είναι η διάγνωση της προσωπικότητας, σύμφωνα
με τη μελέτη «Αι εν χρήσει μέθοδοι διαγνώσεως της προσωπικότητας» (1956).1 

Η  μελέτη Η δομή ενός ελληνικού μύθου ή μερικά στοιχεία για την εσωτερική ζωή και
ψυχοσύνθεση του παιδιού στην Ελλάδα, 1964 (γαλλικά 1979, ελληνικά 2003), θέτει το
πρόβλημα  της  παιδαγωγικής  κατάρτισης  του  εκπαιδευτικού  προσωπικού,
επισημαίνοντας:  «Σήμερα, διδάσκουμε τα Ελληνόπουλα με βάση τις παιδαγωγικές
παρατηρήσεις  που  έχουν  κάνει  οι  ξένοι,  […],  σε  άλλες  χώρες,  που  έχουν  άλλες
κοινωνικές  και  οικονομικές  συνθήκες  ή  που διέρχονται  άλλα ‘‘στάδια  εξέλιξης’’,
[…]. Αντιμετωπίζουμε τα παιδιά πολλές φορές χωρίς καν να τα ξέρουμε βαθύτερα
(και  πολλές  φορές  χωρίς  να  θέλουμε  να  τα  ξέρουμε  βαθύτερα),  σαν  ένα
‘‘ακροατήριο’’,  στο  οποίο  κάνουμε  μια  ‘‘διάλεξη’’,[…].  Τα  παιδαγωγικά  δεν  τα
έχουμε  διδαχθεί,  ή  αν  τα  έχουμε  διδαχθεί  θα  ήταν   -τις  περισσότερες  φορές-
προτιμότερο  να  τα  είχαμε  ξεχάσει.  Δυστυχώς,  […],  πρόκειται  συνήθως  για  απλή
‘‘διασκευή’’ των όσων λέγουν οι ξένοι παιδαγωγοί, για άλλους ανθρώπους […], με
την ψυχοσύνθεση των οποίων είναι φυσικό […] να μην έχουμε εμείς σχεδόν καμμιά
ή, έστω, πολύ λίγη σχέση.»

1 Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Αι εν χρήσει μέθοδοι διαγνώσεως της προσωπικότητας», ανάτυπον
εκ του «ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ», έτος Ε′, τεύχ. 1ον, Ιανουάριος -Φεβρουάριος 1956.
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Το περιεχόμενο της μελέτης  Έφηβοι και Παιδεία. Προβλήματα της εφηβκής ηλικίας
στο παρελθόν και σήμερα,  1968 (1976, 1978, 1981, 1985, 1987), περιλαμβάνει  τις
ιδέες  για  την  αγωγή  του  Πλάτωνα,  του  Αριστοτέλη,  του  Πλουτάρχου,  του
Κοϊντιλιανού,  και  των  Πατέρων  της  Εκκλησίας,  τη  συμβολή  της  σύγχρονης
επιστήμης στη γνώση του εφήβου, την εφηβική ηλικία από παιδαγωγική άποψη και
την επίδραση του πολιτιστικού και βιολογικού παράγοντα στη διάπλασή της.2

Στο  έργο  του  Ο  εκπαιδευτικός  και  οι  έφηβοι (Μεθοδολογία  για  την  έρευνα  της
εφηβικής ηλικίας), 1970 (1972, 1980) ασχολείται με τις πραγματικές δυνατότητες του
εκπαιδευτικού της Μέσης Εκπαίδευσης να μελετήσει τους εφήβους.3

Σε ομιλία του (1971), εξετάζει το θέμα της αγωγής και του ρόλου που αυτή επιτελεί
(«Η  αγωγή  και  ο  ρόλος  της»)  και  παραθέτει  τα  συμπεράσματα  ενός  διεθνούς
συνεδρίου με θέμα την υγιή προσωπικότητα του παιδιού με βάση το συναίσθημα της
εμπιστοσύνης προς τον γύρω του κόσμο.4

Στη μελέτη του «Ανάγκες και ψυχικές αντιδράσεις του εφήβου» (1976), αναφέρεται
στις μόνιμες συναισθηματικές ανάγκες του εφήβου, περιγράφει τις καταπιεστικές του
εμπειρίες  και  εξετάζει  τρεις  από  τους  μηχανισμούς  προσαρμογής:  την
«αναπλήρωση», τον «εγωκεντρισμό» και τον «αρνητισμό».5

Η μελέτη «Η τηλεόραση και το ευαίσθητο ή νευρικό παιδί» (1977) αναφέρεται στον
τρόπο με τον οποίο επιδρά η τηλεόραση στον εσωτερικό του κόσμο και τη φαντασία
του.6

Στη  δημοσίευση  «Η  παιδική  ψυχή  και  το  παραμύθι»  (1977),  υποστηρίζει  την
ψυχολογική  ταύτιση  του  παιδιού  με  τους  ήρωες  που  συντελεί  στην  ψυχική  του
ανάπτυξη,7 ενώ  στην  εισήγησή  του «Ξαναδιαβάζοντας  την  Αλίκη  στη  χώρα  των
θαυμάτων:  η  αξία  του  Lewis Carroll σαν  συγγραφέα»  (1985),  διατείνεται  ότι  τα
παιδιά είναι δύσκολο κοινό: μόνο οι συγγραφείς που γνωρίζουν τα μυστικά της ψυχής
τους  μπορούν  να  ανταποκριθούν  στις  απαιτήσεις  τους.  Στη  συνέχεια  αναλύει
αποσπάσματα από το κείμενο της Αλίκης και η μελέτη ολοκληρώνεται με το κείμενο
του Russel για την επιρροή του ανθρώπινου περιβάλλοντος στο παιδί.8 

Φιλοσοφία της Αγωγής

Στην κατηγορία αυτή ανήκει η μελέτη του Η «εξαίρετος φύσις» -οι άριστοι από τους
νέους- και ο Πλάτων (1964).9 

2 Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος, Έφηβοι και Παιδεία. Προβλήματα της εφηβκής ηλικίας στο παρελθόν
και σήμερα, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 7-20.
3 Ανδρέας  Μιχαηλίδης-Νουάρος,  Ο εκπαιδευτικός  και  οι  έφηβοι  (Μεθοδολογία  για  την  έρευνα  της
εφηβικής ηλικίας), Θεσσαλονίκη 1980.
4 Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος, Η αγωγή και ο ρόλος της, ανάτυπο από το «Σεμινάριο της ΧΑΝΘ για
γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας», Θεσσαλονίκη 1972.  
5 Δελτίον Ομίλου Παιδαγωγικών Ερευνών Κύπρου, έτος ΙΕ′, αρθμ. 29-30, Λευκωσία 1976, σ. 1-11.
6 Περ. Ελληνική Ιατρική, τόμ. 46 (Απρ.-Ιούν. 1977) 103-192.
7 Περ. Μακεδονικόν Ημερολόγιον, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 71-8- (=«Το παραμύθι και οι παραμυθάδες»,
Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 1988, σ. 48-54.
8 Παιδικό Λογοτεχνικό βιβλίο: Έργο έχνης; Μέσο αγωγής;, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 59-75. 
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Η πραγματεία του Η έκταση και το βάθος της αγωγής, είναι ένα συνοπτικό διάγραμμα
της φιλοσοφίας της αγωγής στο οποίο καταδεικνύεται ότι η παιδεία είναι υπόθεση της
διά  βίου  μάθησης  και  διατυπώνονται  οι  σκοποί  της  αγωγής  που  υπόκεινται  σε
μεταβολές  ανάλογα με  την  εποχή.10 Το  1977 θα  αποτελέσει  το  πρώτο μέρος  του
πανεπιστημιακού συγγράμματος Φιλοσοφία της Αγωγής.11 

Το ενδιαφέρον του για την Αγωγή εκδηλώνεται στον πανηγυρικό λόγο «Αγωγή και
αυτοεκπαίδευσις: Φιλοσοφία και Αγωγή» που εκφώνησε εκ μέρους της Φιλοσοφικής
σχολής  για  τον  εορτασμό  του  Διεθνούς  Έτους  Παιδείας  το  1971,  ιστορική
επισκόπηση της Αγωγής, που εδράζεται στη φιλοσοφία της παιδείας της αρχαιότητας,
αλλά και στην αλλαγή των σκοπών της με την επικράτηση του Χριστιανισμού.12 

Παιδαγωγική Επιστήμη
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκει το έργο του  Εισαγωγικά κείμενα για την Παιδαγωγική
Επιστήμη  (1970, 1982).13  

Στον  ίδιο  χώρο  εντάσσεται  η  διεπιστημονική  του  μελέτη  Ένα  παραμύθι:  γενικά
προβλήματα και ειδικότερες παιδαγωγικές απόψεις (1983),14 όπως επίσης  η μελέτη
του για τον μεγάλο παιδαγωγό και ιδρυτή του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης  Αλέξανδρο  Δελμούζο  «Τα  ιδανικά  του  Αλέξανδρου  Δελμούζου»
(1978)15 και η ομιλία του με τίτλο «Ο Αλέξανδρος Δελμούζος ως άνθρωπος και ως
πνευματική  παρουσία»  (1990),16 στις  οποίες  φωτίζει  την  προσωπικότητά  του  ως
εθνικού  παιδαγωγού,  που  επιδίωξε  τη  δημιουργία  ενός  σχολείου  ελληνικού,
θεμελιωμένου στη δημοτική γλώσσα και τις παραδόσεις του λαού.
 
Επιστέγασμα,  όμως,  του  βιβλιογραφικού  μόχθου  στον  χώρο  της  Παιδαγωγικής
αποτελεί  το  μνημειώδες  Παιδαγωγική  Επιστήμη  και  Έρευνα.  Ειδική  παιδαγωγική
βιβλιογραφία στην Ελλάδα, σε τέσσερις τόμους (Θεσσαλονίκη 1987-1997: 1987 (Α-Ι),
σ.  511, 1992 (Κ-Παπ),  σ.  696, 1992 (Παπάς-Σ),  σ.  280, 1997 (Τ-Ψ) ),  στο οποίο
περιέχονται σε περιλήψεις περίπου 100 λέξεων 2560 άρθρα και αυτοτελή έργα17 2042
ελλήνων  και  ξένων  συγγραφέων  που  έχουν  ασχοληθεί  με  διάφορα  ενδιαφέροντα
θέματα  και  παιδαγωγικά  προβλήματα  που  αφορούν  όλες  τις  εκφάνσεις  της

9 Η «εξαίρετος  φύσις» -οι  άριστοι  από τους  νέους-  και  ο  Πλάτων,  Αθήνα  1964,  σ.  16.  Η μελέτη
δημοσιεύτηκε βελτιωμένη στα αγγλικά το 1974 «Gifted Youth and Plato», περ. Διοτίμα, σ. 93-115. 
10 Η έκταση και το βάθος της αγωγής, Θεσσαλονίκη, 1967, σ. 59
11 Η έκταση και το βάθος της αγωγής, Θεσσαλονίκη, σ. 59. Το πανεπιστημιακό σύγγραμμα (Φιλοσοφία
της  Αγωγής),  με  αλλαγμένο  τον  τίτλο  σε  Η  έκταση  και  το βάθος  της  Αγωγής  θα  κάνει  πολλές
επανεκδόσεις (1985, 1986, 1987, 1991). 
12 Αγωγή  και  αυτοεκπαίδευσις:  Φιλοσοφία  και  Αγωγή.  Λόγος  πανηγυρικός  εκφωνηθείς  κατά  τον
εορτασμόν του Διεθνούς Έτους Παιδείας υπό Ανδρέα Μιχαηλίδου-Νουάρου, τακτικού καθηγητού της
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής, Θεσσαλονίκη 1971.
13 Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος, Εισαγωγικά κείμενα , Θεσσαλονίκη 1982. Στο εξώφυλλο πάνω δεξιά
«Πανεπιστημιακά μαθήματα». Η παράθεση του περιεχομένου στις σ. Ι-ΙV. 
14 «Ένα  παραμύθι:  γενικά προβλήματα και  ειδικότερες  παιδαγωγικές  απόψεις» 1983  Επιστημονική
Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. ΚΑ′, 1983, σ. 305-362.
15 «Τα ιδανικά του Αλέξανδρου Δελμούζου»,  Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. ΙΖ′, 1978, 217-235.
16 «Ο Αλέξανδρος Δελμούζος ως άνθρωπος και ως πνευματική παρουσία», Νέα Εστία, τόμ. ΞΔ′, τεύχ.
1501, 15 Ιανουαρίου 1990, σ. 90-97)
17 Πανεπιστημικά συγγράμματα,  πραγματείες,  μονογραφίες,  μελέτες,  παιδαγωγικά άρθρα, γενικές ή
ειδικές παιδαγωγικές και ψυχολιγικές έρευνες, διδακτορικές διατριβές, κ. ά. 
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Παιδαγωγικής σε όλους τους χώρους της Εκπαίδευσης, σε 1800 περίπου σελίδες και
καλύπτει την περίοδο από το 1830 έως το 1995. Είναι αποτέλεσμα της εργασίας δύο
ομάδων ερευνητών,  που εργάστηκαν στη Θεσσαλονίκη  και  στην Αθήνα,  υπό την
καθοδήγησή.18 

Προβλήματα της Εκπαίδευσης και Αγωγή ειδικών κατηγοριών
   
Η πρώτη του δημοσίευση είναι η διατριβή του στα αγγλικά που αφορά την ελληνική
εκπαιδευτική πραγματικότητα:  Current problems of Secondary Education in Greece
(1952),  από την εφαρμογή του βαυαρικού συστήματος έως το 1952.19

Στο έργο του Προβλήματα αγωγής και διδασκαλίας (β′ έκδοση 1977, 1982) ασχολείται
με: τα προβλήματα της κακής προσαρμογής στη ζωή του σχολείου, τις θεωρητικές
απόψεις για τη μέθοδο της αμοιβής και της τιμωρίας,  τους παιδαγωγικούς κανόνες
διδασκαλίας και τις ανάγκες και ψυχικές αντιδράσεις του εφήβου.20

Το έργο του  Το εξαιρετικό  παιδί:  συμβολή  εις  την  μελέτη  των παιδιών ανώτατης
ευφυΐας, 1964 (1971) επανακυκλοφορεί με τον τίτλο Ο ευφυής μαθητής: συμβολή στη
μελέτη των μαθητών μέσης-ανώτερης και ανώτατης ευφυΐας (1973, 1976, 1981).21

Σ’  αυτήν  την  κατηγορία  εντάσσεται  και  η  πραγματεία  του  «Ο  επαγγελματικός
προσανατολισμός-  Κεντρικό  πρόβλημα  της  Παιδείας  μας»  (1966),  στην  οποία
επισημαίνει τον ρόλο του ελληνικού σχολείου για να βοηθήσει τον έφηβο να κάνει
σωστές επιλογές,22 και η μελέτη του «Κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευτικών»,
(1984) στην οποία τονίζει το  καθήκον της πολιτείας απέναντι στους εκπαιδευτικούς,
γιατί από αυτούς εξαρτάται η ποιότητα της εργασίας στο σχολείο, και εξετάζει το
πρόβλημα της επιλογής τους με τη μέθοδο της συνέντευξης.23 

Στο  άρθρο  του  «Το  εκπαιδευτικό  μας  πρόβλημα  σήμερα»  (1989),  επικρίνει  την
αδιαφορία  της  ελληνικής  εκπαίδευσης  στην  προώθηση  κοινωνικών  αλλαγών,  με
αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται  μακροχρόνιες ανάγκες του ελληνικού λαού.24  

Ασχολήθηκε επίσης με κοινωνικά προβλήματα  και θέματα αξιών στις μελέτες του,
στα αγγλικά,  «Values and Archetypes in Contemporary Greece», 1973,25  «Causes of
War in Plato», 1975.26 

Τα ενδιαφέροντά του ήταν ευρύτατα. Το ενδιαφέρον του για το θέατρο φανερώνεται
σε  παραπομπές  που  κάνει  σε  έργα  κλασικών  θεατρικών  συγγραφέων.  Έγραψε,

18 Παιδαγωγική  επιστήμη  και  έρευνα.  Ειδική  παιδαγωγική  βιβλιογραφία  στην  Ελλάδα  1830-1980 ,
Θεσσαλονίκη 1987, σ. 7.
19 Current problems of Secondary Education in Greece, Πανεπιστήμιο Indiana, 1952, σ. 335. 
20 Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος, Προβλήματα αγωγής και διδασκαλίας, Θεσσαλονίκη 1977. 
21 Ανδρέας  Μιχαηλίδης-Νουάρος,  Ο  ευφυής  μαθητής.  Συμβολή  στη  μελέτη  των  μαθητών  μέσης-
ανώτερης  και  ανώτατης  ευφυίας,  Θεσσαλονίκη  1981,  σ.  6.  Διεξοδικότερη  παρουσίαση  του
περιεχομένου του βιβλίου στις σ. 7-9.
22 Ανάτυπο  από  τα  Χρονικά  του  Πειραματικού  Σχολείου  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, τόμ. Κ′, τεύχ. 79-80, 1966.
23 «Κριτήρια  για  την  επιλογή  των  εκπαιδευτικών»,  Επιστημονική  Επετηρίδα  Φιλοσοφικής  Σχολής
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. ΚΒ′, 1984, σ. 359-375.
24 «Το εκπαιδευτικό μας πρόβλημα σήμερα», εφημ. Μακεδονία, 23 Ιουλίου 1989.
25 «Values and Archetypes in Contemporary Greece», περ. Διοτίμα, 1973, σ. 169-195.
26 «Causes of War in Plato», περ. Διοτίμα, 1975, σ. 61-65.
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μάλιστα, και ένα ιστορικό θεατρικό έργο,  Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης: ιστορικό
θεατρικό έργο, 1996. 

Στην τέχνη του θεάτρου καταφεύγει για να καταθέσει και τον φιλοσοφικό στοχασμό
του σε δύο μελέτες, στα αγγλικά,  «Philosophy in art:  the problem of God I Eugene
O’  Neill’s play Emperor Jones»,27 1978,  και  «Philosophy in art:  Desire under the
Elm’s»,28 1982, στις οποίες εξετάζει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τη μοναξιά
των γηρατειών και τον φόβο της τιμωρίας και του θανάτου. 

Έγραψε, επίσης, ένα παραμύθι,  Το ευγενικό βασιλόπουλο, Θεσσαλονίκη (1989), ενώ
από  τα  τελευταία  έργα  του  που  αποδεικνύουν  την  ευρυμάθειά  του  είναι  τα
Καρπαθιακά δημοτικά άσματα, 2001.

Σημαντικό  τμήμα  της  παιδαγωγικής  του  δράσης  καταλαμβάνει  η  εποπτεία  του
Πειραματικού  Σχολείου  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  -υπήρξε  άλλωστε  ο
μακροβιότερος  στην  ιστορία  του  σχολείου  επόπτης  (1966-1989).  Στην  εποπτεία
περιλαμβάνονταν  οι  παιδαγωγικές  συνεδριάσεις  που  απευθύνονταν  στον  ενιαίο
σύλλογο  διδασκόντων  του  σχολείου  και  η  διοργάνωση  και  παρακολούθηση  των
υποδειγματικών  διδασκαλιών  οι  οποίες  ήταν  υποχρεωτικές  για  τους  φοιτητές  της
Φιλοσοφικής Σχολής, οι συνεδριάσεις με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και με
τα προεδρεία των Μαθητικών συμβουλίων.
  Στα  Βιβλία  παιδαγωγικών  Συνεδριών  του  Σχολείου  είναι  καταγεγραμμένες  35
τουλάχιστον παιδαγωγικές συνεδριάσεις  με εισηγητή τον Νουάρο, με διαφορετικά
στην συντριπτική τους πλειοψηφία θέματα.
 (1) «Η έννοια της δημιουργικής πειθαρχίας στο σύγχρονο σχολείο»: επικέντρωσε την
προσοχή του στη διορθωτική ή εποικοδομητική τιμωρία και τόνισε τη σημασία της
ενθάρρυνσης, του επαίνου και της ηθικής αμοιβής (21-11-1966).29 Η συζήτηση πάνω
στην εισήγησή του προαναγγέλθηκε για την επόμενη συνεδρίαση στις 9-12/-966 και
έγινε με καθ’ όλα οργανωμένο τρόπο, πάνω σε εννέα θέσεις30 που αποτελούσαν την
27  «Philosophy in art:  the problem of God I Eugene O’  Neill’s play Emperor Jones»,  περ.  Διοτίμα,
τεύχ. 6 (Αθήνα 1978) 71-82
28 «Philosophy in art: Desire under the Elm’s», περ. Διοτίμα, τόμ. 10, 1982, σ. 92-102.
29 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, ό. π., πράξη 3η, σ. 10-14.
30«1. Η αυστηρή πειθαρχία, αν επιβάλλεται διοικητικώς μέσα στην κατάλληλα σχολική ατμόσφαιρα,
δεν  θα  βλάψη  τα  παιδιά  που  φοιτούν  στο  σχολείο.  2.  Η  τιμωρία  είναι  δυνατόν  να  βλάψη  την
προσωπικότητα του παιδιού όταν δεν έχη κάποια λογική σχέση με την αταξία που έκανε το παιδί. Το
ίδιο συμβαίνει και όταν δεν υπάρχει συμπάθεια και κατανόηση του καθηγητή προς το παιδί- που είναι
πάντοτε, δεν πρέπει να το ξεχνούμε- ένα ανώριμο πλάσμα. 3. Η ψυχική επαφή ανάμεσα στον μαθητή
και τον καθηγητή που είναι ο αρμόδιος ή που είναι ανάγκη να επιβάλη μια τιμωρία, καθορίζει το πώς
θα αντιδράση το παιδί στην τιμωρία αυτή. 4. Όταν ο εθνικός πολιτισμός ενός λαού έχη υψηλά ιδανικά
και το σύνολο του έθνους πιστεύη ότι επιβάλλεταιη προσαρμογή της νέας γενεάς σ’ αυτά τα ιδανιά,
τότε τα παιδιά τείνουν να αποδέχωνται την πειθαρχία, πολύ πιο εύκολα,  παρά αν τα ιδανικά αυτά
απουσιάζουν. 5. Η τιμωρία που είναι δίκαιη αντιμετωπίζεται με ευμένεια από τα παιδιά. 6. Τα παιδιά
αντιδρούν ψυχολογικά, σύμφωνα με το τι ακριβώς περιμένουμε από αυτά. […]. 7. Δεν είναι εύκολο
πράγμα να αλλάξη κανείς  συνήθειες  που έχουν ριζώσει  από μια  κακή  παράδοση  –όσο και  να  το
επιθυμή.  Υπάρχουν  εξωσχολικοί  παράγοντες  που  δυσκολεύουν  την  προσπάθεια  του  σχολείου  να
εμπεδώσει  την  πειθαρχία  μέσα  στον  εσωτερικό  κόσμο  του  παιδιού.  8.  Τα  ίδια  τα  πράγματα
δυσκολεύουν πολλές φορές την εφαρμογή των ιδεών που θα ήσαν, κάτω από άλλες συνθήκες, πολύ
λογικές. 9. Πάνω από όλα χρειάζεται να υπάρχη σεβασμός για την προσωπικότητα κάθε παιδιού και
αγάπη στο παιδί. Μετά πρέπει να λείψουν οι υπερβολικά σχολαστικοί και λεπτομερειακοί κανόνες,
που δεν έχουν καμιά σχέση με την αληθινή ζωή. Αφού γίνουν αυτά, τότε η αληθινή μόρφωση και η
μετάδοση γνώσεων μέσα στο σχολείο, όπως και η εσωτερική ζωή του σχολείου, μπορεί να φτάσουν σ’
ένα επιθυμητό επίπεδο, μέσα στα πλαίσια ενός συστήματος ‘‘εξωτερικής πειθαρχίας’’, που θα έχη τις
βάσεις του στη δημιουργική εσωτερική πειθαρχία κάθε μαθητή». Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, ό.
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αφετηρία  της  συζήτησης  και  μοιράστηκαν  πολυγραφημένες  σε  όλους  τους
εκπαιδευτικούς. 
(2) «Τι είναι η εκπαίδευσις και πώς πρέπει να γίνη» (14-3-1968):31 Καθόρισε τους
συντελεστές  που  ερμηνεύουν  το  φαινόμενο  της  παιδείας  (οικογένεια,  σχολείο,
επαγγελματική  ζωή  του  ατόμου,  πολιτεία  και  εκκλησία),  καταλήγοντας  στο
συμπέρασμα  ότι  «τα  φυσικά  στάδια  της  εξελίξεως  του  ατόμου  δύνανται  να
συμπυκνωθούν εις […]  τρεις λέξεις: υπακοή, εξέλιξις, προσφορά».32

 (3) «Οι  διάφορες  μορφές  της  αγωγής33 και  οι  τύποι  των  εκπαιδευτικών»(21-3-
1968).34   
 (4) «Η αγωγή εις την ευρείαν και στενήν έννοιάν της» (4-4-1968): υποστήριξε ότι η
διδασκαλία είναι πνευματική δημιουργία, επιστήμη, ενώ η εκπαίδευση είναι κυρίως
τέχνη, «αλλά αφ’ ης στιγμής θεμελιούται επί παγκοσμίως αποδεκτών αρχών γίνεται
και επιστήμη».35 
 (5) Ανάλυση των δύο σημείων της αγωγής που είχαν οριστεί κατά την προηγούμενη
συνεδρίαση, Ι. την εκπαιδευτική πράξη μέσα στο σχολείο, με έμφαση στην εσωτερική
πειθαρχία  και  τον  αυτοέλεγχο, και  ΙΙ  τη  φιλοσοφία  της  αγωγής, με  έμφαση  στη
συμβολή της χριστιανικής ηθικής (αυτεξούσιο) και της πλατωνικής ιδέας του αγαθού
(23-5-1968).36 
 (6) «Γενική εισαγωγική εισήγησις επί του θέματος της εφηβικής ηλικίας». Τονίστηκε
η προσοχή με  την  οποία  πρέπει  να προσφέρεται  βοήθεια  στον έφηβο,  «χωρίς  να
θίγεται το εγώ του, ο οποίος επί πλέον δεν αποδέχεται τας ετοίμους λύσεις» (6-  6-
1969).37

(7) «Το περιβάλλον και οι φίλοι του εφήβου» (16-2-1970).38 
(8) «Τα ενδιαφέροντα  του  εφήβου»  (16-3-1970).  Υποστήριξε:  «Όταν ο  διδάσκων
γνωρίζη ποία τα ενδιαφέροντα ενός εκάστου μαθητού, θα έχη ένα κλειδί, το οποίον
θα χρησιμοποιή διά να κρατή ενεργόν το ενδιαφέρον αυτού. Το δεύτερον κλειδί είναι
να παρέχη ο διδάσκων την δυνατότητα εις τους μαθητάς να προβάλουν την αξίαν
των, την ιδιαιτέραν ικανότητά των. Αναγκαία δε είναι η αμοιβή και ο έπαινος. Κατά
τρίτον λόγον ο παιδαγωγός πρέπει να τονίση την αξίαν της εργασίας. […] Η εργασία
είναι σπουδαία άσκησις επιτυχίας. […] Αξίζω, διότι εργάζομαι.»39

 (9) «Αρχές γενικής παιδαγωγικής περί ‘‘δημιουργίας ευνοϊκού κύκλου’’  διά τους
μαθητάς (Thorrndike) και επιτυχία-αποτυχία (Kurt Hahn)» (3-5-1971). 40 

π., πράξη 4η, σ. 14-16.    
31 Ας σημειωθεί  ότι μετά τα σχολικό έτος 1966-67 γράφονται οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις των ετών
1970-71. Μετά από αυτές, στη σ. 39 του Πρακτικού υπάρχει η εξής «σημείωσις»: « Αι ακολουθούσαι
πράξεις παιδαγωγικών συνεδριών του συλλόγου μη καταχωρισθείσαι διά λόγους τεχνικούς κατά την
χρονολογικήν σειράν των καταχωρίζονται ενταύθα εκ των υστέρων ως έπονται».  Ας σημειωθεί ότι
καταγράφονται σε συνεχή αρίθμηση από «Πράξις 1η», 14-3-1968,   έως «Πράξις 7η», 16-3-1970. 
32 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 1η, 14ην Μαρτίου 1968, σ. 39-41.
33 Το αθηναϊκό ή ιωνικό ιδεώδες, το σπαρτιατικό ιδεώδες και το πλατωνικό ιδεώδες της αγωγής.
34 «Ο τύπος του μειλίχιου εκπαιδευτικού», ο δεύτερος, που «έχει προκαθορισμένας ιδέας διά το τι είναι
ορθόν  και  τι  όχι»  και  ο  τρίτος  «είναι  ο  ιδεώδης,  είναι  δε  σπανιώτερος».  Βιβλίον  Παιδαγωγικών
Συνεδριών, Πράξις 2α, 21ην Μαρτίου 1968, σ. 41-42.
35 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 3η, 4η Απριλίου 1968, σ. 43-44.
36 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 4η, 23ην Μαϊου 1968, σ. 45-46.
37 Στη συνέχεια εξέτασε εννέα σημεία υπό τα οποία εμφανίζεται το πρόβλημα του εφήβου: «1) Γενική
συναισθηματική  ωριμότης,  2)  προσωπικός  συναισθηματικός  κόσμος,  3)  κοινωνική  ωριμότης,  4)
σχέσεις  εφήβου  και  εφηβικής  ομάδος,  5)  ενδοοικογενειακαί  σχέσεις,  6)  πνευματική  ωριμότης,  7)
εκλογή επαγγέλματος, 8) ελεύθεραι ώραι, 9) φιλοσοφία της ζωής και εικών του εγώ».

Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 5η, 6η Ιουνίου 1969, σ. 46-48. 
38 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 6η, 16η Φεβρουαρίου 1970, σ. 49- 51.
39 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 7η, 16η Μαρτίου 1970, σ. 51- 52. 
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(10) «Προληπτική καταστολή», ώστε να προληφθή η κακή προσαρμογή του εφήβου
στο περιβάλλον (24-5-1971).41

(11) «Η ευφυΐα  και η αξιοποίηση του πνευματικού δυναμικού του παιδιού» (8-6-
1971). Κύριο σημείο της εισήγησής του είναι η επισήμανση της βοήθειας που μπορεί
να παράσχει το σχολείο ώστε ο έφηβος «να σχηματίση ευνοϊκή εικόνα για τον εαυτό
του,  για  να  καταβάλει  […]  προσπάθειες  για  την  πρόοδό  του»,  ενώ  ανασχετικά
λειτουργούν η έλλειψη σεβασμού στην προσωπικότητά του,  η  κακή συμπεριφορά
απέναντί  του και  η σκληρή τιμωρία.  Ολοκλήρωσε την εισήγησή του με  αναφορά
στους νόμους της μάθησης (ένα κίνητρο,  η επανάληψη, η επιτυχία οδηγεί  σε νέα
επιτυχία).42

Σε επόμενη συνεδρίαση (30-8-1971) υπέδειξε  την ανάγκη να γίνουν  (12) γραπτές
δοκιμασίες, δύο ανά δεκαπενθήμερο, […], για τους μαθητές του γυμνασίου υπό την
εποπτεία του διευθυντή, οι οποίες δεν θα αποσκοπούν στη βαθμολογία των μαθητών
αλλά  στη  διάγνωση  των  αδυναμιών  και  δυνατοτήτων  τους  και  στη  διαπίστωση
«ιδιαιτέρων τυχόν ικανοτήτων και κλίσεων ενός εκάστου». Μετά παρέλευση εύλογου
χρόνου,  θα  ακολουθήσουν  και  άλλες  για  να  επιβεβαιωθούν  και  διορθωθούν  τα
συμπεράσματα,  ώστε  να  είναι  γονιμότερη  η  συνεργασία  διδασκόντων-
διδασκομένων.43 
(13) «Σκοποί του σύγχρονου σχολείου [κατά τον παιδαγωγόν και φιλόσοφον  John
Dewey]»44 (5-6-1972):  υπογράμμισε  τη  διαφορά  μεταξύ  πνευματικής  και
χρονολογικής ηλικίας των μαθητών.45  
(14) «Η  εφηβική  ηλικία  και  τα  προβλήματά  της» (19-6-1972):  υπενθύμισε  ότι
καθήκον του εκπαιδευτικού δεν είναι να διαμορφώσει εξ υπαρχής τον έφηβο, αλλά να
σέβεται την προσωπικότητά του, να βρίσκει τα τρωτά σημεία του και να προσπαθεί
να τα θεραπεύσει.46 
 (15) «Το πρόβλημα της συμπεριφοράς των ατάκτων, των κακώς προσηρμοσμένων ή
νοσηρών  μαθητών»  (9-10-1972), 47 στο  οποίο  θα  επανέλθει  σε  ακόμη  τρεις
παιδαγωγικές  συνεδριάσεις:  «Η  αγωγή  των  δυσπροσάρμοστων  μαθητών»  (11-11-
1981),48 «Δυσπροσάρμοστοι  μαθητές  και  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  από  το
σχολείο», (23-2-1987).49 «Τα άτακτα και δυσπροσάρμοστα παιδιά στο σχολείο» (20-
3-1989):50 ανέφερε την υποχρέωση του εκπαιδευτικού να αντιμετωπίζει με σεβασμό
την ατομικότητα του παιδιού, για να μπορέσει να δει σε βάθος την προσωπικότητά
του,  και  τόνισε  την  ειδική  φροντίδα,  προσοχή  και  μεταχείριση  που  χρήζουν  οι
μαθητές  αυτοί,  όπως  και  τη  σημασία  που  έχει  για  τον  έφηβο  η  επιτυχία  και  η
αναγνώρισή του από το σχολείο.

40 Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις απόψεις του Αμερικανού ψυχολόγου Thorndike «περί δημιουργίας
‘‘ευνοϊκού  κύκλου’’  διά  τους  μαθητάς  και  στις  θέσεις  του  ψυχολόγου  Kurt Hahn για  το  θέμα
«επιτυχία-αποτυχία», τονίζοντας ότι οι έπαινοι και οι παρατηρήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα των μαθητών. Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 2α, 3η Μαϊου 1971, σ. 34-36.
41 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 3η, 24η Μαίου 1971, σ. 36-37.
42 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 4η, 8η Ιουνίου 1971, σ. 38-39.
43 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 1η, 30η Αυγούστου 1971, σ. 53-54.
44Μετάδοσις  γνώσεων,  επηρεασμός  του  εφήβου,  ώστε  να  γίνει  κοινωνικός,  και  συναισθηματική
ωρίμανση του εφήβου. 
45 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 2α, 5η Ιουνίου 1972, σ. 54-56. 
46 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 3η, 19η Ιουνίου 1972, σ. 56-58.
47 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 1η, 9η Οκτωβρίου 1972, σ. 58-62.
48Ετήσια  Έκθεση Λειτουργίας του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το
σχολικό έτος 1981-83, σ. 8.
49 Πράξη 1η, 23 Φεβρουαρίου 1987, σ. 44- 46.
50 Πράξη 4η, 20 Μαρτίου 1989, σ. 59-63.
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 (16) «Ανάγκαι και ψυχικαί αντιδράσεις του εφήβου»: μίλησε για τους μηχανισμούς
προσαρμογής που χρησιμοποιεί ο έφηβος, όταν δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες του,
τους οποίους οφείλει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός (6-11-1972),51 και στην επόμενη
παιδαγωγική συνεδρίαση ασχολήθηκε με τον πρώτο μηχανισμό (17) «Το φαινόμενο
της  επιθετικότητας  των  εφήβων» (11-12-1972),  διευκρινίζοντας  ότι  ο  έφηβος  με
επιθετική  προσωπικότητα  είναι  απολύτως  φυσιολογικός,  αλλά  παρερμηνεύει  την
πραγματικότητα.52 
Ο επόμενος  μηχανισμός  που  έγινε  αντικείμενο  διαπραγμάτευσης  από  τον  επόπτη
είναι (18) «Η αναπλήρωσις» (19-1-1973). Η διευκρίνιση της σημασίας της γίνεται με
τον  ακόλουθο  τρόπο:  Ο  μαθητής  θέλει  να  διακριθεί  σε  κάτι.  Επομένως  ο
εκπαιδευτικός πρέπει να τον βοηθήσει να ανακαλύψει τα δυνατά σημεία του και να
τον  πείσει  να  διακριθεί  στον  τομέα  στον  οποίο  υπερέχει.  Εφόσον  το  άτομο
διακρίνεται σε ένα τομέα, αναπληρώνει ουσιαστικά το αίσθημα της αδυναμίας ή την
καταπίεση και  απογοήτευση εξαιτίας  της  αποτυχίας  του  κάπου αλλού.  Εάν λάβει
υπόψη του  ο  εκπαιδευτικός  αυτήν  τη  φιλοσοφία,  τότε  αναγνωρίζει  την  αξία  που
έχουν  όλοι  οι  μαθητές  του  και  οφείλει  να τους  δώσει  μία αντικειμενική  κατά το
δυνατόν άποψη των ικανοτήτων τους.53 Στο θέμα αυτό θα επανέλθει άλλες δύο φορές:
(26) «Το  φαινόμενον  της  αναπλήρωσης»  (28-5-1982),54 (29)  «Το  φαινόμενο  της
αναπλήρωσης» (27-4-1987).55

(19) Τον  Μάιο  του  1974  (24-5-1974) ο  επόπτης  ανακοίνωσε  στον  σύλλογο
διδασκόντων ότι θα ακολουθήσει μία σειρά παιδαγωγικών συνεδριάσεων  στις οποίες
θα παρακολουθήσουν σε μαγνητοταινία μαθήματα με θέμα «Οι μαθηταί ανωτέρας
και  ανωτάτης  ευφυΐας  και  τα  προβλήματά  των»,  που  έγιναν  στους  πρωτοετείς
φοιτητές  της  Φυσικομαθηματικής  Σχολής,  με  σκοπό  τη  συζήτηση.  H συζήτηση
ξεκίνησε από τη βάση ότι όλα τα παιδιά είναι εξελίξιμα, σύμφωνα με την έννοια και
τη σημασία της Αγωγής, και προέταξε την πίστη στην ικανότητα των μαθητών και
στο χρέος  των εκπαιδευτικών να τους  βοηθήσουν και  να τους  ενθαρρύνουν.56 Το
θέμα συνεχίζει να απασχολεί και την επόμενη παιδαγωγική συνεδρίαση.57 
Στο θέμα θα επανέλθει (22)«Μερικές ενδείξεις για την παρουσία μαθητών με ταλέντα
ή  ανώτερες  πνευματικές  ικανότητες  μέσα  στη  σχολική  τάξη,  σύμφωνα  με  τα
τελευταία πορίσματα της Παιδαγωγικής επιστήμης» (5-11-1979).58

(20) «Αι  ελεύθεραι  δράσεις  των  μαθητών»  (7-6-1974).  Η  διαπίστωση  της
μονόπλευρης  αγωγής  που  παρέχεται  από  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  στο  οποίο
σημασία δίνεται στη θεωρητική μόρφωση, ενώ υποτιμάται η πράξη και η τεχνική τον

51 Επιθετικότητα, αναπλήρωση, ταύτιση, λογικοφανής δικαιολογία, προβολή, μηχανισμός καλύψεως
των πραγματικών κινήτρων, εγωκεντρισμός, αρνητική στάση, μηχανισμός ψυχικής φυγής και η φυγή
με τη βοήθεια της σωματικής και ψυχικής αδιαθεσίας. Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 2α, 6η

Νοεμβρίου 1972, σ. 63-67.
52 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 3η, 11ην Δεκεμβρίου 1972, σ. 68-73.
53 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 4η, 19η Ιανουαρίου 1973, σ. 73-79.
54 Τα  πρακτικά  της  παιδαγωγικής  αυτής  συνεδρίασης  δεν  καταγράφονται  στο  Βιβλίο  Πράξεων
ΠαιδαγωγικώνΣυνεδτιώνν αλλά στο  Βιβλίο Πράξεων από 17-4-1978 έως 14-9-1988, Πράξις 18η (29
Μαρτίου 1982).
55 Πράξη 2η, 23 Φεβρουαρίου 1987, σ. 46- 47.
56 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 1η, 24 Μαίου 1974, σ. 80-83. 
57 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξις 2α, 31 Μαίου 1974, σ. 84-86. Κέντρο της η εισήγηση του
επόπτη έχει την εξέλιξη του μαθητή και τις προϋποθέσεις της.
58 Τα  πρακτικά  της  παιδαγωγικής  αυτής  συνεδρίασης  δεν  καταγράφονται  στο  Βιβλίο  Πράξεων
Παιδαγωγικών Συνεδριών αλλά  στο  Βιβλίο  Πράξεων  από  17-4-1978 έως  14-9-1988,  Πράξις  6η (5
Νοεμβρίου 1979). Ο επόπτης παρίσταται σε μία ακόμη συνεδρίαση με θέματα: Α. Διαταξικοί Όμιλοι,
Β. Διαγωγή μαθητών, Γ. Επίδοση μαθητών, Δ. Χριστουγεννιάτικη γιορτή (Πράξη 9η, 8-12-1979, ό.π.).
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οδήγησε  να  προτείνει  την  επέκταση  των  τομέων  δραστηριότητας  του  σχολείου
(θεάτρου, γυμναστικής, μουσικής, εκθέσεων).59 
 (21) «Υπενθύμιση μιας βασικής παιδαγωγικής αρχής» (8-9-1978),60  της αρχής που
αναφέρεται στη σκοπιμότητα της αποτυχίας του μαθητή σε κάποιο μάθημα, με στόχο
ο  μαθητής  να  αποκτά  τον  απαιτούμενο  σεβασμό  απέναντι  σε  μαθήματα  και
καθηγητές,  να  διαμορφώνει  ισορροπημένη  ψυχολογία  και  να  έχει  τη  δύναμη  να
αντέχει τις δυσκολίες και τις αποτυχίες της ζωής.61

 (23) «Ο αρνητισμός στην παιδική και, κυρίως, στην εφηβική ηλικία» (13-10-1980). 
 (24) «Κίνητρα:  ο ρόλος και η σημασία τους στη διαδικασία της μάθησης» (6-4-
1981).62   
(27) «Ενημέρωση διδασκόντων για το εκπαιδευτικό σύστημα της Νορβηγίας» (3-2-
1986).  Αφορούσε  τα  συμπεράσματα  στα  οποία  κατέληξε  ο  επόπτης  κατά  το
πρόσφατο ταξίδι του εκεί στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγών. 
(30) «Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φιλοσοφία της Αγωγής» (10-11-1988) Δημιουργία
προσωπικής  φιλοσοφίας  της  Αγωγής  στον  εσωτερικό  κόσμο  κάθε  εκπαιδευτικού,
Επιμόρφωση  και  διαφώτιση  γονέων  στα  παιδαγωγικά  προβλήματα  της  ορθής
ανατροφής των παιδιών τους.63

 (31) «Γενικά  εκπαιδευτικά  προβλήματα» (20-2-1989).  Η  αναπτυξη  του  θέματος
εστιάστηκε  στην  άκριτη  και  ανεπεξέργαστη  αποδοχή  ξένων  πρακτικών  και  την
απόρριψη της ελληνικής παράδοσης, που θα έπρεπε να αποτελεί την πρώτη ύλη κάθε
αλλαγής.64

 (32) «Η παιδική ψυχή και το παραμύθι» (27-2-1989). Σύμφωνα με τις μελέτες του,
το παραμύθι δεν αποτελεί μόνο φυγή από την πραγματικότητα, αλλά δημιουργεί έναν
χωριστό κόσμο όπου βρίσκουν ικανοποίηση πολλές ψυχικές ανάγκες του παιδιού.65 

Η  επιμονή  με  την  οποία  επανέρχεται  ο  Νουάρος  στο  θέμα  των  μαθητών  με
αποκλίνουσα συμπεριφορά, σε σχέση με το επιστημονικό του ενδιαφέρον που είναι ο
ευφυής μαθητής, μπορεί να ερμηνευτεί με αναφορά στις βασικές παιδαγωγικές αρχές
του  που  είναι,  πρώτον,  ο  σεβασμός  στην  προσωπικότητα  του  παιδιού  και  στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ακόμη και όταν αποκλίνει από τα αποδεκτά κριτήρια,
δεύτερον,  η πίστη στην αποτελεσματικότητα της αποστολής του εκπαιδευτικού,  ο
οποίος, εάν προσεγγίσει με αγάπη το παιδί, μπορεί να απελευθερώσει τα ταλέντα και
τις ικανότητές του, αλλά και να «διορθώσει» την αποκλίνουσα συμπεριφορά του. Ο
εκπαιδευτικός  σ’  ένα  σύγχρονο  δημοκρατικό  σχολείο  πρέπει  να  καταπολεμά  την
ομοιομορφία  και  την  ισοπέδωση,  αναπτύσσοντας  την  ξεχωριστή  προσωπικότητα
κάθε παιδιού. Και, τέλος, η αποδοχή της ελληνορθόδοξης παράδοσης ως της βάσης
πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί,  με τη συμβολή των σύγχρονων δεδομένων της
Παιδαγωγικής Επιστήμης, το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. 

59 Βιβλίον  Παιδαγωγικών  Συνεδριών,  Πράξις  3η,  7η Ιουνίου  1974,  σ.  87-90.  Μολονότι  ο  επόπτης
προτείνει να συνεχιστεί η συζήτηση σε μία άλλη μελλοντική συνεδρίαση και να ληφθούν αποφάσεις,
την παρούσα σχολική χρονιά αυτό δεν γίνεται.
60 Η συνεδρίαση έχει για θέματα: 1. Διαταξικοί Όμιλοι, 2. Διδασκαλία και παράσταση της τραγωδίας
«Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή, 3. Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ Π.Σ.Π.Θ. και άλλου σχολείου της
υπάιθρου και 4. Πολυήμερες εκδρομές (Βιβλίον Πράξεων. Από 1965 μέχρι 3-4-1978, Πράξις 17η, 17-2-
1978).  
61 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών. Από 8-9-1978 έως_, Πράξη 1η, 8 Σεπτεμβρίου 1978, σ. 2-3
62Τα  πρακτικά  της  παιδαγωγικής  αυτής  συνεδρίασης  δεν  καταγράφονται  στο  Βιβλίο  Πράξεων
Παιδαγωγικών Συνεδριών αλλά στο  Βιβλίο Πράξεων από 17-4-1978 έως 14-9-1988, Πράξις 15η (6
Απριλίου 1981).  
63 Πράξη 1η, 10 Οκτωβρίου 1988, σ. 49-50.
64 Πράξη 2η, 20 Φεβρουαρίου 1989, σ. 51-56.
65 Πράξη 3η, 27 Φεβρουαρίου 1989, σ. 56-59.
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