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 Περίληψη: Σκοπός της εργασίας μας ήταν να αναδείξουμε την προσωπικότητα και το
έργο  του  Γεράσιμου  Καψάλη  ο  οποίος,  αν  και  δεν  είχε  περαιτέρω  σπουδές  στο
εξωτερικό, αλλά με εφόδια την ευφυΐα του, τις γνώσεις του, την εργατικότητα, το ήθος
του, την προσήλωση στο καθήκον και το όραμα για την εκπαίδευση και την πατρίδα,
υπηρέτησε με ζήλο στις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως δάσκαλος, σχολάρχης, καθηγητής
φιλόλογος, γυμνασιάρχης ενώ κατά την τελευταία εικοσαετία της καριέρας του διετέλεσε
μέλος  του  Εκπαιδευτικού  Συμβουλίου  και  τρεις  φορές  πρόεδρός  του.  Συνέβαλε  με
προτάσεις  του  και  νομοσχέδια  στην  εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση  του  1913-1914  επί
υπουργού Ι.  Τσιριμώκου. Εφάρμοσε καινοτόμους για την εποχή τρόπους διδασκαλίας.
Πίστευε  στην  αυτενέργεια  του  μαθητή,  την  κινητήρια  δύναμη  της  εκπαιδευτικής
διαδικασίας.  Ιδιαίτερα  για  το  μάθημα  των  Νέων  Ελληνικών,  υποστήριζε  ότι  με  την
αυτενέργεια επιτυγχάνεται η αύξηση της κριτικής σκέψης, της φαντασίας, της μνήμης και
η  μεγιστοποίηση  της  γνώσης.  Ήταν  υποστηρικτής  της  δημοτικής  γλώσσας,  με
πρωτοποριακές προτάσεις προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

Λέξεις-κλειδιά: Καινοτόμος παιδαγωγός, δημοτικιστής, δίκαιος, αίσθηση χρέους.

1. Η επαγγελματική του πορεία. Ο ζήλος του για κάτι το ξεχωριστό
1.1. Από βοηθός Δάσκαλος, Σχολάρχης

Ο  Γεράσιμος  Καψάλης  γεννήθηκε  το  1872  στην  Καστάνια  Γυθείου
Λακωνίας. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και το Ελληνικό Σχολείο στο Γύθειο και
πήρε  το  απολυτήριο  από  το  Γυμνάσιο  Γυθείου  το  1889  (Καψάλης,  1982,  σ.  14·
Φτέρης,  1981,  σ.  73).  Στο  απολυτήριο  του  δημοτικού  σχολείου  υπήρχε  τιμητικό
διακριτικό  σημείωμα  του  διευθυντή  και  δασκάλου  του,  Λουκάκου,  στο  οποίο
αναφέροταν: «Εις τε τα γράμματα και την ηθικήν δεν έχει εφάμιλλον» (Καψάλης,
1982,  σ.  17·  Φραγκινέας,  1971,  σ.  327).  Λόγω  της  οικονομικής  ανέχειας  της
οικογένειάς  του  δεν  μπορούσε  να  σπουδάσει,  έτσι  αναγκάστηκε  να  εργαστεί  ως
βοηθός στο Ελληνικό Σχολείο του Μυστρά από 1889 μέχρι το 1890. Στο Ελληνικό
Σχολείο του Μυστρά, όπως ανέφερε ο ίδιος, μία από τις καινοτομίες που εφάρμοσε
ήταν η εξής: μία μέρα κάθε εβδομάδα, από τον Απρίλη και μετά, πραγματοποιούσε το
μάθημα  στην  ύπαιθρο.  «Το  μετέβαλα  το  κλεισμένο  μέσα  σε  τέσσερους  τοίχους
σχολείο, σε σχολείο υπαίθριο… και είχε καλά αποτελέσματα. Εκείνη την ημέρα και
περισσότερο  μελετημένα  ήταν  τα  παιδιά  και  εξυπνότερα  μου  εφαίνοντο…»
(Καψάλης, 1982, σ. 24). Έπειτα εργάστηκε στον Άγιο Νικόλαο Γυθείου (1890-1891)
και  στο  Γύθειο  (1891-1892).  Το  1895  γράφτηκε  στη  Φιλοσοφική  Σχολή  του

ISSN 1790-8574 1



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν ευχαριστημένος από το περιεχόμενο των μαθημάτων
του  Πανεπιστημίου.  Καθηγητές  είχε  τους  Πολίτη,  Χατζηδάκη  και  Καρολίδη,  η
διδασκαλία  των  οποίων  «δεν  εύφραινε  την  ψυχή  του»  (Καψάλης,  1982,  σ.  35).
Επιστρατεύτηκε  στον Ελληνοτουρκικό  Πόλεμο του  1897.  Πήρε το  πτυχίο  του με
βαθμό «καλώς» το 1899. Από τα πρώτα χρόνια υπηρεσίας του ο Γεράσιμος Καψάλης
διακρίθηκε για τη μόρφωσή του, τη διδακτική του ικανότητα και το ήθος του. Από το
1899 έως το 1904 υπηρέτησε ως σχολάρχης των δύο Ελληνικών Σχολείων Γυθείου.
Διακρινόταν για την αγάπη και αυστηρότητα προς τους μαθητές του, αλλά και για την
ικανότητά του για τη μετάδοση γνώσεων. Δημοσίευσε στην «Εθνική Αγωγή» του Γ.
Δροσίνη  τα  συγγραφικά  του  πρωτόλεια  «Αι  θεριναί  διακοπαί»,  «Η  νεοελληνική
λογοτεχνία  εν  τη  Μέση  Εκπαιδεύσει»  και  ο  «Αποχαιρετισμός  προς  μαθητάς  τον
Ιούνιον του 1903».

1.2. Καθηγητής και Γυμνασιάρχης
Το 1904 υπηρέτησε ως καθηγητής στο Γυμνάσιο Γυθείου και από το 1905 έως

το  1910  υπηρέτησε  στο  Γυμνάσιο  Σπάρτης.  Την  εποχή  που  υπηρετούσε  ως
καθηγητής  στη  Σπάρτη,  διορίστηκε  ως  άμισθος  επιμελητής  αρχαιοτήτων  στις
ανασκαφές  που  έκανε  η  Αγγλική  Αρχαιολογική  Σχολή.  Ο  Έφορος  Αρχαιοτήτων
Γεώργιος  Σωτηριάδης  είχε  αναφέρει  ότι  περιττεύει  ο  διορισμός  αρχαιολόγου  στη
Σπάρτη,  όσο  υπηρετεί  εκεί  ο  Γεράσιμος  Καψάλης.  (Καλαματιανός,  1972,  σ.  14·
Ατσαβές, 1972, σ. 116).

Στη  Σπάρτη  επιθεωρήθηκε  από  τον  τότε  Γενικό  Επιθεωρητή  Νικόλαο
Εξαρχόπουλο,  ο  οποίος  στην έκθεσή του ανέφερε:  «Ούτος  είναι  εις  των αρίστων
λειτουργών της εκπαιδεύσεως των εν τοις ημετέροις γυμνασίοις υπηρετούντων, δια
τας πολλάς αρετάς, ας συγκεντροί εν εαυτώ. Διακρίνεται δια την ευρείαν μόρφωσιν
αυτού και δια την ευσυνειδησίαν του, μεθ’ ης προπαρασκευάζει εκάστην διδασκαλίαν
του… Διδάσκει δε και κατά τρόπον μεθοδικότατον… Δια πάντα ταύτα λαμβάνω την
τιμήν  να  συστήσω  τούτον  τω  Σεβαστώ  Εποπτικώ  Συμβουλίω  ως  άξιον  πάσης
προστασίας  και  προτείνω  την  εν  καιρώ  τω  δέοντι  προαγωγήν  αυτού  εις
γυμνασιάρχην»  Έκθεσις  Ν.  Εξαρχόπουλου  αρ.  117/30-12-1908.  (Καλαματιανός,
1972,  σ.  12  ·  Μπουσουκέας,  1963).  Το  Εποπτικό  Συμβούλιο  το  αποτελούσαν
καθηγητές  των  καθηγητικών  σχολών  του  Πανεπιστημίου.  Από  τις  εκθέσεις  του
Γενικού Επιθεωρητή που διάβαζαν, ξεχώριζαν τους άριστους. 

Ύστερα  από  την  έκθεση  του  Εξαρχόπουλου,  ο  οποίος  αναγνώρισε  τις
ικανότητές του, το 1909 η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου, όρισε τον Καψάλη
μαζί  με  το  γυμνασιάρχη  Λορεντζάτο  και  τον  καθηγητή  Τραυλαντώνη  κριτές
σχολικών  βιβλίων  (Καψάλης,  1987,  σ.  21·  Βαγιακάκος,  1962,  σ.  272).  Υπήρξαν
τιμητικά  σχόλια  για  το  έργο  της  επιτροπής  κριτών  σχολικών  βιβλίων  από  τους
καθηγητές  του  Πανεπιστημίου.  Ακολούθησε  η  προαγωγή  του  στο  βαθμό  του
γυμνασιάρχη.
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Το 1910 προήχθη στο βαθμό του γυμνασιάρχη και υπηρέτησε στα Γυμνάσια
Λαμίας και Θήβας και  στη συνέχεια στο Β΄ Γυμνάσιο Αθηνών. Ως γυμνασιάρχης
Λαμίας είχε εφαρμόσει  την εξής καινοτομία:  όσοι μαθητές των ανώτερων τάξεων
ήθελαν,  κάθε  Κυριακή  και  μετά  την  εκκλησία,  μπορούσαν  να  μεταβούν  στο
Γυμνάσιο και να μελετήσουν «θέματα της εκλογής των» από έναν κατάλογο θεμάτων
που είχε ορίσει ο Καψάλης. 

 Ως  Γυμνασιάρχης  Λαμίας  κατηγορήθηκε  δόλια  από  συνάδελφό  του  πως
«χρησιμοποιούσε  στη  διδασκαλία  του  γλώσσα  που  δεν  ήταν  σύμφωνη  με  το
γλωσσικό αίσθημα» (Καλαματιανός, 1972, σ. 14). Ο ίδιος τότε ζήτησε τη μετάθεσή
του στη Θήβα ώστε να μπορέσει να επιμεληθεί αρχαιολογικών μελετών συνέπεια των
ανασκαφών που γίνονταν εκείνη την εποχή στη Θήβα. Έγινε υπηρεσιακή ανάκριση
και  η υπόθεση έφτασε στη Βουλή (Καλαματιανός,  1972, σ.  14).  Η συζήτηση της
υπόθεσης Καψάλη έγινε στη συνεδρία της 18ης Νοεμβρίου 1911.

 Στην  ομιλία  του  ο  Υπουργός  Παιδείας  Απόστολος  Αλεξανδρής  ανέφερε:
«οφείλω να γνωρίσω εις την Βουλήν ότι ο Γυμνασιάρχης Καψάλης είναι εις εκ των
αρίστων  λειτουργών,  είναι  καλός  επιστήμων  και  εντιμότατος  υπάλληλος.  Εκ  της
ανακρίσεως απεδείχθη ότι ο Γυμνασιάρχης Καψάλης ουδόλως μετέβαλε τους κανόνες
διδασκαλίας.  Το  αληθές  είναι  ότι  καταγινόμενος  εν  τη  λαογραφία,  ηθέλησε  να
συλλέξη παραμύθια τινά και δια τούτο παρεξηγήθη» (Καλαματιανός, 1972, σ. 14 ·
Εφημ. Συζητήσεων Βουλής αρ. 170/18-11-1911). 

Ο Ιωάννης Τσιριμώκος γνώρισε το Γεράσιμο Καψάλη και το έργο του, ως
πατέρας δύο παιδιών τα οποία φοιτούσαν στο σχολείο  που ήταν Γυμνασιάρχης  ο
Καψάλης. Ο Τσιριμώκος είχε ιδίαν αντίληψη για τις εκδηλώσεις του σχολείου και για
τα  συναισθήματα  αγάπης  και  ενθουσιασμού  που  έτρεφαν  οι  μαθητές  για  το
Γυμνασιάρχη τους και τίμησε τον Καψάλη με την προσωπική του φιλία.  Έτσι,  το
1912 όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανέθεσε στον Τσιριμώκο το Υπουργείο Παιδείας,
εκείνος κάλεσε τον Καψάλη ως συνεργάτη του (Καψάλης, 1987, σ. 24) στο επιτελείο
του  και  μαζί  με  τους  Βαχαβιόλο,  Γρατσιάτο  και  Μπουντώνα  προετοίμασαν  τα
εκπαιδευτικά νομοσχέδια. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονταν υπό την προεδρία
του  Τσιριμώκου  στο  ξενοδοχείο  «Αθήναι».  Ο  Καψάλης  επεξεργάστηκε  το
νομοσχέδιο «Περί διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως». Ο Καψάλης στα ενενήντα χρόνια
της ζωής του διηγούμενος στο Γεώργιο Καλαματιανό τις εμπειρίες του ανέφερε για
το καλοκαίρι του 1912 ότι ήταν το πιο κουραστικό της ζωής του, γιατί εκτός από τις
εργασίες  στο  γυμνάσιο  είχε  τις  συνεδριάσεις  της  επιτροπής  και  τις  εισιτήριες
εξετάσεις της Σχολής Ευελπίδων και του Αρσακείου στις οποίες είχε ορισθεί μέλος
(Καλαματιανός, 1972, σ. 15).

Το 1912 επιστρατεύθηκε και ως λοχίας πυροβολικού βρέθηκε στα Γιαννιτσά.
Ο  Καψάλης  εξέφρασε  την  επιθυμία  του  να  εργαστεί  σε  σχολεία  του  υπόδουλου
Ελληνισμού και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Ο Χατζηδάκης, τον συμβούλευσε να μην
δεχθεί, εάν πρώτα δεν αποσπασθεί στο Υπουργείο Παιδείας, με την αιτιολόγηση ότι
οι Τούρκοι ενδέχεται να τον απομακρύνουν ως μη Τούρκο και να χάσει τη θέση του.
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Ακόμα,  ο  Γεώργιος  Δροσίνης  που  ήταν  στο  Υπουργείο  Παιδείας  ανέφερε  στον
Καψάλη «ότι το Κράτος δεν είναι ιδανική πολιτεία» (Καψάλης, 1987, σ. 22) για να
κάνει τελικά αυτό που του είχε συστήσει ο Χατζηδάκης. 

Στο  μεσοδιάστημα  των  δύο  Βαλκανικών  Πολέμων,  του  ανέθεσαν  να
οργανώσει τα σχολεία της Μακεδονίας. Ακόμα και στα νηπιαγωγεία της Μακεδονίας
δε μάθαιναν ούτε λέξη ελληνική γιατί οι δασκάλες έβαζαν τους μαθητές να διαβάζουν
κείμενα της αττικής διαλέκτου ή της καθαρεύουσας (Τσουκαλάς, 1977, σ. 459). Τότε
διαπίστωσε τον κίνδυνο της σλαβικής διαλέκτου σε ορισμένες περιοχές και κατάλαβε
ότι μόνο η ζωντανή δημοτική γλώσσα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο,
ώστε να μην αλλοιωθεί η συνείδηση του λαού της Μακεδονίας (Καλαματιανός, 1972,
σ. 32).

Ο Τσιριμώκος πέτυχε να ψηφισθούν τα νομοσχέδια το 1914, ένα από τα οποία
προέβλεπε το θεσμό του μόνιμου εκπαιδευτικού συμβουλίου (Νόμος 240/16-4-1914).
Έτσι,  χάρη στην  εισήγηση  του  Καψάλη,  εκπαιδευτικοί  σύμβουλοι  διορίζονταν  οι
άριστοι Εκπαιδευτικοί που θα ενέπνεαν εμπιστοσύνη στους Εκπαιδευτικούς και θα
σταδιοδρομούσαν με κριτήρια την αξία τους και όχι την πολιτική τους υποστήριξη
(Καλαματιανός, 1972, σ. 16).

Στα έτη 1913-14 παρατηρήθηκε μία προσπάθεια για κοινωνική μεταρρύθμιση,
επέκταση  της  υποχρεωτικής  φοίτησης  και  εισαγωγή  της  δημοτικής  γλώσσας  στα
σχολεία. Συντάχθηκαν Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα για τη Δημοτική και
Μέση  Εκπαίδευση.  Ιδρύθηκαν  τριτάξια  Διδασκαλία  Αρρένων  και  Θηλέων  και
συστάθηκε το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Χαραλαμπάκης, 1980, σ. 26). Τα
νομοσχέδια που υποβλήθηκαν στη Βουλή το 1913 από τον Υπουργό Παιδείας Ιωάννη
Τσιριμώκο ήταν:  «Περί Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως», «Περί Μέσης Εκπαιδεύσεως»,
«Περί Διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως», «Περί μισθώσεως ιδιωτικών οικημάτων ως
διδακτηρίων  του  κράτους»,  «Περί  Διδασκαλείων  της  Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως»,
«¨Περί ιδρύσεως Διδασκαλείου Τεχνικής Εκπαιδεύσεως» και «Περί τροποποιήσεως
άρθρων τινών του ΓΨΙΗ΄ νόμου Περί παιδαγωγικής μορφώσεως και δοκιμασίας των
λειτουργών  της  Μέσης  Εκπαιδεύσεως».  Οι  νέες  εκπαιδευτικές  αντιλήψεις  που
χαρακτήριζαν  τη  μεταρρυθμιστική  προσπάθεια  του  1913  αποτυπώθηκαν  στις
διάφορες εισηγητικές εκθέσεις των νομοσχεδίων και στη γενική εισηγητική έκθεση,
που είναι γραμμένη από το Δημήτρη Γληνό (Μπουζάκης, 2002, σ.54, 494).

1.3. Εκπαιδευτικός Σύμβουλος
Από το 1914 έως το 1934 υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός σύμβουλος. Το 1926

απομακρύνθηκε από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο από τη δικτατορική κυβέρνηση του
Πάγκαλου. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο καταργήθηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1926 με
συνταγματική απόφαση. Το Φεβρουάριο του 1926 με υπουργική απόφαση ανατέθηκε
η διοίκηση της εκπαίδευσης σε μετακλητά μέλη, εναλλασσόμενα ανά τριετία. Με τη
δικτατορία του Παγκάλου το 1926 ανασυγκροτήθηκε το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Το
συμβούλιο αυτό δε λειτούργησε περισσότερο από ένα έτος (Λέκας, 1942, σ. 308).
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Ο Γεράσιμος Καψάλης αν και δεν είχε μετεκπαιδευτεί  στο εξωτερικό,  είχε
ευρεία  μόρφωση  σε  όλους  τους  τομείς  της  φιλολογικής  επιστήμης,  πείρα  σε
εκπαιδευτικά προβλήματα, κριτική ικανότητα, αμεροληψία, σεβασμό στους νόμους.
Συνάδελφοί του με τυπικά προσόντα αναγνώρισαν την υπεροχή του και τον τίμησαν
καθώς τον εξέλεξαν τρεις φορές Πρόεδρο του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Μέσης
Εκπαίδευσης  και  τρεις  φορές  Αντιπρόεδρο.  Βαθύτατα  δημοκρατικός,  όταν  ήταν
Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου είχε ορίσει ένα απόγευμα την εβδομάδα να
δέχεται στο σπίτι του όσους εκπαιδευτικούς, επιθυμούσαν να του εκθέσουν υπόθεση
που τους απασχολούσε. 

Ως  Πρόεδρος  του  Εκπαιδευτικού  Συμβουλίου,  τους  Εκπαιδευτικούς  που
εκτελούσαν  φιλότιμα  το  καθήκον  τους,  που  συνεργάζονταν  αρμονικά  με  τους
συναδέλφους τους, αλλά δεν είχαν κοινωνικότητα, ο Καψάλης τους κατέτασσε στους
καλούς εκπαιδευτικούς που ωφελούσαν τους μαθητές τους, δεν τους έκρινε, όμως,
άξιους για τις ηγετικές θέσεις (Καλαματιανός, 1972, σ. 19).

 Υποστήριξε τους άριστους, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση
και τους προωθούσε σε θέσεις στελεχών, με τη βεβαιότητα ότι θα ωφελούσαν την
εκπαίδευση  και  γενικότερα  την  ελληνική  κοινωνία.  Απεχθανόταν  τον  τύπο  του
κακομοίρη  δασκάλου  που  αγωνιζόταν  εξευτελιζόμενος  να  εξασφαλίσει  την
υποστήριξη των ισχυρών. Ένας τέτοιος εκπαιδευτικός ουδέποτε είχε την υποστήριξή
του. Έτσι, δεν έδωσε την ψήφο του, ως Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, σε
εκπαιδευτικό που αποσκοπούσε να γίνει γενικός επιθεωρητής, επειδή κολάκευε και
ζητούσε  την  υποστήριξη  των  ισχυρών.  Γινόταν  δυσάρεστος  στους  ισχυρούς
πολιτικούς,  όταν  επέβαλλαν  στη  συνείδησή  του  μία  ρουσφετολογική  προσταγή.
Κύριο μέλημά του ήταν το υπηρεσιακό συμφέρον. Έτσι, όταν το 1922 διορίστηκε
Πρόεδρος  της  επιτροπής  εκκαθαρίσεως  της  κεντρικής  υπηρεσίας  του  Υπουργείου
Παιδείας, επειδή έκρινε ότι έπρεπε να απαλλάξει το Υπουργείο από τους ανεπαρκείς
υπαλλήλους, απέλυσε τον τμηματάρχη Τσιριμώκο, αδελφό του Ιωάννη Τσιριμώκου,
που πήγαινε στην υπηρεσία στις 12 το μεσημέρι. Το 1922 με πρότασή του προς τον
Υπουργό  Παιδείας  Γεώργιο  Παπανδρέου,  πέτυχε  να  σταλούν  για  πρώτη  φορά
υπότροφοι  για μετεκπαίδευση, αφού προηγουμένως είχαν δώσει  εξετάσεις  για την
επιλογή των καλύτερων. Το επιχείρημά του ήταν ότι ήταν αδύνατη η επιλογή των
τριάντα  αρίστων  εκπαιδευτικών  από  το  Εκπαιδευτικό  Συμβούλιο.  Ακόμα,  με  τη
διενέργεια εξετάσεων θα ήταν αδιάβλητη η επιλογή των υποψηφίων (Καλαματιανός,
1972, σ. 21). Το 1915 επιστρατεύτηκε, αν και μπορούσε ως δημόσιος υπάλληλος να
εξαιρεθεί,  γιατί  έκρινε  απαραίτητη  την  προσφορά  προς  την  πατρίδα.  Το  1917
παντρεύτηκε την Ευδοκία Παδελοπούλου. 

Το 1933 η τότε κυβέρνηση απομάκρυνε τον Καψάλη από το Εκπαιδευτικό
Συμβούλιο με φωτογραφική διάταξη (Καλαματιανός, 1972, σ. 22 · Διάταγμα 22 ΦΕΚ
11/12-1-1933  τεύχ.  Α΄).  Συγκεκριμένα, με  διάταγμα  μειώθηκαν  τα  μέλη  του
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου από δεκατρία σε οκτώ.  Έτσι,  ο Καψάλης ως μη έχων
τυπικά  προσόντα  απομακρύνθηκε  μαζί  με  άλλους  τέσσερις  εκπαιδευτικούς
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συμβούλους τους: Β. Σταματέλου, Μ. Κουντουρά, Π. Παϊδούση και Μ. Αμαριώτου.
Για το Υπουργείο Παιδείας οι λόγοι απομάκρυνσής του ήταν «Λόγω της μακράς εν
τω Συμβουλίω υπηρεσίας, εδημιούργησε προσωπικόν κόμμα εν τη εκπαιδεύσει και δη
εν τη μέση εκπαιδεύσει, κατευθύνων σχεδόν τούτην κατά τα τελευταία έτη κατά τας
προσωπικάς  συμπαθείας  του  και  κλίσεις  του».  Άλλοτε  πάλι  κατηγορήθηκε  ως
αριστερός ή ότι υποστήριζε τους συμπατριώτες του (Καλαματιανός, 1972, σ. 22).

Το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  επανέφερε  τον  Καψάλη  στη  θέση  του
τιμητικά. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του έκαμε γελαστά την ερώτηση: 
-Ώστε είναι αλήθεια ότι δεν τους αφήνατε στο Υπουργείο να κάνουν ό,τι ήθελαν;
-Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Πρόεδρε.

 Το  Συμβούλιο  Επικρατείας  με  τελεσίδικη  απόφασή  του  δικαίωσε  τον
Καψάλη και  αποφάσισε:  «… ο προσφεύγων  πάντως δέον να διατηρηθή εν  τη ην
κατέχει θέσει ως έχων ουσιαστικά προσόντα, δι’ ων πλεονεκτεί κατ’ αξίαν ενίων των
διατηρηθέντων,  διότι  ενώ κατ’  ουδέν  υπολείπεται  αυτών κατά την επιστημονικήν
μόρφωσιν και αξίαν, καίπερ μη σπουδάσας εν Ευρώπη ειδικώς τα παιδαγωγικά, ως
άλλοι, υπερέχει εις διοικητικά προσόντα, έχων υπέρ αυτού και την μακράν πείραν, ως
αρχαιότερος πάντων και την αναμφισβητήτως βαθυτέραν γνώσιν των εκπαιδευτικών
νόμων» Απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, τμήμα 1ον αριθ. 926/16-11-1933
(Καλαματιανός, 1972, σ. 23 · Καψάλης, 1987, σ. 132).

Το 1934 τελικά απολύθηκε με ειδικό νόμο (Καλαματιανός, 1972, σ. 23). Ο
νόμος  περιείχε  φωτογραφική  διάταξη,  σύμφωνα  με  την  οποία  εκπαιδευτικός
σύμβουλος με τεσσαράκοντα έτη δημόσια υπηρεσία και δώδεκα έτη στο βαθμό του
εκπαιδευτικού  συμβούλου  απολύεται  (Ν.  6040/5-2-1934).  Στη  Συνεδρίαση  της
Βουλής  την  22ας  Ιανουαρίου  1934  (Εφημ.  συζητήσεων  της  Βουλής.  Συνεδρίαση
97/22-1-1934),  όταν  έγινε  η  συζήτηση  του  νομοσχεδίου,  ο  Υπουργός  Παιδείας
Μαρκόπουλος  δεν  αμφισβήτησε  ότι  ο  Καψάλης  ήταν  άριστος  εκπαιδευτικός.  Ο
Βουλευτής Ν. Κουμάνταρος αντέκρουσε με επιχειρήματα τις ισχνές δικαιολογίες του
Υπουργείου  Παιδείας.  Ο  Βουλευτής  Δ.  Πετροπουλάκης  ανέφερε:  «Δεν  έχει  ο
Καψάλης ανάγκη της θέσεως, η θέσις έχει ανάγκη αυτού» (Καλαματιανός, 1972, σ.
24).  Ο ειδικός  Νόμος  του  6040/1934 καταργήθηκε  ως  αντισυνταγματικός  με  την
απόφαση «Περί αποκαταστάσεως απολυθέντων δημοσίων υπαλλήλων», «εγκρίνεται
η αποκατάστασις, του δια πολιτικούς λόγους απολυθέντος δια Δ/τος δημοσιευθέντος
εις το υπ’ αριθ. 27/28-3-1933 ΦΕΚ, Εκπαιδευτικού Συμβούλου Γερασίμου Καψάλη
αναγνωριζομένου  του  εκτός  υπηρεσίας  διαρρεύσαντος  χρόνου…  ως  συντάξιμου»
(Υ.Α. 709/3-1-1947, ΦΕΚ 67/21-3-1947, τεύχ. Γ΄).

2. Οι Παιδαγωγικές αρχές του Γεράσιμου Καψάλη
Ο  Γεράσιμος  Καψάλης  το  1900  δημοσίευσε  στο  περιοδικό  «Εθνική  αγωγή»  τις
παιδαγωγικές θέσεις του. Εκτός των άλλων, πίστευε ότι το καλοκαίρι ήταν για τους
εκπαιδευτικούς  περίοδος  «αληθών  βασάνων  μετ’  αδημονίας  αναμένοντες  την  1η

Οκτωβρίου»,  ώστε  να  γνωρίσουν  εάν  θα  διορισθούν  (Καψάλης,  1987,  σ.  210).
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Πίστευε ότι το «φάρμακο» ήταν η μονιμότητα των εκπαιδευτικών και η εξεύρεση
τρόπου  για  την  αμερόληπτη  προαγωγή  τους  και  ακόμα,  για  να  μπορέσει  ο
εκπαιδευτικός  να  καλύψει  παιδαγωγικές  επιστημονικές  του  ελλείψεις,  πρωτίστως
έπρεπε να εφαρμοστεί η μονιμότητα. Επίσης, θεωρούσε ότι,  όταν ο εκπαιδευτικός
αποκτά παιδαγωγικές γνώσεις, γίνονται τελειότεροι και οι μαθητές.

Ο Καψάλης επεσήμανε τα αρνητικά της μη μονιμότητας των εκπαιδευτικών
«προάγονται, οι ασταθείς το φρόνημα και τον χαρακτήρα, οι χαμερπείς και κόλακες,
οι  δειλοί  και  υποκριτές,  οι  έχοντες  πολλάς  ψήφους  και  όχι  πολλάς  γνώσεις»
(Καψάλης, 1987, σ. 211). Αναρωτιόταν, εάν τέτοιος τύπος εκπαιδευτικού μπορούσε
να  διαπλάσει  και  να  προπαρασκευάσει  ικανούς  πολίτες  για  την  κοινωνία.  «Είναι
αναντίρρητον ότι, ίνα τις μεταδώση τι γενναίον και υψηλόν, χρειάζεται πρώτον να το
αισθάνεται  ο  ίδιος»  (Καψάλης,  1987,  σ.  212).  Είναι,  λοιπόν,  ασυμβίβαστο  ο
δάσκαλος άλλα να διδάσκει στο σχολείο και αυτός άλλα να πράττει.

Ο Καψάλης ήταν αντίθετος με το εξετασιοκρατικό σύστημα στις αρχές του
1900, αναφέροντας ότι αυτό μειώνει τις θερινές διακοπές των διδασκόντων και των
μαθητών.  Έτσι,  πρότεινε  (Καψάλης,  1987, σ.  213)  να δίνουν οι απολυόμενοι  του
Ελληνικού  Σχολείου  μία  και  μόνη  δοκιμασία  ενώπιον  επιτροπής  καθηγητών
Γυμνασίου και του Σχολάρχου για την είσοδό τους στο Γυμνάσιο. Ανάλογα να ισχύει
για τους μαθητές του δημοτικού. 

Το  1903  δημοσίευσε  στο  περιοδικό  «Εθνική  Αγωγή»  του  Γ.  Δροσίνη  τα
συγγραφικά του πρωτόλεια «Αι θεριναί διακοπαί», «Η νεοελληνική λογοτεχνία εν τη
Μέση Εκπαιδεύσει» και ο «Αποχαιρετισμός προς μαθητάς τον Ιούνιον του 1903».

Ο  Καψάλης  απευθυνόμενος  προς  τους  μαθητές  του  το  1903,  τους
αποχαιρετούσε:  «ως πρεσβύτερος  αδελφός σας καθοδηγών ημάς εις  την οδόν του
καθήκοντος  και  της  αρετής…»  (Καψάλης,  1987,  σ.  221)  και  συνέχιζε:  «Σας
ενέπνευσα  θάρρος  υποσχόμενος  το  ευχάριστον  τέρμα…  εδυστροπήσατε  και  με
ηναγκάσατε τότε να σας ωθήσω προς τα εμπρός δια νουθεσιών, επιπλήξεων… Δεν
δύνασθε να φαντασθήτε πόσην λύπην τότε ησθανόμην, πόση απογοήτευσιν δια το
βαρύ και  άχαρον έργον μου.  Αλλά το  καθήκον  πάλιν  προς  νεαρούς  αδελφούς,  η
υψηλή τιμή… απεδίωκον την απογοήτευσιν και μοι επέβαλλον την εγκαρτέρησιν… η
καρδία μου πληρούται χαράς… οπόση είναι η χαρά σας, μετά τόσους αγώνας… η
αγαλλίασίς  μου  είναι  απερίγραπτος  δια  την  τόσο  γενναίαν  αμοιβήν  των  κόπων
μου…» (Καψάλης, 1987, σ. 221).

Αναφερόταν  στους  δασκάλους  και  τους  ονόμαζε  οδηγούς  των  μαθητών.
Συμβούλευε  τους  μαθητές  του  να  ασκήσουν  πρακτικά  επαγγέλματα  και  να  μην
περιφρονούν  το  επάγγελμα  του  γεωργού  για  τους  οποίους  πίστευε  ότι  «ουδόλως
συνεισφέρουσιν  ολιγώτερα  εις  την  πατρίδα  από  τους  καλλιεργούντας  τον
πνευματικόν αυτής αγρόν».  Προέτρεπε  τους μαθητές  του να εργάζονται  τίμια  και
ευσυνείδητα για την ατομική, οικογενειακή πρόοδο, αλλά και για την ευπορία της
πατρίδας τους. Να μην αποδημούν εκτός Ελλάδας «ουδαμού θα εύρητε το κάλλος της
Ελληνίδος γης». Να βοηθούν τη δικαιοσύνη για την τιμωρία των εγκληματιών. Να
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πληρώνουν αγόγγυστα τους φόρους, για να μπορεί η πατρίδα να προσφέρει αγαθά.
Να προστατεύουν τον ελληνικό πλούτο.  Να εκλέγουν τους  ικανούς  άρχοντες.  Να
υπακούουν στους νόμους και τέλος προέτρεπε τους μαθητές να ονειροπολούν για την
πατρίδα τους. 

Ο  Καψάλης  ως  εκπαιδευτικός  λειτουργός  την  πρώτη  δεκαετία  της
επαγγελματική του πορείας φρόντισε να ευρύνει τις επιστημονικές του γνώσεις, να
βελτιώσει τη μέθοδο εργασίας του και τη μέθοδο της διδασκαλίας του, να προσφέρει
στην τοπική κοινωνία ό,τι μπορούσε. Στο δεκαετές διάστημα της εκπαιδευτικής του
πορείας διατύπωσε τις αρχές που πρέπει ν’ ακολουθεί ο καθηγητής και αυτές ήταν:

Κυριότερη αποστολή του διδάσκοντα είναι να φροντίζει η διδασκαλία του να
είναι όσο το δυνατόν αρτιότερη, αλλά όχι και η μόνη, αλλά να φροντίζει πώς θα είναι
ωφέλιμο μέλος της κοινωνίας στην οποία ζει,  «γινόμενος έτσι και παράδειγμα και
στους μαθητές». Ο ίδιος φρόντιζε η διδασκαλία των αρχαίων κειμένων, να είναι μια
βαθύτερη  ανάλυσή τους  και  ερμηνεία  αισθητική,  αποφεύγοντας  τη  μεταβολή  των
μέσων (λεξιλογική  διασάφηση και  γραμματική  διευκρίνηση)  σε σκοπό (Καψάλης,
1982, σ. 73). Είχε αντιληφθεί πως η ερμηνεία του Ομήρου, των τραγικών και των
διαλόγων του Πλάτωνα με την καθαρεύουσα δεν «άγγιζε» την ψυχή των μαθητών
«δεν κατόρθωνα να διεγείρω τον συναισθηματικό τους κόσμο, δεν πετύχαινα πλήρη
την  κατανόηση  των  αρχαίων  κειμένων»  (Καψάλης,  1982,  σ.  73).  Όπως  ο  ίδιος
ανέφερε:  «Τα  νεκρά  κείμενα  μόνο  με  ζωντανή  γλώσσα  ξαναζωντανεύουν»
(Καψάλης, 1982, σ. 73). Έτσι, διδακτικοί λόγοι τον έκαναν δημοτικιστή. 

Πίστευε στην αυτενέργεια του μαθητή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Είχε
καταλήξει  στη  θέση  αυτή  μετά  από  τη  μελέτη  παιδαγωγικών  συγγραμμάτων  και
οδηγιών, σε συνδυασμό με παρατήρηση και πειραματισμό (Καψάλης, 1987, σ. 214). 
Μελέτη  του  Καψάλη  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  των  Νέων  Ελληνικών
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Εθνική αγωγή» το 1902. Ο Καψάλης ανέφερε ότι η
διαφορά  «της  παλαιοτέρας  και  νεωτέρας  διδασκαλίας  είναι  ότι  εκείνη  μεν,  ως
εγίγνετο,  μόνον εν τοις μαθηματικοίς  προκαλεί την αυτενέργειαν του μαθητού,  εν
τοις  λοιποίς  αρκουμένη  εις  την  ξηράν  αποστήθισιν…» (Καψάλης,  1987,  σ.  214).
Ανέφερε,  ακόμη,  ότι  πολλοί  δάσκαλοι  με  αληθινή  αφοσίωση  στο  έργο  τους,
αποτύγχαναν  στη  διδασκαλία  τους,  γιατί  δεν  «διήγειραν»  την  αυτενέργεια  του
μαθητή. Θεωρούσε ότι η αυτενέργεια ενδείκνυται να προκαλείται και στο μάθημα
των Νέων Ελληνικών, τα οποία θεωρούσε την κινητήριο δύναμη κάθε διανοητικής
εργασίας. Με την αυτενέργεια στο μάθημα των Νέων Ελληνικών πετυχαίνουμε την
αγάπη  των  μαθητών  για  το  μάθημα,  το  συναίσθημά  των,  τη  μεγιστοποίηση  των
γνώσεων των, την καλύτερη εμπέδωση του κάθε μαθήματος. Πάνω απ’ όλα όμως, για
να  μην  κάθονται  οι  μαθητές  «εν  τοις  θρανίοις  περίλυποι  εις  τον  ενταφιασμόν
προσφιλούς τινός, διότι ο ατυχής διδάσκαλος ήτο ο νεκροθάφτης του νού» (Καψάλης,
1987, σ. 215). 

 Επίσης ανέφερε ότι την αυτενέργεια επιτυγχάνεται η αύξηση της κριτικής,
της φαντασίας, της μνήμης. Σε κάθε περίπτωση για το μάθημα των Νέων Ελληνικών
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ο «καρπός  δέον να  εξάγηται  υπό του μαθητού».  Να ζητάτε  από τους  μαθητές  η
περίληψη  ή  η  επέκταση  του  μαθήματος,  η  προφορική  αφήγηση.  Ακόμα,  να
ανατίθεται στους μαθητές η συλλογή λαϊκών μύθων, έτσι οι μαθητές συνήθιζαν στην
ερευνητική  εργασία.  Ο  Καψάλης  ως  καθηγητής  απομόνωνε  μία  πρόταση  του
κειμένου και ζητούσε από τους μαθητές να αναφέρουν λόγους που συμφωνούν ή την
επέκταση  του  νοήματός  της  σε  μία  μόνο  σελίδα.  Επέστρεφε  το  κείμενο  σε  κάθε
μαθητή επισημαίνοντας τα λάθη, όχι, όμως, διορθώνοντάς τα. Η διόρθωση ήταν έργο
των μαθητών.

Το  1908  δημοσίευσε  άρθρο  με  τίτλο  «Η  διδασκαλία  της  νεοελληνικής
γλώσσης» στο Παιδαγωγικό Δελτίο του Διδασκαλικού Συλλόγου για την εισαγωγή
της νεοελληνικής λογοτεχνίας ως ιδιαίτερου μαθήματος στο Γυμνάσιο. Το επόμενο
έτος το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας ήταν στο πρόγραμμα των κατώτερων
τάξεων του τετραταξίου Γυμνασίου. Ακόμη, ανέφερε (Καψάλης, 1987, σ. 217) ως
μειονέκτημα για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών τη μη ύπαρξη έδρας της Νέας
Ελληνικής  γλώσσας  στο  Πανεπιστήμιο,  με  αποτέλεσμα,  την  έλλειψη  ευμεθόδου
διδασκαλίας, διότι όπως έλεγε, επί της ουσίας οι δάσκαλοι ουδέποτε μελέτησαν τους
νεότερους  Έλληνες  λογογράφους  και  ποιητές.  Αργότερα  υπήρξε  και  έδρα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο. Ως μειονέκτημα ανέφερε και τις λίγες
ώρες διδασκαλίας του μαθήματος. Ως τρίτο αίτιο καταλόγιζε την ύλη. Για την ύλη
των Νέων Ελληνικών πίστευε ότι είναι ακατάλληλη για μαθητές αφού οι συγγραφείς
των  συγγραμμάτων  και  μονογραφιών,  έγραψαν  για  ανθρώπους  ανώτερης
πνευματικής μόρφωσης και κρίσης από αυτή των μαθητών και όχι για μαθητές. Τα
γλωσσικά ιδιώματα που αναφέρονταν από συγγραφείς ήταν λεκτικά ανούσια, το ύφος
στρυφνό.  Πρότεινε  τη  συγγραφή  βιβλίων  για  τα  Νέα  Ελληνικά  τα  οποία  να
προσάδουν στις γνώσεις των μαθητών σε γλώσσα ρέουσα και κατανοητή ώστε να
καλλιεργούν ψυχικές αρετές και πρακτικές γνώσεις.

Αναφορικά με τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, δεχόταν τη γραμματική
και τη συντακτική ανάλυση μόνο ως προβαθμίδα της ερμηνείας τους, με την οποία
ζούμε το σπουδαίο περιεχόμενο και  εκτιμούμε τη λογοτεχνική αρτιότητα.  Ακόμη,
πίστευε  ότι  οι  φιλόλογοι,  για  να  μπορέσουν  να  οδηγήσουν  τους  μαθητές  στην
αισθητική  αξία των αρχαίων ελληνικών κειμένων,  θα  πρέπει  να έχουν έναν καλό
οδηγό σπουδών (Καλαματιανός, 1972, σ. 52).

Ο ίδιος, όπως ανέφερε, ένιωθε τρισευτυχισμένος, όταν οι μαθητές του έμεναν
ευχαριστημένοι από τη διδασκαλία του «ότι ήθελα να μην ξεχάσουν ποτέ στη ζωή
τους…  Πόσες  φορές  δεν  εσυγκινήθηκα  από  τη  διδασκαλία  μου  στην  ερμηνεία,
αισθητική ιδίως ανάλυση μιας ενότητας της Αντιγόνης, Τραγωδίας του Σοφοκλή ή
διάλογους  του  Πλάτωνα,  της  ιστορίας  στους  μαθητές  της  ανωτάτης  τάξης  του
γυμνασίου» (Καψάλης, 1987, σ. 34).

3.  Οι  προτάσεις  του  επί  εκπαιδευτικών  ζητημάτων  προς  το  Εκπαιδευτικό
Συμβούλιο
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Επί  εκπαιδευτικών  ζητημάτων  ο  Γεράσιμος  Καψάλης  είχε  προτείνει  στην  Δ΄
συνεδρίαση  στο  Εκπαιδευτικό  Συμβούλιο  στις  8-10-1931,  μεταξύ  άλλων,  την
επέκταση  των  γεωργικών  γνώσεων  των  μαθητών  στα  σχολεία  της  Μέσης
Εκπαίδευσης (Καψάλης, 1992, σ. 26). Την πρόταση αυτή τη στήριξε στο γεγονός ότι
ένα  ποσοστό  60%  των  Ελλήνων  ήταν  γεωργοί.  Ακόμη,  πρότεινε  την  ίδρυση
αγροτικών διδασκαλείων,  τη σύνταξη προγραμμάτων και τη συγγραφή διδακτικών
βιβλίων του δημοτικού σχολείου με φιλογεωργικό πνεύμα. 

Πίστευε ότι το Κράτος πρέπει να παρέχει άρτια εμπορική εκπαίδευση στους
μαθητές.  Στην  Η΄  συνεδρίαση  του  Εκπαιδευτικού  Συμβουλίου  στις  15-10-1931,
πρότεινε  την  ίδρυση  δημόσιων  μέσων  εμπορικών  σχολών,  από  τη  στιγμή  που
υπήρχαν ισότιμες ιδιωτικές και λειτουργούσαν με πλήθος μαθητευόμενων (Καψάλης,
1992, σ. 39). 

Στην Ι΄ συνεδρίαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου στις 19-10-1931, πρότεινε
την ίδρυση δύο γυμνασίων,  γιατί,  όπως ανέφερε,  θεωρούσε αναγκαία τη φοίτηση
μαθητών που είχαν κλήση προς τη δημοσιογραφία και τη νεοτέρα λογοτεχνία, για να
καταστούν ικανοί στο επάγγελμα του δημοσιογράφου (Καψάλης, 1992, σ. 44). 

Για τον καταρτισμό των δημοδιδασκάλων στα αστικά κέντρα φρονούσε ότι η
Πολιτεία  έπρεπε να δώσει  σ’  αυτούς  ανωτέρα γενική  μόρφωση.  Συγκεκριμένα να
υποχρεώσει τους υποψηφίους δασκάλους μετά την αποπεράτωση των γυμνασιακών
μαθημάτων να παρακολουθήσουν ειδικά  επιστημονικά και  παιδαγωγικά μαθήματα
στο Πανεπιστήμιο, το παιδαγωγικό φροντιστήριο, να διερευνούν τον πνευματικό τους
ορίζοντα,  ώστε να καταστούν ικανοί  στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου τους
(Καψάλης, 1992, σ. 46).

4. Το συγγραφικό του έργο
Το  συγγραφικό  του  έργο  αποτελείται  ως  επί  το  πλείστον  από  βιβλία,  ενώ
περισσότεροι από πενήντα χιλιάδες στίχοι των άρθρων του στη Μεγάλη Ελληνική
Εγκυκλοπαίδεια,  αναφέρονται  στη  φιλολογία,  την  ιστορία  της  παιδαγωγικής,  την
αρχαιολογία, τη μυθολογία, τη λαογραφία και τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις. 

Φιλολογικά: «Εισαγωγή στην Αττική Τραγωδία» 1935, «Αίας του Σοφοκλή»
1937,  «Αντιγόνη του Σοφοκλή» 1940,  «Επιτάφιος  του Περικλή»,  «Μία βαθύτερη
γνωριμία  με  το  Σοφοκλή»  1935,  «Η  Νεοελληνική  Λογοτεχνία  εν  τη  Μέση
Εκπαιδεύσει»,  «Ο  Οιδίπους  εις  την  Μυθολογίαν  και  την  τέχνην»  1932,  «Οι  δύο
κορυφαίοι Ύμνοι της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» 1951.

Παιδαγωγικά:  «Αι  θεριναί  διακοπαί»  1900,  «Αποχαιρετισμός  προς  τους
μαθητές» 1903.

Λαογραφικά: «Οι Τούρκοι εκ των παροιμιών του Ελληνικού Λαού» 1923.
Αρχαιολογικά:  «Η  πομπή  των  Παναθηναίων  στον  Παρθενώνα»,  «Αι

ανασκαφαί των Άγγλων εν Σπάρτη. Αναθηματική επιγραφή» 1909.
Ιστορικά: «Η μάχη των Θερμοπυλών και η βαθύτερη σημασία της» 1934, «Η

Βαρδούνια και η Τουρκοβαρδουνιώτες» 1957, «Σπάρτη», «Μάνη».
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Ταξιδιωτικές εντυπώσεις: «Η Μάνη», «Οι Τρείς Νεράϊδες της Μακεδονίας (Νάουσα,
Έδεσσα, Καστοριά)» 1939, «Ο Ταΰγετος» 1948, «Οι εκδρομές μου και τα ταξίδια
μου» 1941, «Προς τους απόδημους Έλληνες» 1951, «Μάνη, Γύθειο, Σπάρτη». 

Η γλώσσα των συγγραμμάτων ήταν πλούσια σε λεξιλόγιο και εκφραστικούς
τρόπους,  παραστατική,  ευλύγιστη.  Τα έργα του,  τουλάχιστον αυτά της  τελευταίας
περιόδου,  ήταν  όλα  γραμμένα  στη  δημοτική  γλώσσα.  Ο  ίδιος  έλεγε:  «Έγινα
δημοτικιστής  από  ανάγκη  εκπαιδευτική  και  έγινα  φανατικός  δημοτικιστής  από
ανάγκη εθνική». Αυτό είχε αναφερθεί σε συζήτηση που είχε συμμετάσχει ο Γεώργιος
Καλαματιανός. Ο Καλαματιανός έδινε την εξήγηση ότι το επίθετο «φανατικός» έχει
τη  σημασία  του  «ενθουσιώδης»,  γιατί,  όπως  ανέφερε,  ο  Γεράσιμος  Καψάλης
ουδέποτε παρασύρθηκε από το «γλωσσικό φανατισμό», όπως και δεν παρασύρθηκε
από τον πολιτικό φανατισμό την εποχή του διχασμού (Καλαματιανός, 1972, σ. 32).

5. Ευεργέτης του τόπου του
Το 1929 ιδρύθηκε ο Σύλλογος «Ενώσεως Γυθείου-Γιατρίσσης-Βασιλικής», με σκοπό
την ενίσχυση της οδικής σύνδεσης του Γυθείου με την Παναγία Γιάτρισσα και τη
Βασιλική. Ο Γεράσιμος Καψάλης εκλέχθηκε Πρόεδρος του Συλλόγου προσφέροντας
σημαντικό χρηματικό ποσό.

Ο  Γεράσιμος  Καψάλης  δώρισε  στο  Δήμο  Γυθείου  τη  βιβλιοθήκη  του
αποτελούμενη από δύο χιλιάδες τόμους (Καλαματιανός, 1972, σ. 7). Με τη μυστική
διαθήκη του διέθεσε 300.000 δραχμές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γυθείου. Ο διαθέτης
όρισε να αγορασθεί ακίνητο στο Γύθειο. Το εισόδημα του κληροδοτήματος όρισε να
διατεθεί το ήμισυ για δαπάνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης και το υπόλοιπο για τον
εμπλουτισμό της με την αγορά βιβλίων (Μανωλάκος, 2014, σ. 432).

6. Συμπεράσματα

Με την απαράμιλλη εργατικότητα που τον χαρακτήριζε συνέχισε την πνευματική του
δραστηριότητα  ως  τα  βαθιά  γεράματα.  Η  μελέτη  του  συγγραφικού  έργου  του
Γεράσιμου  Καψάλη,  μας  αποκαλύπτει  έναν  προικισμένο  τύπο  ανθρώπου  που
αναδεικνύεται και στη θεωρία και στην πράξη άριστος, μία εθνική προσωπικότητα,
ένα ανεκτίμητο παράδειγμα εκπαιδευτικού και ανθρώπου. Πίστευε στη μορφωτική
και παιδαγωγική αξία των κλασικών έργων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Η
προσφορά του είναι πλούσια και είναι μεταξύ των άλλων στη Νεοελληνική επιστήμη,
την Παιδαγωγική, τη Λογοτεχνία, στίχων στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, την
Αρχαιολογία,  την  Ιστορία,  τη  Διοίκηση  της  Εκπαίδευσης,  τη  Λαογραφία.  Για  το
θεσμό των υποτροφιών στο εξωτερικό, τιμήθηκε το 1908 με προσωπικό παράσημο
του Αργυρού Σταυρού του Σωτήρος. Ως Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
τιμήθηκε  με  το  παράσημο  του  Χρυσού  Σταυρού  του  Γεωργίου  του  Α΄.  Υπήρξε
δίκαιος, αμερόληπτος, ευθύς στις πράξεις του, εργατικότατος και προσηλωμένος στο
καθήκον, με ανεξαρτησία γνώμης, ευφυής, με διαύγεια πνεύματος, με αίσθηση του
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χρέους και της προσφοράς προς την πατρίδα, ευεργέτης του τόπου καταγωγής του,
μαχητής  των  απελευθερωτικών  πολέμων  της  Ελλάδας  στο  διάστημα  1896-1918.
Απεβίωσε στις 23 Μαρτίου 1962. Ετάφη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Επικήδειο
εκφώνησαν ο Γεώργιος Μέγας Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος
της  Λαογραφικής  Εταιρείας,  ο  Επαμεινώνδας  Μπασουκέας  Επίτιμος  Γενικός
Διευθυντής Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Summary
     The purpose of our work was to highlight the personality and work of Gerasimos
Kapsalis who, although he didn’t have further studies abroad, however armed with his
intelligence, his knowledge, his industriousness, his ethos, the commitment to his duty
and the vision for education and the country, he served with zeal in educational levels as
a teacher,  principal,  professor  of  Greek  literature,  headmaster,  while  during the last
twenty years of his career he was a member of the Board of Education and three times
his president. He contributed with his proposals and bills in educational reform of 1913-
1914 during the Minister I. Tsirimokou. He implements innovative for its time teaching
methods.  He  believes  in  student  self-activity,  the  driving  force  of  the  educational
process. Especially for the subject of Modern Greek, with self-activity is achieved the
increasing  of  critical  thinking,  imagination,  memory  and  the  maximization  of
knowledge. It is necessity the further training of teachers.
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Νόμοι-Διατάγματα- Αποφάσεις- Εφημερίδες.
Νόμος  240/16-4-1914.  «Περί  διοικήσεως  της  δημοτικής  και  Μέσης  Εκπαίδευσης».
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