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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Πολλές είναι οι προσωπικότητες παιδαγωγών, κατά την περίοδο της δεκαετίας του 1920, οι οποίες 

με το έργο τους άσκησαν σημαντικές επιδράσεις στην εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας καθώς και στη 

λήψη σοβαρών εκπαιδευτικών μεταρρυθμιστικών μέτρων. 

Ένας από αυτούς τους παιδαγωγούς είναι ο Θεόδωρος Κάστανος, ο οποίος γεννήθηκε το 1887 και 

μεγάλωσε στο Βροντάδο της Χίου, από όπου και καταγόταν. Σε ηλικία είκοσι ετών διορίστηκε δάσκαλος 

στην Παρπαριά και κατόπιν στο Βίκι, της Χίου, όπου εργάστηκε μέχρι το 1912. 

Το 1912 ο Κάστανος κατατάχτηκε στον ελληνικό στρατό για να πολεμήσει ως εθελοντής στην 

απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου. 

Το 1913 με υποτροφία αρχίζει ανώτερες σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ιένας της Γερμανίας και από 

το 1915 έως το 1918 συνεχίζει τις σπουδές του στα Παιδαγωγικά, τη Φιλοσοφία και την Πειραματική 

Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, όπου και είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με νέες 

παιδαγωγικές ιδέες και να δεχτεί επιδράσεις από το χώρο της μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής κίνησης 

της Νέας Αγωγής. 

Το 1920 διορίστηκε ως καθηγητής των Παιδαγωγικών και διευθυντής Σπουδών στο Διδασκαλείο 

Θηλέων Θεσσαλονίκης. 

Το 1926 μετατέθηκε στο Διδασκαλείο Καστοριάς, εξαιτίας της σύγκρουσής του με το διοικητικό και 

στρατιωτικό καθεστώς. Το 1927 μετατέθηκε στο Καρπενήσι, αργότερα στη Φλώρινα και τέλος, ακόμα 

και νεκρός, στη Μυτιλήνη. 

Στις 12 Φεβρουαρίου 1932 ο Θεόδωρος Κάστανος απεβίωσε σε ηλικία μόλις 44 ετών, αφήνοντας το 

σημαντικό παιδαγωγικό έργο του: την υποστήριξη και εφαρμογή του «Σχολείου Εργασίας». 

«Σχολείο Εργασίας» είναι το σχολείο που επιδιώκει να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να 

οργανώνουν με δημοκρατικό τρόπο τη σχολική ζωή, να αναζητούν τη γνώση με την εργασία, τη 

συνεργασία και την αυτενέργεια, με παρατήρηση και πειραματισμό. Οι μαθητές στο «Σχολείο Εργασίας» 

γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και με τη συλλογική λήψη αποφάσεων, έρχονται σε 

επαφή με τις μεγάλες αξίες της κοινωνικής ζωής και τα αγαθά του πολιτισμού. 

Ο ίδιος ο Κάστανος υποστήριζε θερμά ότι: 
«Σκοπός του σχολείου δεν είναι - δεν πρέπει να είναι - το σοφό παιδί, αλλά το ευτυχισμένο παιδί. Κι 

αυτό το παιδί μόνο μέσα σε ένα δραστικό κι όχι σκυθρωπό σχολείο μπορεί να ολοκληρωθεί. Η αξία του 

ανθρώπου δε βρίσκεται στις γνώσεις, αλλά στην ισχυρή βούληση, στην ολοκληρωμένη προσωπικότητα, 

στην πνευματική καλλιέργεια, στη δημιουργία πλούσιας συναισθηματικής ζωής, στη μέθεξή τους στην 

κοινωνική ζωή». 
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THE LIFE AND THE WORK OF PEDAGOGUE THEODORE KASTANOS 

 

Abstract 
Many are the personalities of pedagogues during the 1920s, which, with their work, have had a 

significant impact on the educational policy of Greece as well as on the adoption of serious educational 

reform measures. 

One of them is Theodore Kastanos, who was born in 1887 and grew up in Vrontados, Chios, where he 

came from. At the age of twenty he was appointed teacher in Parparia and then in Viki, Chios, where he 

worked until 1912. 
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In 1912 he was enlisted to the Greek army to fight as a volunteer in the liberation of Macedonia and 

Epirus. 

In 1913, with a scholarship, he began his studies at the University of Jena in Germany and from 1915 

to 1918 he continued his studies in Pedagogy, Philosophy and Experimental Psychology at the University 

of Berlin where he had the opportunity to come up with new pedagogical ideas and to accept influences 

from the area of reform education pedagogy of New Education. 

In 1920 he was appointed Professor of Pedagogy and Director of Studies at the Women's Teaching 

School in Thessaloniki. 

In 1926 he was transferred to the Kastoria Teaching School because of his conflict with the 

administrative and military regime. In 1927 he was transferred to Karpenissi, later to Florina and, finally, 

even dead, to Mytilene. 

On February 12, 1932, Theodore Kastanos died at the age of 44, leaving his important pedagogical 

work: supporting and implementing the "School of Work". 

"School of Work" is a school that seeks to make students able to organize school life in a democratic 

way, to seek knowledge through work, co-operation and self-interest, through observation and 

experimentation. Students at the "School of Labor" know their rights and obligations, and through 

collective decision-making, they come in contact with the great values of social life and the cultural 

goods. 

Kastanos himself strongly advocated that: 

"The purpose of the school is not - it should not be - the wise child, but the happy child. And this child can 

be completed only in a drastic and non-glum school. The value of man is not in the knowledge, but in the 

strong will, in the integrated personality, in the spiritual cultivation, in the creation of a rich emotional life, 

in their involvement in social life ". 
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1. Εισαγωγή 
 

Η εκπαιδευτική πολιτική καθώς και τα σημαντικά μεταρρυθμιστικά μέτρα που 

εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, προέκυψαν, έπειτα από 

το όραμα, τις προτάσεις και τον αγώνα ορισμένων προσωπικοτήτων µε πολύ µεγάλη 

ακτινοβολία στην εποχή τους. Στις περιπτώσεις που φωτισμένοι παιδαγωγοί 

συνεργάστηκαν για τη διαμόρφωση της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής, τα 

αποτελέσματα υπήρξαν καθοριστικά και σημαντικά για την εφαρμογή αξιόλογων 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. 

Ο Θεόδωρος Κάστανος θεωρείται ένας από τους πρωτεργάτες της γενιάς των 

παιδαγωγών, οι οποίοι έδρασαν το πρώτο μισό του 20
ου

 αιώνα, βασίζοντας το έργο του, 

στις αντιλήψεις του για την παιδαγωγική, για την αναμόρφωση της έννοιας της 

εκπαίδευσης και του σχολείου, στις θέσεις του για το δημοτικισμό και την κοινωνική 

ανάπλαση του Ελληνισμού. 

Η σημαντική συμβολή του Κάστανου στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης 

είναι διττή: αφορά, στην καθιέρωση των νέων παιδαγωγικών αντιλήψεων, οι οποίες 

είχαν ως επίκεντρο το μαθητή και στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της Παιδαγωγικής ως 

Επιστήμη γενικότερα. 

Ο παιδαγωγός χαρακτηριστικά ανέφερε στους πολίτες: 

«Αγαπήσατε το παιδί, κατεβείτε κοντά του, βάλτε το χέρι σας στην καρδιά του. 

Αφουγκρασθείτε τον πόνο του και τη χαρά του». 

Και συνέχιζε: 

«Σκοπός του σχολείου δεν είναι δεν πρέπει να είναι το σοφό παιδί, αλλά το 

ευτυχισμένο παιδί. Κι αυτό το παιδί μόνο μέσα σε ένα δραστικό κι όχι σκυθρωπό σχολείο 

μπορεί να ολοκληρωθεί. Η αξία του ανθρώπου δε βρίσκεται στις γνώσεις, αλλά στην 
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ισχυρή βούληση, στην ολοκληρωμένη προσωπικότητα, στην πνευματική καλλιέργεια, στη 

δημιουργία πλούσιας συναισθηματικής, ζωής, στη μέθεξή τους στην κοινωνική ζωή». 

Η παρούσα δημοσίευση σκοπεύει να διερευνήσει το ρόλο του παιδαγωγού 

Θεόδωρου Κάστανου στην εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Ελλάδα από τον 

20
ου

 αιώνα και μετά και να επισημάνει τη σημασία του έργου του που αφορά στους 

επαγγελματίες παιδαγωγούς αλλά και σε όλους τους πολίτες, επειδή μέσα από την 

εκπαίδευση και την παιδαγωγική, η κάθε νέα γενιά διαμορφώνει ιδέες, στάσεις, 

συμπεριφορές, αγωγή προς την ενήλικη ζωή. 

Ο Θεόδωρος Κάστανος γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 1887 και μεγάλωσε στο 

Βροντάδο της Χίου, από όπου και καταγόταν. Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης Κάστανος, 

υφασματέμπορας στην Κω, ο οποίος παντρεύτηκε εκεί και απέκτησε τρία αγόρια, τον 

Θεόδωρο, τον Νίκο και τον Αντώνη. 

Τον Θεόδωρο, επειδή οι γονείς του ξενιτεύτηκαν στην Αυστραλία, ανέθρεψε σαν 

παιδί της η γιαγιά του Καλλιόπη Καστάνου, που ήταν χήρα και τον μεγάλωσε μαζί με 

την οικογένεια της αδελφής της Ξενούς Σταματίου Γλύκα, η οποία χήρεψε επίσης νέα 

και τους δύο γιους της, τον Χριστοφή και τον Ιωάννη Γλύκα. 

Ο Ιωάννης Γλύκας ήταν δηµοδιδάσκαλος και υπήρξε παιδαγωγικό πρότυπο για τον 

Κάστανο. Είχε ιδρύσει τριτάξιο Ελληνικό Σχολείο στην Ενορία της Παναγίας 

Μούτσαινας,   στο οποίο γράφονταν ύστερα από εξετάσεις, οι απόφοιτοι της ∆΄ τάξης 

του δηµοτικού σχολείου. 

Ο Θεόδωρος Κάστανος, τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στο τετραετές Δημοτικό 

Σχολείο του Αγίου Γεωργίου, από δασκάλους που εφάρμοζαν το ερβαρτιανό σύστημα 

εκπαίδευσης και κατόπιν στο Ελληνικό Σχολείο (Προγυµνάσιο) της Παναγίας της 

Μούτσαινας, με δάσκαλο τον κηδεμόνα του Ιωάννη Γλύκα. Στη συνέχεια, έδωσε 

κατατακτήριες εξετάσεις και γράφτηκε στη Β΄ τάξη του πεντατάξιου τότε Γυµνασίου 

Χίου. 

Το Σεπτέµβριο του 1907, σε ηλικία είκοσι ετών διορίστηκε ως δάσκαλος, για μικρό 

χρονικό διάστημα στην Παρπαριά και κατόπιν στο Βίκι, ένα μικρό χωριό, όπου εκεί 

διακρίθηκε για το ενδιαφέρον του για τα κοινά (πρωτοστάτησε για να φέρουν µέσα στο 

χωριό νερό µε σωλήνες, έκανε δενδροφύτευση στην περιοχή και σχολικό κήπο με τους 

μαθητές του) και για την ευσυνειδησία του. 

Το 1912 αποφάσισε να καταταχτεί στον ελληνικό στρατό και να πολεμήσει ως 

εθελοντής για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου. 

Το Σεπτέμβριο του 1913, με εισήγηση του Μητροπολίτη Χίου Ιερώνυμου Γοργία, 

πήρε την υποτροφία του Πρωίου Κληροδοτήματος για να συνεχίσει ανώτερες σπουδές 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο της Ιένας της Γερμανίας που 

αποτελούσε την εποχή εκείνη παγκόσμιο παιδαγωγικό κέντρο. 

Στο Πανεπιστήμιο της Ιένας, ήταν καθηγητής των παιδαγωγικών από το 1886 ο Rein 
W. (1847-1929), «ο μεγάλος γόης της ερβαρτιανής διδασκαλίας» και ο Κάστανος ήταν 

ανάμεσα σε πολλούς άλλους Έλληνες, όπως ο Γληνός Δ., Δελμούζος Αλ., 

Εξαρχόπουλος Ν., μαθητής του. Ο Rein W., ο οποίος ήταν διευθυντής στο Πειραματικό 

Σχολείο του Πανεπιστημίου της Ιένας, δεν παρέμεινε στο πλαίσιο της ερβαρτιανής 

παιδαγωγικής, αλλά δέχθηκε πολλές επιδράσεις από το χώρο της μεταρρυθμιστικής 

παιδαγωγικής κίνησης της Νέας Αγωγής στη Γερμανία. 

Ο Rein υπό το πνεύμα των ανανεωτικών εκπαιδευτικών ιδεών υποστήριζε την ιδέα του 

«ενιαίου σχολείου» και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των δασκάλων. 

Η Γερμανία την εποχή εκείνη ήταν το σταυροδρόμι των νέων παιδαγωγικών ιδεών 

για την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου, οι οποίες γέννησαν την παγκόσμια 
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παιδαγωγική κίνηση της Νέας Αγωγής, το Νέο Σχολείο, το «Σχολείο Εργασίας», με 
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κύριους θεμελιωτές τους Kerschensteiner, Gaudig και Scheibner. Το «Σχολείο 

Εργασίας» θεωρεί ότι το σχολείο ως θεσμός, οφείλει αναγνωρίσει τον καθοριστικό 

παιδευτικό ρόλο της εργασίας και να λάβει σοβαρά υπόψη του την ανάγκη του παιδιού 

να δρά, να ενεργεί, για να κατακτήσει τη γνώση και πρέπει το σχολείο να εκμεταλλευτεί 

αυτή την ανάγκη έτσι ώστε το παιδί με την αυτόνομη και ανεξάρτητη προσωπική 

εργασία να οδηγηθεί για να αναπτύξει τις σωματικές, διανοητικές και συναισθηματικές 

ικανότητές του. 

Το «παλαιό σχολείο» στη σκέψη των νέων παιδαγωγών, είναι ένα σχολείο 

δασκαλοκεντρικό, στατικό, ατομικιστικό για τους μαθητές, που αγνοεί την 

ψυχοσύνθεση του παιδιού και την αγωγή του για να γίνει μέλος της κοινωνίας. Οι 

κοινωνικές αλλαγές της εποχής έφεραν στο προσκήνιο αργά, σταδιακά αλλά δυναμικά 

το αίτημα να γίνει το παιδί το επίκεντρο της παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης και να 

λειτουργήσει το «Νέο Σχολείο» με βάση το παιδί και τις ανάγκες του. Η καινοτομία 

εντοπίζεται στον καθοριστικό παιδευτικό ρόλο τον οποίο αποδίδει στην εργασία, όταν 

γίνεται «όργανο», εργαλείο μόρφωσης, με τη θέληση του μαθητή. Το Νέο Σχολείο 

αναγνωρίζει ότι το παιδί έχει έµφυτη ανάγκη να δρα δυναμικά, να ενεργεί, να 

«εργάζεται», ώστε να οδηγηθεί να αναπτύξει σωματικές, πνευματικές, διανοητικές και 

συναισθηµατικές ικανότητες και αποβλέπει στην ηθική και την πολιτισμική 

αναγνώριση της αξία της εργασίας. 

Ο σκοπός του Νέου Σχολείου, του «Σχολείου Εργασίας», είναι να καταστήσει τους 

μαθητές υπεύθυνες προσωπικότητες και «πολίτες» που να μετέχουν στην κοινωνία ως 

σύνολο και να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε τους εργασία που γίνεται 

για το καλό και αγαθό της κοινωνίας, ηθικοποιεί την ενέργεια. Ο σκοπός του Νέου 

Σχολείου επιτυγχάνεται, με τη δημοκρατική οργάνωση της σχολικής ζωής, την 

ενημέρωση των μαθητών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τις ομαδικές 

εργασίες, τη συνεργασία, τη συλλογική λήψη αποφάσεων, τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων στις διαδικασίες του σχολείου: μαθητών, δασκάλων αλλά και γονέων 

και την επαφή των μαθητών µε τις μεγάλες αξίες της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο ρόλο και την προσωπικότητα του δασκάλου. 

Από το 1915-1918, ο Κάστανος συνεχίζει τις σπουδές του στα Παιδαγωγικά, τη 

Φιλοσοφία και την Πειραματική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου όπου και 

είχε την ευκαιρία να βρίσκεται κοντά σε εξέχοντες καθηγητές. Την περίοδο από το 1916 

έως το 1917, αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, λόγω της πολιτικής κατάστασης 

ανάμεσα στην Γερμανία και την Ελλάδα και εξοικονομεί τα απαραίτητα για την 

επιβίωση και παραμονή του στη Γερμανία, γράφοντας ποίηση και ένα κινηματογραφικό 

σενάριο με τίτλο «Η δύναμις της αγάπης», το οποίο και παίχτηκε σε αίθουσες του 

Βερολίνου. 

Επηρεάστηκε αρκετά, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, από τις ιδέες του γερμανού 
Kerschensteiner και προσανατολίστηκε στις ιδέες του «Νέου Σχολείου», ή του 

«Σχολείου Εργασίας»-όπως θα γίνει γνωστό στην Ελλάδα-κυρίως γιατί αναγνώρισε σε 

αυτές τις ιδέες, τις δικές του, μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες, από την εργασία του 

με τους μαθητές του και τη δράση του στη Χίο, όπου εμπνεόμενος από το παιδαγωγικό 

του ένστικτο αντιμετώπισε εμπειρικά πολλά από τα μεθοδολογικά αιτήματα που θα 

διερευνηθούν αργότερα στην Ελλάδα, όταν θα γίνεται λόγος για το «Σχολείο 

Εργασίας». 

Το διάστημα της παραμονής του στη Γερμανία (1913-1920), έγιναν δύο σημαντικές 

προσπάθειες εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα: α) η μεταρρύθμιση του 1913 

(κυβέρνηση Βενιζέλου- υπουργός Παιδείας ο Ι. Τσιριμώκος), με εκπαιδευτικά 
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νομοσχέδια που συντάχτηκαν από τον Δημήτρη Γληνό, τα οποία δεν ψηφίστηκαν, γιατί 
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κατακρίθηκαν ότι με αυτά κινδύνευε η εθνική συνοχή, η γλώσσα και η θρησκεία, και β) 

η μεταρρύθμιση του 1917-1920 (κυβέρνηση Βενιζέλου - υπουργός Παιδείας ο Δ. 

Δίγκας), με την συμμετοχή των: Δ. Γληνό, ο Αλ. Δελμούζο και ο Μ. Τριανταφυλλίδη 

που ήταν καθοριστική για την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στις πρώτες τάξεις 

του δημοτικού σχολείου και τη νομοθεσία για τη συγγραφή των αναγνωστικών (υψηλής 

ποιότητας), όπως το «Αλφαβητάρι με τον Ήλιο» και «Τα Ψηλά Βουνά». Καμιά όμως 

ουσιαστική μεταβολή ή μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας δεν 

έγινε που να αφορά στη Μέση Εκπαίδευση, στην οποία ανήκουν τα Διδασκαλεία και 

στα οποία εργάστηκε όταν επέστρεψε ο Κάστανος. Στα Διδασκαλεία παρέμεινε η 

καθαρεύουσα και συνέχισε να κυριαρχεί η απομνημόνευση, ο κλασικισμός, ο 

βερμπαλισμός και ο φορμαλισμός. 

Το 1920 ο Κάστανος αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφίας. Ο τίτλος της 

διδακτορικής διατριβής, ενδεικτικός των ενδιαφερόντων του: «Die Bildung der 

Volksshullehrer in Griechenland»: «Η εκπαίδευση των δημοδιδασκάλων στην Ελλάδα». 

Την ίδια χρονιά επέστρεψε στην Ελλάδα για να διοριστεί ως καθηγητής των 

Παιδαγωγικών και διευθυντής Σπουδών (22 Σεπτεμβρίου 1920 έως 18 Οκτωβρίου 

1921) στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης, που είχε ιδρυθεί τυπικά το 1915 (με 

βάση το νόμο 381 του 1914). 

Ο διορισμός του συνέπεσε με την πτώση της κυβέρνησης του Βενιζέλου και την 

ανατροπή της γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που είχε αρχίσει με τον Γληνό, τον 

Δελμούζου και τον Τριανταφυλλίδη. Η βασιλική κυβέρνηση που προέκυψε από τις 

εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, φέρνει δυσάρεστες ανατροπές στον εκπαιδευτικό 

κόσμο και αίρει, με βασιλικό διάταγμα, τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και 

προβαίνει σε αθρόες απολύσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις, των δημοδιδασκάλων και 

μάλιστα στο μέσον του σχολικού έτους, γεγονός που δεν αφήνει ασυγκίνητο τον 

Κάστανο. Τα εκπαιδευτικό θέματα, αποτελούσαν ένα από τα μεγάλα προβλήματα της 

εποχής, λόγω της ελλείψης διδακτικού προσωπικού, των συνθηκών εργασίας, της 

έλλειψης κτιρίων, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, αλλά και των συνθηκών εργασίας που 

αντιμετώπιζαν οι δάσκαλοι εξαιτίας του χαμηλού μισθού και της ύπαρξης ξενόφωνων 

πληθυσμών. 

 

2. Η παιδαγωγική προσφορά του Θεόδωρου Κάστανου 

Θεσσαλονίκη: 

Η παιδαγωγική δράση του Κάστανου στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 

(1920) είναι ενδεικτική του παιδαγωγού που ενδιαφέρεται για την εδραίωση της 

παιδαγωγικής επιστήμης στην πράξη και την εξέλιξη των παιδαγωγικών αντιλήψεων. 

Όταν ανέλαβε τη θέση του στο Διδασκαλείο, προσπάθησε να εισάγει το ευρωπαϊκό 

παιδαγωγικό   πνεύμα της Νέας Αγωγής και του «Σχολείου Εργασίας», εφαρμόζοντας 

τις εμπειρίες του από τη Γερμανία και προχώρησε στη σύνταξη προτάσεων για την 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου εκπαίδευσης των δασκάλων. Εισηγείται ήδη από το 

1920 την ίδρυση τριετούς φοίτησης Παιδαγωγικών Ακαδημιών για την επαγγελματική 

εκπαίδευση των δασκάλων. 

Το όνομά του συνδέθηκε επίσης και με το κίνημα του Δημοτικισμού, χωρίς όμως να 

λάβει θέση σε γλωσσικό προσανατολισμό. 

Το Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης, ήταν στην ουσία η συνέχεια του 

Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης (αντιστοιχούσε με γυμνάσιο) και διοικούνταν εκείνη 

την εποχή (υπήρχε συνεχής εναλλαγή διοικητών) που ανέλαβε ο Κάστανος, από την Σ. 

Σταυροπούλου, η οποία διακρινόταν για την επιστημονική και διδακτική της 
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ανεπάρκεια και η οποία προσπάθησε να εμποδίσει την εργασία του παιδαγωγού, 
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ζητώντας από τη Γενική Επιθεώρηση να του επιβληθεί ποινή λόγω του ότι «διαταράττει 

την τάξιν του διδασκαλείου» με αφορμή μια εκδρομή που ζήτησε να γίνει. 

Προσπάθησε, από την αρχή που ανέλαβε τη θέση στο διδασκαλείο, να οργανώσει 

συστηματικά ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές, στις οποίες συμμετείχαν οι 

σπουδάστριες του Διδασκαλείου Θηλέων μαζί με τους μαθητές του Πρότυπου 

Δημοτικού Σχολείου, το οποίο ήταν προσαρτημένο στο Διδασκαλείο και φρόντιζε ο 

ίδιος να αξιοποιούνται οι παιδαγωγικοί στόχοι που πρόσφεραν οι εκδρομές, δηλαδή να 

μάθουν οι μέλλουσες δασκάλες τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται μία εκπαιδευτική 

εκδρομή και τον τρόπο που θα διδάξουν στους μαθητές τους με εποπτικά υλικά από τη 

φύση. 

Η παιδαγωγική δράση του Κάστανου, βασισμένη και στις αρχές του «Σχολείου 

Εργασίας» αφορούσε και στη δημιουργία σχολικού κήπου, την οργάνωση 

παιδαγωγικών διαλέξεων, καθώς και δράσεων που αφορούσαν τα λογοτεχνικά και 

πολιτισμικά ενδιαφέροντά του, όπως για παράδειγμα η έκδοση λογοτεχνικού 

περιοδικού, η συγγραφή παιδαγωγικού διηγήματος με τίτλο «Μεγάλα βάσανα μικρών 

ανθρώπων». 

Ουσιαστικά, ο Κάστανος στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης κατόρθωσε να 

δημιουργήσει σχολική ζωή και οι μαθήτριες να αναπτύξουν δράσεις, να καλλιεργήσουν 

δεξιότητες και να βιώσουν εμπειρίες μάθησης με κύριο χαρακτηριστικό την αγάπη του 

ενήλικα για το παιδί. 

Τα πολιτικά γεγονότα της εποχής και η επιστράτευση, άλλαξαν τα σχέδια του Κάστανου 

και κατατάχτηκε να υπηρετήσει το Σεπτέμβριο του 1921 για μικρό χρονικό διάστημα 

στο στρατό ως έφεδρος, επέστρεψε για την αρχή της νέας Σχολικής χρονιάς στο 

Διδασκαλείο και στη συνέχεια μετατέθηκε στη Θράκη. 

 

Θράκη: Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια: 

Στους Επιβάτες, τη γραφική κωμόπολη στις όχθες της Προποντίδας, ο Σαράντης 

Αρχιγένης, καθηγητής της Παθολογίας της Ανωτάτης Οθωμανικής Αυτοκρατορικής 

Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, ίδρυσε ένα μεγάλο για την 

εποχή του, εκπαιδευτικό συγκρότημα το οποίο ονομάστηκε «Αρχιγένεια 

Εκπαιδευτήρια». 

Στο συγκρότημα συμπεριλαμβάνονται το Αρχιγένειο Διδασκαλείο Θηλέων, το 

Οικοτροφείο (1857), το Ελένειο Γυμνάσιο Αρρένων (1868), και το Αρχιγένειο 

Νηπιαγωγείο και Ορφανοτροφείο (1873). Όταν ο Κάστανος ανέλαβε τη διεύθυνσή τους, 

το 1921, δεν λειτουργούσαν όλα, παρά μόνο το Διδασκαλείο Θηλέων. 

Ως διευθυντής πλέον ο παιδαγωγός, έκανε μεταρρυθμίσεις ανάλογες με αυτές του 

Αρσακείου. Συγκεκριμένα, τα Αρχιγένεια περιελάμβαναν πλέον εξατάξιο Πρότυπο 

Δημοτικό Σχολείο, τριτάξιο ανώτερο Παρθεναγωγείο και τριτάξιο Διδασκαλείο. Ο 

Κάστανος προσπάθησε να αναδιοργανώσει το Αρχιγένειο Διδασκαλείο και εργαζόταν 

για την καλή λειτουργία του Πρότυπου δημοτικού Σχολείου που ήταν προσαρτημένο σ’ 

αυτό. 

Στο τέλος του 1921 τα εκπαιδευτήρια ήταν καλυμμένα με διδακτικό προσωπικό, 

κάτι που βοήθησε στην σωστή λειτουργία του σχολείου για το επόμενο χρονικό 

διάστημα. Ο ζήλος με τον οποίο εργάστηκε στο Αρχιγένειο Διδασκαλείο ο Κάστανος 

και η προσπάθειά του για τη συναίσθηση του εθνικού χρέους με την οποία επιτέλεσε το 

έργο του χαρακτηρίζεται και από το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 1922 πραγματοποίησε 

ειδικά μαθήματα επιμόρφωσης για τις απόφοιτες του Διδασκαλείου, οι οποίες με τη νέα 

σχολική χρονιά θα διορίζονταν σε σχολεία ναι μεν ελληνικών αλλά στην ουσία 
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ξενόφωνων χωριών της περιοχής. Δούλευε συνεχώς και η προσπάθειά του 
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συγκεντρωνόταν κυρίως γύρω από την οργάνωση του Διδασκαλείου καθώς και του 

παιδαγωγικού του έργου, το οποίο βασιζόταν στις αρχές του Σχολείου Εργασίας. 

Από την αρχή του διορισμού του ο παιδαγωγός εφάρμοσε τακτικά και μεθοδικά 

τις εκπαιδευτικές εκδρομές και τους περιπάτους, οι οποίοι πάντα εδράζονταν σε 

παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές και αποτελούσαν κάτι το μοναδικό και το 

νεωτεριστικό στην σχολική και εκπαιδευτική καθημερινότητα. Επιπλέον, προσπάθησε 

να μάθει στις μαθήτριες παραδοσιακούς χορούς. Παράλληλα, εμπλούτισε και συντόνισε 

τη σχολική βιβλιοθήκη, την οποία και επέκτεινε με νέο υλικό και βιβλία. 

Αλεξανδρούπολη: 

Το παιδαγωγικό έργο του Κάστανου στην Αλεξανδρούπολη, όπως και στις 

προηγούμενες περιοχές που είχε τοποθετηθεί, υπήρξε σημαντικό και ταυτόχρονα 

μεγαλοπρεπές. Η δημιουργία του Διδασκαλείου στη Θράκη αποτελεί ένα πολύ τρανό 

εθνικοκοινωνικό και παράλληλα παιδαγωγικό επίτευγμα, κυρίως εξαιτίας της περιόδου 

που ιδρύθηκε, δηλαδή αμέσως μετά από τα θλιβερά γεγονότα της Μικρασιατικής 

Καταστροφής. Η προσπάθεια της τοποθέτησης στις κενές θέσεις των δασκάλων της 

Θράκης από δασκάλους και δασκάλες, οι οποίοι είχαν αποφοιτήσει από το Διδασκαλείο 

προήγαγε το βιοτικό και πνευματικό επίπεδο των οικογενειών των αποφοίτων από τη 

μία και από την άλλη έδωσε και σε άλλα παιδιά το κίνητρο να ασχοληθούν με το 

επάγγελμα του δασκάλου. Αυτή η κίνηση οδήγησε στην ανάπτυξη της περιοχής 

οικονομικά, πνευματικά αλλά και πολιτιστικά. 

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι ο Κάστανος δεν 

σταμάτησε τις πρωτοβουλίες στο εκπαιδευτικό έργο του μόνο σε ότι έχει σχέση με τους 

στους μαθητές του Διδασκαλείου, αλλά προχώρησε και στους εκπαιδευτικούς 

Δημοτικών και Γυμνασίων όλης της περιοχής με γνώμονα πάντα τον εμπλουτισμό των 

γνώσεων και την ανάπτυξη του παιδαγωγικού τους υπόβαθρου. 

Οργάνωσε ένα σύνδεσμο επιστημονικού ενδιαφέροντος, τη «Συντροφιά», στην 

οποία έπαιρναν μέρος καθηγητές του Γυμνασίου, του Διδασκαλείου καθώς και 

δάσκαλοι. Με τις δικές του προσπάθειες οι εκπαιδευτικοί συναθροίζονταν αρκετά συχνά 

και μιλούσαν για θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, φιλοσοφίας και διδακτικής. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδήλωνε ο παιδαγωγός για τους δασκάλους, οι οποίοι ήταν 

καινούριοι στο χώρο. Τους πρόσφερε τη βοήθεια και τις γνώσεις του απρόσκοπτα και 

με ανιδιοτέλεια. 

Παράλληλα, ασχολήθηκε και με τους διορισμένους δασκάλους εκείνους οι 

οποίοι δεν είχαν αρκετά προσόντα και ούτε ιδιαίτερη μόρφωση στην ειδική 

παιδαγωγική. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα ότι κατά τη σχολική χρονιά 1923-1924 

ζήτησαν να φοιτήσουν στο τμήμα αυτό του Διδασκαλείου πάνω από τριάντα άτομα και 

από τις τέσσερις περιφέρειες δημοτικής εκπαίδευσης, όπως ήταν εκείνη την περίοδο 

χωρισμένη η Θράκη. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι όλο το έργο του Κάστανου 

εδράζεται, βασίζεται και επικεντρώνεται σε ένα και μόνο στοιχείο, αυτό του δασκάλου. 

Όλες του οι προσπάθειες μεταρρύθμισης έχουν σαν στόχο την έννοια «Δάσκαλος» και 

την προαγωγή της. 

Καστοριά: 

Ακόμα και μετά τη νέα του μετάθεση, ο βασικός στόχος του Κάστανου δεν 

άλλαξε. Αντίθετα ο νέος τόπος ήταν γι’ αυτόν μια πρόκληση για να εφαρμόσει τις αρχές 

του και τα πιστεύω του. Κυρίαρχος στόχος του Κάστανου και μετά τη δυσμενή του 

μετάθεση στο Μονοτάξιο Διδασκαλείο Καστοριάς ήταν το Διδασκαλείο να γίνει 

πολιτιστικός πόλος έλξης και ψυχικής άνοιξης όχι μόνο για την περιφέρεια της 
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Καστοριάς αλλά και για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. 
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Ο ιδεώδης στόχος της παιδείας για τον Κάστανο στο Μονοτάξιο Διδασκαλείο 

Καστοριάς όπως τον αναφέρει το 1915 ο Εκπαιδευτικός Όμιλος στο πρόγραμμά του, 

ήταν «να αναπτύξη όσο μπορεί περισσότερο τις σωματικές, πνευματικές και ψυχικές 

δυνάμεις» των μαθητών του, «για ν’ ανθίση πλούσια και πολύτροπη η ζωή με βάση τον 

ανθρωπισμό και τον εθνισμό». 

Οι δράσεις του Παιδαγωγού στο Διδασκαλείο Καστοριάς είχαν διττό στόχο. Από 

τη μία την ελευθερία και την αυτενέργεια σε ό,τι αφορά την εργασία των μαθητών 

πνευματικά αλλά και σωματικά και από την άλλη την συνένωση και τη προετοιμασία 

μέσα από το σχολείο για την αντιμετώπιση της πραγματικής ζωής. Αυτός ο διττός 

στόχος εδράζεται πάνω στα θεμέλια στα οποία στηρίζεται η θεωρία του Σχολείου 

Εργασίας, τα ψυχολογικά και τα κοινωνικά. 

Στο Μονοτάξιο Διδασκαλείο Καστοριάς ο Κάστανος παρέμεινε ως διευθυντής 

δύο χρόνια. Αυτή την περίοδο το Διδασκαλείο αποτέλεσε λίχνο παιδαγωγικής και 

πολιτισμού. Αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία και είχε κυρίαρχη θέση στο 

πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθαι όχι μόνο της πόλης αλλά και της περιφέρειας 

γενικότερα. 

Το Διδασκαλείο βρισκόταν σε συνεχή αλληλεπίδραση και ταυτόχρονα σε 

αλληλεξάρτηση με ολόκληρη την κοινωνία. Πρόσφερε και ταυτόχρονα έπαιρνε 

στοιχεία, τα οποία διαμόρφωνε, αφομοίωνε και ξαναπρόσφερε προς τα έξω. Οι μαθητές 

έβλεπαν κάθε εργασία ως πρόκληση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την περάτωσή 

της. Είχαν καταλάβει την σημασία της μόρφωσης και δεν την αντιμετώπιζαν ως 

καταναγκαστικό έργο αλλά ως μέσο που θα τους οδηγούσε στην επίτευξη στόχων. 

Ο Κάστανος, στο Μονοτάξιο Διδασκαλείο Καστοριάς, χρησιμοποίησε τη 

φιλοσοφία και την τεχνική του «Σχολείου Εργασίας» σε μεγάλη έκταση, όπως τα 

συμβούλια μαθητών, τα αξιώματα, την εργασία, τον κήπο, τις εκδρομές, την 

ενασχόληση με θέματα πολιτισμού. Ο ίδιος, δύο χρόνια μετά θα αναφέρει ότι, στην 

ελληνική πραγματικότητα μόνο στο Μαράσλειο Διδασκαλείο έγινε προσπάθεια να 

εφαρμοστούν κάποιες αρχές του «Σχολείου Εργασίας». 

Καρπενήσι: 

Ο Κάστανος κατέβαλε προσπάθειες και στο Διδασκαλείο του Καρπενησίου να 

εφαρμόσει, όσο μπορούσε, τις αρχές του «Σχολείου Εργασίας». Κυρίαρχοι στόχοι των 

ενεργειών του Παιδαγωγού και στη συγκεκριμένη πόλη αποτελούσαν η εξέλιξη της 

ζωής του σχολείου, προσφέροντας «παράθυρο» στην κοινωνία, μιας και η δημιουργία 

ενός τέτοιου κλίματος βασιζόταν στην αυτενέργεια, την ελευθερία και την αγάπη. 

Χρησιμοποιούσε διάφορους τρόπους για να πετύχει τους σκοπούς του, με βασικό, όπως 

και στην περιοχή της Καστοριάς, τη «διοργάνωση πολύμορφων και πολύπλευρων 

σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οι οποίες συμπλήρωναν το έργον της 

αγωγής και της επιστημονικής συγκροτήσεως και έδειχναν στους σπουδαστάς ποια 

πρέπει να είναι η πραγματική αποστολή του δασκάλου» 

Στις πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες του Κάστανου στην περιοχή αξίζει 

να αναφέρουμε τις εκδρομές, τις διαλέξεις διαφόρων παιδαγωγών καθώς και τις 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ξεκινώντας από την αρχή κατάφερε να αναδείξει το 

Διδασκαλείο, εξοπλίζοντάς το με υλικούς πόρους και κατόπι, βασιζόμενος στις 

συνεργατικές σχέσεις των μαθητών του, κατόρθωσε να δημιουργήσει σύνδεση 

αλληλεπίδρασης με ολόκληρη την τοπική κοινωνία. 

Το Διδασκαλείο Καρπενησίου, όπως κι εκείνα της Καστοριάς και της 

Αλεξανδρούπολης, σηματοδότησε έναν πυλώνα πνεύματος, ο οποίος πρόσφερε χωρίς 

ανταλλάγματα, προκοπή, εξέλιξη, ήθος και καλλιέργεια, με μια λέξη κουλτούρα σε όλη 
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την περιοχή. 



 
Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o 

Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014 

15  

ISSN 1790-8574  

Φλώρινα: 

O Κάστανος και στο Πολυτάξιο Διδασκαλείο της Φλώρινας προσπαθεί να 

μεταλαμπαδεύσει τις ιδέες του σχετικά με το «Σχολείο Εργασίας» αλλά και τις απόψεις 

του σχετικά με την κίνηση του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού. Αγωνίζεται σε μια 

κλειστή κοινωνία να εφαρμόσει τις αρχές του Δημοτικισμού στην εκπαίδευση, βοηθά 

στην αφομοίωσή καθώς και τη διάδοσή τους. Το τελευταίο τρίμηνο του 1929 βρίσκει 

τον Παιδαγωγό να υπηρετεί στο Πολυτάξιο Διδασκαλείο της Φλώρινας. Σχεδόν από την 

αρχή της θητείας του ως διευθυντής και λίγο αργότερα ως υποδιευθυντή ξεκινά να 

εργάζεται πάνω στις αρχές του «Σχολείου Εργασίας». Ως ένας από τους υπέρμαχους 

υποστηρικτές του, καταβάλλει προσπάθειες να εφαρμόσει τη θεωρία του στην πράξη. 

Ήδη το βιβλίο του «Το Σχολείο Εργασίας στη θεωρία και στην πράξη» είχε εκδοθεί και 

κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά. 

Για την πραγμάτωση των στόχων του ο Κάστανος πραγματοποιεί κάποια 

συνέδρια στο χώρο της εκπαίδευσης όχι μόνο στην πόλη της Φλώρινας αλλά και σε 

κάποια χωριά της περιοχής, με απώτερο σκοπό τη γνωριμία των εκπαιδευτικών με τις 

αρχές του Νέου Σχολείου, τη μύησή τους σε αυτές, αλλά και την αποφυγή τυχών 

παρερμηνειών και εσφαλμένων αντιλήψεων. Προσπαθεί να πείσει τους εκπαιδευτικούς 

και ιδιαίτερα αυτούς που εργάζονται στην περιφέρεια να αναπτύσσουν μεταξύ τους 

σχέσεις αμοιβαίας βοήθειας. 

Οι παιδαγωγικές ενέργειες του Κάστανου στο Διδασκαλείο της Φλώρινας 

συσχετίζονται και με τις δραστηριότητές του στα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία, τα οποία 

ανήκαν στο Διδασκαλείο. Τα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία ήταν δύο, ένα πολυτάξιο και 

ένα μονοτάξιο. Δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν για πρώτη φορά το 1929, τη χρονιά 

όπου ήρθε και ο Κάστανος στη Φλώρινα. Ο Παιδαγωγός σε ό,τι αφορά τα Πρότυπα 

προσπάθησε, χωρίς όμως να παραδρομήσει από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τους 

μηχανισμούς λειτουργίας των σχολείων, να κάνει πράξη τις ιδέες του «Σχολείου 

Εργασίας». Για την επίτευξη αυτού του στόχου στηρίχτηκε, στην προαγωγή της 

ομαδικής εργασίας, με ταυτόχρονη αποδοχή της μοναδικότητας και της ιδιαιτερότητας 

κάθε μαθητή, στην πραγματοποίηση της ενιαίας συγκεντρωτικής διδασκαλίας, αλλά και 

στην παραγωγή σχέσεων εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ανιδιοτέλειας με τα παιδιά, μέσα 

από ένα πολύπλευρα γεμάτο σχολικό πρόγραμμα. 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς 1930-1931 ξεκινά η σύγκρουση του 

Κάστανου με τους εκπροσώπους του λογιοτατισμού (τάση των λογίων να 

χρησιμοποιούν στα κείμενα τους σχολαστική υπερκαθαρεύουσα, που πλησιάζει την 

αρχαία) για την πρακτική ισχύ του «Σχολείου Εργασίας». Ο τοπικός Τύπος συνέβαλλε 

δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση και δημιούργησε αντιπαλότητες στον εκπαιδευτικό 

χώρο. Αρκετά από τα δημοσιεύματα για το «Σχολείο Εργασίας» ήταν υπερβολικά και 

παραπλανητικά, δημιουργώντας άσχημο αντίκτυπο και λανθασμένες σκέψεις και θέσεις. 

Ακόμα όμως και μέσα από αυτές τις άσχημες καταστάσεις ο Κάστανος δε 

σταμάτησε να μάχεται και να παλεύει για το δημοτικισμό και το «Σχολείο Εργασίας». 

Με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς 1931-1932 η θέση στην οποία βρισκόταν ο 

παιδαγωγός θα πρέπει να εκτραχύνθηκε. Οι κατηγορίες σε βάρος του και τα 

προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο Διδασκαλείο της Φλώρινας είχαν μαθευτεί, 

τόσο στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, όσο και στη διεύθυνση του Υπουργείου 

Παιδείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι προς το τέλος του 1931 ξεκίνησε να διαδίδεται ως 

φήμη στη Φλώρινα, σχετικά με μετάθεσή του σε άλλη περιοχή. 

Όμως δεν πρόλαβε να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί ο Κάστανος άφησε την 

τελευταία του πνοή στις 12 Φεβρουαρίου του 1932 μετά από μια βραχεία ασθένεια. 
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Μάλιστα η ληξιαρχική πράξη του θανάτου του γράφει ότι πέθανε «εκ βρογχικού 
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άσθματος λόγω επαγγέλματος και γρίπης». Πραγματικά η τελευταία περίοδος της ζωής 

του ήταν εξαιρετικά δύσκολη και ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα, κάτι που 

διαφαίνεται και μέσα από την παραπάνω ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

Συμπερασματικά, 

Ο Κάστανος προσπάθησε να κάνει την «εργασία» του παιδιού, αρχή και μέθοδο 

της διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα. Η «εργασία» δεν είναι απλά μια καλλιτεχνία, μια 

δεξιότητα αλλά αποτελεί τρόπο δουλειάς. Ειδικότερα, ο παιδαγωγός, έδινε ιδιαίτερη 

προσοχή στις μεθόδους με τις οποίες πραγματοποιούνταν η «εργασία» στο σχολείο. Οι 

μαθητές στο «Σχολείο Εργασίας» μάθαιναν να διαχειρίζονται την κάθε εργασία με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να καταφέρνουν πάντα να οδηγηθούν στην πραγμάτωσή της. Είχαν 

καταλάβει τη σημαντικότητά της στο δρόμο προς τη μόρφωση και έτσι δεν την έβλεπαν 

σαν κάτι βαρετό και άχρηστο αλλά ως το τέλος μιας κατάστασης. 

Το βασικό γνώρισμα της δραστηριοποίησης του Κάστανου στο χώρο της 

παιδαγωγικής ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημαντικότητα των της 

αυτοδιάθεσης και της αυτενέργειας. Επίσης, να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της 

φροντίδας για υγιές σώμα, την πραγματική επαφή με τους ανθρώπους και τα πράγματα 

και την κατανόηση της σημαντικότητας της βιωματικής εμπειρίας. Επιπλέον, 

χαρακτηριστικό είναι, η αξία που έδινε στο φυσικό περιβάλλον, στη δημιουργία 

δημοκρατικού και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο, καθώς και στα θέματα 

πολιτισμού. 

Στο «Σχολείο Εργασίας» αναγνωριζόταν ο εκπαιδευτικός ρόλος των εκδρομών 

καθώς και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο Κάστανος ασχολήθηκε επίσης και με τη 

δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών, την   σωστή εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας, 

τη διαμόρφωση σχέσεων ασφάλειας και συνεργασίας μεταξύ δασκάλων, μαθητών και 

γονέων και κυρίως με τη διασύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. 

Εν κατακλείδι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Κάστανος δημιούργησε ένα 

σχολείο στο οποίο ο παιδαγωγικός του χαρακτήρας βασιζόταν στην ιδιαίτερη σχέση 

εμπιστοσύνης που αναπτυσσόταν μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή και η οποία 

στηριζόταν στις αρχές του Νέου Σχολείου, με χαρακτηριστικά όπως την αρμονική 

συμβίωση, το καθήκον, την αυτενέργεια, την αγάπη και γενικότερα την ελευθερία και 

τη δημοκρατία. Ο Κάστανος κατάφερε, να εμφυτεύσει το ζήλο για την εργασία και τον 

οίστρο στα παιδιά και να αποκτήσει το σεβασμό και την αγάπη τους. Είχε γίνει ο δικός 

τους ΑΝ-ΘΡΩΠΟΣ. 
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