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Περίληψη

Με την παρούσα εισήγηση επιχειρούμε να προβάλουμε την παιδαγωγική σκέψη, το  συγγραφικό έργο

και  κυρίως την  εκπαιδευτική  συμβολή ενός  σημαντικού  διανοητή του 20ου αιώνα,  του φιλόλογου,

φιλόσοφου  και  παιδαγωγού  Κωνσταντίνου  Γεωργούλη.  Προσεγγίζοντας  κριτικά  και  ερμηνευτικά

αντιπροσωπευτικά  αποσπάσματα  της  εργογραφίας  του,  αναδεικνύουμε  βασικές  ιδέες  του  μεγάλου

παιδαγωγού,  ενώ  παράλληλα  συνθέτουμε  το  ψηφιδωτό  της  παιδαγωγικής  και  επιστημονικής

συνεισφοράς του. Ταυτόχρονα, ενισχύοντας το ερμηνευτικό πλαίσιο της εισήγησής μας, φωτίζουμε

σημαντικούς σταθμούς της επαγγελματικής  του πορείας ενταγμένους πάντα στο ιστορικοκοινωνικό

πλαίσιο της συγκεκριμένης εποχής. Η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου έγινε με κριτήριο τον

όγκο, την ποιότητα αλλά και την πρωτοτυπία που παρουσιάζει  το επιστημονικό του έργο. Επίσης,

διερευνώντας βασικά βιογραφικά του στοιχεία θεωρήσαμε σκόπιμο να ασχοληθούμε με την περίπτωση

ενός παιδαγωγού-επιστήμονα όπως ο Κωνσταντίνος Γεωργούλης, η παιδαγωγική μνήμη του οποίου

αξίζει να τονιστεί ιδιαιτέρως. Μεθοδολογικά, εφαρμόσαμε την αναλυτική-ερμηνευτική μέθοδο και την

ανάλυση περιεχομένου και έχοντας υπόψη μας πάντα ότι τα δεδομένα επεξεργασίας είναι το ίδιο το

έργο του Κ. Γεωργούλη. Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι  στην παρούσα εισήγηση, πέρα από

την  προβολή  της  εκπαιδευτικής  συμβολής  και  επίδρασης  του  Κ.  Γεωργούλη,  επιχειρήσαμε  να

αναδείξουμε στοιχεία άξια παιδαγωγικής μνήμης.

Λέξεις-κλειδιά:  Κ. Γεωργούλης, Παιδαγωγική, Γενική Διδακτική, Φιλοσοφία, Εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή

Η  εισήγησή  μου  εντάσσεται  στο  γενικότερο  θεωρητικό  πλαίσιο  του  παρόντος

συνεδρίου που στόχο έχει  να αναδείξει  πτυχές  της  προσωπικότητας  αλλά και  του

έργου  σημαντικών  ελλήνων  και  κυπρίων  παιδαγωγών.  Έτσι  επιλέξαμε  να

προβάλουμε τη μορφή του Κωνσταντίνου Γεωργούλη, που, εκτός από τη σημαντική

παιδαγωγική  του  παρουσία,  διακρίθηκε  και  ως  φιλόλογος,  φιλόσοφος  και

εκπαιδευτικός μεταρρυθμιστής. Στην εργασία μας αυτή, αφού αρχικά προσεγγίσουμε
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κάποια βασικά βιογραφικά στοιχεία του Κ. Γεωργούλη, ενταγμένα στο ερμηνευτικό

κοινωνικοϊστορικό  πλαίσιο  της  εποχής,  στη  συνέχεια  θα  παρουσιάσουμε

αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα της εργογραφίας του, αναδεικνύοντας παράλληλα

βασικές  ιδέες  του  μεγάλου  παιδαγωγού  και  συνθέτοντας  το  ψηφιδωτό  της

πολυεπίπεδης παιδαγωγικής και επιστημονικής συνεισφοράς του. 

 

2. «Σταθμοί» Ζωής

Γεννήθηκε το 1894 στην Καλαμάτα1. Εκεί παρακολούθησε τις γυμνασιακές σπουδές

του.  Στη  συνέχεια,  σπούδασε  κλασική  φιλολογία  στη  Φιλοσοφική  Σχολή  του

Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε με το βαθμό άριστα, και το 1915

διορίστηκε ελληνοδιδάσκαλος στη Σέριφο. Πήρε μέρος, και αξίζει να  αναφέρουμε το

συγκεκριμένο στοιχείο, σε όλους τους πολέμους των τριών πρώτων δεκαετιών του

20ου αιώνα μέχρι το 1940 (Γεωργούντζος, 1968 σ.14). Το 1928 γίνεται γυμνασιάρχης

και  τοποθετείται  στην  πόλη  των  Σερρών.  Από  το  1941  έως  το  1963  υπήρξε

Διευθυντής του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης, επηρεάζοντας αποφασιστικά από

τη θέση αυτή την εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας. Ας μείνουμε λίγο εδώ.

Καταρχάς ο Γεωργούλης, με περιορισμένες ομολογουμένως σπουδές στον χώρο της

γενικής  παιδαγωγικής  και  της  ψυχολογίας  (Βουγιούκας,  2009,  σ.225),  με  μεγάλη

ωστόσο  διδακτική  εμπειρία  και  συγκρότηση,  αντιλήφθηκε  εγκαίρως  την

αναγκαιότητα προσαρμογής των διεθνών επιστημονικών πορισμάτων της διδακτικής

στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Στο πλαίσιο λοιπόν της λειτουργίας

του  διδασκαλείου,  παρακολουθούσε  την  πορεία  της  φοίτησης  των

μετεκπαιδευόμενων  στο  Διδασκαλείο  και  ειδικότερα  τις  διδασκαλίες  που

διεξάγονταν,  καταρτίζοντας  στο  τέλος  την  γενική  εκτίμηση  της  χρονιάς.  Να

υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, ότι εκείνη την εποχή, στο τέλος του διδακτικού

έτους,  οι  μετεκπαιδευόμενοι  παρακολουθούσαν  και  έκριναν  τις  υποδειγματικές

διδασκαλίες  των καθηγητών του Βαρβακείου που ο Γεωργούλης παρακολουθούσε

1 Εμπεριστατωμένες βιογραφικές αναφορές μπορεί να αντλήσει κανείς στα παρακάτω: Κουτσιλιέρη Γ.
Α. (1989). Γεωργούλης Κωνσταντίνος (1894-1968). Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, Λεξικό
(τομ.  2,  σσ.  1114-1116.)  Αθήνα:  Ελληνικά  Γράμματα.  Φαρμάκης,  Φ.  (1968),  Γεωργούλης
Κωνσταντίνος,  Μεγάλη  Εγκυκλοπαίδεια  Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας (τ.  5ος  275-311)  Αθήνα:  Χάρης
Πάτσης. Στον ιστότοπο http://www.livepedia.gr/ (Προσπέλαση Σεπτέμβριος 2014).
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ανελλιπώς.  Ο Γεωργούλης  ουσιαστικά με  το  παραπάνω πρόγραμμα  επέμενε  στην

άσκηση  των  συμμετεχόντων  στην  τεχνική  και  τη  μέθοδο  της  διδασκαλίας  που

θεωρούσε κεντρική στοχοθετική κατεύθυνση του διδασκαλείου.

Το  Διδασκαλείο  λοιπόν  δημιούργησε  μια  «καλή  παράδοση»  βελτιώνοντας

αρκετά την ελλειματική κατάσταση που επικρατούσε στο συγκεκριμένο τομέα στο

σύνολο της εκπαίδευσης.

Εκτός  όμως  από  το  Διδασκαλείο  της  Μέσης  Εκπαίδευσης,  το  1952  ο

Κωνσταντίνος Γεωργούλης ανέλαβε τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας

μέχρι το 1957. Ένα χρόνο πριν, το 1951, συνεργάστηκε ως σύμβουλος εκπαίδευσης

με τον τότε Υπουργό Παιδείας Γ. Παπανδρέου. Κατά την περίοδο της θητείας του ως

Γενικός  Γραμματέας  του  Υπουργείου  Παιδείας,  ασχολήθηκε  διεξοδικά  με  τη

σύσταση  και  οργάνωση  της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης,  ενώ  παράλληλα  σε

συνεννόηση  με  το  Υπουργείο  Εμπορικής  Ναυτιλίας  προχώρησε  στην  ίδρυση

ναυτικών  γυμνασίων.  Εισήγαγε  επίσης  την  διδασκαλία  του  Επαγγελματικού

Προσανατολισμού  μέ  Βασιλικό  Διάταγμα  που  ο  ίδιος  συνέταξε.  Παράλληλα,

καινοτομώντας,  ασχολήθηκε  με  την  κατάρτιση  του  προγράμματος  του  λεγόμενου

τεχνικού γυμνασίου, όπως ονομάστηκε το πρώτο σχολείο τέτοιου είδους στην Ελλάδα

(Ζάννειο  Τεχνικό  Γυμνάσιο).  Στο  ίδιο  πλαίσιο,  κατά  τη  διάρκεια  της  πενταετούς

θητείας  του στο  Υπουργείο  Παιδείας,  ασχολήθηκε  σοβαρά με  την  οργάνωση του

θεσμού της λαϊκής επιμόρφωσης. Να μην παραλείψουμε εδώ να σημειώσουμε ότι, ως

Γενικός  Γραμματέας  του  Υπεπθ,  μερίμνησε  και  προσπάθησε  να  αντιμετωπίσει  το

έντονο  πρόβλημα  του  αναλφαβητισμού  με  το  διάταγμα  «Περί  μέτρων  προς

καταπολέμησιν  του  Αναλφαβητισμού».  (Γεωργούτζος,  1968,  σ.46).  Ως  γενικός

γραμματέας έφερε εις πέρας ένα ευρύτατο πρόγραμμα κατασκευής διδακτηρίων, ενώ

πέτυχε  να  διορισθούν  700  νέοι  καθηγητές,  σπάζοντας  ένα  φράγμα  πολυετούς

αδιοριστίας αρκετών εκπαιδευτικών.

Ο Γεωργούλης επίσης, ήταν ο συντάκτης ενός εκ των δύο νομοσχεδίων για

την  εκπαίδευση  κατά  την  διετία  1951-52.  Το  δεύτερο  νομοσχέδιο  συνέταξε  ο  Ε.

Παπανούτσος (Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας τότε),  ένας από τους

ηγέτες  του  εκπαιδευτικού  δημοτικισμού,  το  οποίο  τελικά  δεν  κατατέθηκε  λόγω
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πολιτικών προβλημάτων (Βώρος, 1980, σ.96). Κατέχοντας λοιπόν ο Γεωργούλης μια

υπεύθυνη πολιτική θέση και ανήκοντας σε συγκεκριμένο ιδεολογικοπολιτικό χώρο,

εξέφρασε  μέσω  των  κειμένων  του  νομοσχεδίου  τις  απόψεις  και  την  γενικότερη

αντίληψη  μιας  σημαντικής  μερίδας  πολιτικών,  υπηρεσιακών  παραγόντων  και

διανοουμένων  της  εποχής  του,  ανάμεσα  στους  οποίους  συγκαταλέγονται  και  οι

καθηγητές Ν. Εξαρχόπουλος και Ι. Θεοδωρακόπουλος (Καζαμίας, 1983, σ.417). Ο

ίδιος, υπέρμαχος της κλασικής παιδείας και του πνεύματος του «Ελληνοχριστιανικού

Πολιτισμού»,  υποστήριξε  σθεναρά  την  σύνταξη  αναλυτικών  προγραμμάτων  και

προγραμμάτων  σπουδών  προς  αυτή  την  κατεύθυνση.  Συγκρούσθηκε  ιδεολογικά

(Γεωργούτζος,  1968,  σ.58)  με  τον  άλλο  πόλο  «εξουσίας»  που  υποστήριζε  μια

«προοδευτικότερη», σύμφωνα με την άποψη αρκετών διανοητών κατεύθυνση στην

εκπαίδευση,  με  αποκορύφωμα  την περίοδο  της  εκπαιδευτικής  μεταρρύθμισης  του

1964. 

Τη  συγκεκριμένη  περίοδο  ο  Γεωργούλης,  ως  πρώην  γ.γ.  του  Υπουργείου

Παιδείας, με μια σειρά από άρθρα του στην  Καθημερινή ασκεί κριτική, απαντά και

ανταπαντά,  συγκρούεται  και  επιχειρεί  να  αποδομήσει  το  νομοθετικό  κείμενο  που

έφερε προς ψήφιση η Κυβέρνηση Παπανδρέου με υπουργό Παιδείας τον ίδιο τον

Γεώργιο  Παπανδρέου  και  Γενικό  Γραμματέα  του  Υπουργείου  τον  Ευάγγελο

Παπανούτσο.   Συγκεκριμένα  σε  ένα  άρθρο  του  το  καλοκαίρι  του  1964  στην

Καθημερινή με  τίτλο:  «Ο  κυβερνητικός  μονόλογος  επί  της  εκπαιδευτικής

μεταρρύθμισης»  αναφέρει:  «Η  μεταρρύθμιση  επιδιώκει  δύο  σκοπούς.  Αφ’  ενός  επιζητεί  να

επεκτείνει  την  γλωσσοπλαστικήν  προπαγάνδαν  εις  τα  σχολεία  και  αφ’  ετέρου  επιχειρεί  να  διακόψει

πάσαν γνήσιαν επαφήν της ελληνικής νεότητος με την ελληνοχριστιανικήν παράδοσιν».2

Υποστηρίζει μάλιστα ότι η κατάργηση της διδασκαλίας του αρχαίου κειμένου

από το πρωτότυπο συνδέεται με μια προσπάθεια να προαχθούν  άλλα, «διεθνιστικού»

τύπου, πρότυπα στη θέση της ορθόδοξης ελληνικής παράδοσης, προερχόμενα από

«σοσιαλιστικά καθεστώτα». (Κατερίνα Μαλαχία και Βιβή Τσιμπούκα, 2005, σ.6) Ας

μη  μας  διαφεύγει  ότι  οι  δεκαετίες  50  και  60,  εντάσσονται  στο  κλίμα  μιας

ψυχροπολεμικής και μετεμφυλιακής κοινωνικής πραγματικότητας, από την οποία δεν

2Κ.Δ.Γεωργούλη,  Ο  κυβερνητικός  μονόλογος  επί  της  εκπαιδευτικής  μεταρρύθμισης,  Καθημερινή,
29/9/1964.
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εξαιρείται και σαφέστατα επηρεάζεται και η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Ο Κ.  Γεωργούλης  βιώνει  τις  πολιτικές  και  κοινωνικές  εξελίξεις  των παραπάνω 2

δεκαετιών διατυπώνοντας καθαρές και με σαφήνεια θέσεις,  χωρίς να αποφεύγει  –

ομολογουμένως- σε ορισμένες περιπτώσεις την ιδεολογική μονομέρεια σε ζητήματα,

όπως η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση. Αναφέρει, σε άρθρο του

στην  Καθημερινή  τον  Αύγουστο  του  1964,  με  έκδηλη  κινδυνολογία:  «Δίδονται  αι

μεταφράσεις διά να μη υπάρχει πλέον η ανάγκη να ανατρέχουν αι νέαι γενεαί εις τα αρχαία κείμενα [...]

θα επέλθει αποξένωσις των νέων γενεών από την γνησίαν ελληνικήν παράδοσιν».3

Συνολικά,  ο  Κωνσταντίνος  Γεωργούλης  υπηρέτησε  με  αφοσίωση  την

ελληνική  εκπαίδευση ως ελληνοδιδάσκαλος,  σχολάρχης,  καθηγητής,  γυμνασιάρχης

(1928)4, εκπαιδευτικός σύμβουλος, γενικός επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης (1940)

και  γενικός  γραμματέας  του υπουργείου Παιδείας.  Παράλληλα, σημαντική  ήταν η

παρουσία του ως Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, ο οποίος

είχε ταυτόχρονα την ευθύνη της έκδοσης του περιοδικού «Πλάτων».

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η προσφορά του στο κοινό με τα μαθήματά του

στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της "Εταιρείας των φίλων του Λαού".

3. Συγγραφικό Έργο

Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε στο συγγραφικό έργο

του  ανδρός  και  στη  συνέχεια  να  επιχειρήσουμε  μια  συνοπτική  ερμηνευτική

προσέγγιση αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων  από κείμενά του.

Ο Κωνσταντίνος  Γεωργούλης,  στα 1935,  δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο

«Αριστοτέλους  Πρώτη  Φιλοσοφία-Τα  μετά  τα  Φυσικά».  Ικανότατος  φιλόλογος,

κατάφερε να διεισδύσει  στην ουσία της Αριστοτελικής  Λογικής,  υπογραμμίζοντας

την ισχυρή επίδρασή της στα πνευματικά συγγραφικά δημιουργήματα της Δυτικής

Ευρώπης. Με μια καλά φροντισμένη εισαγωγή και ένα κείμενο μεταφρασμένο σε

σωστή δημοτική, καταφέρνει να μυήσει τον μελετητή στο βάθος της Αριστοτελικής

Οντολογίας,  διαπαιδαγωγώντας  παράλληλα  το  αναγνωστικό  κοινό  προς  την  ορθή

3Κ.Δ.Γεωργούλη, Εκπληκτική αντίθεσις μεταξύ επαγγελιών και επιδιώξεων, Καθημερινή,  4/8/1964. 
4 Για  την  παρουσία  του  Γεωργούλη  στο  Γ΄  Γυμνάσιο  Αρρένων  Θεσσαλονίκης  βλ.  Κ.  Δ.
Μαυροσκούφη, (2004). «Κωνσταντίνος Δ. Γεωργούλης (1894 – 1968)», στο:  Πέτρος Μπέσπαρης, Γ΄
Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης (σσ. 169-186). Θεσσαλονίκη: Μπίμπης
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κατεύθυνση.  To 1938 δημοσιεύει  την εργασία του "Η μελέτη  των ανθρωπιστικών

γραμμάτων". Την ίδια περίπου περίοδο, το 1939, εκδίδεται η σπουδαία εργασία του

Γεωργούλη που περιλαμβάνει τη μετάφραση του κριτικά επεξεργασμένου κειμένου

της  «Πολιτείας»  του  Πλάτωνα  στη  δημοτική,  καθώς  επίσης  και  εισαγωγή  140

σελίδων και 246 σελίδες σημειώσεων. Πρόκειται για ένα έργο, πολύτιμο σύμβουλο

για κάθε «υποψιασμένο» αναγνώστη, που αναλύει με σαφήνεια θεμελιακές έννοιες

της Πλατωνικής Φιλοσοφίας.

Ο Κ. Γεωργούλης συνέγραψε πολλές αναλυτικές μελέτες για αρχαία κείμενα,

συνθετικές  φιλοσοφικές  εργασίες,  εκτενέστατες  εισαγωγές  σε  εκδόσεις  έργων  και

εκατοντάδες πονήματα σχετικά με τη φιλολογία, την παιδαγωγική, τη γλωσσολογία

αλλά και τα μαθηματικά. Στο συγγραφικό του έργο έρχονται επίσης να προστεθούν

δεκάδες  άρθρα  που  συνέταξε  για  το  «Εγκυκλοπαιδικό  Λεξικό  Ήλιος»  και  το

περιοδικό  «Πλάτων»,  ενώ  θα  ήταν  σημαντική  παράλειψη  αν  δεν  αναφέραμε  την

ουσιαστική εμπλοκή του ως συντάκτη και επιστημονικού υπευθύνου στην έκδοση της

«Μεγάλης  Παιδαγωγικής  Εγκυκλοπαίδειας»,  στην  οποία  δημοσίευσε  41  πολύ

εκτεταμμένα  λήμματα  πάνω  σε  θέματα  Παιδαγωγικής,  Γενικής  και  Ειδικής

Διδακτικής και Φιλοσοφίας (Βουγιούκας, 2009, σ.243).

4. Ερμηνευτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών κειμένων

Χρήσιμο θα ήταν στο σημείο αυτό να αναδείξουμε την παιδαγωγική διάσταση

του έργου αλλά και της παρουσίας του Κ. Γεωργούλη κυρίως μέσα από τα ίδια τα

κείμενά του.

Ο  Κ.  Γεωργούλης  δεν  περιορίστηκε  σε  μια  θεωρητική  προσέγγιση  των

εκπαιδευτικών  και  παιδαγωγικών  δεδομένων,  αλλά  όπως  προείπαμε,  μέσω  της

θητείας  του  στο  Διδασκαλείο  Μέσης  Εκπαίδευσης  επηρέασε  ως  ένα  βαθμό  τις

εξελίξεις  στον χώρο κυρίως  της  διδακτικής  αλλά και  της  σχολικής  παιδαγωγικής.

Παράλληλα, θεμελίωσε την προσπάθειά του πάνω σε στέρεο θεωρητικό παιδαγωγικό

υπόβαθρο.

Ακολουθώντας  ως  μέθοδο  την  ανάλυση  περιεχομένου  και  με  μονάδα

καταγραφής  το  θέμα  και  τη  λέξη  (Βάμβουκας,  1988,  σσ.270-272)  επιλέξαμε
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αντιπροσωπευτικά  των  απόψεων  του  παιδαγωγού  που  μελετάμε  κείμενα  (Βιβλία,

άρθρα, μελέτες). Επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας στην παιδαγωγικής κατεύθυνσης

θεματική, προκειμένου να αποφύγουμε πλατειασμούς και ασάφειες.

Στο  βιβλίο  του  «Γενική  Παιδαγωγική»5,  που  αποτελεί  σύνθεση  των  κατά

καιρούς σημειώσεών του από την θητεία του στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης, ο

Γεωργούλης δεν πραγματεύεται το σύνολο των θεμάτων της Γενικής Παιδαγωγικής.

Επιχειρεί ωστόσο να προσεγγίσει βασικά θέματα που απασχολούν τον εκπαιδευτικό

στο διδακτικό του έργο, όπως είναι οι σχέσεις δάσκαλου και μαθητή ή το πρόβλημα

των  ποινών.  Προσεγγίζει  ζητήματα  ψυχοπαιδαγωγικής  μέσα  και  από  την

ψυχαναλυτική  ματιά  (Γεωργούλης,  1973,  σσ.62-74)  και  δεν  διστάζει  να  θίξει  το

λεγόμενο  «πρόβλημα  της  σεξουαλικής  διαφωτίσεως» (Γεωργούλης,  όπ.π.,74-77).

Τέλος, στο ζήτημα των ποινών, διερχόμενος με εξαιρετική ευκολία, λόγω της βαθιάς

φιλολογικής του συγκρότησης, τη διαχρονική προβληματική επί του συγκεκριμένου

ζητήματος  (Αρχαία  Ελλάδα,  Ρώμη,  Ρουσσώ,  Καντ  κ.ά.),  διατυπώνει  μια  σειρά

βασικών αρχών σχετικά με το θέμα. Το κείμενο είναι αλήθεια ότι διακρίνεται για τη

μονόπλευρα θεωρητική και επιστημονική του κατεύθυνση αποφεύγοντας να συνδέσει

την θεωρία με την πράξη. Δεν παύει ωστόσο να αποτελεί  ουσιαστική συμβολή για

την εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης στην πατρίδα μας.

Σε  ένα  άρθρο  του,  με  τίτλο  «Παιδαγωγική  Αυτογνωσία»6,  καταθέτει  με

ειλικρίνεια  την πεμπτουσία της παιδαγωγικής του προβληματικής.  «…Η παιδαγωγική

έρευνα των τελευταίων γενεών… παραβλέπει κατά κανόνα την συμβολήν του ανθρωπίνου παράγοντος,

διότι  δεν  πιστεύει  εις  αυτόν.  …Θα  έπρεπε  ημείς  οι  ασκούντες  το  διδασκαλικόν  λειτούργημα  να

στρέψωμεν τα μάτια της ψυχής μας προς τον ίδιον τον εαυτόν μας… απαιτείται να επιχειρήσωμεν ένα

είδος  παιδαγωγικής  αυτογνωσίας».  Πολύ  επίκαιρος  και  ουσιαστικός  ο  λόγος  του.

Υπογραμμίζει κατά τη γνώμη μας έναν διαχρονικό προβληματισμό στον χώρο των

επιστημών της αγωγής,  ειδικότερα μάλιστα στις  μέρες μας,  όπου παρατηρείται  το

φαινόμενο της υπερπαραγωγής  ψυχοπαιδαγωγικών κειμένων και ερευνών.

Εκτός  όμως  από  τα  γενικότερης  παιδαγωγικής  ζητήματα,  ο  Γεωργούλης

ασχολήθηκε  κυρίως  με  θέματα  γενικής  και  ειδικής  διδακτικής.  Ως  μάχιμος

5 Κ.Δ.Γεωργούλη (1973), Γενική Παιδαγωγική, Δ. Παπαδήμα, Αθήνα.
6 Κ.Δ.Γεωργούλη (1964), Παιδαγωγική Αυτογνωσία, Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τ.139, σσ. 131-140.
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εκπαιδευτικός, αλλά και ως στέλεχος της ελληνικής εκπαίδευσης, ποτέ δεν έπαψε να

ασχολείται με ενδιαφέρον και  με το συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα. Οι εργασίες

του, τα άρθρα του και οι δημοσιεύσεις δεκάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 226

γραπτά τεκμήρια,  που εντοπίσαμε  και  φέρουν  το  όνομά του7,  τα  23  τουλάχιστον

κείμενα ασχολούνται με θέματα γενικής και ειδικής διδακτικής τα οποία μάλιστα με

τον  έναν  ή  άλλο  τρόπο  περιλαμβάνουν  στον  τίτλο  τους  την  λέξη  «διδακτική»  ή

παράγωγο αυτής. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους από αυτούς τους τίτλους: «Γενική

Διδακτική», «Η ειδική διδακτική του μαθήματος των νέων ελληνικών…», «Η ειδική

διδακτική των αρχαίων ελληνικών…» κ.ά.

Μελετώντας  το  βιβλίο  «Γενική  Διδακτική»8,  που  αποτελεί  βέβαια

μεταθανάτια έκδοση και σύνθεση πολλών και διαφόρων σημειώσεων και κειμένων

του Γεωργούλη, διαπιστώνουμε ότι, σε ένα ευρείας έκτασης πόνημα 531 σελίδων, ο

συγγραφέας επιχειρεί  να προσεγγίσει αναλυτικά το σύνθετο και απαιτητικό ζήτημα

της  Διδακτικής.  Η  δομή  του  κειμένου  βοηθά  ιδιαίτερα  τον  μέσο  αναγνώστη  να

ψηλαφήσει  βασικές  διδακτικές  έννοιες.  Ο  Γεωργούλης  αναπτύσσει  θεματικές

ενότητες  που  καλύπτουν  όλο  το  φάσμα  της  γενικής  και  ειδικής  διδακτικής,

ξεκινώντας  από τη μάθηση και  την  πορεία διδασκαλίας  και  φθάνοντας  μέχρι  την

διδακτική μεθοδολογία διαφόρων ομάδων μαθημάτων. Καταλήγει, υπογραμμίζοντας

την έννοια της αξιολόγησης, ενώ αφιερώνει και ένα μικρό μέρος του κειμένου του

στην  διδασκαλική  τυπολογία.  Γενικά,  το  παραπάνω  βιβλίο,  για  τα  εκπαιδευτικά

δεδομένα της εποχής του, αποτελεί χρήσιμο θεωρητικό και εν μέρει πρακτικό οδηγό

για  διδάσκοντες  και  ερευνητές.  Βέβαια,  οφείλουμε  εδώ  να  σημειώσουμε  ότι  ο

Γεωργούλης, σύμφωνα και με μαρτυρία του αδελφού του Σπυρίδωνος Γεωργούλη,

ποτέ δεν επιχείρησε να δώσει τελική και οριστική μορφή στα γραπτά του σχετικά με

τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές μεθόδους, θεωρώντας ότι η αγωγή και η παιδεία

αποτελούν  ζωντανούς  οργανισμούς  που  εξελίσσονται  μέσα  στον  χωρόχρονο,

7Βλ.  http://www.kenef.phil.uoi.gr/index.php.  Iστοσελίδα  Εργαστηρίου  Ερευνών  Νεοελληνικής
Φιλοσοφίας,  Παν/μιο  Ιωαννίνων,  Φιλοσοφική  Σχολή,  Τμήμα  Φιλοσοφίας  Παιδαγωγικής  και
Ψυχολογίας, Τομέας Φιλοσοφίας (Προσπέλαση Αύγουστος 2014).
 
8 Κ.Δ.Γεωργούλη (1974). Γενική Διδακτική, Ἀθῆναι, Δημ. Ν. Παπαδήμα..
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επηρεαζόμενοι  από  τις  εκάστοτε  κοινωνικές  και  πολιτισμικές  επιδράσεις

(Γεωργούλης 1974).

Ο  Γεωργούλης,  κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας  του  στο  Διδασκαλείο

ασχολήθηκε και με την ειδική διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών. Σε μια

φροντισμένη  μεταθανάτια  έκδοση9,  παρουσιάζονται  και  αναλύονται  εκτενώς  οι

βασικές εννοιολογικές και διδακτικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το γνωστικό

αντικείμενο  των  θρησκευτικών.  Εκτός  από  την  σκοποθεσία  και  την  πορεία

διδασκαλίας, το μελέτημα κάνει εκτενείς αναφορές σε έννοιες, όπως η αυτενέργεια, η

βιωματικότητα  (Γεωργούλης,  1975,  σ.190)  και  το  σχολείο  εργασίας  (Γεωργούλης

ό.π.,  199-207).  Αξιοσημείωτη επίσης,  για τα παιδαγωγικά δεδομένα της εποχής, η

πρόταση  που  γίνεται  για  την  εφαρμογή  της  αρχής  της  διαθεματικότητας:  «Η

νεοελληνική  χριστιανική  ρητορική  (Σκούφος,  Μηνιάτης,  Θεοτόκης)  και  η  διηγηματογραφία

(Παπαδιαμάντης, Μωραϊτίδης, Ζ. Παπαντωνίου) παρέχουν αρκετό υλικό ικανό να οδηγήση τον τρόφιμο

στην συναισθηματική κατανόηση της Ομολογίας μας». (Γεωργούλης, όπ.π., 332)

4. Συνοπτική Ερμηνευτική Θεώρηση της «πολιτείας» του Κ. Γεωργούλη

Ο Γεωργούλης, όπως προείπαμε, κινήθηκε στο πλαίσιο μια συγκεκριμένης ιστορικής

περιόδου  που  τη  σημάδευσαν  δύο  παγκόσμιοι  πόλεμοι,  μια  εθνική  τραγωδία

(μικρασιατική  καταστροφή)  και  ένας  εμφύλιος  σπαραγμός.  Ταυτόχρονα  το

εκπαιδευτικό κλίμα των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα με την πόλωση σχετικά με

το γλωσσικό ζήτημα και τις ευρύτερες πολιτικές ζυμώσεις δεν τον άφησε ασυγκίνητο.

Θα  πρέπει  εδώ  να  υπογραμμιστεί,  όπως  εύστοχα  παρατηρεί  και  ο  Κ.

Βουγιούκας (σ.227): «ότι η θητεία του Γεωργούλη στη μέση εκπαίδευση την πρώτη

αυτή  περίοδο  συμπίπτει  με  τις  μεταρρυθμιστικές  προσπάθειες  της  τριανδρίας

Δελμούζος-Γληνός-Τριανταφυλλίδης το 1917-1920 και 1923-1926. Και είναι απίθανο

ένας ανήσυχος νέος, όπως ο Γεωργούλης (23 ως 32 χρονών τότε), να έμεινε απαθής

απέναντι σ’ αυτές. Πιθανότερο φαίνεται να τις ενστερνίστηκε, ακόμα και σε κάποια

δημοσιεύματά  του  να  τις  υποστήριξε».  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  έως  τα  τέλη  της

δεκαετίας  του 1930 υπήρξε  υποστηρικτής  της  δημοτικής  γλώσσας στον χώρο της

Παιδείας και θερμός υποστηρικτής του Αλέξανδρου Παπαναστασίου.

9 Κ.Δ. Γεωργούλη (1975). Η ουσία και η διδακτική των θρησκευτικών, Αθήνα: Δημ. Ν. Παπαδήμας.
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Μετά την επάνοδό του από την Γερμανία 1933 (Γεωργούντζος, 1968, σ.7),

αλλάζοντας σταδιακά εκπαιδευτικό και ιδεολογικό προσανατολισμό, υποστήριξε με

σαφήνεια  και  «όπλο»  την  πνευματική  και  επιστημονική  του  συγκρότηση,  το

ιδεολογικοπολιτικό  πλαίσιο  στο  οποίο  εντασσόταν.  Η  μεταστροφή  αυτή  του

Γεωργούλη,  που  προαναφέραμε,  εντοπίζεται  και  από  τον  Παπανούτσο,  που  στα

απομνημονεύματά του μας πληροφορεί: «άρχισε από την άκρα αριστερά…, και μεταπήδησε

στην ολιγαρχική… συντήρηση». (Παπανούτσος, 1982, σ.46). 

  Στη  συνέχεια  ο  Γεωργούλης  ως  υπεύθυνος  έκδοσης  του  περιοδικού

«Πλάτων»,  μαζί  με  κύκλους  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  Αθηνών  και  την  Εταιρεία

Ελλήνων Φιλολόγων, θα αποτελέσουν το λεγόμενο «συντηρητικό μπλοκ»  που θα

αντιπαρατεθεί  σε  ζητήματα  εκπαιδευτικής  πολιτικής  και  ιδεολογικού

προσανατολισμού  με  το  λεγόμενο  «προοδευτικό  μπλοκ»  του  Παπανούτσου,  του

περιοδικού  «Παιδεία  και  Ζωή»  και  του  περιοδικού  «Φιλόλογος»,  οργάνου  του

συλλόγου των αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου.

Πριν  ολοκληρώσουμε  την  παρούσα  εισήγησή  με  την  παρουσίαση  των

συμπερασμάτων  μας,  θα  ήταν  χρήσιμο  να  ακούσουμε  τις  απόψεις  κάποιων

συνεργατών του Κ. Γεωργούλη:  Γράφει  ο Π. Γεωργούντζος,  συνεργάτης του  και

διάδοχός του ως γενικός γραμματέας της “Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων” (ΕΕΦ):

«Η προσωπικότης του Γεωργούλη ήσκει αβίαστον επιβολήν και απαράμιλλον γοητείαν όχι μόνον εις

τους δοκίμους του Διδασκαλείου, αλλά και εις τους διδάσκοντας εις την Βαρβάκειον Σχολήν και εις τους

μαθητάς αυτής και εις τους γονείς αυτών, οι πάντες δε διέκειντο προς αυτόν μετά σεβασμού βαθύτερου

και πηγαίου, μεμιγμένου μετά θαυμασμού…» (Γεωργούντζος, 1968, σ.8).

Ο Δ. Σακκάς, μαθητής του Γεωργούλη και στη συνέχεια υπεύθυνος για την

μεταθάνατον έκδοση του βιβλίου του  Ειδική Διδακτική γράφει στην εισαγωγή του:

«Δεν λησμονούμεν την απέραντον σοφίαν του, την πλουσιωτάτην εμπειρίαν του, την βαθυτάτην γνώσιν

των προβλημάτων της παιδείας, αλλά και εκείνον τον αβίαστον λόγον του και την χαρακτηριστικήν του

μετριοφροσύνην και απλότητα, την οποίαν σπανίως απαντά κανείς εις άλλους πνευματικούς ανθρώπους.

Ο Κ. Γεωργούλης επίστευεν εις το σωκρατικόν ‘εν οίδα, ότι ουδέν οίδα’,  ήτο αληθινός φιλόσοφος.»

(Γεωργούλης  Ειδική Διδακτική).
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5. Συμπεράσματα-Διαπιστώσεις

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Γεωργούλης ξεχώρισε για

την ιδιαίτερη παιδαγωγική προσφορά και παρουσία του, γιατί πάνω απ’ όλα αγάπησε

αυτό που έκανε.  Αφιερώθηκε στην εκπαίδευση, τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή.

Δεν υπήρξε ο αναχωρητής του γραφείου, αλλά ο μαχητής της πρώτης γραμμής της

εκπαίδευσης, την οποία υπηρέτησε από όλα τα μετερίζια, από το πιο απλό μέχρι το

πιο απαιτητικό. Ακόμα και όταν υπηρετούσε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα

του ΥΠΕΠΘ δεν ξέχασε τον απλό εκπαιδευτικό και άνθρωπο. Η πόρτα του γραφείου

του ήταν πάντα ανοικτή για όλους. Η παιδαγωγική του παρουσία ιχνηλατείται στον

χώρο κυρίως της διδακτικής επιστήμης.

Είτε  ως  δάσκαλος  και  διευθυντής  του  διδασκαλείου,  είτε  ως  θεωρητικός

επιστήμων,  υπήρξε  πολύτιμος  συμπαραστάτης  χιλιάδων  εκπαιδευτικών  και

επιστημόνων  κυρίως  των  θεωρητικών  επιστημών.  Επηρεασμένος  βέβαια  από  το

γενικότερο  πνεύμα  σωφρονισμού  και  τις  τυποποιημένες  διδακτικές  θέσεις  περί

«τριμερούς πορείας», που κυριαρχούσαν στον ελληνικό παιδαγωγικό χώρο εκείνη την

εποχή, ο Γεωργούλης δεν απέφυγε να διοχετεύσει μέσω του Διδασκαλείου Μέσης

Εκπαίδευσης ένα περιορισμένο μέρος αυτών των αντιλήψεων (Φράγκος, 1979, σ.55-

62). Πολυγραφότατος, κάλυψε με τα κείμενά του μέχρι το τέλος της ζωής του ένα

ευρύτατο επιστημονικό φάσμα στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. Αναφέρει

χαρακτηριστικά ο Κ. Γεωργούντζος σε τιμητικό για τον Γεωργούλη άρθρο του: «Δύο

μέρες  προ  του τέλους  είχεν  αποστείλει  εις  το τυπογραφείον  το  άρθρον του…περί  κειμένου  Φυσικής

Ακροάσεως του Αριστοτέλη…και 7 ώρες πριν πεθάνει τερμάτησε την συγγραφή κάποιου άλλου άρθρου»

(Γεωργούντζος, 1968, σ.5).

Παρά την όποια ιδεολογική μονομέρεια και απολυτότητα, που τον διέκρινε σε

ορισμένα  ζητήματα,  όπως  η  σφοδρή  αντίθεσή  του  απέναντι  στην  εκπαιδευτική

μεταρρύθμιση  του  1964,  θα  ήταν  λάθος  να  του  καταλογίσει  κανείς,  ηθελημένη

πρόθεση υπονόμευσης του ελληνικού  εκπαιδευτικού συστήματος  και  της  παιδείας

των ελλήνων γενικότερα. Πολίτης και αυτός μιας κοινωνίας που προσπαθούσε «να

σταθεί  στα  πόδια  της»  και  που  μετρούσε  ακόμα  τις  πληγές  της,  μετά  από  έναν

αιματηρό και αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο, πρόσφερε ό,τι μπορούσε από την πλευρά

του –παρά τα όποια λάθη του-  στο οικοδόμημα μιας νέας κοινωνίας.
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Abstract

In this paper we attempt to showcase the pedagogical thinking, writings and especially

the contribution  of  a significant educational thinker of  the  20th century,  the

philologist,  philosopher  and educator Constantine Georgouli.  Approaching critical

and interpretative representative excerpts of the Works,  highlight key ideas of the

great pedagogue,  while we  compose the  mosaic of  pedagogical and  scientific

contribution. At  the  same  time,  reinforcing  the interpretive framework of our

suggestion,  we  shed  light  on important  stages of  his  professional path affiliated

always in the context of this season. The choice of the person was in terms of volume,

quality  and originality presented his  scientific  work.  Also,  exploring  basic

biographical information considered appropriate to deal with the case of a teacher-

scientist  as Constantine Georgoulis pedagogy whose  memory deserves  to  be

particularly emphasized.  Methodologically, we applied the  analytical-interpretative

method and content analysis and bearing in mind always that the data processing is

the same the work of Georgouli. 

More generally, we could say that in this paper, beyond the projection of the

educational contribution and impact (positive  or  negative in  some cases) K.

Georgouli, attempted to highlight pedagogical elements worthy memory.
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