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Summary: Using the method of qualitative content analysis, the present study focuses on pedagogical
and hence sociocultural articles by Lesbian  educator Miltos Koundouras (1889-1940), who published
under the general title Close schools in the local newspaper Bell (April 24-July 3, 1923). The aim of
this paper is to highlight two key aspects of the pedagogical culture and the socio-cultural implications,
which are common in all  of these articles:  1. The emphasis on the interdependence of an existing
welfare state and law, defender of human rights of citizens, and the educational system, which in the
case of Greece in the age of the pedagogical action Koundouras denoted the lack of conditions and
practices  that  would  have  assisted  in  social  uplift  collectively.  2.  The  emergence  of  a  causal
relationship  between  the  educational  slump (during  the  time  of  Koundouras), the  partisanship  and
thoughtless  appropriation  of  foreign  mannerisms  and  values.  All  this  factors  reshaped  Greek
educational reality.

Λέξεις-κλειδιά:  κοινωνικοπολιτισμικά  πλαίσια  της  εκπαίδευσης,  αίτια  κατάρρευσης  του
εκπαιδευτικού συστήματος, εκπαιδευτική ιεραρχία, δασκαλισμός

Εισαγωγή
Η  παρούσα  μελέτη,  κάνοντας  χρήση  της  μεθόδου  της  ποιοτικής  ανάλυσης
περιεχομένου,  επικεντρώνεται  στις  παιδαγωγικές  και  κατ’  επέκταση
κοινωνικοπολιτισμικές προτάσεις των άρθρων του Λέσβιου «οραματιστή παιδαγωγού
και  ανιδιοτελή  δασκάλου»  (Τριλιανός  &  Καράμηνας,  2003)  Μίλτου  Κουντουρά
(1889-1940), που δημοσιεύτηκαν αρχικά με τον γενικό τίτλο Κλείστε τα Σχολειά στην
τοπική  εφημερίδα  Καμπάνα (24  Απριλίου-3  Ιουλίου  1923)  (υπό  το  ψευδώνυμο
Ευεργέτουλας)  και   αργότερα  ως  αυτόνομο  έργο  (Δημαράς,  1985·  Καλάργαλης,
2011).  Στοχοθεσία  της  εργασίας  είναι  η  ανάδειξη  δύο  βασικών  πτυχών  τής
παιδαγωγικής  κουλτούρας  του  Κουντουρά  και  των  κοινωνικοπολιτισμικών  της
προεκτάσεων, έτσι όπως παρουσιάζονται στο σύνολο των εν λόγω άρθρων: 

1.  Η έμφαση στην υφιστάμενη αλληλεξάρτηση ενός κράτους  πρόνοιας και
δικαίου  (υπερασπιστή  των  ανθρωπίνων  δικαωμάτων  των  πολιτών  του),  και  του
εκπαιδευτικού  του  συστήματος,  που  στην περίπτωση της  Ελλάδας  την  εποχή της
παιδαγωγικής δράσης του Κουντουρά παρέπεμπε στην κατά συρροή αναίρεση των

1

ISSN 1790-8574 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12  Οκτωβρίου 2014

προϋποθέσεων εκείνων που θα συνέδραμαν στην κοινωνική ανάταση σε συλλογικό
επίπεδο. 

2.  Η  ανάδειξη  της  αιτιακής  σχέσης  μεταξύ  του  εκπαιδευτικού
κατρακυλίσματος  (στην  εποχή  του  Κουντουρά)  και  του  δασκαλισμού,  του
κομματισμού και της άκριτης ξενομανίας, που ταλάνιζαν την ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα.

Η εργασία, μετά μία συνοπτική παρουσίαση του γενικού πολιτικοκοινωνικού
και  γλωσσο-εκπαιδευτικού  πλαισίου  της  εποχής  της  συγγραφής  και
πρωτοδημοσίευσης των εν λόγω άρθρων (ενότητα 1),  διαρθώνεται  σε δύο βασικά
μέρη, το καθένα από τα οποία συζητά έκαστη προαναφερθείσα κοινωνικοπολιτισμική
πτυχή (ενότητες 2 και 3).

1. Γενικό πολιτικοκοινωνικό και γλωσσο-εκπαιδευτικό πλαίσιο κατά το πρώτο
τέταρτο του 20ού αιώνα
Το πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα αποτέλεσε μία ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο της
νεοελληνικής  ιστορίας.  Ημερομηνίες-ορόσημα  αποτέλεσαν  –μεταξύ  άλλων–  ο
Μακεδονικός  αγώνας  (1904-1908),  οι  Βαλκανικοί  πόλεμοι  (1912-1913),  η
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (1912), ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918), η
προσάρτηση  της  Χίου  και  της  Μυτιλήνης  στην  Ελλάδα  (1914),  η  Μικρασιατική
εκστρατεία  (1918-1922)  και  το  μεγάλο  διηπειρωτικό  μεταναστευτικό  ρεύμα  λόγω
όλων  αυτών  των  πολιτικών  ταραχών  και  των  οικονομικο-κοινωνικών  τους
συνεπακόλουθων. 

Σημαντικές  ζυμώσεις  συνέβαιναν  και  στον  χώρο  της  εκπαίδευσης.
Σκιαγραφώντας  το  γενικό  εκπαιδευτικό  πλαίσιο  της  εποχής,  ο  Δημαράς  (2013)
διακρίνει  δύο φάσεις  σε αυτή την περίοδο: Η πρώτη (1895-1916) επιγράφεται  ως
«Αδράνεια  και  Αδιέξοδα»  και  η  δεύτερη  (1917-1928)  συνοψίζεται  στον  τίτλο
«Πρώτα Ρήγματα». Παρατηρεί δε ότι τα τεκταινόμενα στον χώρο της εκπαίδευσης
είναι αποτέλεσμα τάσεων και δυναμικών που είχαν διαμορφωθεί νωρίτερα (Δημαράς,
2013:  182).  Σε  κάθε  περίπτωση,  η  περίοδος  δράσης  του  Κουντουρά  θεωρείται  η
πλέον προοδευτική στη νεοελληνική εκπαίδευση (Δημαράς, 1985: ιβ).

Ο  Κουντουράς  κατατάσσεται  στη  δεύτερη  γενιά  του  «εκπαιδευτικού
δημοτικισμού»  μαζί  με  τους  Μιχάλη  Παπαμαύρο,  Κώστα  Σωτηρίου,  Μαρία
Αμαριώτου,  Ρόζα  Ιμβριώτη  και  άλλους  (Δημαράς,  2013:  175).  Συγκεκριμένα  οι
θεωρητικές  παιδαγωγικές  και  ευρύτερες  επιρροές  του,  στις  οποίες  βασίστηκε  η
παιδαγωγική του πράξη στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης κατά τη λεγόμενη
«Ιερή  Τριετία  1927-1930»  συνίστανται  κατά  τον  Δημαρά  (1985:  κζ)   και  τον
Τσιπούρα  (2001:  54-116)  στα  εξής:  1.  τον  Λογοτεχνικό  Δημοτικισμό  (Νουμάς,
Φοιτητική  Συντροφιά),  2.  τον  Εκπαιδευτικό  Δημοτικισμό  (Σχολείο  Βόλου,
Εκπαιδευτικός  Όμιλος),  3.  τη  μεταπολεμική  άρνηση  (δημοκρατικά  σοσιαλιστικά
ιδανικά,  κοινωνική  επανάσταση),  4.  τις  νέες  επιστημονικές  τάσεις  στη Φιλοσοφία
(Lebensphilosophie)  και  στην  Ψυχολογία  (Gestaltpsychologie),  5.  το  σχολείο
εργασίας και 6. τα Landerziehungsheime. 

Κατά  το  1923,  που  ο  34χρονος  Κουντουράς  διορίστηκε  στο  Γυμνάσιο
Μυτιλήνης και δημοσίευσε το σύνολο των υπό συζήτηση άρθρων του στην Καμπάνα,
αν  και  είχαν  παρέλθει  επτά  χρόνια  από την αποφοίτησή του από τη  Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διέθετε λιγότερο από ενάμιση  χρόνο διδακτική
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εμπειρία λόγω των συνεχών επιστρατεύσεων (Καλάργαλης 2011: 28). Ως εκ τούτου,
τα συγκεκριμένα άρθρα αποτυπώνουν την εμπειρία του όχι τόσο από τη σύντομη
διδακτική  εμπλοκή  του  στον  εκπαιδευτικό  χώρο  όσο  κυρίως  από  την  πρώιμη
στράτευσή  του  τόσο  στον  λογοτεχνικό  όσο  και  στον  εκπαιδευτικό  δημοτικισμό
(σημεία 1, 2, 3). Οι απόψεις που εκφράζει στα εν λόγω κείμενα, αποκρυσταλλώθηκαν
λίγο αργότερα μέσα από τη ζύμωση με τα σύγχρονα ρεύματα της Παιδαγωγικής στη
Γερμανία (σημεία 4, 5, 6).

Την εποχή του Κουντουρά διεξάγονταν επίσης ιδιαίτερα σημαντικές ζυμώσεις
όσον αφορά το γλωσσικό ζήτημα (Δημαράς, 2013: 174). Η εφημερίδα Καμπάνα είναι
κατά  τον  Πανταζή  (1984:  20)  η  πρώτη  πολιτική  εφημερίδα  που  γραφόταν  και
εκδιδόταν μόνο στη δημοτική.

2.  Κράτος  πρόνοιας  και  δικαίου  και  εκπαιδευτικό   σύστημα:  μια  σχέση
αλληλεπίδρασης
Έκαστο εκπαιδευτικό σύστημα δεν ανάγεται στο κενό αλλά αποτελεί πολιτικό και
κατ’  επέκταση  κοινωνικοπολιτισμικό  προϊόν  της  εποχής  του.  Τοιουτοτρόπως,
αναδύεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα, που με τη
σειρά του το επανατροφοδοτεί συστηματικά (Bourdieu & Passeron, 1990).

2.1 Από το κράτος στην εκπαίδευση: μηχανισμοί εξουσίας και ελέγχου
Ο όρος  κράτος-πρόνοια  έχει  επικρατήσει  διεθνώς  στη  μεταπολεμική  περίοδο  και
αντιστοιχεί  στη  διερεύνηση  της  κοινωνικής  λειτουργίας  του  κράτους  στις
αναπτυγμένες  καπιταλιστικές  κοινωνίες.  Αποτελεί  συγχρόνως  αναφορά  σε
συγκεκριμένη ιστορική περίοδο της εξέλιξης του αστικού κράτους και ιδεολόγημα
φορτισμένο  με  ιδέες  και  αξίες  κοινωνικής  δικαιοσύνης  και  αλληλεγγύης
(Στασινοπούλου, 1992: 19). Συνοπτικά και για λόγους εποπτίας οι περίοδοι και τα
στάδια οργανωμένης συλλογικής κρατικής παρέμβασης είθισται να οριοθετούνται ως
εξής:

1η περίοδος:  τέλος  18ου αι.  –  Β΄ παγκόσμιος  πόλεμος:  Πρόκειται  για  την
περίοδο της  αρχικής  διεύρυνσης της  κοινωνικής  λειτουργίας  του κράτους  και  της
αποσπασματικής  ανάπτυξης  συστημάτων  κοινωνικής  ασφάλισης,  υγείας,
εκπαίδευσης και εργατικής κατοικίας. 

2η περίοδος: Β΄ παγκόσμιος πόλεμος – σήμερα: Πρόκειται για την περίοδο
που  περιλαμβάνει  το  στάδιο  της  «χρυσής  εποχής»  ή  του  «κλασικού»  κράτους
πρόνοιας (1944-1969), το στάδιο κρίσης (τέλη δεκαετίας ’60-μέσα δεκαετίας ’80) και
το στάδιο του σύγχρονου «προνοιακού πλουραλισμού» (μέσα δεκαετίας ’80-σήμερα)
(Στασινοπούλου, 1992: 42-43).

Στην εποχή του Κουντουρά, λοιπόν, βρισκόμαστε στην περίοδο διεύρυνσης
της  κοινωνικής  λειτουργίας  του  κράτους,  μεταξύ  άλλων  και  στον  χώρο  της
εκπαίδευσης. Η σχέση του κράτους πρόνοιας με την εκπαίδευση (Κελπανίδης, 1991:
1-169) είναι άμεση και αμφίπλευρη, καθώς μέσα σε ένα κράτος πρόνοιας και δικαίου
«ανθίζει» ένα εκπαιδευτικό σύστημα, που με τη σειρά του συμβάλλει στην «άνθιση»
ενός κράτους πρόνοιας και δικαίου, και το αντίθετο. Αναλόγως, ο «μαρασμός» του
κράτους πρόνοιας και δικαίου έχει ως αποτέλεσμα τον «μαρασμό» του εκπαιδευτικού
συστήματος και επίσης τανάπαλιν.
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Στην  υπό  εξέταση  αρθρογραφία,  ο  Κουντουράς  αναφέρεται  ευκρινώς  στο
ελληνικό κράτος και τον τρόπο λειτουργίας του. Το περιγράφει ως «αφιλόστοργο»
απέναντι  σε  κάθε  υπάλληλο  και  ακόμη  περισσότερο  ως  «τιμαριούχο  τσαρικής
εποχής» προς τον δάσκαλο (σ. 52). Το σχολείο,  που αποτελεί  τη μετουσίωση του
εκπαιδευτικού  συστήματος,  όχι  μόνο  βρίσκεται  μονίμως  εκτός  των  κρατικών
ενδιαφερόντων  (σ.  55)  αλλά  περιφρονείται  και  καταδιώκεται  (σ.  56).  Σαφώς  ένα
τέτοιο κρατικό θεσμικό πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του κράτους
πρόνοιας  και  δικαίου,  που  θα  συνέβαλε  στην  εξυγίανση  του  εκπαιδευτικού
συστήματος και στην ψυχική ανάταση όλων των εμπλεκομένων σε αυτό. 
2.2 Από την εκπαίδευση στο κράτος: μηχανισμοί εδραίωσης και αναπαραγωγής.

Δι-υποκειμενική περιγραφή και συλλογικές προσλήψεις της εκπαιδευτικής
πραγματικότητας στο πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα

Σημαντικό  θεωρητικό  υπόθαθρο  για  την  παρούσα  ενότητα  αποτελεί  το  έργο  του
Αλτουσέρ (1983: 78-89), σύμφωνα με τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί
έναν  από  τους  βασικούς  μηχανισμούς  της  κοινωνικής  αναπαραγωγής.  Το  κράτος
λειτουργεί  ως  καταπιεστικός  μηχανισμός  που  επιτρέπει  στην  κυρίαρχη  τάξη  να
διασφαλίζει την κυριαρχία της πάνω στις υπόλοιπες. Πολύ περισσότερο: Δίπλα στον
μηχανισμό καταστολής, χρησιμοποιούνται και οι ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους
(ΙΜΚ),  του  σχολείου  και  γενικότερα  του  εκάστοτε  εκπαιδευτικού  συστήματος
συμπεριλαμβανομένου,   με τον ίδιο στόχο:  την εδραίωση,  την προώθηση και  την
αναπαραγωγή της ηγεμονικής ιδεολογίας, με τρόπο έμμεσο και υπόρρητο. 

Ο  Κουντουράς  –στο  υπό  εξέταση  έργο  του–  υποστηρίζει  ότι  το  υπάρχον
εκπαιδευτικό σύστημα εδραιώνει και αναπαράγει τις από πάνω προς τα κάτω σχέσεις
εξουσίας που υφίστανται στην ελληνική Πολιτεία. Εκκινώντας από την αποτύπωση
της  οικτρής  εκπαιδευτικής  πραγματικότητας,  εστιάζεται  σε  ενδο-εκπαιδευτικά
ζητήματα εξουσιαστικών σχέσεων και στα αρνητικά τους αποτελέσματα. 

Όντως,  ο  Κουντουράς  διατυπώνει  επανειλημμένα  και  κατηγορηματικά  την
άποψη ότι «στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει εκπαίδευση» (σ. 33). Έτσι περιγράφει
το σχολείο ως «έναν ανήθικο κι αρρωστημένο οργανισμό γεμάτο από δηλητήριο και
παραφροσύνη που πολύ σύντομα θα επιδράσει θανατηφόρα σ’ όλη την κατοπινή ζωή
του τόπου μας»  (σ. 33), ως «μια σάπια και ξεχαρβαλωμένη μηχανή» (σ. 33), ως «ένα
“κατά  συνθήκη” ψέμα»  (σ.  34),  ως  γεμάτο  «βρώμα  και  δυσωδία»  (σ.  34),  με
αποτέλεσμα  η  διαπαιδαγώγηση  που  προσφέρει  να  είναι  αφενός  το  μίσος  για  τα
ακατανόητα βιβλία, τον δάσκαλο, το Κράτος και τους νόμους, τα γράμματα και τη
σοφία  και  αφετέρου η εδραίωση κακών στρατηγικών και  ευρύτερων νοοτροπιών
επιβίωσης, όπως το ψεύδος για την αποφυγή τιμωριών, την κλεψιά για την απόκτηση
οικονομικού εύρους και την καταπάτηση υψηλών ιδανικών (σ. 35-36).

Από την κορυφή μέχρι τη βάση της εκπαιδευτικής πυραμίδας, ο συγγραφέας
περιγράφει  και  αναλύει  συνοπτικά τα κακώς κείμενα,  αναδεικνύοντας  ταυτόχρονα
τους  τρόπους με τους  οποίους οι  από πάνω προς  τα κάτω επιβεβλημένες  σχέσεις
εξουσίας διαιωνίζονται και επαυξάνονται με καταστρεπτικά αποτελέσματα.

Στην  κορυφή  της  εκπαιδευτικής  πυραμίδας  βρίσκεται  το  Κράτος,  με  τον
υπουργικό αρχηγό να είναι πάντοτε άνθρωπος του Κόμματος και τους ανθρώπους που
τον  περιβάλλουν,  να  είναι  πρωτίστως  κομματαρχίσκοι  και  δευτερευόντως
επιστήμονες. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς
τυγχάνουν λαμπροί επιστήμονες, ο χαμαιλεοντισμός εξελίσσεται γρήγορα σε βασική
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τους  ιδιότητα,  προκειμένου  να  αφομοιωθούν  στο  πολιτικο-κοινωνικό  τους
περιβάλλον, με στόχο την ιδία εξέλιξη (σ. 45). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
των (υποτιθέμενων) μεταρρυθμιστών, οι οποίοι «δεν κατορθώνουν τίποτε να δουν,
και συχνά παθαίνουν μια τραγική αφομοίωση μόλις καθίσουν στους θώκους» (σ. 36).
Το Κράτος τόσο ως αφηρημένη σχηματική έννοια όσο και κυρίως ως συγκεκριμένος
έμψυχος μηχανισμός λειτουργίας κατακρίνεται στην πολιτική και τις πρακτικές που
ακολουθεί απέναντι γενικότερα στην εκπαίδευση και ειδικότερα στον δάσκαλο, μέσα
από μία διαχρονική και υπερ-τοπική συγκριτική προσέγγιση σε επίπεδο θεσμών και
νοοτροπιών: Οι κοινωνίες που προόδευσαν σε προγενέστερες εποχές (στη διαχρονία)
ή οι κοινωνίες που προοδεύουν σε άλλες περιοχές στη συγχρονία, είναι αυτές που
αποκαθιστούσαν και αποκαθιστούν τον δάσκαλο στον ρόλο του ως Παιδαγωγό (σ.
53-54). 

Ο επόμενος προς τα κάτω κρίκος της ιεραρχικής εκπαιδευτικής αλυσίδας είναι
ο έκαστος προϊστάμενος,  που –σύμφωνα με την περιγραφή του Κουντουρά– είναι
έτοιμος  να  στραπατσάρει  και  να  καταπνίξει  με  το  «βούρδουλα  του  νόμου»  κάθε
ελεύθερη σκέψη και κάθε νέα όρεξη που τυχόν εντοπίζει στο ενδο-σχολικό γίγνεσθαι.
Πρόκειται για μια «τυραννική» φιγούρα που λειτουργεί παντελώς δηωτικά: «στερεί
το  ψωμί»,  «κουρελιάζει  τον  εγωισμό»  και  «φαρμακώνει  τη  χαρά  της  δουλειάς»
έκαστου υφισταμένου του, δηλαδή έκαστου δασκάλου (σ. 34).

Εν  συνεχεία,  τοποθετημένος  αρκετά  χαμηλά  στην  εκπαιδευτική  ιεραρχία,
ουσιαστικά  στο  προτελευταίο  της  σκαλοπάτι,  βρίσκεται  ο  δάσκαλος,  ο  οποίος
«σαπίζει  από  την  αθλιότητα  που  τον  καταδικάζει  ένα  αφιλόστοργο  και  μοχθηρό
Κράτος» (σ. 34), είναι «μεθυσμένος από τη δυστυχία» (σ. 34), «γίνεται ύπουλος και
κόλακας,  η χολή κιτρινίζει  το πρόσωπό του, και η ψυχή του νερουλιάζει  από την
απόγνωση»  (σ.  34).  Είναι   «ο  επουσιώδης  υπάλληλος»  του  Κράτους,  είναι  «ο
μουτζίκος  του,  που  θα  τον  αναγκάσει  μαστιγώνοντάς  τον  να  του  αποδώσει  μια
πνευματική εργασία εκατό φορές ανώτερη από την αμοιβή που θα του προσφέρει» (σ.
53). 

Στη βάση της ιεραρχικής  πυραμίδας βρίσκεται  το σύνολο των μαθητών.  Η
παρουσίασή τους από τον Κουντουρά –σαφώς επηρεασμένο από τον Αιμίλιο του Ζαν
Ζακ Ρουσώ (Πανταζής, 1984: 26)– ως «ευκολόπλαστα παιδιά» και ως «μια καθαρή κι
αγνή  ζωική  παραγωγή»,  η  οποία  ρίχνεται  μέσα  στη  «σάπια  και  ξεχαρβαλωμένη
μηχανή» του σχολείου, για να τα μεταβάλει με την πάροδο του χρόνου σε «μούμιες
κατάξερες και φασκιωμένες ή σε κινούμενα μιάσματα ανασυρμένα σαν από τάφους»
(σ. 33), αντανακλά σε κάθε περίπτωση τη μία από τις δύο κυρίαρχες, αντιφατικές
μεταξύ τους,  αναπαραστάσεις  για την παιδική ηλικία,  δύο κυρίαρχους  μύθους  για
αυτήν,  που  βέβαια  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  από  απλοϊκές  εκδοχές  του  κοινωνικού
κονστρουκτιβισμού. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, τα παιδιά χαρακτηρίζονται από
τις εγγενείς ποιότητες της αγριότητας και της απειθαρχίας και για τον λόγο αυτόν
χρήζουν  κοινωνικοποίησης.  Σύμφωνα  με  τη  δεύτερη  εκδοχή,  τα  παιδιά
χαρακτηρίζονται από τις επίσης εγγενείς ποιότητες της αγνότητας και της αθωότητας,
γεγονός  που  τα  καθιστά  ευάλωτα  και  τρωτά,  και  για  τον  λόγο  αυτόν  χρήζουν
φροντίδας  και  προστασίας  (Πεχτελίδης  &  Κοσμά,  2012:  33-39).  Ο  Κουντουράς,
υιοθετώντας  τη  δεύτερη  εκδοχή  της  παιδικότητας  και  της  παιδικής  ηλικίας,
καταγγέλει  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  και  εν  γένει  τον  κρατικό  μηχανισμό  στην
ολότητά  του  ότι  όχι  μόνο  δεν  ανταποκρίνεται  στον  καίριο  ηθικοπλαστικό  και
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κοινωνικοποιητικό  του  ρόλο  αλλά  επιπλέον  λειτουργεί  ολοσχερώς  καταστρεπτικά
απέναντι στην παιδική ψυχή.

Ας  σημειωθεί,  ότι  στην  Ελλάδα  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  πληθυσμού
εξακολουθούσε  να  παραμένει  αναλφάβητο  και  ημιμαθές  μέχρι  και  τις  πρώτες
δεκαετίες  του  20ού  αιώνα,  παράλληλα  με  ένα  ελάχιστο  μέρος,  υπέρμετρα
μορφωμένο.  Μετά  μισόν  αιώνα  κυριαρχίας  της  αλληλοδιδακτικής  μεθόδου  στο
ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  (1830-1880),  η  οποία  διεξαγόταν  με  βάση  μια
αδιάκοπη  αλυσίδα  εντολών/παραγγελμάτων,  που  απαιτούσαν  την  άκριτη  άμεση
εκτέλεση  από  την  πλευρά  των  μαθητών  (Σολομών,  2000:  189)  και  με  κυρίαρχα
χαρακτηριστικά την έλλειψη οποιασδήποτε ουσιαστικής επαφής των μαθητών με τον
δάσκαλο,  τον  μηχανιστικό  τρόπο  διδασκαλίας  και  μία  αυστηρότατη  πειθαρχία
(Πάτσιου, 2000: 262-263), άρχισε –με χρονική καθυστέρηση αρκετών δεκαετιών σε
σχέση  με  την  υπόλοιπη  Ευρώπη–  να  μεσουρανεί  η  ερβαρτιανή  φιλοσοφική-
παιδαγωγική αντίληψη (1880-1930), η οποία θεωρούσε ως σκοπό της διδασκαλίας
και απώτερη επιδίωξη της αγωγής τη βούληση του ατόμου για την ηθικοποίησή του
(Ρήγας, 1973: 28· Reble,  1990: 364-373·  Βελισσάριος, 2007: 89-92). Η ερβαρτιανή
διδακτική  μέθοδος  και  παιδαγωγική,  πολύ  αυστηρά  δομημένη,  χαρακτηριζόταν  –
μεταξύ άλλων– από  την αρχή της αυθεντίας του δασκάλου, καθώς θεωρούνταν ότι
εκείνος ήταν η μοναδική πηγή της γνώσης, που έπρεπε να μεταδοθεί στους μαθητές,
οι  οποίοι  λειτουργούσαν  ως  παθητικοί,  στατικοί  και  αδρανείς  αποδέκτες
(Κασσωτάκης  &  Φλουρής,  2006:  241-247).  Η  ιδεολογική  αυτή  πρόσληψη  του
παιδιού  των  πρώτων  δεκαετιών  του  20ού  αιώνα  εγγράφεται  στην  ευρύτερη
κουλτούρα και νοοτροπία της εποχής αναφορικά με τις διαγενεακές σχέσεις, όπου
θεωρείται δεδομένη η άκριτη ηλικιακή υποταγή, δηλαδή η αναντίρρητη υποταγή του
μικρότερου  προς  τον  μεγαλύτερο.  Στον  τελευταίο  προσδίδεται  η  σοφία,  που
συγκεντρώνει από την πείρα της ζωής, και η οποία αυξάνεται ποσοτικά και ποιοτικά
με τον χρόνο. Ωστόσο, αυτή η άκριτη πρόσληψη του παιδιού ως παθητικού δέκτη
είναι αυτό που ο Κουντουράς καταδικάζει αμείλικτα, γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι
«το παιδί δεν είναι άψυχο δοχείο γνώσεων, αλλά ένας ευμάλαχτος και ρευστός, πάνω
στη γένεσή του, κοινωνικός χαρακτήρας» (σ. 64).  

Από  τα  προαναφερθέντα  προκύπτει  ότι  ο  Κουντουράς  καταγγέλλει  την
υφιστάμενη εξουσιαστική σχέση «από την κορυφή προς τη βάση», που δεν αποτελεί
τίποτε άλλο από μια αντανάκλαση των εξουσιαστικών σχέσεων στην κοινωνία,  με
την ηγεμονική ομάδα να επιβάλεται αυτόκλητα σε όλες τις υπόλοιπες. 

 
3. Οι αιτίες της ελληνικής «εκπαιδευτικής κακοδαιμονίας»
Παράλληλα  με  την  ενδοσκόπηση  στις  αρνητικές  ποιότητες  του  ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος και την άμεση σχέση του με τη γενικότερη απουσία ενός
κράτους  πρόνοιας  και  δικαίου,  ο  Κουντουράς  αποπειράται  μια  συνοπτική
συστηματοποιημένη παρουσίαση των βασικών αιτιών της ελληνικής «εκπαιδευτικής
κακοδαιμονίας», όπως την ονομάζει: τον δασκαλισμό, το Κόμμα και το (ξενόφερτο)
σύστημα, δηλαδή την ξενομανία.

Ο δασκαλισμός αποτελεί την «πρώτη αιτία του κακού» (σ. 37) και η γένεσή
του είναι –μεταξύ άλλων– τόσο ιστορικής όσο και ψυχολογικής φύσεως.

Σύμφωνα με τον Κουντουρά,  ο Ρομαντισμός αποτελεί  το ιστορικό έρεισμα
του  δασκαλισμού.  Ήδη  στο  τελευταίο  τέταρτο  του  19ου  αιώνα,  ο  Ρομαντισμός
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άσκησε σημαντική  επίδραση στην εδραίωση των εθνικών  κρατών,  του  ελληνικού
συμπεριλαμβανομένου  (Κυριακίδου-Νέστορος,  1986:  29-30).  Ο  ρομαντικός
εθνικισμός  σημείωσε  ταχύτατη  άνοδο  στην  ελληνική  επικράτεια  (Πολίτης,  2003).
Σύμφωνα με αυτόν, η εικόνα της Ελλάδας κατασκευάζεται σύμφωνα με τις αρχές του
απαρχαιομένου μοντέλου του πολιτισμικού εξελικτισμού (évolutionisme culturel) και
όχι  σύμφωνα  με  τις  αξίες  του  πολιτισμικού  σχετικισμού  (relativisme culturel).
Σύμφωνα  με  το  εξελικτικό  μοντέλο  πρόσληψης  και  ερμηνείας  του  κόσμου,  ο
«ελληνισμός» και  ο  πολιτισμός  που αυτός  παράγει,  εκλαμβάνεται  ως  πολιτισμικό
απαύγασμα και ως εκ τούτου τοποθετείται στην πυραμίδα της πολιτισμικής ιεραρχίας.
Η έμμονη αντίληψη για την αφομοιωτική δύναμη του ελληνικού πολιτισμού λόγω της
a priori ανωτερότητάς  του,  η άρνηση στην αναγνώριση της  συμβολής και  άλλων
πολιτισμικών  φάσεων  στη  διαμόρφωση  της  ελληνικής  κουλτούρας,  τα
χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  της  πατριδολατρίας,  της  προγονολατρίας  και  του
εθνοκεντρισμού, είναι στοιχεία που κατακρίνει με δεινότητα ο Κουντουράς.

Πέραν  του  Ρομαντισμού  ως  ιστορικού  ερείσματος  του  δασκαλισμού,  ο
τελευταίος θεμελιώνεται  και σε ψυχολογική βάση, που αφορά νοσηρές πτυχές της
προσωπικότητας του δασκάλου. Ως τέτοιες αναφέρονται «η μετριότητα του μυαλού
του,  η  ξερή και  περιορισμένη του μόρφωση,  η στενοκέφαλη αντίληψη των όσων
διαβάζει, η δοκισισοφία του» (σ. 39), που έχουν ως βασική συνέπεια την απόπειρα
δημιουργίας ενός στείρου περιβάλλοντος, το οποίο σηματοδοτεί και το σταμάτημα
της ζωής: «Τα λόγια του χωριάτη, η ασυγκράτητη ζωηράδα του παιδιού, ο έρωτας, το
τραγούδι, η χαρά που κάνει τρέλες, είναι γι’ αυτόν θανάσιμα αμαρτήματα. Οι φυσικοί
νόμοι ανατρέπονται όσο δε συμβιβάζονται με τις φυλλάδες που έμαθε απέξω.» (σ. 39)

Το κόμμα αποτελεί, κατά τον Κουντουρά, τη «δεύτερη θλιβερή αφορμή της
εκπαιδευτικής  κακοδαιμονίας»  (σ.  40)  τόσο  λόγω  ζητημάτων  «μικρο-πολιτικής»,
δηλαδή μικροσυμφερόντων και αντεκδικήσεων, όσο και λόγω του αξιολογικού ρόλου
που αυτό διαδραματίζει. Όσον αφορά τα ζητήματα «μικρο-πολιτικής», ο λόγος του
Κουντουρά  επανέρχεται  και  πάλι  στις  εξουσιαστικές  σχέσεις  που  επικρατούν  σε
ολόκληρο το εκπαιδευτικό  σύστημα (και  όχι  μόνο).  Η δωροδοκία,  το εξ  ανάγκης
αλισβερίσι  και  ο  ψυχικός  εκβιασμός  αποτελούν  μερικές  μόνο  τις  στάνταρτ
στρατηγικές που χρησιμοποιεί το «ταπεινό», το «πρόστυχο», το «άτιμο» κόμμα (σ.
40), που υποθάλπτει και ενθαρρύνει τον «κενόδοξο αριβισμό» και τη «μικροπόνηρη
υστεροβουλία» (σ. 41). Επίσης ο αξιολογικός ρόλος που διαδραματίζει το κόμμα, που
χαρακτηρίζεται ως η «θανατερή γάγγραινα που σάπισε την ψυχή της (Πολιτείας)» (σ.
40), έχει ως αποτέλεσμα την ποταπή αναρρίχηση μη αξιόλογων ατόμων σε θέσεις
υψηλότερων  των  προσόντων  τους:  «Άνθρωποι  τιποτένιοι  επαγγελματικώς,  αλλά
επιτήδειοι,  ανεβαίνουν παρά την αξία τους  σε ανώτερα αξιώματα (...)  Άλλοι πάλι
άνθρωποι αξίας βλέποντας να παραμερίζονται και να εκμηδενίζεται το άτομό τους,
απογοητεύονται,  και ή χάνονται σ’ ένα διεφθαρμένο αγώνα, ή παρασέρνονται από
την άθλια αυτή συναλλαγή (...) χορεύοντας κι αυτοί με το ίδιο ίσο τον ανόσιο χορό
των κομμάτων.»

Το κακό του «εκπαιδευτικού ξεχαρβαλώματος (σ. 33) φαίνεται πως τριτώνει
λόγω  του  επικρατούντος  συστήματος,  τα  αρνητικά  χαρακτηριστικά  του  οποίου
συνοψίζονται  στην  ξενομανία,  τον  συγκεντρωτισμό,  τη  γραφειοκρατία  και  τη
μισθολογική υποβάθμιση. Σύμφωνα με τον Κουντουρά η άκριτη ξενομανία και «μια
νομοθεσία εισαγμένη απ’ έξω από τη ζωή μας και δηλητηριασμένη από τα φυσικά
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μας ελαττώματα» ενσκήπτει στην ελληνική κοινωνία,  καθώς η τελευταία ολιγωρεί
και  δεν εγκύπτει  μέσα της,  δεν ενδοσκοπεί  και  ως  εκ  τούτου υιοθετεί  παράταιρα
(στην  ψυχοσύνθεση  και  στις  ανάγκες  της)  στοιχεία  (σ.  44).  Έτσι,  λ.χ.  ο
συγκεντρωτισμός  που  για  να  ευδοκιμήσει,  χρειάζεται  «μια  γερμανική  μόρφωση,
κατασταλαγμένο  χαρακτήρα,  αντίληψη καθήκοντος,  εργατικότητα,  σύστημα  ζωής,
απόλυτη πίστη στο Κράτος, στοργικότητα της κεντρικής αρχής» (σ. 44), αποδείχτηκε
–εκ του αποτελέσματος– κοινωνική πληγή, καθώς «η θεσιθηρία, η γραφειοκρατία, η
αργομισθία κ’ ένα σωρό άλλα βρωμολούλουδα του συστήματος αυτού διαφθείρουν
τον χαρακτήρα (...) και ρίχνουν πίσω τη ζωή της Χώρας» (σ. 44-45). Last but not least
η  μισθολογική  υποβάθμιση  (ειδικά  στον  εκπαιδευτικό  χώρο) οδηγεί  τους
περισσότερους δασκάλους στην ανάλωση της σκέψης, της ενέργειας και του χρόνου
τους στην εξεύρεση των προς το ζειν, μην έχοντας ενδιαφέρον για την προσωπική
τους «ψυχική και πνευματική άνεση» και την ατομική τους μόρφωση και ανάταση (σ.
51). Όντας ευρισκόμενοι  μεταξύ σφύρας και άκμονος,  μεταξύ «μιας Πολιτείας  να
τους  τσαλαπατά»  και  «μιας  παραδόπιστης  Κοινωνίας  να  τους  περιφρονεί»,
αδυνατούν στη συντρηπτική τους πληροφορία να ανταπεξέλθουν στον ιδεατό αλλά
όχι ουτοπικό ρόλο που θα έπρεπε να διαδραματίσουν, τη δημιουργία «ωραίων ψυχών
και ελεύθερων συνειδήσεων» για τη διασφάλιση ενός δικαιότερου παρόντος και ενός
καλύτερου μέλλοντος (σ. 52).

4. «Πώς πρέπει να είναι το σχολείο;» Συμπερασματικές προτάσεις
Τα υπό εξέταση άρθρα του Κουντουρά αποτελούν περισσότερο μία επαναστατική
κραυγή  και  μια  καταγγελία  των  κακώς  κειμένων  και  λιγότερο  ένα  συστηματικό
εκπαιδευτικό  πόνημα.  Ανιχνεύεται  μια  ιδεολογική  συγγένεια,  που  εδράζεται  στα
ιδανικά  του  ανθρωπισμού,  την  πίστη  στην  αυτόνομη  και  ελεύθερη  ύπαρξη  του
παιδιού  και  τη  δυνατότητα  καλλιτεχνικής  και  φιλελελεύθερης  διαμόρφωσης  της
ψυχής και του πνεύματός του (Δημαράς 1985: κθ). 

Ο Κουντουράς διαπιστώνει και αποδέχεται ότι «το τι πρέπει να γίνει» είναι
ένα  δύσκολο  ερώτημα,  στο  οποίο  οι  απαντήσεις  είναι  ακόμη  δυσκολότερες.  Ο
οραματισμός,  η  επικοινωνία,  ο  σεβασμός  του  παιδιού  και  η  πρόσληψή  του  ως
αυτόνομη και ισότιμη προσωπικότητα, η κατατρόπωση του τυραννικού δογματισμού
και  η  απαλοιφή  του  ταρτουφισμού  είναι  σαφώς  βήματα  προς  την  επιθυμητή
κατεύθυνση,  προκειμένου  να  σπάσει  ο  κρίκος  στην αλυσίδα  της  παράδοσης.  Και
δίχως άλλο ψυχική ανησυχία vs επανάπαυση, ρήξη και τομή vs συνέχεια και νοσηρή
επαναληπτικότητα,  άρνηση  vs αποδοχή και  γκρέμισμα  vs χτίσιμο πάνω σε σαθρά
θεμέλια  πρέπει  να  αποτελέσουν  άμεσες  προτεραιότητες  όχι  μόνο  μιας
συνειδητοποιημένης σκέψης αλλά και  μιας συνειδητής δράσης που θα καταστήσει
πραγματικότητα το λακωνικό, ευκρινές και κάθε άλλο παρά ξεπερασμένο μήνυμα του
Κουντουρά: «Κλείστε τα Σχολειά να φτιάσουμε καινούργια!»
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