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ΜΟΝΙΚΑ  ΠΑΠΑ,ΔΡ. ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ.

ΒΑΣΙΛΙΚΉ-ΓΚΛΟΡΙΑ ΠΑΠΑ,ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ (1892-1965): Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΑΠΟ ΚΑΘΕΔΡΑΣ:EX KATEDRA 1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  εργασία  στηρίζεται  σε  αρχειακό  υλικό  κα  αναδεικνύει   του  πρωτεργάτη   της  εισαγωγής  των

Παιδαγωγικών Ακαδημιών  στην Ελλάδα, Γ.Ν.Παλαιολόγο,καθώς και την αναφορά στη διδασκαλία

από καθέδρας( EX KATHEDTRA),στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόκειται για έναν   μεγάλο  έλληνα παιδαγωγό, που συνδύαζε τη θεωρία με την πράξη.Με

πολύ καλές σπουδές στην Ελλάδα και στη Γερμανία, ο Γεώργιος   Ν. Παλαιολόγος  διορίστηκε σε

καίριες εκπαιδευτικές θέσεις και  είναι ο κυριότερος εισηγητής της ίδρυσης των διετών παιδαγωγικών

Ακαδημιών.Εκτός  από το  αξιόλογο συγγραφικό του έργο,  σημαντικά θεωρούνται  τα κείμενα του

,όπως έχουν  καταγραφεί στα πρακτικά της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας  της οποίας υπήρξε

ο  πρώτος  Γενικός  Διευθυντής.  Παρά  τις   έντονες  πολιτικές  αντιπαραθέσεις  της  εποχής  του  ,ο

Γ.Ν.Παλαιολόγος,  συντάχτηκε  με  τις   θέσεις  του  Ε.Π.Παπανούτσου,  ο  οποίος  αναγνώρισε  και

επαίνεσε το έργο του , όπως παρατηρεί  ο Κ.Χάρης.Το 1927  δημοσιεύτηκε  η εργασία του :  ΤΙΣ Η

ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ  ΠΑΡ΄  ΗΜΙΝ  ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ(  ΕΝΑΙΣΙΜΟΣ  ΕΠΙ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΊΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ). Στις 54 σελίδες της διατριβής του  ο Γ.Ν. Παλαιολόγος αναφέρεται

στα Διδασκαλεία ,για να καταλήξει στο όραμά  του , που ήταν η εισαγωγή του θεσμού των  διετών

1 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Μ.Π.Α. Ακαδημίας και των Προτύπων αυτής: αρχόμενον
από  27-10-1934,  σελ.100-112.Βλ.και:  Γ.Ν.Παλαιολόγος:  Γενική  Παιδαγωγική  –  Αθήναι,
1955. Γ΄ Έκδοσις, Αθήναι, 1960.Βλ.και: Γ.Ν. Παλαιολόγος:Η Δημοδιδασκαλική Παίδευσις εν
Γερμανία και  τα       Προβλήματα της Συγχρόνου Παιδαγωγικής –  Αθήναι,  1926.Βλ.και:
Γ.Ν.Παλαιολόγος:Τις  η  προσήκουσα  παρ΄  ημιν   διδασκαλική  παίδευσις:   Διδακτορική
διατριβή-Αθήναι   1927.Βλ.και: Γ.Ν.Παλαιολόγος:Λόγος  εκφωνηθείς  κατά  την  ημέραν  των
εγκαινίων  της  Μαρασλείου  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας  Αθηνών  22  Οκτωβρίου  1934.Βλ.και:
Διδασκαλικόν Βήμα: 18 Νοεμβρίου 1934..
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Παιδαγωγικών Ακαδημιών.  Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και στέρεο.  Χαρακτηρίζεται από

την επίδραση της  Γερμανικής Παιδαγωγικής ,αφού   Γερμανοί Καθηγητές με διεθνή ακτινοβολία  ,

όπως  ο  SPRANGER  και  o WUNDT ,  υπήρξαν  δάσκαλοί  του.  Μεταξύ  των  έργων  του

συγκαταλέγονται  και  τα  ακόλουθα.1)  Η  Νέα  Δημοδιδασκαλική  Παίδευσις  εν  Γερμανία  και  τα

Προβλήματα της Συγχρόνου Παιδαγωγικής – Αθήναι, 1926. 2) Τις η Προσήκουσα ημίν Διδασκαλική

Παίδευσις.  Διδακτορική  διατριβή  –  Αθήναι,  1927.  3)  Σκέψεις  τινές  περί  Οργανώσεως  της

Εκπαιδεύσεως – Αθήναι, 1928. 4) Προς Καλυτέραν Μέσην Εκπαίδευσιν – Αθήναι, 1929. 5 ) Οι εξ

Κύριοι Τύποι της Ατομικότητος κατά τον Έντουαρντ Σπράγκερ – Αθήναι, 1937. Β΄ Έκδοσις. 6) Ο

θεσμός των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και η Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία – Αθήναι, 1939. 7)

Η Ενιαία Διδασκαλία εν τοις Προτύποις της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας – Αθήναι, 1939.

Β΄  Έκδοσις  1956.  8)   11)  Η Αντίθεσις  εν τη Ψυχολογική  Ερεύνη.  Γ΄  Έκδοσις,  Αθήναι,  1956.  9)

Ιωάννης Ερρίκος Πεσταλότσης – Αθήναι, 1953. 10) Γενική Παιδαγωγική – Αθήναι, 1955. Γ΄ Έκδοσις,

Αθήναι,  1960.  11)  Παιδαγωγική  Ψυχολογία  και  τα  Κύρια  Ρεύματα  της  Συγχρόνου  Ψυχολογίας  –

Αθήναι, 1960. Μεταφράσεις: 1)  2) Άλφρεντ Άντλερ – Αθήναι 1934. Β΄ Έκδοσις – Αθήναι 1948.Στην

ολοκληρωμένη εισήγησή μας θα γίνει αναφορά  στην ίδρυση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και στις

Παιδαγωγικές και Διδακτικές υποθήκες του Γ,Ν..Παλαιολόγου,  για το πώς πρέπει να διδάσκουν οι

Καθηγητές των  Ακαδημιών. .Σημαντική θεωρείται η   ομιλία του, που εκφώνησε  ο ίδιος κατά τα

εγκαίνια της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Η παιδαγωγική και  διδακτική  διάσταση  της

διδασκαλίας    φαίνεται  στην  εισήγηση  του  Γ.Ν.Παλαιολόγου προς τους διδάσκοντες στη Μ.Π.Α..

Πρόκειται για θεωρητική   διδασκαλία από καθέδρας :ΕX  KATHEDRA2.

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ  ΔΙΕΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ3.

Το αδιέξοδο που  είχε δημιουργηθεί  στην εκπαίδευση των  Δασκάλων, άλλαξε  με  την εισήγηση του 
Γ.Ν.Παλαιολόγου για την ίδρυση των  διετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Στο λόγο που εκφώνησε ο 
Γ.Ν.Παλαιολόγος επικαλείται τους εξής λόγους:

1.Την αναγκαιότητα  να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση των Δασκάλων της λαϊκής  παιδείας, που 
συνδέεται άμεσα με  την εξύψωση του πλιτιστικού επιπέδου  του έθνους.

2.Ως πρότυπα για τη μεταρρύθμιση αυτή αναφέρονται η Γαλλία και η Γερμανία,που  είχαν 
αναβαθμίσει τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού.

3.Τα Διδασκαλεία πρόσφεραν  σημαντικό έργο ,αλλά  προαγωγή του  πολιτιστικού επιπέδου του 
λαού απαιτούσε παράλληλα και την καλύτερη κατάρτιση των Δασκάλων.

4. Τέλος  με το  ΝΌΜΟ  5082 «περί ιδρύσεως Παιδαγωγικών Ακαδημιών»Η κατάρτιση των 
δασκάλων ορίζεται διετής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

2 Η εργασία αυτή στηρίχτηκε σε  αποσπάσματα κειμένων μας που  έχουν καταχωριστεί  και
θα δημοσιευτούν σε  ειδικό  τόμο ,με τον τίτλο: Το Μαράσλειο Διδασκαλείο  και η Μαράσλειος
Παιδαγωγική Ακαδημία  και  συγγραφέα: τον  π..  Διευθυντή της Μ.Π.Α. και  Προέδρου του
ΜΔΔΕ:Α.Ε.ΠΑΠΑ..
 

3 Διδασκαλικόν Βήμα:  18 Νοεμβρίου 1934..Βλ.και:Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Μ.Π.Α.
Ακαδημίας και των Προτύπων αυτής: αρχόμενον από 27-10-1934, σελ.100-112.

ISSN 1790-8574 



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

5.Η είσοδος στο διδασκαλικό  επάγγελμα μετατίθεται από το 14ο   στο18ο έτος της ηλικίας.

6.  Με τις εισιτήριες εξετάσεις  επιλέγονται οι άριστοι για το διδασκαλικο επάγγελμα και όσοι 
φυσικά κατέχονται από την «Πεσταλότσεια αγάπη» για το διδασκαλικό έργο.

6. Ο Γ.Ν.Παλαιολόγος καταλήγει: «Δια ταύτα πάντα πεποίθαμεν, ότι εκ των Παιδαγωγικών 
Ακαδημιών θέλουσι προέλθει διδάσκαλοι, ου μόνον αρτιώτατα κατηρτισμένοι, αλλά και με 
σταθεράν την βούλησιν, ίνα αφιερώσωσιν εαυτούς εις την υπηρεσίαν και εξύψωσιν του Ελληνικού 

λαού. Φορείς συνειδητοί της πολυτίμου εθνικής κληρονομίας.4»

 Παρατίθεται ο λόγος που εκφώνησε ο  Γ.Ν.Παλαιολόγος5Στον λόγο που εκφώνησε ο   Διευθυντής

της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Γεώργιος Ν.Παλαιολόγος,στις 22/10/1934 εκτίθενται 
οι  παιδαγωγικοί,ψυχολογικοί,εκπαιδευτικοί ,κοινωνικοί και εθνικοίλόγοι .που επέβαλαν την 
ιδρυση των διετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών.

ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

    22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1934 :Υπό ΓΕΩΡΓ. Ν. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Διευθυντού της Παιδαγ. Ακαδημίας Αθηνών

«Η πνευματική εξύψωσις και πολιτιστική προαγωγή του λαού τελεί εις άμεσον  σύνδεσμον προς

την εξέλιξιν και επί τα βελτίω ρύθμισιν της λαϊκής παιδείας. Αύτη δ’ αφ’ ετέρου, τελεί εις συνάρτησιν

προς την τελειοποίησιν, τον συγχρονισμόν και την επί ευρυτέρω βάσεων θεμελίωσιν της μορφώσεως

των διδασκάλων της μεγάλης μάζης των τέκνων του λαού. Όσω υψηλότερον είναι το πολιτιστικόν

επίπεδον του Έθνους,  όσω μεγαλύτεραι  είναι  αι  παρά του λαϊκού  σχολείου απαιτήσεις  Πολιτείας,

Κοινωνίας και Οικογενείας, τοσούτω πολυμερεστέρα, αρτιωτέρα και μάλλον ενιαία δέον να η και η

μόρφωσις  των  διδασκάλων  του  λαού  και  τανάπαλιν. Πνευματική  κατάπτωσις  και  αμάθεια  έχουσι

αντίστοιχον την ανυπαρξίαν, ή την στοιχειώδη λειτουργίαν του λαϊκού σχολείου . έτι δε την έλλειψιν

του αξίου του ονόματος διδασκάλου. 

Δια της προϊούσης χειραφετήσεως και τάσεως προς άνοδον των λαϊκών στρωμάτων . δια της

μετά την ανακάλυψιν της τυπογραφίας, ευκολωτέρας    προσκτήσεως παρά των πολλών του βιβλίου

4 Διδασκαλικόν Βήμα: 18 Νοεμβρίου 1934..

5 Διδασκαλικόν Βήμα:  18 Νοεμβρίου 1934. Βλ.και .Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Μ.Π.Α.
Ακαδημίας και των Προτύπων αυτής: αρχόμενον από 27-10-1934, σελ.100-112.
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και της διαδόσεως τούτου εις ευρύτατους κύκλους.   δια της αναπτύξεως των μέσων της συγκοινωνίας

και της ταχυτέρας επικοινωνίας προς αλλήλους ατόμων και ομάδων, εδημιουργήθησαν οι αναγκαίοι

ευμενείς οροί προς γενίκευσιν, συν τω χρόνω, επί μάλλον και μάλλον της λαϊκής Παιδείας εις αεί και

ευρυτέρας λαϊκάς μάζας. 

Συνέπεια τούτου υπήρξεν η ανάγκη της ιδρύσεως, του πολλαπλασιασμού και της βελτιώσεως

των  λαϊκών  σχολείων,  ως  επίσης  και  η  μέριμνα  περί  καταρτισμού  του  καταλλήλου  διδακτικού

προσωπικού. 

Από του ΙΗ΄ αιώνος άρχεται η λειτουργία διδασκαλείων εις την Γαλλίαν και Γερμανίαν,

από δε του 19 επεκτείνεται η λειτουργία των εις απάσας τας πεπολιτισμένας χώρας. Την αύξησιν

των προβαλλομένων εις το λαϊκόν σχολείον απαιτήσεων, παρηκολούθει αντίστοιχος αύξησις των παρά

του διδασκάλου καταβλητέων προσπαθειών. Ούτω τα προσόντα της εις τα διδασκαλεία εισαγωγής των

μελλόντων διδασκάλων ωρίζοντο επί μάλλον και μάλλον ανώτερα, η διάρκεια των σπουδών μείζων

και τα προσφερόμενα εν τοις διδασκαλείοις μορφωτικά αγαθά αεί πολυτελέστερα και σπουδαιότερα.

Ωσαύτως και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού έβαινον στοιχούντα παραλλήλως.

Παρομοία  τις  εξέλιξις  παρατηρείται  και  παρ’  ημίν,  από  της  συγκροτήσεως  του  Ελληνικού

Κράτους, τόσον ως προς την οργάνωσιν και ανάπτυξιν της λαϊκής Παιδείας, όσον και ως προς την

επιλογήν και καταρτισμόν των διδασκάλων των τέκνων του λαού.

Ούτω  κατά  την  συγκρότησιν  του  Ελληνικού  Κράτους,  προελθόντος  εκ  μακροχρονίων

εξαντλητικών  απελευθερωτικών  αγώνων,  αι  παρά  των  διδασκάλων  απαιτήσεις  περιωρίζοντο  λίαν

μετριοφρόνως εις στοιχειώδεις τινάς γνώσεις αναγνώσεως και γραφής. Συν τω χρόνω, παραλλήλως

προς  την  επιγιγνομένην  επούλωσιν  των  πληγών  και  την  καθόλου  προαγωγήν  του  πολιτιστικού

επιπέδου του λαού, ηύξανον και αι παρά των διδασκάλων απαιτήσεις Πολιτείας και Κοινωνίας. Το

απολυτήριον του ελληνικού σχολείου ή ιερατικής σχολής δεν είναι επαρκές.  Τω 1864 ιδρύεται το

πρώτον  διδασκαλείον  εν  Αθήναις  με  μαθητάς  της  β΄  τάξεως  του  ελληνικού  σχολείου  και  διετή

φοίτησιν, χωρίς να παύσουν έκτοτε δρώντες και οι «εξ επιτροπής» διδάσκαλοι.  Σταθμόν αποτελεί η

εν  έτει  1878  ίδρυσις  εν  Αθήναις  του  πρώτου  αξίου  του  ονόματος  διδασκαλείου  δημοτικής

εκπαιδεύσεως επί τη βάσει των τότε κρατουσών παιδαγωγικών και ψυχολογικών θεωριών και
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μεθόδων διδασκαλίας (διάρκεια φοιτήσεως 3ετής. Προπαίδευσις ενδεικτικόν Α΄. γυμνασίου). Καθ’

υπόδειγμα τούτου ιδρύονται έτερα 3 εν Θεσσαλονίκη, Επτανήσω, Πελοποννήσω.

Από του 1905 λειτουργεί μόνον εν τριτάξιον (το Μαράσλειον) όπερ τω 1910 προάγεται εις

τετρατάξιον, με προσόντα εισακτέων ενδεικτικόν β΄τάξεως   γυμνασίου. Επειδή όμως επεδεικνύετο

απροθυμία  τις  προσελεύσεως  τροφίμων,  λόγω  αυξήσεως  ποοσόντων  και  σπουδώνι  τω  1914

ιδρύεται βελτιωμένος τύπος τριταξίου διδασκαλείου Μαράσλειον – προπαίδευσις ενδεικτικόν β΄

γυμνασίου),  εις  όπερ  προσηρτάτο  τάξις  με  αποφοίτους  γυμνασίου,  λαμβάνοντας  μετά  ενιαύσιον

φοίτησιν    πτυχίον δημοδιδασκάλου.

Με  την  επέκτασιν  των  Ελληνικών  Χωρών  πολλαπλασιάζονται  τω  1923  ως  αυτοτελή

διδασκαλεία, τα μονοτάξια διδασκαλεία, προσπορίσαντα ταχέως μέγα μέρος του αναγκαιούντος εις τας

Νέας Χώρας διδασκαλικού προσωπικού. 

Τω  1924,  διατηρουμένων  και  των  μνημονευθέντων  τύπων  διδασκαλείου,  ιδρύονται  τα

πεντατάξια  διδασκαλεία (εις  τα  οποία  εισέρχονται  απόφοιτοι  του  ελληνικού  σχολείου)  και  τα

εξατάξια (με αποφοίτους του δημοτικού σχολείου).  Επί πλέον πτυχίον δημοδιδασκάλου παρέχει η

Ριζάρειος και  αι  λοιπαί ιερατικαί σχολαί.  Έχομεν ούτω μέχρι  του 1929 δημοδιδασκάλους εκ

τριταξίων, μονοταξίων, πενταταξίων, εξαταξίων διδασκαλείων . εξ ιερατικών σχολών και εκ των

αντιστοίχων τύπων διδασκαλείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Μένει τις τω όντι έκπληκτος

προ της τοιαύτης ανομοιογένειας, όσον αφορά την προέλευσιν, τα προσόντα, την διάρκειαν και το

είδος των σπουδών των δημοδιδασκάλων της ως άνω περιόδου.

Τω  1929,  μετά  την  γενομένην  μεταρρύθμισιν  της  οργανώσεως  της  εκπαιδεύσεως,

κατηργήθησαν  μεν  έκτοτε  τα  μονοτάξια,  ωρίσθη  δ’  ως  μόνος  τύπος  διδασκαλείου  ο  του

πενταταξίου  διδασκαλείου,  προσλαμβάνοντος  τους  τροφίμους  του  εξ  εχόντων  ενδεικτικόν  β΄

εξαταξίου γυμνασίου.  Ήσαν όμως εν λειτουργία μέχρι σήμερον παραλλήλως και πάντα τα λοιπά

είδη των καταργηθέντων διδασκαλείων (τριτάξια και εξατάξια).

Τέλος το παρελθόν έτος δια του νόμου 5082 «περί ιδρύσεως Παιδαγωγικών Ακαδημιών» η

μόρφωσις  των  μελλόντων  δημοδιδασκάλων,  οριζόμενη  διετής,  θέλει  τελείσθαι  εις  ανώτερα

εκπαιδευτήρια  τας  Παιδαγωγικάς  Ακαδημίας,  των  τροφίμων  αυτών  προσλαμβανομένων  εκ  των
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εχόντων  απολυτήριον  γυμνασίου  ή  πρακτικού  λυκείου  με  βαθμόν  τουλάχιστον  «καλώς  6»  και

διαγωγήν «κοσμιωτάτην».

Δια  της  προσλήψεως  των  υποψηφίων  δημοδιδασκάλων  εκ  των  εχόντων  απολυτήριον

γυμνασίου, τ.έ. των εχόντων περατώσει την εγκύκλιον εκπαίδευσίν των, επιτυγχάνεται εν πρώτοις ο

χωρισμός της γενικής από της επαγγελματικής μορφώσεως του μέλλοντος δημοδιδασκάλου.

Ούτω παρέχεται  χώρος ευρύς δια την ενασχόλησιν  με τας  ειδικάς  δια την μόρφωσιν αυτού

επιστήμας, τ.έ. την Παιδαγωγικήν, Ψυχολογίαν και Φιλοσοφίαν και την βαθείαν έρευναν και μελέτην

των διαφόρων προβλημάτων αυτών. Ο απόφοιτος του γυμνασίου και λόγω της προπαιδείας του και

λόγω του εν τη Π. Ακαδημία καταρτισμού του, θα αντικρύζη με βλέμμα οξύ και ασφαλή κρίσιν τα

μεγάλα  προβλήματα  της  ζωής,  μη γινόμενος  έρμαιον  των εκάστοτε  επιπνεόντων  επικινδύνων  και

ασταθών πνευματικών ρευμάτων.

Η περάτωσις του γυμνασίου και πρακτικού λυκείου παρέχει εις τον μέλλοντα απόφοιτον της

Ακαδημίας  την  ικανότητα  της  πλήρους  κατοχής  των  μεταδοτέων  εις  το  δημοτικόν  σχολείον

μορφωτικών αγαθών, εις βαθμόν μάλιστα πληρέστερον ή ως συνετελείτο εις τα διδασκαλεία. Παρά

ταύτα εν τη Ακαδημία δεν παραλείπεται και η από περιωπής ενασχόλησις μετά των επιστημών, αφ’ ων

πορίζεται το δημοτικόν σχολείον τα μορφωτικά αγαθά του, και δια προσωπικού ούτινος ήτο αδύνατος

η πρόσκτησις παρά των διδασκαλείων π.χ. η διδασκαλία ανωτέρων μαθημάτων της κλασσικής  και

νεωτέρας φιλολογίας  και της  θρησκεολογίας  θα γίνεται  εις  την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν  Αθηνών

παρά  των  διακεκριμένων  καθηγητών  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών  κ.κ.  Εμμ.  Πεζοπούλου  και  Ν.

Λούβαρι, προς ους εκφράζονται θερμαί ευχαριστίαι, δια την προθυμίαν των, όπως εξυπηρετήσουν τον

υψηλόν σκοπόν του ιδρύματος. Επίσης εις εκλεκτούς συνεργάτας θέλει ανατεθή και η διδασκαλία των

λοιπών  μαθημάτων,  δια  τα  οποία  υπάρχει  ελευθερία  επιλογής  του  καταλλήλου  διδακτικού

προσωπικού. 

Το μέγα ως άνω πλεονέκτημα της νέας δημοδιδασκαλικής μορφώσεως δεν είναι το μόνον. Από

του νυν ο δημ)λος τυγχάνων της μορφώσεως, όπως και οι επιστήμονες και οι μέλλοντες ηγέται

του λαού, κτάται τα συναίσθημα της αυτοπεποιθήσεως και εσωτερικής ικανοποιήσεως. Επιπλέον

ο τρόφιμος της Π. Ακαδημίας,  αναστραφείς  και  μαθητεύσεις επί έτη μακρά εις  τα αυτά μαθητικά
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εδώλια  προς  τους  αρίστους  των  συμπατριωτών  του,  κεκτημένος  την  αυτήν  προς  τούτοις  γενικήν

προπαίδευσιν, έχων ενώπιόν του πάντας τους δρόμους ανοικτούς και την διάνοιάν του ηκονισμένην

την  διεύθυνσιν  εντός  του  ανωτέρου  πνευματικού  κόσμου,  αποβάλλει  οιονδήποτε  συναίσθημα

μειονεκτικότητος ανυψούμενος εις τε την κοινήν και την ιδίαν συνείδησιν κοινωνικώς τε και ηθικώς.

Η εσωτερική δ’ αύτη ικανοποίησις και έξαρσις της ιδίας του προσωπικότητος, αναμφιβόλως μέλλει να

ασκήση ευεργετικήν την επίδρασιν, ου μόνον επί του δημοδιδασκαλικού επαγγέλματος, αλλά και των

τροφίμων  και  των  ευρύτερων  λαϊκών  μαζών,  ων  θέλει  αποβή  ο  πραγματικός  οδηγός  και

συμπαραστάτης.

Ο καθορισμός εξ άλλου ως προπαιδεύσεως της πλήρους γυμνάσιακής, θα έχη ως επακόλουθον

την μετάθεσιν του ορίου της ηλικίας δια την είσοδον εις τον διδασκαλικόν κλάδον από του 14ου

έτους ως συμβαίνει νυν εις το 18ον συμπεπληρωμένον. Η προς τα άνω μετάθεσις αύτη, εις την

περίοδον τ.έ. της μετεφηβείας του χρόνου της επιλογής του μέλλοντος επαγγέλματος αποτελεί εν

των  κυρίων  πλεονεκτημάτων  του  νέου  θεσμού.  Διότι  εις  την  ηλικίαν  ταύτην  η  επιλογή  του

δημ)λικού επαγγέλματος παρά του υποψηφίου τελείται αυτοπροαιρέτως και μετ’ αυτογνωσίας,  εν ω

δεν δύναται να λεχθή τούτο δια τον 13ετή ή 14ετή παίδα . Πράγματι, η ασφαλής διάγνωσις και ο

έλεγχος των εμφύτων κλίσεων, του ατόμου, και δη των κοινοτικών και φιλάλληλων συναισθημάτων

αυτού, άτινα προ παντός προσιδιάζουσιν εις την γνησίαν διδασκαλικήν φύσιν, σπανίως εκδηλούνται,

ιδία εις τα άρρενα, προ του 17-18ου έτους της ηλικίας των, ότε έχει κοπάσει ο σάλος της τρικυμιώδους

περιόδου της εφηβείας και δύναται ο νεανίας μετά τινος ήρεμου διαθέσεως να στρέψη το ψυχικόν του

όμμα προς το εσωτερικόν του εγώ, και ούτω χωρίση εις επισκόπησιν τούτου και αυτογνωσίαν.

Τουναντίον η προ του σταδίου τούτου της ηλικίας πρόσληψις των μελλόντων δημοδιδασκάλων,

ουδέν  εχέγγυον  παρέχει  περί  εκλογής  του  διδασκαλικού  επαγγέλματος  προς  ικανοποίησιν  των

εμφύτων κλίσεων και των κοινωνικών διαθέσεων τούτου. Εις την ηλικίαν των 13 και 14 ετών ο παις

τυχαίως  και  μοιραίως  εκλέγει  το  μέλλον  επάγγελμά  του,  χάρις  εις  υπολογισμούς  δια  την

ευκολωτέραν αντιμετώπισιν της βιπάλης, ή εις υποδείξεις και προτροπάς γονέων, οικείων και

φίλων. 

ISSN 1790-8574 



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

Ουχί  δε  σπανίως βραδύτερον,  ότε  καθίσταται  εφικτή η αυτογνωσία,  αποκαλύπτεται  αυτώ η

εσωτερική αναρμοδιότης του δια το επιλεγέν επάγγελμα, και έστιν ότε και η αντιπάθεια τούτου, δι’

αυτό. 

Και  τότε  προβάλλεται  το  οδυνειρόν  δίλημμα:  ή  να  εγκαταλείψη  τόσους  μόχθους,  μελετάς,

δαπάνα κλπ. και να αφοσιωθή εις την ιδίαν κλήσιν και αποστολήν, ή να υποχρεωθή εις την άσκησιν

του έργου μη προσιδιάζοντος εις την ιδίαν φύσιν, επιτελών τούτο ως είδος αγγαρείας και υφιστάμενο

την τυραννίαν του αντιπαθούς εις την εσωτερικήν του διάθεσιν επαγγέλματος. 

Και ναι μεν δεν θα ηδύνατό τις, γνώστης της τραχείας βιοπάλης των σημερινών καιρών, να

ισχυρισθή,  ότι  πάντες  οι  συρρεύσαντες  κατά  την  εισιτήριον  εξέτασιν  των  Παιδαγωγικών

Ακαδημιών,  προσήλθον  εκ  γνησίας  αγάπης  προς  το  διδασκαλικόν  έργον,  εκ  Πεσταλοτσείου

έρωτος προς αυτό. Γεγονός όμως τυγχάνει και σπουδαίο στοιχείον διακρίσεως, ότι οι μεν τρεπόμενοι

προς το διδασκαλικό επάγγελμα απόφοιτοι του γυμνασίου πράττουσι τούτο εξ οικεία βουλήσεως και

προαιρέσεως και μετά πλήρη αυτογνωσίαν, εν ω δε δύναται να λεχθή τούτο δια τους τροφίμους των

πολυταξίων  διδασκαλείων,  αφαρπαζομένους  επί  πλέον  από  του  μέσου  των  σπουδών  των,  χωρίς

απηρτισμένην μόρφωσιν τινα και διαπεπλασμένον τον χαρακτήρα.

Εκείνο όμως, όπερ καθιστά την υπεροχήν του νέου θεσμού ου μόνον αναμφισβήτητον, αλλά

και καταφανή, είναι η ευχέρεια και δυνατότης της επιλογής αρίστων διδασκαλιστών, λόγω του

πολλαπλασίου αριθμού των μελλόντων να προσέρχωνται εις την εισιτήριον εξέτασιν αποφοίτων

του γυμνασίου,  ως εκ του πλήθους των κατ’ έτος απολυομένων εκ των γυμνασίων και πρακτικών

λυκείων.

Τω όντι κατά το παρόν σχολ. έτος δια τας υπό του νόμου οριζομένας 40 το πολύ θέσεις εις

εκάστην Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν προσήλθον όπως διαγωνισθώσιν 320 (εξ ων τελικώς μετέσχον 272)

εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν Αθηνών, 202 εις την της Τριπόλεως, 134 εις την της Θεσσαλονίκης

110  εις  την  της  Λαμίας,  97  την  των  Ιωαννίων  και  91  την  της  Αλεξανδρουπόλεως.  Τούθ’  όπερ

επέτρεψεν την  επιλογήν  εκλεκτών υποψηφίων διδασκάλων,  εν ω δεν ηδύνατο  να γίνη λόγος  περί

δυνατότητος αξίας λόγου επιλογής εις τα πεντατάξια διδασκαλεία. Ούτω επιτυγχάνεται δια του νέου

θεσμού  μέγιστον  πλεονέκτημα,  τ.έ.  η  ευθύς  εξ  αρχής  πρόσκτησις  τροφίμων εκλεκτών  από  πάσης
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απόψεως, ου μόνον διανοητικής, αλλά και ήθους, εφ’ όσον και τούτο διασφάλιζεται κατά το δυνατόν,

δια της απαιτήσεως όπως οι προσερχόμενοι κέκτηνται διαγωγήν «κοσμιωτάτην».

Δια της προσλήψεως δ’ ετησίως εις τας Παιδαγ.  Ακαδημίας εν τω μέλλοντι  χρόνω 600.700

απολυτηριούχων των γυμνασίων και πρακτικών λυκείων (όσοι απαιτούνται δια την αντικατάστασιν

των  ετησίως  αποχωρούντων  της  υπηρεσίας  δημοδιδασκάλων)  λύεται  εν  μέρει  κατά  τρόπον

ικανοποιητικόν και  επωφελή εν  των δυσχερεστάτων προβλημάτων,  το του πληθωρισμού των

απολυομένων εκ των σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως.  Εάν μάλιστα η απορρόφησις του ως άνω

αριθμού αποφοίτων συνδυασθή προς αυστηροτέραν επιλογήν δια την εισαγωγήν και δοκιμασίαν των

εν  τοις  γυμνασίοις  και  πρακτικοίς  λυκείοις,  έτι  δε  προς  περιορισμόν  του  αριθμού  των  εν  αυτοίς

φοιτώντων. Ούτω το ζήτημα του πληθωρισμού των αποφοίτων των γυμνασίων θέλει συν τω χρόνω

εύρει  την φυσιολογικήν  του διαρρύθμισιν,  χωρίς  αποτόμους και  ριζικάς  μεταβολάς  και  χωρίς  την

κατάργησιν πληθύος γυμνασίων, ως προτείνεται παρά τινων, ης καταργήσεως αι συνέπειαι ασφαλώς

θα είναι λίαν δυσμενείς δια την πνευματικήν ζωήν του Έθνους.

Δια  τα  εκτεθέντα  πολλαπλά  και  αναντίλεκτα  πλεονεκτήματα  η  πλήρης  γυμνασιακή

μόρφωσις  ωρίσθη  ως  η  απαραίτητος  γενική  μόρφωσις  και  προβαθμίς  της  μορφώσεως  των

δημοδιδασκάλων  εις  τα  πλείστα  των  πεπολιτισμένων  κρατών,  τείνουσα  να  λάβη  καθολικήν

επέκτασιν.  Ούτως  η  απαίτησις  της  πλήρους  γυμνασιακής  προπαιδείας  δια  τον  υποψήφιον

δημοδιδάσκαλον έχει επιβληθή ή τείνει να επικρατήση εις Γερμανίαν, Ηνωμένας Πολιτείας, Γαλλίαν

(εν μέρει), Αγγλίαν (τάσις από του 1926), Αυστρίαν Τσεχοσλοβακίαν, Πολωνίαν κλπ. Η μετέπειτα δ’

ειδική δημοδιδασκαλική μόρφωσις τελείται εις ιδιαίτερα ανώτερα ιδρύματα, διαρκείας ενός ή και δύο

ετών.  Εις  μικρά  τινα  Γερμανικά  Κράτη  έχει  ορισθή  και  τριετής  συντελουμένη  εις  αυτοτελή  ή

προσηρτημένα ει τα Πανεπιστήμια Παιδαγωγικά Ινστιτούτα, ή και εις αυτά τα Πανεπιστήμια. Με τον

καθορισμόν όμως και εκεί ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής, νομίζομεν ότι θέλει γενικώς κατισχύσει ο

εν λειτουργία εν Πρωσσία τύπος της ειδικής διετούς μεταγυμνασιακής παιδεύσεως εν Παιδαγωγικαίς

Ακαδημίαις.

Αποτελεί άρα σταθμόν εν τη εξελίξει των προσπαθειών προς βελτίωσιν και συμπλήρωσιν

της μορφώσεως του δημ)λου κατά τα διδάγματα της επιστήμης και ανύψωσιν της εν τη κοινωνία

θέσεως αυτού η κατά το π. έτος ψήφισις του σχετικού νόμου περί Παιδαγωγικών Ακαδημιών.
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Θερμόταται δε οφείλονται ευχαριστίαι και ευγνωμοσύνη εκ μέρους της Εθνικής Παιδείας και

των εργατών αυτής προς την Κυβέρνησιν και ιδία τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, όστις έδειξεν

ενδιαφέρον, ενέκρινε τον θεσμόν και επεκρότησε την ψήφισιν του σχετικού Νομοσχεδίου, έτι δε τον

τέως Υπουργόν της Παιδείας κ. Θ. Τουρκοβασίλην, όστις με πίστιν και ενθουσιασμόν εισηγήθη

το σχετικόν νομοσχέδιον εις τα νομοθετικά σώματα και κατέστησε τούτο νόμον του Κράτους .

Επίσης ευχαριστίαι και ευγνωμοσύνη οφείλεται εις αμφότερα τα νομοθετικά σώματα δια την ευμενή

υποδοχήν  του  σχετικοί  νομοσχεδίου,  ιδία  δ’  εις  τους  αρμοδίους  εισηγητάς  των  οικείων

κοινοβουλευτικών  επιτροπών,  ήτοι  Βουλευτήν  κ.  Κωνσταντόπουλον  και  Γερουσιαστήν  κ.  Σ.

Παπαβασιλείου, δια την ευμενή και ανεπιφύλακτον επιδοκιμασίαν των και έγκρισιν παρ’ αυτών του

θεσμού.  Ευχαριστίαι  και  ευγνωμοσύνη οφείλεται  ωσαύτως  εις  τον  Υπουργόν  της  Παιδείας  κ.  Ιω.

Μακρόπουλον,  όστις,  παρά  τας  σημειωθείσας  αντιδράσεις,  έθεσε  με  σταθερότητα  τον  θεσμόν  εις

εφαρμογήν και προήσπισε τούτον με πίστιν και επιμονήν.

Τέλος  ευχαριστίαι  οφείλονται  εις  τας  αρμοδίας  υπηρεσίας  του  Υπουργείου  προς  το

Εκπαιδευτικόν συμβούλιον δια τον παρ’ αυτού έγκαιρον και επιτυχή καταρτισμόν του προγράμματος

και την επιτέλεσιν των σχετικών προς την λειτουργίαν αυτού ενεργειών, και εις τους εκπαιδευτικούς

λειτουργούς Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως δια την υπέρ του θεσμού προτέραν και σύγχρονον

συνηγορίαν των.

Η καθιέρωσις του θεσμού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών υπήρξε προϊόν της επιστημονικής

εξελίξεως και της κοινωνικής προόδου. Μακράν όμως αφ’ ημών η σκέψις, όπως υποτιμήσωμεν το

έργον και τας προσπάθειας υπέρ της Λαϊκής Παιδείας των μέχρις τούδε εργατών ταύτης ως και των

μοχθησάντων  υπέρ  της  μορφώσεως,  της  αεί  προαγόμενης  και  βελτιούμενης,  των διδασκάλων  του

μεγίστου μέρους των Ελληνοπαίδων.

Μετά σεβασμού στρέφεται η μνήμη ημών προς τους οτρηρούς, τιμίους, ακαταβλήτους και

μετριόφρονας  σκαπανείς  της  εθνικής  μεγαλύνσεως,  από της  συστάσεως  του  Βασιλείου  μέχρι

σήμερον.

Εις τον αφελή και απλοϊκόν, πλην φρονηματίαν, γραμματοδιδάσκαλον μέχρι του πτυχιούχου

των Διδασκαλείων των ημερών μας, ανήκει η τιμή μιας μακράς, επιπόνου, πλήρους χαρών άλλα και
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απογοητεύσεων και πικριών, εθνικής μορφωτικής εργασίας. Την στιγμήν αύτην δεν δυνάμεθα να μη

αναπολήσωμεν εις την μνήμην ημών τους σεμνούς και χρηστούς και πατριώτας διδασκάλους, οίτινες

εγαλούχησαν και εξέθρεψαν με την πλέον εκλεκτήν πνευματικήν τροφήν τους ήρωας των ενδόξων

πολέμων, ους εφρονημάτισαν με το όραμα της ενδόξου και περικλεούς Μητρός Ελλάδος. Οι ταπεινοί

ούτοι και άνευ αξιώσεων, δι’ εαυτούς, πλην επίμονοι εις τας ιδέας και επιδιώξεις των, αφανείς εργάται

του εθνικού μεγαλείου συνέβαλον,  είπερ τις  και  άλλος,  εις  την προαγωγήν του όλου πολιτιστικού

επιπέδου του λαού. Ούτοι υπήρξαν οι μεταδόται του πολιτιστικού επιπέδου του λαού. Ούτοι υπήρξαν

οι μεταδόται του πολιτισμού εις τας ακρωρείας της Ελληνικής γης,  οι μεταλαμπαδεύοντες εις την

αθλίαν  καλύβην  του  ταλαιπώρου  γεωργού,  ή  του  τραχέος  ποιμένος,  το  φως  το  ιλαρόν  της

παιδείας οι καθοδηγηταί και σύμβουλοί των, οι γραμματείς αυτών, οι αναγνώσται και εξηγηταί της

εφημερίδος,  και,  ουχί  τελευταίον,  οι  μορφωταί  των  τέκνων  των  και  παρασκευασταί  καλυτέρου

μέλλοντος δι’ αυτά.

Επί  τη  ευκαιρία  θα  επεθύμουν  να  εκφράσω  και  τας  ευχαριστίας  μου  ου  μόνον  εις  το

προσωπικόν αλλά και τους παριστάμενους μαθητάς των δύο τελευταίων τάξεων του διδασκαλείου,

οίτινες  προσέφερον  προθύμως  την  συνδρομήν  των  δια  την  τελετήν  ταύτην  και  επεφύλαξαν  την

ειλικρινή συναδελφικήν υποδοχήν των εις τους νέους συναδέλφους των.

Τιμή  και  ευγνώμων  ανάμνησις  οφείλεται  επίσης  εις  την  πλειάδα  των  εμπνευσμένων

διδασκάλων  και  θερμουργών  Παιδαγωγών,  οίτινες  με  ένθεον  ζήλον  αφωσιώθησαν  εις  την

μετάδοσιν της δυσκολωτάτης των τεχνών, της τέχνης του διαπλάσσειν και μορφώνειν ανθρώπους. Εις

το  μέγα  και  ιερόν  τούτο  καθήκον,  το  της  μορφώσεως  των  διδασκάλων  του  λαού,  αφιέρωσαν  οι

διαπρεπέστατοι των Ελλήνων Παιδαγωγών της τε παλαιοτέρας και της παρούσης γενεάς την ζωήν των,

με  πίστιν  και  αυταπάρνησιν  αξίας  εξάρσεως  και  θαυμασμού.  Επιστήμονες  επίλεκτοι,  άνθρωποι

ανωτέρων ιδεωδών και ανεπιλήπτου ήθους, πιστεύοντες εις την πάτριον θρησκείαν και τας πατρίους

παραδόσεις, έτι δε την αξίαν της Ελληνικής Πατρίδος, επόμενον ήτο να διαπλάσωσι τους φρονηματίας

διδασκάλους, αίτινες, παρά τας ελλείψεις και ατελείας των, προελείαναν την οδόν προς την εθνικήν

ανάπλασιν και πολιτιστικήν του λαού άνοδον.

Κατά  τα  τελευταία  όμως  μεταπολεμικά  έτη  ψυχοφθόροι  ως  δηλητηριώδεις  αναθυμιάσεις

εκπεμπόμεναι από νοσογόνων εστιών, πληρούσι την ατμόσφαιραν, ριπιζόμεναι και προς τα ιδρύματα,
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ένθα επιτελείται  η  μόρφωσις  της  νεολαίας,  η  των μελλόντων  ηγετών και  διδασκάλων  ταύτης.  Ως

αντίδοτον κατά των δηλητηριωδών τούτων αποπνοιών ενδείκνυται η άρτια φιλοσοφική συγκρότησις

και  ο  πλήρης  διαφωτισμός  επί  πάντων  των  μεγάλων  πνευματικών  προβλημάτων  της  ζωής  των

μελλόντων μορφωτών των Ελληνοπαίδων. Επίσης η έμπνευσις εις αυτούς ανωτέρων   ιδανικών, ως

αντίρροπον των αποσυνθετικών υλιστικών τάσεων του παρόντος. Τέλος η τόνωσις του θρησκευτικού

συναισθήματος και ο εθνικός των τροφίμων φρονηματισμός. Ευτυχώς ότι η Παιδαγωγική Ακαδημία,

δια της εν αυτή αποκρίσεως της επαγγελματικής από της γενικής μορφώσεως, και συνεπώς δια της

ενισχύσεως της φιλοσοφικής και ψυχολογικής συγκροτήσεως των τροφίμων θέλει παράσχει άριστον

εξοπλισμόν  εις  τους  τροφίμους  της  προς  άμυναν  τελεσφόρον κατά  της  οθενδήποτε  προερχομένης

επιβουλής  κατά  των  αξιών,  δι’  ων  αίρεται  ο  βίος  του  ανθρώπου  εις  ανώτερα  πεδία,

απαλλασσόμενος χαμαιζήλων ροπών και επιδιώξεων.

Εκτός όμως της μείζονος εμβαθύνσεως εις τα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα της Παιδαγωγικής

Ψυχολογίας  και  Φιλοσοφίας,  η  Παιδαγωγική  Ακαδημία  ερείδεται  επί  ασφαλούς  θεμελίου,  όπως

αντίσχη εις  πάσαν αντίξοον ροπήν,  και  όπως προφυλάξη τους  τροφίμους  της από πάσης υπούλου

υπονομεύσεως  της  ψυχικής  των  ισσορροπίας  και  διασαλεύσεως  της  εθνικής  των  πίστεως  και

αυτοπεποιθήσεως. Είναι δε το θεμέλιον τόδε: ο εν τω γυμνασίω, όθεν παραλαμβάνει τους τροφίμους

της,  εμποτισμός αυτών με τα ζείδωρα νάματα του ανυπερβλήτου κλασσικού πολιτισμού, του κατ’

ευτυχή συγκυρίαν εθνικού δι’ ημάς τους Έλληνας πολιτισμού. Η εν τω γυμνασίω διατροφή αυτών δια

των  αριστουργημάτων  της  ανθρωπίνης  διανοήσεως. η  δια  της  κλασσικής  Παιδείας  έξαρσις  του

τροφίμου εις τας υψηλοτέρας σφαίρας του ιδανικού η δια των κλασσικών σπουδών διέγερσις εις τον

τρόφιμον της περί το ερευνάν ικανότητος και της αυτονόμου ενασχολήσεως με τα προβλήματα και των

θετικών  επιστημών.  Τέλος  δε,  η  παρά  τοις  τροφίμοις  εμπέδωσις  της  πίστεως  επί  την  αξίαν  της

αθανάτου εθνικής πολιτιστικής δημιουργίας, της διηκούσης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των

καθ’ ημάς.

Δια ταύτα πάντα πεποίθαμεν,  ότι  εκ  των Παιδαγωγικών Ακαδημιών θέλουσι  προέλθει

διδάσκαλοι,  ου  μόνον  αρτιώτατα  κατηρτισμένοι,  αλλά  και  με  σταθεράν  την  βούλησιν,  ίνα

αφιερώσωσιν εαυτούς εις την υπηρεσίαν και εξύψωσιν του Ελληνικού λαού. Φορείς συνειδητοί της

πολυτίμου εθνικής κληρονομίας.  Εργάται της συνεχίσεως και προαγωγής του οικείου πολιτισμού.
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Άνθρωποι προσβλέποντες με ανωτέραν αντίληψιν τα μεγάλα προβλήματα της ζωής και της μετά των

συνανθρώπων συναλλαγής και συνεργασίας, δια την προαγωγήν του όλου ανθρωπίνου πολιτισμού.

Τοιούτοι δ’ όντες, ουδαμώς αμφιβάλλομεν, ότι θέλουσιν ανταποκριθή πλήρως εις το υψηλόν έργον του

Έλληνος λαοπαιδευτού, και δικαιώσει τας παρ’ αυτών προσδοκίας της αγαπητής πατρίδος»6.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Γ. Ν. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ:

Σημαντικές  είναι  οι  θέσεις  του  Γ.  Παλαιολόγου  για  τη  διδασκαλία  των  μαθημάτων  στην

Παιδαγωγική  Ακαδημία.  Σε  γενικές  γραμμές  ο  Γ.  Παλαιολόγος  υποδεικνύει  τις  υποχρεώσεις  του

διδάσκοντος7:

- Καλή προετοιμασία του γνωστικού αντικειμένου.

- Να αποφεύγει την ανάγνωση της διδασκομένης ύλης από χειρογράφου.

- Από  ψυχολογική  άποψη  δεν  ενδείκνυται  η  ανάγνωση  από  χειρογράφου,  όπως  δυστυχώς

συμβαίνει σήμερα με το βερμπαλισμό της εικόνας!

- Με την προφορική ανάπτυξη ο σπουδαστής παρακολουθεί καλύτερα.

- Ο Διδάσκων με την προφορική διδασκαλία μπορεί να ελέγχει καλύτερα και να παρακολουθεί

το ακροατήριό του.

- Οι σπουδαστές μπορούν να κρατούν καλύτερα σημειώσεις.

- Ο Διδάσκων πρέπει να καταστήσει νοητά τα διδασκόμενα.

- Ο Διδάσκων δεν πρέπει να συμπτύσσει τη διδακτέα ύλη.

- Δεν πρέπει να παρέχεται στους σπουδαστές έτοιμη γραπτή περίληψη.

- Ο Διδάσκων πρέπει να σέβεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα κλπ..

Στο απόσπασμά του, της 3ης συνεδρίας, που έγινε στις 8 Νοεμβρίου 1938 ημέρα Τρίτη και ώρα

5.10, ο Γ. Διευθυντής της Μ.Π.Α. Γ. Παλαιολόγος εισηγείται: «… Εις το σημείον αυτό αποχωρούν

οι δημοδιδάσκαλοι του Προτύπου και η συνεδρίασις συνεχίζεται με το προσωπικό της Ακαδημίας.

Θέμα α: Τρόπος Διδασκαλίας εις τους σπουδαστάς των θεωρητικών μαθημάτων: 

Ο  κ.  Διευθυντής  έχει  τον  λόγον:  Επειδή  εκ  της  εξελίξεως  της  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας

διαμορφώνομεν το διδακτικόν μας σύστημα, και εκ των επισκέψεων τας οποίας έκαμα και διότι θέλω

να κάμω μερικάς  υποδείξεις  προς  όφελος  των  διδασκόντων  και  διδασκομένων,  έκρινα καλόν  να

συστήσω μερικά πράγματα δια την διδασκαλίαν των θεωρητικών μαθημάτων .  Ο διδάσκων  εν

6 Διδασκαλικόν Βήμα: 18 Νοεμβρίου 1934.

7 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Μ.Π.Α. Ακαδημίας και των Προτύπων αυτής: αρχόμενον
από 27-10-1934, σελ.100-112.
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θεωρητικόν μάθημα πρέπει να έχη προηγουμένως προετοιμασθή και διατυπώση το θέμα του, διότι

έχει  ενώπιόν του σπουδαστάς με αρκετάς  απαιτήσεις.  Δια τούτο πρέπει  να δύναται  να διδάξη και

ανεξαρτήτως των γραπτών δοκιμίων,  να αποφεύγη την από χειρογράφου ανάγνωσιν δια πολλούς

λόγους. Δεν εννοούμε βέβαια να μην ρίπτη εν βλέμμα και παρακολουθών την ύλην δια να αποφύγη

την σύγχισιν, αλλά θα ήτο καλλίτερον ο διδάσκων να παρακολουθή τους σπουδαστάς κατά πόσον

παρακολουθούν και κατά πόσον έγιναν νοητά όσα διδάσκονται. Αυτή αύτη η εξέλιξις του διδάσκοντος

πρέπει να τον υποβοηθήση εις το μην έχη ανάγκην ούτε των γραπτών κειμένων, αλλά να δύνεται εκ

των ολίγων σημειώσεων να αναπτύσση το θέμα του. Και από ψυχολογικής απόψεως δεν ενδείκνυται η

από χειρογράφου ανάγνωσις, διότι δεν γεννά εις τους σπουδαστάς την εντύπωσιν, ότι δημιουργεί, ενώ

αντιθέτως  αναπτύσσων  προφορικώς  το  θέμα,  έστω  και  προετοιμασμένος,  δημιουργεί  εις  τους

ακροατάς του την αντίθετον γνώμην, η οποία είναι και υπέρ αυτού του ιδίου. Δευτέρα άποψις υπέρ

της προφορικής αναπτύξεως είναι, ότι κατ’ αυτόν τον τρόπον δύναται να παρακολουθή ο διδάσκων

την τάξιν,  πράγμα το  οποίον  δεν  θα ήτο δυνατόν  εν εναντία  περιπτώσει.  Επίσης  δεν θα ηδύνατο

σπουδασταί  να  κρατούν  σημειώσεις,  να  κάμουν  δηλαδή  την  σπουδαιοτάτην  αυτήν  πνευματικήν

λειτουργίαν  και  ενέργειαν,  διότι  κατ’  αυτήν  ο  σπουδαστής  συγκεντρώνει  την  προσοχήν  του,

συλλαμβάνει το νόημα των λεγομένων, αφομοιώνει και, δι’ ιδίας πνευματικής λειτουργίας, διατυπώνει

αυτά. Αυταί αι ενέργειαι και εργασίαι είναι δυνατόν να γίνουν μόνον, όταν ο διδάσκων αναπτύσση και

όχι  αναγιγνώσκη,  καθόσον  η  ανάγνωσις  γίνεται  ταχέως  και  οι  νέοι  δεν  δύνανται  βεβαίως  ν’

αντιγράφουν,  αλλά ούτε και  να κρατήσουν περίληψιν του διδασκομένου. Αυτό πιθανόν να γίνεται

προκειμένου περί  διαλέξεων,  όχι  όμως και  από της  έδρας της  διδασκαλίας.  Εδώ ο διδάσκων έχει

υποχρεώσιν να καταστήση νοητά τα διδασκόμενα έχει  δε  προς  τούτο όλην την ευχέρειαν  και  τον

χρόνον,  όταν κάτοχος της ύλης ων,  παρέχη εις τους σπουδαστάς την ιδίαν έννοιαν δύο και τρεις

φοράς υπό διαφορετικήν μορφήν εκάστοτε,  ώστε και όταν ένας σπουδαστής δεν το κατανοήση την

πρώτην φοράν, να το συλλάβη τας επομένας δια των ερμηνευτικών του πράγματος ανακοινώσεων και

ερμηνειών και  όχι  δια της  ψυχράς αναγνώσεως από χειρογράφου.  Αυτό το προσόν κυρίως έχει  η

προφορική  ανάπτυξις  εν  συγκρίσει  προς  την  ανάγνωσιν,  διότι  υπάρχουν  πολλά  σπουδαία  άλλα

σκοτεινά σημεία, τα οποία δεν αρκεί να λεχθούν άπαξ αλλά χρήζουν ερμηνείας ή συσχετισμού προς τα

προηγούμενα, πράγμα το οποίον μαντεύει ο διδάσκων, παρακολουθών την έκφρασιν των σπουδαστών.

Επίσης δια του λόγου γίνονται παρεκβάσεις τινές, φέρουσαι δροσερότητα και ελαφρόν τόνον και

ευχάριστον και εις τα σοβαρώτερα των προβλημάτων. Αποβάλλεται η βαρεία ατμόσφαιρα , χωρίς

να χάνεται το επιστημονικόν βάθος και ούτω επιτυγχάνεται καλύτερα η επαφή του διδάσκοντος με

τους  σπουδαστάς.  Πρέπει  να  υποβοηθώμεν  τους  σπουδαστάς  ερμηνεύοντες  από  μιας  τας  οποίας

διαβλέπομεν εις αυτούς, παρατηρώντες την φυσιογνωμίαν των κατά την ώραν της διδασκαλίας.  Εξ

άλλου δι’ αυτού του τρόπου δυνάμεθα να διαγνώσωμεν τίνες δύνανται να παρακολουθούν, και, αν δεν

συμβαίνη αυτό δια πάντας ή τουλάχιστον δια τους περισσοτέρους, να ερευνήσωμεν και να αίρωμεν τα

πιθανώς υπάρχοντα σφάλματα εις την διδασκαλίαν. Κυρίως όμως συγκροτείται η τάξις, διότι μεταξύ

των  σπουδαστών  υπάρχουν  τινές  κακής  φύσεως,  οι  οποίοι  έχουν  ανάγκην  αμέσου

παρακολουθήσεως, δια της προληπτικής δε ενεργείας αποφεύγονται πολλά έκτροπα, διότι μόνον με

ποινάς δεν συγκρατείται η τάξις. Το να παρέχεται υπό του διδάσκοντος εις το τέλος του μαθήματος
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έτοιμος γραπτή περίληψις του διδαχθέντος έχει τα εξής άτοπα: 1) Με την ιδέαν ότι θα έχουν εις το

τέλος του μαθήματος έτοιμο το νόημα δεν προσέχουν όσον πρέπει. 2) Δεν δύναται να συμπτυχθή η

πλουσία διδασκαλία μιας ολοκλήρου ώρας εις  ολίγα τινά,  χωρίς  τον  φόβον να απογοητευθή ο

σπουδαστής και να παρεξηγήση τα μαθήματα.  Υπάρχει  δε  ο κίνδυνος να χάση ο σπουδαστής  την

ικανότητα να ανευρίσκη το ορθόν και το ουσιώδες από τα εκάστοτε διδασκόμενα, το οποίον πρέπει

μόνος και με πλήρη ελευθερία να ανεύρη. Όταν ένας Καθηγητής φθάση εις το σημείον να δύναται να

μοιράζη εν περιλήψει τας παραδόσεις του, θα πρέπει να έχη το θάρρος να τα εκδώση, διότι πρόκειται

σχεδόν περί βιβλίου, εκτός αν ο σκοπός του είναι η κερδοσκοπία, ως συμβαίνει με τους πωλούντας

τας ωριαίας παραδόσεις των. Δια τους λόγους αυτούς δεν συνίσταται η παροχή εις τους σπουδαστάς

περιλήψεως ή εκθέσεων των διδασκομένων. Οι σπουδασταί πρέπει να παρακολουθούν και να κρατούν

σημειώσεις. Και αν κατ’ αρχάς δεν υπάρχη αρκετή ικανότης προς τούτο, συν τω χρόνω αναπτύσσεται

και επιπλέον είναι μία σχεδόν δημιουργική εργασία, διότι συνήθως αυτά σημειώνουν περιληπτικώτατα

το νόημα, το οποίον αναπτύσσουν κατ’ ιδίαν και το διατυπώνουν ελευθέρως.  Σχέσεις διδάσκοντος

προς το Αναλυτικόν Πρόγραμμα:  Η πείρα μας έχει διδάξει, ότι το αναλυτικόν πρόγραμμα και αν

ακόμα έχει ατελείας τινάς, πρέπει να το σεβώμεθα, όπως έχει, διότι έχει μιαν αρχιτεκτονικήν και είναι

επί  τη  βάσει  ωρισμένων  σκέψεων  και  αρχών  υπολογισμένον.  Εις  την  Διδακτικήν  έχει  κάπως

επηρεασθή από τα Διδασκαλεία, κατά τα άλλα όμως είναι πολύ καλό, παρόλον ότι υπάρχουν ορισμένα

χάσματα, προσπαθούντες όμως οι διδάσκοντες να συμπληρώσουν αυτά, γίνονται οι ίδιοι συντάκται

νέου προγράμματος. Το Αναλυτικόν Πρόγραμμα πρέπει να διδαχθή και να εξαντληθή πάση θυσία.

Εγώ κατά το πρώτον έτος ειργάσθην υπερανθρώπως δια το ζήτημα αυτό, δυστυχώς όμως όλοι δεν

έκαμαν  το  ίδιο.  Έκαστος  προσθέτων  εις  το  πρόγραμμα  το  κατά  βούλησιν  παραλείπει  άλλα

σημαντικότερα σημεία και ανεξαρτήτως της αιτιάσεως υπάρχει ηθική ευθύνη και το ζήτημα γίνεται

επιπλέον και ζήτημα συνειδήσεως, αν εκτελήται πλήρως το καθήκον. Δια τούτο πρέπει να τηρήται

απαραιτήτως και ακριβώς το πρόγραμμα. Αν είναι απόλυτος ανάγκη να πληρωθούν χάσματα πρέπει να

καταβληθή προσπάθεια  οργανικής  συνδέσεως του νέου προς  τα  προηγούμενα και  τα  επόμενα.  Εν

περιπτώσει δε προσθήκης νέου, καλόν θα ήτο να γίνεται προηγουμένως συζήτησις επί του θέματος

αυτού. Πάντως επ’ ουδενί λόγο η προσθήκη νέων θεμάτων οφείλει να γίνει αιτία παραλείψεως της εν

τω προγράμματι διδακτέας ύλης. Το αυτό δέον να λεχθή και όσον αφορά την αλλαγήν των θεμάτων,

να  είναι  δηλαδή  αύτη  δικαιολογημένη  και  να  έχη  ορθήν  ψυχολογικήν  βάσιν.  Τα  κενά  δε  να

συμπληρώνονται μετά προσοχής και το νέον να εντάσσεται οργανικώς μεταξύ του προτέρου και του

υστέρου.  Κατά  την  διδασκαλίαν  των  εκάστοτε  μαθημάτων  μετά  την  συμπλήρωσιν  ενός  κύκλου

μαθημάτων (3-4 μαθημάτων τα οποία να αποτελούν διδακτικήν ενότητα) καλόν είναι να αφίεται μία

ώρα προς  ανασκόπησιν  των διδαχθέντων,  αφού ειδοποιηθούν όμως προηγουμένως οι  σπουδασταί.

Κατ’ αυτήν δι’ ερωτήσεων τας οποίας δέον να έχη προετοιμάση ο διδάσκων να εξετάζη και τον τρόπον

με τον οποίον εργάζονται οι σπουδασταί, την ετοιμότητα του πνεύματός των, την νοημοσύνην των.

Και τα ονόματά των ακόμη θα γνωρίση και θα βαθμολογήση αυτούς. Η ανασκόπησις όμως δεν θα

περιορισθή εις τον εξεταστικόν σκοπόν, αλλά και εις τον της διασαφήσεως των σκοτεινών σημείων.

Εις περίπτωσιν απορίας η λύσις από συναδέλφους είναι τόσον ευχάριστος, ώστε άηται να επιλύωνται

δια παντός. Όταν ο διδάσκων θέτη ερωτήσεις να προσπαθή να κινή τους σπουδαστάς εις αυτενέργειαν
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επί τη βάσει δε των όσων είπε να τους καθιστά αξίους να εμβαθύνουν εις το θέμα των . Εάν κάθε

τόσο δεν  γίνεται  η  εξέτασις,  παραμελούνται  και  λησμονούνται  τα  δεδιγμένα,  η  εξέτασις  δέον  να

γίνεται με δόσιν επιεικείας πάντοτε. Η βαθμολογία θα σημειώνεται εις τον κατάλογον δια να υπάρχουν

στοιχεία δι έκαστον σπουδαστήν, εφ’ όσον η βαθμολογία του εξαμήνου εξάγεται εκ προφορικής και

γραπτής  επιδόσεως  του  σπουδαστούν.  Και  ο  μεν  κατάλογος  μας  υποχρεώνει  να  σημειώνωμεν

απουσίας – υπόλειμμα Γυμνασίου – θα πρέπει όμως να εμπνεύσωμεν εις τους μαθητάς μας την ιδέαν,

ότι δεν τους συμφέρει να απουσιάζουν και διότι πλην των άλλων είναι και αναξιοπρεπές.  Όλα αυτά

είχα να συστήσω, τα οποία έχουν προέλθει από την πείραν και την εφαρμογήν του προγράμματος

των Π. Ακαδημιών, με την πίστιν, ότι τιθέμενα εις εφαρμογήν θα αποβούν προς το συμφέρον

διδασκόντων και διδασκομένων, πράγμα το οποίον είναι πιστεύω πάντων ημών η φιλοδοξία και ο

σκοπός8».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι  Παιδαγωγικές Ακαδημίες έδωσαν τη θέση τους στα  Παιδαγωγικά  Τμήματα.Ο ιδρυτικός νόμος

των  Π.Τ.  δίνει  προτεραιότητα  στην  παιδαγωγική  κατάρτιση  των   φοιτητών,ώστε  να  «επιλύουν

παιδαγωγικά προβλήματα και να  συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης9».«Να

καλλιεργούν  και  προάγουν  τις  επιστήμες  της  Αγωγής,  καταρτίζουν  εκπαιδευτικούς  που

σταδιοδρομούν επαγγελματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προετοιμάζουν ερευνητές για το

χώρο  των  Παιδαγωγικών  Επιστημών  και  συμβάλλουν  στην  εξύψωση  του  επιπέδου  της

Εκπαίδευσης.Επίσης  να  παρέχουν  στους  πτυχιούχους  τους  τα  απαραίτητα  εφόδια  που  θα

εξασφαλίζουν  την  άρτια  κατάρτισή  τους  για  την  επιστημονική  και  επαγγελματική  τους

σταδιοδρομία  και  να  συμβάλουν  στην  αντιμετώπιση  και  επίλυση  παιδαγωγικών

προβλημάτων».Η  πολιτεία  πρέπει  να  ενισχύσει  τα  Π.Τ.με  επιστημονικό  δυναμικό  αλλά  και  με

γενναία οικονομική επιχορήγηση για την έρευνα και την υλικοτεχνική υποδομή τους.Οι Π.Α. για  80

περίπου χρόνια έδωσαν άξιους Δασκάλους στην υπηρεσία του λαϊκού σχολείου.Η δεοντολογία της

εκπαίδευσης  των   Δασκάλων  στις  Π.Α.  ήταν  κεντρομόλα.Κάθε  Π.Α.  είχε  τα  δικά  της  Πρότυπα

Δημοτικά Σχολεία. Οι σπουδαστές συμμετείχαν καθημερινά στη σχολική ζωή και τα βιώματά τους

ήταν σημαντικά για  την μετέπειτα πορεία τους.Σήμερα αυτή επικοινωνία γίνεται με την πρακτική

άσκηση,που καλό είναι να διευρυνθεί. Η σύγκριση  των Π.Α. με τα Π.Τ. πρέπει να γίνεται πάντα ,όχι

με τυφλή   αντιγραφή του παρελθόντος, αλλά με μία  γόνιμη αξιοποίηση της πείρας,που αποκομίζει

κανείς από τα  ιστορικά δεδομένα. Ο θεσμός των Π.Α.  είναι πια ΠΑΡΕΛΘΟΝ  και έχει περάσει  στην

ιστορία. Η ιστορία όμως είναι  διδάσκαλος του    μέλλοντος.«Η ιστορία είναι θεματοφύλακας μεγάλων

πράξεων, μάρτυρας του παρελθόντος, παράδειγμα και δάσκαλος για το παρόν και μεγάλος σύμβουλος

8 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Μ.Π.Α. Ακαδημίας και των Προτύπων αυτής:  αρχόμενον από 27-
10-1934, σελ.100-112

9 Ο ιδρυτικός νόμος των Παιδαγωγικών Τμημάτων.
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για το μέλλον.»:Μιγκέλ Ντε Θερβάντες.10. Καθήκον όλων μας να μελετήσουμε την ιστορία μας,αλλά

και  την  ιστορία  της  Ελληνικής   εκπαίδευσης,γιατί:   «ΟΛΒΙΟΣ  ΟΣΤΙΣ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΕΣΧΕ

ΜΑΘΗΣΙΝ».

 

SUMMARY: The project leans on archive documents of G.N.Paleologos , a pioneer who worked on

the insertion of the educational academies in Greece. He also brought the problem of teaching from the

desk up (ex kathedra) in educational academies.
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