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Ο Παιδαγωγός  Θεόδωρος Κάστανος και το Διδασκαλείο Αλεξανδρούπολης

Ευρώπη Πουρσανίδου

Εισαγωγή

Ο Θ. Κάστανος, εκπρόσωπος και εκφραστής του νέου σχολείου, δέχθηκε κατά τη

διάρκεια των σπουδών στη Γερμανία, επιρροές από τις ιδέες των οπαδών του σχολείου

εργασίας,  του  οποίου   θεμελιώδεις  συνιστώσες  αποτελούν  η  εργασία  και  η

κοινωνικότητα. Όμως,  ο  ίδιος  διαμόρφωσε  μια  ιδιότυπη,  προσωπική  άποψη  για  το

σχολείο  εργασίας.  Η  εργασία  που  προτείνει  ο  Κάστανος  δεν  είναι  αποκλειστικά

πνευματική ούτε   αμιγώς πρακτική  (Καρακατσάνης,1996)είναι  εκείνη που «βάζει  σε

κίνηση κάθε πνευματική λειτουργία, τις αισθήσεις  και το χέρι» (Κάστανος,1929)  του

ατόμου, αρκεί να συντηρεί το ενδιαφέρον του γι΄ αυτήν. 

Th. Castanos, representative of the new school, was influenced  during the study

in Germany, by the ideas of working school fans, whose fundamental components are

work and sociability. Moreover he developed a unique, personal view on working school.

The  work  proposed  by  Castanos  is  not  only  intellectual  nor  purely  practical

(Karakatsanis, 1996). It is the one that "puts every spiritual function in motion, sensations

and hand" (Castanos, 1929) of the individual, it is sufficient to maintain the interest about

it.

Ο Κάστανος στην Ανατολική Θράκη

Ο Κάστανος, μετά το Διδασκαλείο της Θεσσαλονίκης, ανέλαβε τη διεύθυνση του

Αρχιγένειου Διδασκαλείου στους Επιβάτες της Ανατολικής Θράκης τον Οκτώβριο του
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1921. Για να κατανοήσουμε τις συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, θα πρέπει

να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα ιστορικά γεγονότα αυτής της περιόδου, τα οποία

επηρέασαν  τους  Έλληνες  κατοίκους  της  περιοχής.  Ενώ  με  τη  συνθήκη  των  Σεβρών

(1920)1 η  Δυτική   και  η  Ανατολική  Θράκη  έως  τα  οχυρά  της  Τσατάλτζας

παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα, την περίοδο αυτή οι Έλληνες ζουν υπό το κράτος  της

ανασφάλειας,  τόσο   λόγω  της  ρευστής  πολιτικής  κατάστασης  στο  εσωτερικό  της

Ελλάδας όσο και εξαιτίας του αρνητικού κλίματος της διεθνούς διπλωματίας. Κατά τη

δύσκολη αυτή  περίοδο για την περιοχή ο Θεόδωρος Κάστανος εργάστηκε φιλότιμα και

γενναία.

Όταν  ο  Κάστανος  ανέλαβε  τη  διεύθυνση  των  Αρχιγένειων  εκπαιδευτηρίων2,

λειτουργούσε  μόνο  το  Διδασκαλείο  Θηλέων  του  οποίου  η  πορεία  ήταν  φθίνουσα.

Ανέλαβε τη διεύθυνση του Διδασκαλείου έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών και

δυσκολιών  που  επρόκειτο   να  αντιμετωπίσει  και, όπως  ο  ίδιος  ανέφερε,  ένιωθε

πνευματικώς επιστρατευμένος στη θέση αυτή3 (Κανδήρου, 2013). Στον ένα χρόνο που ο

Κάστανος  ήταν  διευθυντής,  το  παιδαγωγικό  του  έργο  υπήρξε   τεράστιο.  Κατέβαλε

μεγάλες  προσπάθειες  για  την  αναδιοργάνωση  των  Αρχιγένειων  Εκπαιδευτηρίων,   τα

οποία  περιελάμβαναν  εξατάξιο  Πρότυπο  Δημοτικό  Σχολείο,  τριτάξιο  ανώτερο

Παρθεναγωγείο και τριτάξιο Διδασκαλείο. 

Ένα θέμα που απασχόλησε τον Κάστανο όχι μόνο στη Θράκη αλλά και στην

Καστοριά ήταν η εκπαίδευση των ξενόφωνων παιδιών. Για το λόγο αυτό το καλοκαίρι

του 1922 οργάνωσε επιμορφωτικά σεμινάρια για τις απόφοιτες του διδασκαλείου που τη

νέα σχολική χρονιά θα υπηρετούσαν σε σχολεία ελληνικών χωριών  της περιοχής όπου οι

μαθητές δεν γνώριζαν ελληνικά, μια και  ήταν ξενόφωνοι.

1 Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα 1900-1922 ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ

2Τα  Αρχιγένεια  Εκπαιδευκτήρια  (το  Αρχιγένειο  Διδασκαλείο  Θηλέων,  το  Οικοτροφείο,  το  Ελένειο
Γυμνάσιο  Αρρένων,  το  Αρχιγένειο  Νηπιαγωγείο  και  Ορφανοτροφείο),από  το  όνομα  του  ιδρυτή  τους
Αρχιγένη, αποτέλεσαν φημισμένη εστία των ελληνικών γραμμάτων στη Θράκη.  

3 μαρτυρία της Ιωάννας Κάστανου-Μαλαματίνας,
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Σύμφωνα  με  μαρτυρία  της  Π.  Καδόγλου,  μαθήτριας  στους  Επιβάτες,  με

πρωτοβουλία του Κάστανου ιδρύθηκε Σύλλογος Γονέων του Αρχιγένειου Διδασκαλείου.

Παρά τις δυσκολίες που συνάντησε- την άρνηση, την απορία και την καχυποψία των

γονέων- κατόρθωσε να πείσει τους γονείς να προχωρήσουν στην ίδρυση του συλλόγου,

με  αποτέλεσμα  να  προσέρχονται  στις  συγκεντρώσεις   του  Συλλόγου  Γονέων  και  να

συζητούν θέματα που αφορούσαν την αγωγή των παιδιών τους.

Ο  θεσμός  της  μαθητικής  αυτοδιοίκησης  που  προσπάθησε  να  εφαρμόσει   ο

Κάστανος  στο  Αρχιγένειο  Διδασκαλείο,  χαρακτηριστικό  του  Σχολείου  Εργασίας  το

οποίο ήταν πρότυπο της παιδαγωγικής δράσης του, απέτυχε, όπως ομολογεί ο ίδιος. Αυτό

που  πρέπει  να  υπογραμμίσουμε  είναι  ότι  την  εποχή  αυτή  1921-1922  η  έννοια  της

μαθητικής αυτοδιοίκησης  και της σχολικής κοινότητας ήταν άγνωστες στην Ελλάδα και

μόλις το 1923-1924 στο Μαράσλειο Διδασκαλείο ο Αλέξανδρος Δελμούζος εφάρμοσε το

θεσμό της σχολικής κοινότητας (Δελμούζος, 1929).

Επίκεντρο της διδασκαλίας και της δράσης του Κάστανου αποτελούσε η αγάπη

για το παιδί και , όπως χαρακτηριστικά έλεγε, «δεν πρέπει να γίνεται δάσκαλος όποιος δε

φλέγεται  από  ανυστερόβουλη  αγάπη  για  το  παιδί  και  από  έντονη  διάθεση  να  το

υπηρετήσει»4.  Σκοπός του σχολείου  δεν  είναι το «σοφό» παιδί  αλλά το ευτυχισμένο

παιδί. Και αυτό το παιδί μόνο μέσα σε ένα δραστικό [ ή δημιουργικό ;] και όχι σκυθρωπό

σχολείο μπορεί να ολοκληρωθεί.

Τα  Αρχιγένεια  Εκπαιδευτήρια  έκλεισαν  αμέσως  μετά  τη  Mικρασιατική

καταστροφή (Σεπτέμβριος 1922), ενώ το ενδεκάμηνο διάστημα των διαπραγματεύσεων

της συνθήκης της Λοζάνης, ο Διευθυντής του Διδασκαλείου Θ.Κάστανος, φεύγοντας από

τους  Επιβάτες,  που  είχαν  περιέλθει  στους  Τούρκους,   πήγε  στην  Παλιά  Ορεστιάδα

(Ράπτη,1978).  Ο  Κάστανος  μετέφερε  μαζί  του   και  το  Αρχείο  των  Αρχιγένειων

4 μαρτυρία  Αικατερίνης Παπαδοπούλου-Γιαννικάκη,
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Εκπαιδευτηρίων και όσα βιβλία μπόρεσε από τους χιλιάδες τόμους βιβλίων  και λεξικών,

εποπτικών μέσων που υπήρχαν στο σχολείο5.

Στην  Παλιά  Ορεστιάδα  (Κάραγατς)  έως  τον  Ιούλιο  του  1923  ο  Κάστανος

διηύθυνε δύο Παρθεναγωγεία, το Αρχιγένειο και το Ζάππειο Ανώτερο Παρθεναγωγείο

της Ανδριανούπολης6. Η εικόνα της πόλης, που ως την εκκένωση της Ανδριανούπολης

από τον ελληνικό πληθυσμό αποτελούσε αριστοκρατικό προάστιο της πρωτεύουσας της

Ανατολικής  Θράκης,  ήταν τραγική.  Στην Παλιά Ορεστιάδα είχαν συρρεύσει  χιλιάδες

πρόσφυγες από την Ανδριανούπολη και την ευρύτερη περιοχή. Τα σχολεία ήταν κλειστά

για  να  στεγάσουν  οικογένειες  προσφύγων   και  κάποια  άλλα  επιτάχθηκαν  από  τις

στρατιωτικές αρχές. Κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες ανέλαβε ο Κάστανος τη

διεύθυνση του Ζάππειου Ανώτερου Παρθεναγωγείου, αυτού του λαμπρού σχολείου από

το οποίο αποφοίτησαν χιλιάδες δασκάλες  που συνέβαλαν στη διάδοση της ελληνικής

παιδείας σε χωριά και πόλεις της Θράκης7. 

Ωστόσο, ο Κάστανος εργάστηκε φιλότιμα όχι μόνο στους τέσσερις τοίχους του

Διδασκαλείου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ήρθε σε επαφή με τους δασκάλους των

χωριών της γύρω περιοχής και τους εμψύχωνε στο έργο τους. Ιδιαίτερα ενθάρρυνε και

καθοδηγούσε εκείνους που εργάζονταν σε ξενόφωνα χωριά8. Στο αρχείο της οικογένειάς

του  διασώθηκε η Έκθεση   της  δασκάλας Ξανθής Αθανασίου, η οποία γράφτηκε ύστερα

από παρότρυνση του Διευθυντή του Ζαππείου Παρθεναγωγείου. Όπως αναφέρει η ίδια

στην εργασία της, προσπάθησε να επιλύσει όχι μόνο τα προβλήματα  που αφορούσαν την

ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας των ξενόφωνων μαθητών, αλλά και προβλήματα που

5μαρτυρία της μαθήτριας Ρωμιοπούλου-Βαλασιάδου Άννας

6 Μαρτυρίες της Σεβασμίας Μακαρώνη-Καναβούτση και της Μαρίκας Ταμβακίδου

7 Κουρτίδης, κ.Ανδριανούπολης, Θρακικά, τομ.25ος .

8 Εφημερίδα Φως της Θεσσαλονίκης 26/6/1921: Τα  ξενόφωνα σχολεία της περιφέρειας Γκιουμαλτσίνης
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προέκυπταν από τις οικογένειες των παιδιών αλλά και της κοινωνίας από άποψη εθνική

και γλωσσική9. 

Το παιδαγωγικό έργο του Κάστανου υπήρξε τεράστιο, αν λάβουμε υπόψη ότι στο

Κάραγατς  λειτουργούσαν  σχολεία  Γάλλων,  Ιταλών,  Γερμανών  και  Αυστριακών,  οι

οποίοι  δημιούργησαν   ακμαίες  παροικίες.  Σε  αυτά  τα  σχολεία  και  στα  μοναστικά

εργαστήρια επιμόρφωσης ασκούνταν προπαγάνδα και προσηλυτισμός στον καθολικισμό

στα παιδιά που δεν προέρχονταν από καθολικές οικογένειες (Τερζής,2004). Το Ζάππειο

Διδασκαλείο   τη  δύσκολη  από  κάθε  άποψη  σχολική  χρονιά  1922-1923  λειτούργησε

υποδειγματικά παράλληλα με τις  ξένες  σχολές.  Η παιδαγωγική δράση του Κάστανου

στην Παλιά Ορεστιάδα διακόπηκε τυπικά με την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης

(Ιούλιος  1923),  ουσιαστικά,  όμως,  είχε  διακοπεί  από  τον  Μάιο  του  1923, διότι  ο

Κάστανος κατατάχτηκε  για μια ακόμα φορά στις τάξεις του στρατού ως έφεδρος10.

Το Διδασκαλείο Αλεξανδρούπολης    

Όταν με τη συνθήκη της Λοζάνης παραδόθηκε  και η Παλιά Ορεστιάδα  στους

Τούρκους, ο Κάστανος ήρθε στην Αλεξανδρούπολη τον Σεπτέμβριο του 1923. Αμέσως,

άρχισε  ένα  μεγάλο  αγώνα για  την  ίδρυση του Διδασκαλείου  Θηλέων   Θράκης  στην

Αλεξανδρούπολη,  για  να  συνεχιστεί  το  έργο  των  δύο  ιστορικών  σχολείων  του

ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης. Στον αγώνα του για την ίδρυση του Διδασκαλείου

συνάντησε  πολλές  δυσκολίες,  αλλά  δεν  κάμφθηκε.  Έτρεξε,  παρακάλεσε,  μάλωσε,

έγραψε στους «ισχυρούς», ταξίδεψε στην Αθήνα και πέτυχε να ιδρυθεί το Διδασκαλείο

στην Αλεξανδρούπολη και ο ίδιος να γίνει ο πρώτος Διευθυντής του.

Χάρη στην επιμονή και στις ενέργειές του, έδρα του νέου Διδασκαλείου ορίστηκε

όχι   η  Κομοτηνή,  όπως  ήθελαν  οι  διοικητικές  αρχές  της  Κομοτηνής,  αλλά  η

Αλεξανδρούπολη  (Ράπτης,1978).  Ο  Κάστανος  πίστευε  ότι  η  Αλεξανδρούπολη  ήταν

καταλληλότερη  έδρα για το Διδασκαλείο για δύο λόγους: αφενός η εκπαιδευτική της
9 Αρχείο Ιωάννας Καστάνου-Μαλαμτίνας

10 Οπ.
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παράδοση ήταν πλούσια, αφετέρου αποτελούσε το κέντρο της ακριτικής περιοχής του

Έβρου, όπου είχε καταφύγει η πλειονότητα  των προσφύγων από την Ανατολική Θράκη

και  κυρίως  των  μαθητριών  του  Αρχιγένειου  Διδασκαλείου  και  του  Ζάππειου

Παρθεναγωγείου.

Ο Θ.  Κάστανος,  άνθρωπος με  βαθιά  κοινωνική   και  εθνική  συνείδηση,  όπως

αναφέρει  ο  Χ.Τσολάκης  (1995),  φρόντισε  να  συγκεντρώσει  στο  Διδασκαλείο

Αλεξανδρούπολης,  εκτός  από τις  παλιές  μαθήτριες  στο  Αρχιγένειο  και  στο  Ζάππειο,

προσφυγόπουλα από την Ανατολική Θράκη, που ήταν σκορπισμένα στην περιοχή του

Έβρου, και να τους προσφέρει τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο Διδασκαλείο.

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό για

το  ελληνικό  κράτος  ήταν  αυξημένες.  Την  εποχή  αυτή  υπηρετούσαν  στη  στοιχειώδη

εκπαίδευση μόνο επτά χιλιάδες δάσκαλοι, ενώ  οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό

ξεπερνούσαν τις  δώδεκα χιλιάδες. Ειδικά στη Θράκη, που δέχτηκε πολύ μεγάλο αριθμό

προσφύγων, οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ήταν τεράστιες. Για το λόγο αυτό ο

Κάστανος, στέλνοντας εγκυκλίους σε όλους τους κοινοτάρχες και ιερείς της Θράκης, με

προσωπικές επαφές που είχε με τις οικογένειες μαθητών του Γυμνασίου, με την ίδρυση

του οικοτροφείου, κατόρθωσε  να έχει πλήρεις τάξεις στο Διδασκαλείο από το πρώτο

έτος. Πρέπει να αναφέρουμε ότι, ενώ τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, 1923-1924, το

Διδασκαλείο είχε συνολικά στις τρεις τάξεις του τριάντα μαθήτριες και έναν μαθητή, το

δεύτερο χρόνο παρουσίασε κατακόρυφη αύξηση  και είχε μόνο στην Α΄ τάξη  πάνω από

σαράντα μαθητές και μαθήτριες.11

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που είχε να λύσει ο Κάστανος ήταν η στέγαση

του Διδασκαλείου και του Οικοτροφείου. Το Διδασκαλείο, στην αρχή της λειτουργίας

του  στεγάστηκε  σε  ένα  παλιό  ξύλινο  οικοδόμημα,  που  ήταν  τουρκικό  δημόσιο

κατάστημα και μετά τον πόλεμο περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο και ειδικότερα στην

11 Μαρτυρία του Κώστα  Σέττα, του Χαράλαμπου Καμπάνταη.
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κατοχή του  στρατού. Αγωνίστηκε πολύ ο Κάστανος για την εκκένωση του κτιρίου από

τον στρατό. 

 Όμως, από το δεύτερο έτος λειτουργίας του Διδασκαλείου  με την κατακόρυφη

αύξηση  του  αριθμού  των  μαθητών  που  προαναφέραμε,  παρουσιάστηκε   πρόβλημα

χώρου.  Στην  άκρη  της  πόλης  υπήρχε  ένα  κτίριο,  που  οι  Τούρκοι  το  εγκατέλειψαν

ημιτελές μετά την αποχώρησή τους από τη Θράκη κατά τους Βαλκανικούς πολέμους.

Στην ανακατασκευή και στην αποπεράτωση του κτιρίου επιδόθηκε ο Κάστανος, όπως

αναφέρει  ο μαθητής  Χαράλαμπος Καμπάνταης, επιβλέποντας χειμώνα – καλοκαίρι τις

εργασίες τριάντα περίπου οικοδόμων. Με τη   μετάθεση του Κάστανου ανεστάλησαν οι

εργασίες του κτιρίου  και το κτίριο αποπερατώθηκε πολύ αργότερα, το 1930, και στέγασε

όχι μόνο το Διδασκαλείο αλλά και την Παιδαγωγική Ακαδημία. Σήμερα στο κτίριο αυτό

στεγάζονται τα Πειραματικά Σχολεία του Παιδαγωγικού του ΔΠΘ.

  Το παιδαγωγικό έργο του Κάστανου στην Αλεξανδρούπολη, όπως και στους

Επιβάτες και στην Παλιά Ορεστιάδα, υπήρξε πολύ σημαντικό. Σε χρόνους δύσκολους

για  τον  Ελληνισμό,  ο  Κάστανος  ενσάρκωσε  με  τη  συμπεριφορά  του  τους  παλιούς

δασκάλους του Γένους, που πίστευαν ακράδαντα ότι η προκοπή του έθνους εξαρτάται

από την παιδεία (Τζούλης, 1997).Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το παιδαγωγικό έργο

του Κάστανου δεν επικεντρώθηκε μόνο στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες του

Διδασκαλείου, αλλά επεκτάθηκε και στους δασκάλους και στους καθηγητές της πόλης.

Για  την  ανύψωση  του  μορφωτικού  επιπέδου  του  προσωπικού  του  Διδασκαλείου,

δημιούργησε τη «Συντροφιά»,  έναν επιστημονικό σύνδεσμο,  στον οποίο συμμετείχαν

κυρίως καθηγητές του Γυμνασίου και του Διδασκαλείου,  αλλά και δάσκαλοι. Με δική

του πρωτοβουλία  συγκεντρώνονταν  κατά τακτά χρονικά διαστήματα και  συζητούσαν

θέματα  παιδαγωγικά,  φιλοσοφικά,  ψυχολογικά  και  διδακτικά.  Επιδίωκε   να  κάνει

γνωστή στους συναδέλφους του  την αρχαία ελληνική φιλοσοφική σκέψη, την οποία ο

ίδιος θεωρούσε πηγή των προοδευτικών παιδαγωγικών ιδεών που διατυπώνονταν την

εποχή εκείνη στην Ευρώπη και στην Αμερική (Τσολάκη,1997).
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Συνεπής ο Κάστανος με την άποψη που εξέφρασε από τα χρόνια των σπουδών ότι

ο  δάσκαλος  είναι  παράγοντας  «ο  οποίος  αποτελεί  τη  βάση και  την  προϋπόθεση  για

σωστή και επιτυχή ανάπτυξη του δημοτικού σχολείου» (Κάστανος,1995), μεγάλη ήταν η

μέριμνά του για τους νεοδιόριστους και για τους διορισμένους  δασκάλους  που δεν είχαν

τα απαιτούμενα προσόντα και την ειδική παιδαγωγική μόρφωση. Τους καλούσε συχνά

στο  γραφείο  του,  τους  καθοδηγούσε  σε  διάφορα  θέματα,  απαντούσε  στους

παιδαγωγικούς τους προβληματισμούς και τους συμπαραστεκόταν σε κάθε δυσκολία που

αντιμετώπιζαν12. 

Εκτός από την παιδαγωγική και η ανθρωπιστική και κοινωνική δράση του Θ.Κ

υπήρξε  σημαντική.  Πλήθος  μαρτυριών  υπάρχουν  που  επιβεβαιώνουν   ότι  εκείνα  τα

δύσκολα  χρόνια  μετά  τη  Μικρασιατική  καταστροφή,  ο  Κάστανος  προσέφερε

γενναιόδωρα βοήθεια υλική και ηθική σε πολλούς πρόσφυγες,  που διωγμένοι από τις

πατρίδες εγκαταστάθηκαν στην Αλεξανδρούπολη. Το σπίτι του ήταν ανοιχτό πάντοτε όχι

μόνο για τους συνεργάτες του αλλά και για όποιον  είχε ανάγκη. Για να εκτιμήσουμε

σωστά  το  μέγεθος  της  προσφοράς  του  προς  τους  συνανθρώπους  του,  πρέπει  να

αναφέρουμε  ότι  όχι  μόνο  δεν  είχε  ιδιαίτερη  οικονομική  άνεση,  αλλά  με  δυσκολία

μπορούσε να ανταποκριθεί  στις αυξημένες υποχρεώσεις του. Ο Κάστανος δε νοιάστηκε

ποτέ για την ατομική οικονομική του ευημερία ˙  αντίθετα, πρόσφερε και στους άλλους

πολύτιμη αγωγή13.

Το φθινόπωρο του 1924 ο Κάστανος εκλέχτηκε πρόεδρος  του Συνδέσμου των

Δημοσίων Υπαλλήλων  του νομού Έβρου.  Με τις αγορεύσεις του, τη δράση του και

τους αγώνες του κέρδισε την εμπιστοσύνη  και την εκτίμηση των συναδέλφων του, οι

οποίοι τον στήριξαν έμπρακτα, όταν άρχισαν να διαδίδονται συκοφαντικές κατηγορίες σε

βάρος   του.  Εκτός  της  συνδικαλιστικής   δράσης  , ο  Σύνδεσμος  των  Δημοσίων

Υπαλλήλων  του νομού Έβρου κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Κάστανου, ανέπτυξε

12 Μαρτυρίες των: Θωμά Ζωϊτσα, Καδόγλου  Παναγιώτα,Αικατερίνη Παπαδοπούλου-Γιαννικάκη

13 Ματρυρία Καμπάνταη Γεωργίου
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κοινωνική και πολιτιστική δράση,  διοργανώνοντας κάθε εβδομάδα διαλέξεις  και την

εορταστική χοροεσπερίδα τα Χριστούγεννα του 192414.

Ο  Κάστανος,  ως  ιδρυτικό  μέλος  της  Εταιρείας  Διανοουμένων,  του   πρώτου,

δηλαδή,  πνευματικού  σωματείου  που  ιδρύθηκε  στην  Αλεξανδρούπολη  μετά  την

απελευθέρωση,   ανέπτυξε   σημαντική πολιτιστική  δράση.  Η Εταιρεία  Διανοουμένων,

που την αποτελούσαν ξεχωριστοί άνθρωποι των γραμμάτων και της επιστήμης, συνέβαλε

καθοριστικά  στη  δημιουργία  πνευματικής  ζωής  στην  πόλη  και  πρωτοστάτησε  να

ιδρυθούν  η  νυχτερινή   σχολή  για  τους  εργαζόμενους  πρόσφυγες  και  ο  Μορφωτικός

Σύλλογος Αλεξανδρούπολης (Κριτός,1995). 

Η δυσμενής μετάθεση

Το  έργο  του  Κάστανου  -παιδαγωγικό,  κοινωνικό,  πολιτιστικό-  σε  μια  περίοδο  τόσο

κρίσιμη για το έθνος, όχι μόνο δεν αναγνωρίστηκε από την επίσημη πολιτεία και τους

αρμόδιους φορείς,  αλλά η ανταμοιβή του ήταν η δυσμενής μετάθεσή του στο Μονοτάξιο

Διδασκαλείο  Καστοριάς  το  Σεπτέμβριο  του  1925.  Οι  λόγοι  της  απομάκρυνσης  του

Κάστανου από το Διδασκαλείο της Αλεξανδρούπολης ήταν  η δυσμένεια των πολιτικών

και  στρατιωτικών  αρχών  απέναντί  του  και  οι  υποψίες  που  γέννησε  σε  ορισμένους

συντηρητικούς κύκλους το παιδαγωγικό και κοινωνικό του έργο. Ο Κάστανος από την

πρώτη στιγμή της άφιξής του στην Αλεξανδρούπολη προκάλεσε τη δυσαρέσκεια  των

πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, που είχαν την έδρα τους στην Κομοτηνή, με την

επιμονή  του  να  εγκατασταθεί  το  Διδασκαλείο  στην  Αλεξανδρούπολη  και  όχι  στην

Κομοτηνή. Επίσης, ο ίδιος διεκδίκησε ένα κτίριο που ανήκε στο στρατό, προκειμένου να

στεγάσει το διδασκαλείο. «Με νίκησες, Κάστανε», του είπε ο τότε στρατηγός-διοικητής

που δεν ήθελε να αποχωρήσει από το ξύλινο οικοδόμημα.

 Η βασικότερη, όμως, αιτία της δυσμένειας έχει σχέση με τον τρόπο λειτουργίας

του  Διδασκαλείου.  Όταν  το  δεύτερο  έτος  λειτουργίας  του  Διδασκαλείου  αυξήθηκε

κατακόρυφα  ο  αριθμός  των  υποψήφιων   μαθητριών  και  μαθητών,  ο  Κάστανος

14 Εφημερίδα «Φάρος» της Αλεξανδρούπολης, 10-9-1924
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διενήργησε  αδιάβλητες  εξετάσεις,  ώστε  με  αξιοκρατικό  τρόπο  να  κριθούν  ποιοι

υποψήφιοι θα εγγραφούν στο πρώτο έτος. Παρά τις πιέσεις των «ισχυρών» παραγόντων

της  τοπικής  κοινωνίας  να  καταστρατηγήσει  την  αξιοκρατική  σειρά  εγγραφής,  ο

Κάστανος  δεν  ενέδωσε στις  πιέσεις.  Χωρίς  να υπολογίζει  το «κόστος»,   ο  απόλυτος

ηθικός νόμος ρύθμιζε τις σκέψεις και τις πράξεις του.15

Ως  προς  το  παιδαγωγικό  του   έργο,  οι  «πρωτοτυπίες»  στην  εργασία  του

Κάστανου γέννησαν  παρεξηγήσεις  και   υποψίες  στους  συντηρητικούς  κύκλους   της

πόλης.  Όμως,  δεν  προκύπτει  από  κανένα  στοιχείο  ότι  πρωτοτύπησε  όσον  αφορά  το

επίσημο πρόγραμμα (ωρολόγιο και αναλυτικό) του Διδασκαλείου ή ότι  ξέφυγε από τα

όρια  που  έθεταν  οι  επίσημοι  νόμοι  του  κράτους.  Το  γεγονός  ότι  οργάνωνε  συχνά

εκδρομές και περιπάτους, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν   οι δρόμοι της πόλης από

παιδιά  που  δεν  έκαναν  μάθημα  και  δε  μάθαιναν  γράμματα,  σχολιαζόταν  αρνητικά16.

Επίσης, η διαμόρφωση ενός διαφορετικού κλίματος στις σχέσεις δασκάλου και μαθητών

στο Διδασκαλείο, που δεν θύμιζε την αυστηρότητα και την υποταγή που χαρακτήριζαν

το  παραδοσιακό  σχολείο,  ενοχλούσε  τη  συντηρητική  κοινωνία.  Αν,  όμως,  δούμε  τα

πράγματα βαθύτερα, θα αντιληφθούμε ότι το παιδαγωγικό έργο του Κάστανου  ανέδειξε

τη σύγκρουση  του Νέου Σχολείου με το παλιό. Το πνεύμα του Νέου Σχολείου,  του

Σχολείου εργασίας είχε ως βασική επιδίωξη τη δημιουργία «σχολικής ζωής» και ένα από

τα μέσα  για  την  ανάπτυξή  της  ήταν οι  εκδρομές  και  οι  περίπατοι,  που  ο  Κάστανος

χρησιμοποιούσε για να πετύχει πολλαπλούς στόχους, όπως η διδασκαλία στη φύση με

εποπτικό τρόπο και η «πατριδογνωσία» (Κάστανος, 1995). 

Ενώ στη  Θεσσαλονίκη  ο  Κάστανος  συνάντησε  αντιδράσεις  και  εμπόδια  στην

προσπάθειά του να εφαρμόσει κάποιες από τις αρχές του Νέου Σχολείου,  αυτές ήταν

μεμονωμένες  και  προέρχονταν  από  συναδέλφους  του  που  ήταν  φορείς  του  παλαιού

σχολείου˙  στην Αλεξανδρούπολη, αντίθετα, η αντίδραση προήλθε από ένα συντηρητικό

15 Μαρτυρίες των:Ιων.Κάστανου-Μαλαματίνας, Πόπης Κάστανου-Μινάρδου και της Χρυσοθέας-
Μπετρελίδου-Θανάσουλα

16Ο.π.
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κομμάτι της κοινωνίας και από κάποιους «κρατούντες», σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες17

. 

Οι  προοδευτικές  παιδαγωγικές  ιδέες  του  Κάστανου  σε  συνδυασμό  με  τη

συνδικαλιστική του δράση και το γενικότερο κλίμα της εποχής-το πολιτικό, το κοινωνικό

και  το εκπαιδευτικό-  ήταν οι λόγοι  που οδήγησαν στη διατύπωση των αιτιάσεων για

αντεθνικότητα και κομμουνισμό. Κατηγορήθηκε ο Κάστανος για αντεθνικότητα σε μια

εποχή κατά την οποία  η δράση του υπήρξε κατεξοχήν εθνική και το έργο που προσέφερε

στην  Αλεξανδρούπολη,  όπως  και  στην  Παλαιά  Ορεστιάδα  και  στους  Επιβάτες  ήταν

εθνικό. Ο Κάστανος δεν ήταν κομμουνιστής, ήταν ένας αγνός ιδεολόγος, με ευρύτητα

πνεύματος,  που με τις πράξεις   του και τα γραπτά του κινήθηκε πάντα σε ένα κλίμα

ανεξάρτητο από κόμματα και προστάτες πολιτικούς (Κανδήρου, 2013). 

Το  έργο  του  Κάστανου  στο  Διδασκαλείο  Αλεξανδρούπολης  εκτιμήθηκε  και

κρίθηκε πολύ θετικό. Ο ίδιος αγαπήθηκε από τους ανθρώπους της πόλης και από τους

σπουδαστές του.  Mία μαθήτριά του σε επιστολή της πολλά χρόνια αργότερα έγραψε:

«Περαστική  σαν  ξένη  προ  ολίγων  ετών  από  την  Αλεξανδρούπολη  ανέβηκα  τα

σκαλοπάτια του σχολείου αναπολώντας τον Κάστανο. Πουθενά και τίποτα όμως δεν τον

θυμίζει  πια…Δεν  είμαι  εκείνη  που  θα  υποδείξω  πώς  χτίζονται  οι  πολιτείες,  πώς

στερεώνονται, με ποιο ηθικό υπόβαθρο και πώς παραδειγματίζονται οι νέοι… Ξέρω η

ιστορία έρχεται αργά.. Ίσως κάποτε να μην έρχεται και καθόλου»18 

Μετά την Αλεξανδρούπολη, ακολουθεί μια σειρά μεταθέσεων του Κάστανου, ως

«επιβράβευση» της εθελοντικής του συμμετοχής στους απελευθερωτικούς αγώνες του

1912-13 και της μεγάλης προσφοράς του στην αναγέννηση της ελληνικής εκπαίδευσης.

Οι  προτάσεις  του  Κάστανου,  την  εποχή  που  διατυπώθηκαν,  άρθρωναν  την

προσφορότερη  των  επιλογών  για  τη  σύζευξη  της  παιδαγωγικής  θεωρίας  και  πράξης,

17 «Το Βήμα της Θράκης», 5/1/1928, «Φως» της Θεσσαλονίκης,22/10/1927

18 Επιστολή της Π. Καδόγλου , δασκάλας, προς το Δήμο Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκη,11-6-1978, 
Βασιλάκης,Ε.(1995),
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όμως, ο τρόπος που οι προτάσεις  του αντιμετωπίστηκαν,  με την ανελέητη δίωξη του

εκφραστή  τους,  δείχνει  πώς  ο  τόπος  αυτός  επιχειρούσε  να  συνθλίψει  το  πνεύμα

(Καρακατσάνης, 1996). Ο Κάστανος οραματίστηκε μια εκπαίδευση απομακρυσμένη από

τη νοησιαρχία, ένα σχολείο που να προωθεί τη μάθηση μέσα από την εργασία και τη

συνεργασία των μαθητών και   ταυτόχρονα να διαμορφώνει  υπεύθυνους  και ενεργούς

πολίτες της κοινωνίας. Οραματίστηκε  ένα σχολείο που όλοι οραματιζόμαστε.
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Καδόγλου Παναγιώτα,Αικατερίνη 

Καμπάνταης  Γεώργιος

Καμπάνταη Χαράλαμπος

Κάστανου-Μαλαματίνα Ιωάννα

Κάστανου-Μινάρδου Πόπη 

Μακαρώνη-Καναβούτση  Σεβασμία

Μπετρελίδου-Θανάσουλα Χρυσοθέα

Παπαδοπούλου-Γιαννικάκη Αικατερίνη,

Ρωμιοπούλου-Βαλασιάδου Άννας

Σέττα, Κώστα

Ταμβακίδου Μαρίκα

Εφημερίδες

Το Βήμα της Θράκης, 5/1/1928

Φάρος της Αλεξανδρούπολης, 10-9-1924

 Φως  της  Θεσσαλονίκης,  26/6/1921:  Τα   ξενόφωνα  σχολεία  της  περιφέρειας
Γκιουμαλτσίνης
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