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Η παιδεία μας - Το μεγάλο μας πρόβλημα
Περίοδος που έδρασε ο Παιδαγωγός στον οποίο 
αναφέρεται η εισήγησή σας σύμφωνα με τις 5 
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5η   Περίοδος: 1900 - 2013

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέων, Ιδιότητα συγγραφέων:

1η Εισηγήτρια:
Φορέας:

Βασιλική Σταματοπούλου,  Δασκάλα
 Α/θμια Εκπ/ση Αργολίδας

2ος Εισηγητής 
Φορέας:

Αναστάσιος  Δρούγκας, επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος 

3η Εισηγήτρια:
Φορέας:

Παρασκευή Σκούρτη , Δασκάλα
Α/θμια Εκπ/ση Αργολίδας
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Κείμενο Περίληψης της Εισήγησης

Ενότητα: Οι θεσμοί της σχολικής ζωής 
Υποενότητα: Οι σχολικές εορτές 

Το εξαίρετο αυτό βιβλίο γράφτηκε κυρίως για τους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής
και  Μέσης  ως  ένα  είδος  σύντομης  οδηγητικής  επαγωγικής.  Από  τους  σχολικούς
θεσμούς  επιλέξαμε  τις  σχολικές  εορτές,  άλλωστε  ο  Ευάγγελος  Παπανούτσος  τις
θεωρεί  απαραίτητες,  εφόσον  όμως  έχουν  αποτυπώσει  ανεξίτηλα  τη  σφραγίδα  της
πρωτοτυπίας,  της  διαρκούς  έμπνευσης,  της  αυθορμησίας  και  της  αποδοχής,  όταν
διδάσκουν, διασκεδάζουν και ωφελούν τους μαθητές.

 Η πρωτοτυπία στηρίζεται στην ανανέωση της θεματικής των σχολικών εορτών,
ώστε  να  προκαλεί  το  ενδιαφέρον  μαθητών,  εκπαιδευτικών  αλλά  και  γονέων.  Οι
διαρκής  έμπνευση  των  μαθητών  μας  θα  ενισχύσει  την  επιτυχημένη  πορεία  της
εορτής, εφόσον με την αυθορμησία τους και την ενεργή συμμετοχή επιτυγχάνουν τα
επιθυμητά  αποτελέσματα.  Η  αποδοχή  των  αποτελεσμάτων  αυτών  είναι  που  θα
οδηγήσει στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αποδοτικότητας τους και κατ’
επέκταση στην κρυφή προσμονή για τη συμμετοχή σε μια επόμενη σχολική εορτή. 

 Συνήθως  όμως  επικρατούν  οι  αντίθετοι  κίνδυνοι:  τυποποίηση,  διαρκείς
επαναλήψεις,  εθνικών,  θρησκευτικών  κ.ά.  εορτών,  έλλειψη  φαντασίας  και
αναζήτησης νέων μορφών ή αδυναμία εκδήλωσης καλλιτεχνικών ικανοτήτων.

Οι μαθητές των μεγάλων τάξεων όμως, σωστά καθοδηγούμενοι από δασκάλους
που αντιτάσσονται στους αναφερθέντες  κινδύνους,  είναι  ικανοί να δημιουργήσουν
και  εντυπωσιάσουν.  Ακόμα και  να ενθαρρύνουν όλους,  όσοι  επιδεικνύουν κάποιο
έστω  και  μικρό  ενδιαφέρον  για  συμμετοχή  και  καλλιτεχνική  δραστηριότητα.  Σε
τέτοιες περιπτώσεις κανείς δεν περισσεύει.

Ο Ε.Π.  Παπανούτσος προβληματίζεται  σοβαρά και  ανησυχεί  ότι  η τυποποίηση
στις εθνικές και θρησκευτικές εορτές, που ενίοτε ακολουθούν την πεπατημένη των
προηγούμενων, θα οδηγήσει σε αδιαφορία τους μαθητές.

Οι  παρελάσεις,  οι  θρησκευτικές  εορτές  και  οι  κυριακάτικες  λειτουργίες  που
γίνονται  ως  αναγκαστική  συμμετοχή  δεν  τονώνουν  το  εθνικό  φρόνημα  και  τη
θρησκευτική πίστη των μαθητών, αλλά αντίθετα προσβάλλουν τη σοβαρότητα της
λατρείας και της παιδείας.

Αντίθετα  μόνο  με  μέσα,  όπου  η  αυθορμησία,  η  έμπνευση  και  η  πρωτοτυπία
συνεργάζονται συστηματικά, όπως γράφει, θα αναπτερωθεί το πνεύμα και νιώσει ο
νέος το πατριωτικό ρίγος και τη θρησκευτική έξαρση.

Επανερχόμαστε στις δικές μας ενέργειες για τη συνεργασία των συμμαθητών και
την παραγωγή έργου με λόγο, μίμηση, τραγούδι και χορό.

Για ψυχοπαιδαγωγικούς λόγους επιβάλλεται να αξιοποιούνται οι αδύνατοι με λίγες
έστω φράσεις και κινήσεις.
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Οι μαθητές μας μπορούν να δώσουν πολλές εμπνεύσεις.  Αλλά και οι δάσκαλοι
μπορούμε να θέσουμε τις δικές μας εμπνεύσεις όπως θα αναλύσουμε στην εισήγησή
μας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. Αισθητική, 4η έκδοση, 1960
2. Γνωσιολογία, 3η έκδοση, 1973 (Ίκαρος)
3. Ευθήμερα, 1950 (Ίκαρος)
4. Πρακτική Φιλοσοφία, 2η έκδοση, 1974 (Δωδώνη)

Text Summary of Recommending

Section: The institutions of school life
Subtitle: The school celebrations

This premier book was written primarily for teachers of primary and secondary
education as a kind of a short guiding induction. From school institutions we chose
school celebrations, as Evangelos Papanoutsos considered that they are necessary, as
long  as  they  have  imprinted  indelibly  the  stamp  of  originality,  continuing  the
inspiration  of spontaneity and we accept  that  they teach,  entertain  and benefit  the
students. 

The originality  is  based on the  renewal  of  the  thematic  school  celebrations,  to
cause the interest of students, teachers and parents. The constant inspiration of our
students will enhance the success of the celebration,  because their spontaneity and
active  spirit  will  achieve  the  desired  results.  The acceptance  of  these  results  will
amplify their esteem and their efficiency and thus the hidden longing for participation
in a next school celebration. 

But  usually  opposing  risks  dominate:  standardization,  continuous  repetitions,
ethnic, religious, etc. celebrations, lack of imagination and search for new forms or
weakness artistic skills event. 

Older students however, properly guided by teachers who are opposed to alleged
risks, are able to create and impress, even encourage all those who exhibit even little
interest in participation and artistic activity. In such cases no excess is obvious.

 Evangelos  Papanoutsos  was  seriously  concerned  and  worried  that  the
standardization  of  national  and  religious  celebrations,  which  sometimes  copy  the
older ones, will lead to indifference from students. 

Parades, religious celebrations and Sunday functions are forced participation and
do not stimulate the national spirit and the religious faith of students, but instead of
that they affect the severity of worship and teaching. 

On the contrary, only by means where the spontaneity, inspiration and originality
cooperate systematically, as he writes, will amplify the spirit and the young will feel
the patriotic shiver and religious exaltation. 

We  return  to  our  own actions  for  cooperation  among  students  and  production
project with reason, imitation, singing and dancing.
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 For psychoeducational reasons it is imperative that the weak students should be
taken into account even with few phrases and movements. 

Our students can give us many inspirations. But we, as teachers, can also give our
own inspirations as we will analyze in our presentation.

REFERENCES: 
1. Αισθητική, 4th edition, 1960 
2. Γνωσιολογία, 3rd edition, 1973 (Ikaros Publishing) 
3. Ευθήμερα, 1950 (Ikaros Publishing) 
4. Πρακτική Φιλοσοφία, 2nd edition, 1974 (Dodoni Publications)

Ευάγγελος Π. Παπανούτσος (1900-1982)

Ο Φιλόσοφος, ο Παιδαγωγός και Μεταρρυθμιστής

Έργο:  Η Παιδεία, το μεγάλο μας πρόβλημα

Ενότητα:  Οι θεσμοί της σχολικής ζωής

Υποενότητα:  Οι σχολικές εορτές

Το  εξαίρετο,  όντως  αυτό  πνευματικό  πόνημα,  αν  και  γράφτηκε  το  1976

εξακολουθεί  να  αποτελεί  έκτοτε  ένα  υπεύθυνο  και  καθοδηγητικό  βοήθημα  στον

πνευματικό χώρο κυρίως των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, ως ένα σύντομο είδος Οδηγητικής Παιδαγωγικής. 

Αν και έχουν παρέλθει σαράντα σχεδόν χρόνια από την έκδοσή του, εξακολουθεί

ωστόσο  να  διατηρεί  αδιατάρακτα  μέχρι  σήμερα,  την  εγκυρότητα,  την

αντικειμενικότητα και τη χρησιμότητά του, στα πνευματικά ιδρύματα και ιδιαίτερα

στα  σχολεία.  Οι  ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί  λειτουργοί,  προκειμένου  να

αντιμετωπίσουν τα εκάστοτε δυσεπίλυτα προβλήματα, που προκύπτουν απρόσμενα

και  άλλα  πάλι  που  ανακύπτουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εφαρμογής  και  της
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κυμαινόμενης αποτελεσματικότητας των σχολικών θεσμών, χωρίς κανένα απολύτως

δισταγμό χρησιμοποιούν το εμπνευσμένο έργο του.

Από  τους  τέσσερις  σχολικούς  θεσμούς  που  προτείνονται,  εμείς  επιλέξαμε  ως

ομάδα πλέον, αυτόν που αναφέρεται στις  Σχολικές Εορτές. Άλλωστε και κατά την

άποψη του τιμώμενου σήμερα μεγάλου μας Δάσκαλου και Παιδαγωγού, Ευάγγελου

Π. Παπανούτσου, θεωρεί αυτές ως απολύτως απαραίτητες, αφού επιτυγχάνουν τους

βασικούς παιδαγωγικούς στόχους, να διδάσκουν, να διασκεδάζουν και να ωφελούν

τους μαθητές μας. Υπό το βασικό όμως όρο, ότι θα έχει με άψογους παιδαγωγικούς

τρόπους  αποτυπωθεί  ανεξίτηλα  μέσα  τους  η  σφραγίδα  της  πρωτοτυπίας,  της

διαρκούς έμπνευσης, της αυθορμησίας και της αποδοχής, όπως ο ίδιος τονίζει. 

Οι  παιδαγωγικοί  αυτοί  όροι  οφείλουν  να  στηριχτούν  στη  συναίνεση  και  τη

συμμετοχή των μαθητών με βάση τις μέχρι σήμερα κεκτημένες εμπειρίες που έχουν

αποκτηθεί, στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Αναλυτικά μπορούμε να δώσουμε ένα πολύ σύντομο και αποδοτικό οδοιπορικό

όπως παρακάτω: 

1. Η πρωτοτυπία που  συνιστά  διαρκή  επιλογή  και  αποδοχή  καινούργιων  και

ποικίλων κάθε φορά θεμάτων, καλλιεργώντας τη βούληση και την επιθυμία για

ζωντανή συμμετοχή στις επόμενες εορταστικές εκδηλώσεις, που αναλαμβάνουν οι

εκάστοτε σχολικές πρωτοβουλίες: Η διαρκής ανανέωση της θεματικής πάνω και

γύρω από τον άξονα της συγκεκριμένης κάθε φορά επιδίωξης, όπως της ιστορικής,

κοινωνικής, ψυχαγωγικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής κ.ά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο

δημιουργεί  μια  ποικιλία  ενδιαφερόντων  όχι  μόνο  των  μαθητών  αλλά  και  των

γονέων, που παράλληλα με την αισθητική απόλαυση τους, ανεβάζουν το κύρος και

την εργώδη προσφορά του σχολείου.

Αντίθετα,  η  τυποποίηση και  οι  διαρκείς  επαναλήψεις,  προκαλούν  βαθμηδόν

ανάσχεση  και  χαλάρωση  του  ενδιαφέροντος,  που  θα  μπορούσε  άνετα  να
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μετεξελιχθεί  σε  αδιαφορία  και  ενίοτε  σε  αρνητικές,  ακόμη  και  απεχθείς

καταστάσεις.

2. Η  διαρκής  έμπνευση συνιστά  συνεχή  αναζήτηση  νέων  ιδεών  που  θα

προκαλέσουν  έντονο  ενδιαφέρον,  ανάλογα  με  το  περιεχόμενο  της  εορταστικής

παράστασης,  είτε  αυτό  προοριζόταν  για  κωμωδία,  είτε  για  δράμα,  είτε  για

ιστορική, θρησκευτική, ανθρωπιστική και κοινωνική υπόθεση.

Η  έλλειψη  φαντασίας  και  η  συνεχής  επανάληψη  των  ίδιων  και  των  ίδιων

μοτίβων,  προκαλεί  κι  εδώ  τα  αρνητικά  αποτελέσματα  της  προηγούμενης

παραγράφου. Χρειάζεται συνεπώς πάντοτε προσοχή, ώστε να μην υποβαθμίζεται

και  τελικά  εξαχρειώνεται  ο  θεσμός  των  σχολικών  εορτών,  από  τις  οποίες

προσδοκούμε  ωφέλιμα  πράγματα.  Οφείλουμε  συνεπώς  να  καλλιεργούμε

ποικιλότροπα την έμπνευση που συνήθως απαιτούμε από τους καλούς μαθητές,

χωρίς  ταυτόχρονα  να  υποτιμούμε  τους  αδύνατους  μαθητές,  οι  οποίοι  αρκετές

φορές  μας  παρέχουν  αρκετές  εμπνευσμένες  θέσεις,  που  μας  αφήνουν

εμβρόντητους.

3. Η αυθορμησία των  μαθητών,  που  εκδηλώνεται  άμεσα και  δυναμικά  με  τη

θέληση για έμπνευση και συμμετοχή στις σχολικές εορτές, συνιστά την αποδοχή

των υποχρεώσεών τους, προκειμένου η εορτή να σημειώσει επιτυχία.

Όσον αφορά τώρα την έλλειψη  αυθορμησίας,  καλύτερα να μην το θίξουμε,

αφού θεωρείται και είναι θέμα αυτονόητο.

4. Η  αποδοχή από  τους  μαθητές  του  αποτελέσματος  των  σχολικών  εορτών,

συνιστά κι εδώ ένα θετικό κλίμα, ένα έντονο ενδιαφέρον που θα αναζητούν με

λαχτάρα το περιεχόμενο του επόμενου εορτασμού και,  ίσως-ίσως, αναμένοντας

ακόμα και τη συμμετοχή τους σε αυτόν με κρυφή ανυπομονησία. Η συμμετοχή

αυτή  αναμφίβολα  θα  προκαλέσει  ευεργετικά  αποτελέσματα,  τονώνοντας  την

αυτοπεποίθηση και την αποδοτικότητά τους. 
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Και πάλι θα τονίσουμε κι εδώ με θλίψη, πως όταν θα λείψει η αποδοχή των

μαθητών στο μέλλον,  θα προκληθούν ποικίλα  αρνητικά  αποτελέσματα,  όπως η

αδυναμία  και  η  απροθυμία  εκδήλωσης  των  όποιων  καλλιτεχνικών  κι  άλλων

συναφών ικανοτήτων τους.

Ο  Ευάγγελος  Π.  Παπανούτσος  προβληματίζεται  σοβαρά  και  ανησυχεί  ότι  η

τυποποίηση στις  εθνικές  και  θρησκευτικές  εορτές,  που  ενίοτε  ακολουθούν  την

«πεπατημένη οδόν» των προηγούμενων  θα  οδηγήσει  σε  αδιαφορία και  απέχθεια

τους μαθητές.

Οι  παρελάσεις,  οι  θρησκευτικές  εορτές  και  οι  Κυριακάτικες  λειτουργίες,  που

γίνονται ως  αναγκαστική συμμετοχή των μαθητών, δεν τονώνουν ούτε το εθνικό

φρόνημα  από  τη  μια  ούτε  τη  θρησκευτική  πίστη  των  μαθητών από  την  άλλη.

Αντίθετα  προσβάλλουν  τη  σοβαρότητα  της  λατρείας  και  της  παιδείας  και  δεν

προάγουν, ούτε ενισχύουν τις πεποιθήσεις των μαθητών.

Όπως τονίσαμε προηγουμένως, στην ανάλυση των όρων που αναπτύξαμε, μόνο με

μέσα,  όπου  η  αυθορμησία,  η  έμπνευση και  η  πρωτοτυπία  κυριαρχούν  και

συνεργάζονται  συστηματικά,  θα  αναπτερωθεί  το  πνεύμα  και  θα  νιώσει  ο  νέος

πατριωτικό ρίγος και θρησκευτική έξαρση, όπως γράφει και ο ίδιος.

Ήδη από το Πάσχα του 1911 ο Γρηγόριος Ξενόπουλος είχε γράψει στο περιοδικό

«Διάπλαση των Παίδων» συμβουλεύοντας τα ελληνόπουλα με ποιον τρόπο οφείλουν

να  αγαπούν  την  Πατρίδα.  Τους  έδινε  μάλιστα  και  ολόκληρο  το  «Δεκάλογο  του

Πατριωτισμού».  «Η  αληθινή  αγάπη  της  πατρίδος»,  τους  έλεγε,  «βρίσκεται  πολύ

μακριά  από  τους  λόγους,  τα  ζήτω,  τες  σημαίες,  τες  μουσικές,  τα  κανόνια».  «Η

αληθινή αγάπη της πατρίδος δεν γεννά μίσος για τες άλλες πατρίδες, αλλά και ζητεί

πρώτ’  απ’  όλα  να  σέβεσαι  και  τον  ξένο  πατριωτισμό.  Καμία  πατρίδα  δεν  είναι

απολύτως ανώτερη από τες άλλες. Για σένα είναι ανώτερη η δική σου, για τον ξένο η

δική  του.  Όπως  για  τον  εαυτό  σου,  έτσι  και  για  τη  πατρίδα  σου·  ποτέ  μην

επιδοκιμάζεις  ν’  αδικεί  τες  άλλες  πατρίδες».  «Πολύ  μεγαλύτερη  αγάπη  για  την
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πατρίδα από το να σκοτωθείς γι’ αυτή, είναι να ζήσεις γι’ αυτή· ν’ αφιερώσεις όσο

μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου μπορείς (όλο είναι αδύνατον!) γι’ αυτή».

Στο ίδιο πνεύμα έχει γράψει αρκετά νωρίτερα, στις αρχές της πρώτης δεκαετίας

του 20ου αιώνα, ο κορυφαίος Έλληνας ποιητής Κωστής Παλαμάς, καταθέτοντας τις

απόψεις  του  όσον  αφορά  την  πατρίδα  και  τη  θρησκεία,  με  το  ίδιο  περίπου

περιεχόμενο.

Οι μαθητές των μεγάλων τάξεων όμως, σωστά καθοδηγούμενοι από δασκάλους

που  αντιτάσσονται  στους  κινδύνους  που  αναφέρθηκαν,  είναι  ικανοί  να

δημιουργήσουν  και  να  εντυπωσιάσουν.  Ακόμα  και  να  ενθαρρύνουν  όλους,  όσοι

επιδεικνύουν κάποιο έστω και μικρό ενδιαφέρον για συμμετοχή στην καλλιτεχνική

δραστηριότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κανείς δεν περισσεύει. 

Επανερχόμαστε  τώρα  στις  δικές  μας  ενέργειες  που  επιβάλλονται  για  τη

συνεργασία των συμμαθητών και την παραγωγή έργου με το λόγο, το τραγούδι, τη

μίμηση, το χορό. Για ψυχοπαιδαγωγικούς λόγους επιβάλλεται να αξιοποιούνται και οι

αδύνατοι μαθητές, με λίγες έστω φράσεις. 

Οι  μαθητές  μας  μπορούν  να  δώσουν  πολλές  εμπνεύσεις.  Αλλά  και  εμείς  οι

δάσκαλοι που οδεύουμε παράλληλα με αυτούς μπορούμε να θέτουμε και τις δικές μας

εμπνεύσεις, όπως θα αναλύσουμε περαιτέρω.

Ο ένας εκ των συντακτών της εισήγησής μας, όντας δάσκαλος πριν από πολλά

χρόνια, είχε μαθητή στο σχολείο του, που είχε το πόδι του αποκοπεί ολόκληρο από

ατύχημα και πάντοτε αναζητούσε να του αναθέσει ρόλους που επιβάλλουν ακινησία.

Π.χ.:  Έδινε  σε αυτόν το μαθητή ρόλους δικαστή πάνω στην έδρα του Προέδρου,

προκειμένου να φέρει εις πέρας τη δικαζόμενη υπόθεση. Αυτό βέβαια στην εορτή των

εξετάσεων, αλλά και γενικότερα αγωνιζόταν να του βρει ειδικούς ρόλους, όπου να

μπορεί να αποδώσει στις διαφορετικές εορτές και άλλες διοργανώσεις.

Σε  κάποια  άλλη  γιορτή  χριστουγεννιάτικη  και  συγκεκριμένα  σε  θεατρική

παράσταση  από  ένα  έργο  του  Αλέξανδρου  Παπαδιαμάντη,  πρότεινε  στους  πιο
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αδύνατους  μαθητές  τους  ρόλους  των εγγονών  που κοιμόντουσαν πεινασμένοι  και

ξυπνούσαν από τις τρυφερές εκκλήσεις της γιαγιάς τους για να πάνε στην εκκλησία

για τη γέννηση του Χριστού.

Αργότερα  σε  μιαν  άλλη  χριστουγεννιάτικη  εορτή,  όπου  χρειαζόταν  μια  απλή

σκηνή, συζήτησαν το ενδεχόμενο ενός στολισμού και αφού συμφώνησαν, άρχισαν να

προτείνουν διάφορους άλλους συναφείς τρόπους. Όπως για παράδειγμα, τα είδη του

στολισμού, η κατασκευή άστρων, η ιχνογράφηση εικόνων της Γέννησης του Χριστού

και άλλες δημιουργίες, να αποτελούσαν μαθητικά κατασκευάσματα, κατά τις ώρες

της διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων.

Αναλυτικότερα,  στο  μάθημα  της  Ωδικής  οι  μαθητές  θα  μάθαιναν  τα  κάλαντα,

διάφορους ψαλμούς και ύμνους, μαζί με το τραγούδι, το χορό, τη μίμηση κτλ., όπως

προαναφέραμε. Επιπρόσθετα θα μάθαιναν τις τεχνικές των χεριών, στα περισσότερα

από τα διδασκόμενα μαθήματα, και κυρίως στα Καλλιτεχνικά, εφόσον είχαμε βέβαια

τη  δυνατότητα,  έστω  και  μικρή,  αλλά  κυρίως  την  επιθυμία.  Έτσι  μέσα  από  την

άσκηση και τη βίωση της κοινωνικότητας, οι μαθητές μας εκπαιδεύονται ώστε ως

αυριανοί  πολίτες  να  μετέχουν  με  προθυμία  και  σταθερή  θέληση  στα  πολιτικά,

κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της εκάστοτε εποχής. 

Η ανησυχία που εκφράζεται από τον Ευάγγελο Π. Παπανούτσο, έγκειται κυρίως

στην επανάληψη, που οδηγεί στην αδιαφορία και την περιφρόνηση απέναντι στην

εκπαίδευση, με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικές σχολικές

πρωτοβουλίες  πρέπει  να  στηρίζονται  πάνω  στην  πρωτοτυπία,  αν  στοχεύουμε  να

διατηρούμε  πάντοτε  ζωντανό  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών  και  αν  επιθυμούμε

ειλικρινά να εξασφαλίσουμε σ’ αυτούς σταθερά και αδιάσειστα ερείσματα για την

παραπέρα εξέλιξη και πρόοδό τους.

Τελειώνοντας,  θα  αναφερθούμε  σε  παλαιότερο  συνάδελφο  και  στο  έξοχο

πρόγραμμα που κατάρτισε για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940, προκαλώντας

το ενδιαφέρον, τόσο των μαθητών όσο και των γονέων που είχαν απηυδήσει από τις

συνεχείς επαναλήψεις.
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Σκέφτηκε να πρωτοτυπήσει προσκαλώντας πολλούς από τους επιζώντες από τον

ελληνοϊταλικό πόλεμο, που ως οπλίτες θα είχαν την τιμητική τους. Ένα γεγονός που

θα τους προκαλούσε για πρώτη φορά στη ζωή τους, έντονα συναισθήματα από την

αναβίωση των  γεγονότων  μιας  τουλάχιστον  πεντηκονταετίας.  Προσκάλεσε  επίσης

πολλούς  από  τους  τότε  μαθητές  του  χωριού,  που  θυμούνταν  ότι  ξαφνικά  τους

ξύπνησαν  από  τις  παρατεταμένες  κωδωνοκρουσίες  της  εκκλησίας,  πολύ  πριν

ξημερώσει, αλλά και τιμώμενους γέροντες που είχαν απαλλαγεί από τη στράτευση

λόγω συμπλήρωσης του ορίου υποχρεωτικής στράτευσης. 

Δε θα μπορούσαν να λείψουν οι σύζυγοι, οι αδελφοί και οι αδελφές, καθώς και τα

παιδιά  των  πεσόντων  ηρώων,  που  τα  περισσότερα  δεν  τους  αναγνώριζαν,  αλλά

μπορούσαν να αντιληφθούν συνειδητά και ιστορικά το ηθικό και πατριωτικό βάρος

της  θυσίας.  Και  βεβαίως  τους  τραυματίες  του  πολέμου,  οι  οποίοι  έφεραν  για

δεκαετίες μέχρι σήμερα τα σημάδια της θυσίας, προκειμένου να τιμηθούν ιδιαίτερα.

Επιπλέον πρωτοτύπησε συγκεντρώνοντας τις φωτογραφίες των πεσόντων καθώς

και τα πολεμικά ταχυδρομικά δελτάρια, τα οποία φωτοτυπήθηκαν και διανεμήθηκαν

στους παρόντες.

Ο δάσκαλος είχε καλέσει προς τούτο τους επίσημους του νομού, στέλνοντας το

αντίστοιχο  πρόγραμμα,  οι  οποίοι  ειλικρινά  συγκινήθηκαν  και  παρευρέθηκαν,  με

επικεφαλής την τότε  Νομάρχη Αργολίδας.  Η συγκίνηση γενικεύτηκε την επόμενη

μέρα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου και των τοπικών ραδιοσταθμών.

Όμως θα μου πείτε ποιο ήταν επιτέλους  αυτό το υπέροχο το αποτέλεσμα;  Και

απαντούμε:  Το  γεγονός  ότι  έχουν  περάσει  από  τότε  τριάντα  περίπου  χρόνια  και

ακόμη συζητείται με απόλυτο σεβασμό και ιερή μνήμη αυτός ο εορτασμός. 

Στο σημείο αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως έχει απόλυτο δίκιο ο σοφός

Δάσκαλος Ευάγγελος Π. Παπανούτσος, όταν γράφει και ξαναγράφει με επιμονή τις

απόψεις του για την επιτυχή τέλεση των σχολικών εορτών. Σε αντίθετη περίπτωση
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ο ίδιος προτείνει μια ρηξικέλευθη λύση:  καλύτερα να τις αποφεύγουμε.  Έτσι θα

μπορέσουμε να διατηρήσουμε ακέραιο και ακηλίδωτο το θεσμό.

Κι αν απορήσετε τώρα ποιος ήταν ο δάσκαλος που πραγματοποίησε όλα αυτά,

αυτό  είναι  κάτι  που άλλωστε  δεν  έχει  ιδιαίτερη  σημασία,  παρά μόνο αν  σκεφτεί

κανείς  ότι  κάποτε  άνοιξε  έναν  άλλο  δρόμο,  που  μπορείτε  κι  εσείς  όχι  μόνο  να

ακολουθήσετε, αλλά και να βελτιώσετε με καινούργιες ιδέες και σύγχρονες τεχνικές

που έχει ήδη κατακτήσει ο σημερινός πολιτισμός. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. Αισθητική, 4η έκδοση, 1960

2. Γνωσιολογία, 3η έκδοση, 1973, εκδ. Ίκαρος

3. Εφήμερα, 1950, εκδ. Ίκαρος

4. Πρακτική Φιλοσοφία, 3η έκδοση, 1974
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