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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Περίληψη 

 

Με την παρούσα εισήγηση επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τη λειτουργία του σχολικού 

θεσμού ως βασικού φορέα αγωγής στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με μεθοδολογικό 

όργανο την ανάλυση περιεχομένου ανιχνεύουμε μέσα από συγκεκριμένα χωρία του Παπαδιαμαντικού 

κειμένου στοιχεία που αναδεικνύουν σημαντικές πτυχές της σχολικής παιδαγωγικής και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται, αναλύονται και ερμηνεύονται, ταξινομημένα σε αντίστοιχες κατηγορίες 

τα σπουδαιότερα ερευνητικά δεδομένα που εντοπίστηκαν. Συγκεκριμένα στην εισήγησή μας 

ασχολούμαστε με τα παιδαγωγικά μέσα και τις παιδευτικές λειτουργίες του σχολείου.Έννοιες όπως το 

αναλυτικό πρόγραμμα,  η διδακτική μέθοδος, η μορφή διδασκαλίας, η πορεία διδασκαλίας, ο 

παιδαγωγικός λόγος, η ποινή και ο θεσμός του παιδονόμουπροβάλλονται και αναλύονται επαρκώς με 

στόχο να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα του σχολικού θεσμού όπως αυτή εμφανίζεται στα 

Παπαδιαμαντικά διηγήματα. Η επιλογή του συγκεκριμένου συγγραφέα (Αλ. Παπαδιαμάντης) έγινε με 

κριτήριο τον όγκο, τη ποιότητα αλλά και τη πρωτοτυπία που παρουσιάζει το λογοτεχνικό του έργο. 

Παράλληλα, θεωρήθηκε σκόπιμο και αναγκαίο να προβληθεί η παρουσία του εκπαιδευτικού θεσμού 

μέσα από τη ματιά ενός σπουδαίου δημιουργού, όπως ο Παπαδιαμάντης, με απώτερο στόχο την 

δημιουργία ενός επιστημονικού προβληματισμού στο πλαίσιο των κλάδων της ειδικής διδακτικής και 

της παιδαγωγικής της λογοτεχνίας. Τελική πρόταση της παρούσας εισήγησης είναι η διδακτική 

αξιοποίησηπαπαδιαμαντικών διηγημάτων σε τάξεις της Δ/θμιας εκπαίδευσης. 

Λέξεις Κλειδιά: Παπαδιαμάντης, σχολική αγωγή, εκπαίδευση, λογοτεχνία, παιδαγωγική λογοτεχνίας. 

 

1.Εισαγωγή 

Πριν επιχειρήσω να παρουσιάσω εκτενώς τα δεδομένα της ερευνητικής μου 

προσπάθειας θα αναφερθώ συνοπτικά σε βασικά αυτοβιογραφικά στοιχεία του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που αναφέρονταιστη σχέση του συγκεκριμένου 

συγγραφέα με το φαινόμενο της σχολικής και όχι μόνο αγωγής. 

Ο Παπαδιαμάντης, μαθητής του σχολαρχείου στα 1860, ξεχωρίζει για τις 

επιδόσεις του σύμφωνα και με τη μαρτυρία του δασκάλου του Γ. Γιωργάρα, ο οποίος 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «είχε μυαλό, μα ήταν στραβόξυλο και πολλές φορές τον 
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κακομεταχειρίστηκα για τα πείσματα και τη παραξενιά του»1. Το γεγονός αυτό, αν 

συνδυαστεί μάλιστα και με τη μαρτυρία του ίδιου εκπαιδευτικού που όταν κάποτε 

αντάμωσε τον Ππδ. στην Αθήνα «ο τελευταίος μόλις τον πήρε μάτι άλλαξε δρόμο», 

ερμηνεύει εν μέρει και την έμμεση, αλλά σαφή καταγγελτική στάση του Σκιαθίτη 

διανοητή, απέναντι σε περιστατικά εφαρμογής αυταρχικής παιδαγωγικής σε όλο το 

έργο του.  

 Το Σεπτέμβρη του 1868, στο γυμνάσιο της Χαλκίδας, το έντονο επεισόδιο 

που θα σημειωθεί ανάμεσα στον έφηβο τότε Παπαδιαμάντη και τον καθηγητή των 

θρησκευτικών του Βώση, («ὁ μισῶνἐμὲὅσονἐγὼπεριφρονῶἐκεῖνον»)2, οδηγεί τον 

μετέπειτα συγγραφέα να εγκαταλείψει το σχολείο στη μέση της χρονιάς, ερχόμενος 

σε ρήξη ακόμα και με την ίδια την οικογένειά του που προσπαθεί να τον μεταπείσει 

να επιστρέψει. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, έτσι και εδώ, ο Σκιαθίτης 

συγγραφέας φαίνεται να απορρίπτει, έστω προσωρινά, το σχολικό εκπαιδευτικό 

σύστημα της εποχής του και τους εκπροσώπους του εκπαιδευτικούς3, γεγονός που, 

δεν θα αποσιωπήσει από τα κείμενά του. 

Κάτι αντίστοιχο θα συναντήσουμε και στη σύντομη φοίτησή του στη 

Φιλοσοφική Σχολή στα 1874-1876. Σε μια σχολή βρισκόμενη σε παρακμή, όπου «η 

κυριαρχία του Κοντισμού είχε κατεβάσει τη φιλολογία και την ερμηνεία των κλασσικών 

στο ανιαρό επίπεδο της τεχνολογίας και της γραμματικής»4, ο Παπαδιαμάντης 

απογοητεύεται και εγκαταλείπει τις σπουδές του. Αυτή του η εμπειρία δεν αφήνει 

ανεπηρέαστη τη λογοτεχνική του δημιουργία, μέσω της οποίας, εκφράζει την 

αποστροφή του για τον στείρο σχολαστικισμό των πανεπιστημιακών δασκάλων και 

                                                           
1Γ. Βαλέτα, Τα Άπαντα, τ. Στ΄, Σάκαλης, Αθήνα, 1955, σ. 88-89. 
2 Επιστολές Αλ. Παπαδιαμάντη, τ. Αλληλογραφίας, 13:7. Οι παραπομπές στο Παπαδιαμαντικό 

κείμενο γίνονται στο: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Άπαντα, Κριτική Έκδοση Ν. Δ. 

Τριανταφυλλόπουλος, τόμοι 1-5, Δόμος, Αθήνα, (1981-1988). Ο πρώτος αριθμός δηλώνει τη 

σελίδα και ο δεύτερος το στίχο.   
3 Χαρακτηριστικές οι αναφορές που συναντάμε σε επιστολές προς τον πατέρα του: 

«Ἐσκέφθηνκακῶςμὴμεταβὰς κατ' εὐθεῖανεἰςἈθήνας. 

ΟἱἐπιδημοῦντεςἐκτῶνΚαθηγητῶνπαριστῶσικωμῳδίανἀξίανπροσοχῆς, ἀγαπῶντεςἀλλήλους, ὅπως 

ἡ γάτα τὸνποντικόν». Επιστολές Αλ. Παπαδιαμάντη, τ. Αλληλογραφίας, 13:3-5, 

«ἬδηκατετάχθηνεἰςτὸτοῦΠειραιῶς ... τὸπροσωπικόν του συνίσταται 

ἐξἀπομάχωνΓυμνασιαρχῶν»,Επιστολές Αλ. Παπαδιαμάντη, όπ.π., 15: 18, 24. 
4 Γ. Βαλέτα, όπ.π., σσ. 162-163 όπου αναφέρεται επίσης: «Ο Κόντος, στα χρόνια του 

Παπαδιαμάντη, εριστικώτατος και υβριστικώτατος, με την ξερή γραμματική του σοφία, με τη 

ξιπασιά και τον φανατισμό του, μαθητής του Cobet,  παρουσιαζόταν σαν μύστης και προφήτης 

…». Βλ. επίσης Δ. Τομπαΐδη, Γλωσσικό ζήτημα, στην Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια 

Λεξικό, τ.2, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1989, σ. 1154, όπου αναφέρει: «Το αποκορύφωμα του 

αρχαϊσμού σημειώνεται με τον Ελληνιστή Κ. Κόντο, που από το 1862 κι έπειτα … ζητεί 

αυστηρότερη και συνεπέστερη συμμόρφωση στους κανόνες της αρχαίας γραμματικής». 
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την γενικότερη ανούσια και αναποτελεσματική προετοιμασία των υποψηφίων 

μελλοντικών εκπαιδευτικών. 

Στο σώμα των κειμένων, που μελετήθηκαν με βάση τη μέθοδο της ποιοτικής 

ανάλυσης περιεχομένου(Colyar (J.) andHolley (K.) (2010), LichtamanM. (editor). 

(2011) ) εντοπίστηκε ένα πλήθος καταγραφών που ταξινομήθηκε σε επί μέρους 

υποκατηγορίες, σχετιζόμενες άμεσα με τις παιδευτικές λειτουργίες και τα μέσα αγωγής 

του σχολείου5. Αναλυτικότερα, στη συνέχεια και στο πλαίσιο μιας περιορισμένης 

εισήγησης θα παρουσιαστούν και θα ερμηνευθούν συνοπτικά οι θεματικές 

υποκατηγορίες που αφορούν: α. Στο αναλυτικό πρόγραμμα, β. Στη διδακτική μέθοδο 

και διδασκαλία γενικότερα, γ. Στην ποινή ως παιδαγωγικό μέσο και στο ρόλο του 

παιδονόμου.  

2.Το αναλυτικό πρόγραμμα 

 Η έννοια του σχολικού αναλυτικού προγράμματος εντοπίζεται σε 

συγκεκριμένα αποσπάσματα διηγημάτων με ευδιάκριτο και σαφή τρόπο. Η 

μονόπλευρη προσέγγιση των θεμάτων που παρατηρείται σε επίπεδο διδακτέας ύλης, 

συμβαδίζει με τις παιδαγωγικές διδασκαλοκεντρικές αντιλήψεις της εποχής. Η 

κυριαρχούσα πολιτική ιδεολογία της συγκεκριμένης περιόδου, που επιθυμεί την 

εφαρμογή στην εκπαίδευση ενός αυστηρού μοντέλου κλασικισμού6, αρχαιομάθειας 

και στείρας παπαγαλίας, δεν αφήνει πολλά περιθώρια εναλλακτικών προσεγγίσεων, 

όπως θα δούμε στη συνέχεια7.  

Η πολύωρη και εξαντλητική διδασκαλία σε 3 τάξεις την ίδια μέρα, αποτελεί 

δείγμα κάκιστης σχολικής οργάνωσης σε επίπεδο αναλυτικού, αλλά και ωρολογίου 

                                                           
5Χρήσιμες σχετικές αναφορές μπορεί κανείς να εντοπίσει στο: Αποσκίτης Μ. (2002). Σχολεία,μαθητές 

και δάσκαλοι στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, στο Σήμα Μενελάου Παρλαμά, Εταιρεία Κρητικών 

Ιστορικών Μελετών, σσ. 127-141, Ηράκλειο. 

 
6Πρβλ. Γ. Σπανού, Αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1984-1999), στο συλλογ. έργο: Πρόγραμμα Σπουδών και 

Εκπαιδευτικό Έργο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επιμέλεια: Θ. Παπακωνσταντίνου, Α. 

Λαμπράκη-Παγανού, Παν/μιο Αθηνών, σ. 181-195. όπου αναφέρεται στη σ. 181: «Κάθε μάθημα 

… αποτελεί επιλογή ύλης πολιτισμικού-ιδεολογικού χαρακτήρα».  
7Πρβλ. Θ. Παπακωνσταντίνου, Νεοελληνική Παιδεία, Πολιτιστική Κληρονομιά και ανανέωσις., τ.Α΄, 

Αθήνα, 1976, σ. 113 όπου γίνεται σχετική αναφορά στο κείμενο του Δελμούζου με τίτλο: Το 

κρυφό Σχολειό. Βλ.  Εκπαιδεύσεως, ανάτυπο από τον τόμο «Μνήμη» Γ. Κουρμούλη, Αθήναι 

1979, σ. 5, όπου αναφέρει: «Με το διάταγμα του 1836 από τις 70 εβδομαδιαίες για όλες τις τάξεις 

ώρες αφιερωμένες στα ελληνικά, οι 67 διατίθενται … για την αρχαία γλώσσα». Βλ. επίσης, με 

εκτενέστατες αναφορές και αναλύσεις Δ. Διαμαντή, Τα σχολικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και η πολιτική ιδεολογία, 1830-1920, Γρηγόρης, Αθήνα, 2006.  
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προγράμματος, που προφανώς έχει ως αποτέλεσμα τόσο την καταπόνηση του 

εκπαιδευτικού όσο και των μαθητών. Παράλληλα με έμμεσο τρόπο καυτηριάζεται ο 

μονόπλευρος, κουραστικός και στείρος κλασικισμός που κυριαρχεί στο καθημερινό 

σχολικό πρόγραμμα: 

«ὁ ἀγαθὸςἑλληνοδιδάσκαλοςἐδίδασκετοὺςσκληροτραχήλουςμαθητάς του, 

δεκατρεῖςὥραςτὴνἡμέραν. Τέσσαραςὥραςἔκαμνε μάθημα εἰςτὴνπρώτηντάξιν, 

τέσσαραςεἰςτὴνδευτέρανκαὶ πέντε εἰςτὴντρίτην. Ἐπάνωεἰςτὸφατνωμένον μέρος τοῦ κτιρίου, 

πρὸςτὸἀνατολικομεσημβρινὸνἥμισυ, ἵπταντομετοχαί, ἀπαρέμφατα, ἀντωνυμίαι, καὶἐκελάδουν 

μονοτόνως ἐναλλασσόμενα πρόσωπα καὶἀριθμοὶκαὶἐγκλίσεις…»8.  

Η κυριαρχία της αρχαιομάθειας και του εκπαιδευτικού κλασικισμού 

λειτουργεί σε επίπεδο αναλυτικού προγράμματος, όπως θα δούμε και στον 

«Τυφλοσύρτη». Το περιστατικό που περιγράφεται, αγγίζει τα όρια του κωμικο-

τραγικού, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά την οικτρή από παιδαγωγικής άποψης 

αποτυχία του εφαρμοζόμενου αναλυτικού προγράμματος εκείνης της εποχής: 

«ἤρχισενὰτὸνἐξετάζῃΓραμματικήν. Ὁ τελευταῖοςἔτυχενὰεἶναιἐκτῶνἐπιμελεστέρων, 

κατὰτὴνμαθητικὴν σημασίαν τῆς λέξεως, ἐκτῶνμᾶλλον προσομοίων δηλαδὴμὲτοὺς ψιττακούς, 

οὓςεἶχενἀναφέρειὡς παράδειγμα ὁ διδάσκαλος, καὶεἶχε μάθει τὸ μάθημα νεράκι. 

Ἐσταύρωσετὰςχεῖραςκαὶἤρχισε ν' ἀπαγγέλλῃ κανόνας τῆςΓραμματικῆςὡς Πάτερ ἡμῶν, 

ἀπνευστὶκαὶχωρὶςστιγμὰςκαὶ τελείας.»9.  

 Στο διήγημα «Ο Καλόγερος», ο Ππδ. επισημαίνει έμμεσα την απουσία από τη 

διδακτέα ύλη, που όριζε το «αναλυτικό πρόγραμμα» της εποχής εκείνης, των 

διδακτικών λόγων των Αγίων Πατέρων των μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας, 

όπως είναι και ο λόγος του Ιωάννου του Χρυσοστόμου «εἰςτὸνΕὐτρόπιον». Το 

επικριτικό σχόλιο του συγγραφέα διατυπώνεται έμμεσα με τους λόγους ενός από τα 

κύρια πρόσωπα του διηγήματος, του κυρ-Γιαννή, ενός απλού ανθρώπου του λαού, 

που δεν «ἢξερεπολλὰ γράμματα». Ο κυρ-Γιάννης, διαμαρτυρόμενος «ἠπίως», 

επισημαίνει αυτή την έλλειψη, συγκρίνοντας έμμεσα την τότε κατάσταση με εκείνη 

της εποχής του, όταν ήταν εκείνος μαθητής στη δευτέρα τάξη του «Ἑλληνικοῦ» 

σχολείου, σε μια εποχή, που οι υπεύθυνοι της παιδείας «δὲντὸεἶχανσὲ ντροπή τους νὰ 

παραδίδουν τοὺς λόγους τῶνἁγίων Πατέρων, καθὼς τώρα»10. 

                                                           
8Ωχ Βασανάκια (1894), τ.3, 11:3-11. 
9Ο Τυφλοσύρτης (1892), τ.2, 464:23-34,465:1-5. 
10Ο Καλόγερος (1892), τ.2, 318:1-5 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 8o Πανελλήνιο Συνέδριο 18,19 Nοεμβρίου 2016 
 
 

ISSN 1790-8574 

 

Καταληκτικά, οφείλουμε να επισημάνουμε τις αναφορές που γίνονται 

σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα μιας τάξης κοριτσιών στο διήγημα «Της 

Δασκάλας τα Μάγια». Η ασάφεια του προγράμματος, αλλά και η έλλειψη 

συγκεκριμένου ωραρίου και σαφώς προκαθορισμένων διδασκομένων μαθημάτων, 

φαίνεται ότι αποτελεί χαρακτηριστικό της εποχής(Α. Λαμπράκη-Παγανού1988,σ. 

176).Μάλιστα, ο ίδιος ο συγγραφέας παραξενεύεται που οι μαθήτριες του σχολείου 

«ἔκαμνανὡςκαὶγυμναστικήν».Σε άλλο σημείο του κειμένου αναφέρεται στην διδασκαλία 

γραμμάτων, χειροτεχνημάτων και τραγουδιών («ἐμάθαιναν γράμματα καὶ χειροτεχνήματα 

… εἶχε μάθει εἰςἕναμονότονον, ἀχρωμάτιστονἦχον διάφορα ἀνόητα 

τραγουδάκια·»)11.Παράλληλα, τα κορίτσια του σχολείου «είχαν μάθει καλούς 

πολιτισμένους τρόπους απ’αυτές τις δασκάλες», γεγονός που δηλώνει μια εκπαιδευτική 

πραγματικότητα που μοιάζει να αντιμετωπίζεται ειρωνικά μεν από τον Ππδ., δεν 

παύει ωστόσο να αποτελεί μια εξέλιξη θετική για το αυστηρό δασκαλοκεντρικό και 

μονόπλευρα παιδαγωγικά προσανατολισμένο εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής. 

Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σχολικό πρόγραμμα μιας τάξης 

κοριτσιών, στα τέλη του 19ου αιώνα, φαίνεται να συμβαδίζει, ως ένα βαθμό, και με 

τις κοινωνικές  επιταγές της εποχής, που προσδιορίζουν το ρόλο της γυναίκας 

αυστηρά ενταγμένο στο στενό οικογενειακό πλαίσιο. 

 

3.Διδακτική μέθοδος – Μορφή διδασκαλίας – Πορεία διδασκαλίας 

 

Στο Παπαδιαμαντικό κείμενο, επειδή οι τρεις αυτές έννοιες τις περισσότερες 

φορές συγχέονται και ταυτίζονται νοηματικά, επιλέχθηκε να συμπεριληφθούν στην 

ίδια υποκατηγορία. Στο σύνολο του έργου θα συναντήσουμε λίγες, αλλά 

συγκεκριμένες αναφορές, τόσο σε επίπεδο γενικής όσο και σε επίπεδο ειδικής 

μεθόδου (γενική και ειδική διδακτική)( Κουτσάκος, 1980, σ. 11). 

 Ειδικότερα δε, σε ό,τι αφορά στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, οι 

καταγραφές είναι πολύ χαρακτηριστικές, αντιπροσωπευτικές του γενικότερου 

παιδαγωγικού κλίματος που κυριαρχούσε στη σχολική τάξη. 

Η στείρα απομνημόνευση γραμματικών τύπων, η πολλαπλή 

επαναλαμβανόμενη αντιγραφή φράσεων και γενικώς η κυρίαρχη δασκαλο-κεντρική 

                                                           
11Της Δασκάλας τα Μάγια (1909), τ.4, 325:14-23 
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μεθοδολογική επιλογή του αφηγηματικού μονολόγου, μας οδηγούν στην 

ερμηνευτική διαπίστωση, ότι προφανώς δεν φαίνεται να υπήρχε ενιαία 

κατευθυντήρια γραμμή και τα πάντα εφαρμόζονταν εκ των ενόντων.  

Τα χαρακτηριστικά μιας μονότονης και αναποτελεσματικής διδακτικής 

μεθόδου, που εφαρμόζει ο δάσκαλος της εποχής του Ππδ. (μέσα 19ου αιώνα), 

καταγράφονται λεπτομερέστατα στον «Τυφλοσύρτη». Στο συγκεκριμένο διήγημα 

παρουσιάζεται ο δασκαλοκεντρικός τρόπος μετάδοσης της γνώσης και η 

τυποποιημένη διδακτική προσφορά του μαθήματος των Αρχαίων ελληνικών προς 

τους μαθητές. Ο χρόνος που αφιερώνει στη λεγόμενη παράδοση του μαθήματος, στο 

«παρακάτω» είναι περιορισμένος («Ὁ ἀγαθὸς διδάσκαλος ἀνέπτυξε δι' ὀλίγωντὸ παρακάτω 

"Περὶτῶνεἰς μι"») σε σχέση με την εξέταση. Επίσης, σε άλλο σημείο μαθαίνουμε για 

την πάγια υποχρεωτική συνήθεια των μαθητών, «ν’απομνημονεύωσιν» και να λένε το 

μάθημα «νεράκι», όπως επίσηςκαι για την «διά κλήρου» καθημερινή, «αστυνομικού» 

τύπου αξιολόγηση του μαθητή στη μετάφραση και την ερμηνεία του κειμένου. Ας μη 

λησμονούμε ότι η «ἐπανάληψις» θεωρείτο μητέρα της μάθησης: 

«Ἐπανελάμβανε καθ' ἑκάστηντὴνἐξήγησινἑπτάκις ἢ ὀκτάκιςμετὰτὴνπρώτηνἀνάπτυξιν, 

χαριζόμενοςεἰςτοὺςσκληροτραχήλουςκαὶχονδροκεφάλουςμαθητὰςτῆς Βʹ τάξεως»12. 

 Ενδιαφέρουσα μαρτυρία περί της στείρας και υποχρεωτικής απομνημόνευσης 

συναντάμε και στον «Καλόγερο». 

 «Τὸν λόγο εἰςτὸνΕὐτρόπιοντὸνἐπαραδόθηκα κ' ἐγὼκαὶνάπῶς λέει, ἂνθέλῃςνὰσοῦπῶτὸ 

κείμενο, ποὺμᾶςἔβαζαν τότε οἱδασκάλοινὰτὸ μαθαίνουμε ἀπ' ὄξω»13.  

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ένα περιστατικό, όπου με ειρωνικό και 

καυστικό τρόπο ο συγγραφέας καταγγέλλει την αναχρονιστική διδακτική μέθοδο της 

«παπαγαλίας», «γνήσιο θρέμμα της λεξικρατείας και του 

ψευτοκλασικισμού»(Παπακωνσταντίνου 1976, σ. 113) της εποχής εκείνης. 

Συγκεκριμένα, περιγράφει τους μαθητές μιας τάξης, που, εξαντλημένοι από την 

επιβολή της συνεχούς απομνημόνευσης γραμματικών τύπων, κατεβαίνουν με θόρυβο 

τις σκάλες του σχολείου τους, «κραυγάζοντεςἐνπαρόδῳ - παπαγάλο! θέλεις καφέ;»: 

  Στη «Δασκαλομάννα» προβάλλεται και σχολιάζεται εμμέσως η πορεία 

διδασκαλίας που εφαρμόζει συγκεκριμένος εκπαιδευτικός. Ξεκινά αξιολογώντας 

(«ἐζήτησενὰἐξετάσῃ μίαν τῶνἀνωτέρων κλάσεων»), ενώ στη συνέχεια μεταβαίνει στην 

                                                           
12Ο Τυφλοσύρτης, όπ.π., 463:23, 464:1-2 
13Ο Καλόγερος, όπ.π., 318:4-6 
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προσφορά της διδακτικής ενότητας («εἶταἀνέπτυσσεν») ξεχωρίζοντας από άλλους 

συναδέλφους του, που απλώς αναφέρουν ποια θα είναι η επόμενη προς αξιολόγηση 

ενότητα («ἀντὶνὰσημειώνῃἁπλῶςτὸπαρακάτω»). Χρησιμοποιεί κλειστού τύπου 

κατευθυνόμενες ερωτήσεις ("Ἐκ πόσων νήσων ἀποτελεῖται ἡ Ἑπτάνησος;"), ενώ στο 

τέλος της διδακτικής πορείας παραδίδει εργασία για το σπίτι(Αὔριοννὰ μελετήσετε 

ἀπὸδῶὣςἐκεῖ.): 

   «Ὁ διδάσκαλος, ἐσήμανετὸν κώδωνα, κ' ἐζήτησενὰἐξετάσῃ μίαν τῶνἀνωτέρων 

κλάσεων. Προσῆλθονἓξ ἢ ἑπτὰ παιδία, καὶτὰἠρώτησε: 

  –  ΤὴνἐμάθετετὴνἹερὰἹστορία;»14. 

«Εἶταἐπανέλαβε: 

–  Τώρα ἂςμεταβῶμενεἰςτὴνΓεωγραφίαν»15. 

«Ὁ διδάσκαλος ἤναψε δεύτερον τσιγάρον, καὶἤρχισενὰἐξετάζῃεἰςτὴνΓεωγραφίαν. 

  –  "Ἐκ πόσων νήσων ἀποτελεῖται ἡ Ἑπτάνησος;"»16. 

«– Αὔριοννὰ μελετήσετε ἀπὸδῶὣςἐκεῖ. (Κ' ἐχάραξεμὲτὸνὄνυχά του ἐπὶτοῦ βιβλίου).»17. 

Σε άλλο σημείο του κειμένου γίνεται εμμέσως αρνητική αναφορά στην 

αλληλοδιδακτική μέθοδο, που ήδη στα χρόνια του Παπαδιαμάντη είχε αρχίσει να 

εγκαταλείπεται ως αναχρονιστική και αναποτελεσματική και να αντικαθίσταται από 

τη συνδιδακτική18: 

«Τοιαῦτάτινα πορίσματα τῆςἀλληλοδιδακτικῆς μεθόδου 

ὑπέβαλλεσυχνὰεἰςτὴνμελέτηντῶνσυμμαθητῶν του ὁ Γιαννιὸς ὁ Βρυκολακάκης»19. 

Ο Παπαδιαμάντης επαναλαμβάνει τη χρήση του όρου διδακτική μέθοδος, 

συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή και το διδακτικό εγχειρίδιο ως απαραίτητο και 

προσδιοριστικό του τρόπου διδασκαλίας μέσο (Φουντοπούλου, 2010, σ. 62,Σπανός, 

1991, σσ. 383-390).Η χρήση της συγκεκριμένης ορολογίας υποδηλώνει την ιδιαίτερη 

ευαισθησία του συγγραφέα, όπως και άλλων δημιουργών της γενιάς του (1880) γύρω 

από θέματα παιδείας (Κουκουλομμάτης1993, σ. 172). Ενδιαφέρον από ιστορικής  

και διδακτικής απόψεως παρουσιάζει  σχετική αναφορά του συγγραφέα στο μάθημα 

                                                           
14Η Δασκαλομάννα (1894), τ.3, 21:19-22. 
15  Στο ίδιο, 22:16-17. 
16  Στο ίδιο, 22:28-30. 
17Στο ίδιο, 23:14-18. 
18Πρβλ. Α. Τσιρίμπα, Ε. Κωνσταντόπουλου, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Αθήναι 1964, σ. 154. 
19Η Δασκαλομάννα, όπ.π., 20:9-11. 
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της ανάγνωσης, που διδάσκονταν οι μαθητές χρησιμοποιώντας ως «ἀλφαβητάριοντῆς 

τότε διδακτικῆς μεθόδου» «τήνὈκτώηχον»20.  

Ο Ππδ. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παιδευτική λειτουργία του 

διδασκαλικού παραδείγματος. Θεωρεί το παράδειγμα του διδάσκοντος ως τον πιο 

«τελεσιουργό τρόπο τῆς διδασκαλίας» που είναι δυνατόν να επηρεάσει, θετικά ή 

αρνητικά, τον ψυχικό κόσμο των μικρών μαθητών και των μαθητριών του: 

 «Ἡ τέχνη αὕτηἐτελειοποιεῖτοἐντὸςτοῦμικροῦ παρθεναγωγείου, κ' ἐδιδάσκετοκαθημερινῶςδιὰτοῦ 

παραδείγματος, τοῦμᾶλλοντελεσιουργοῦ τρόπου τῆς διδασκαλίας, εἰςτὰςμικρὰςμαθητρίας»21.  

 Την εποπτική ικανότητα του διδασκαλικού λόγου συμπλήρωσε αργότερα ένα 

εγχειρίδιο Μυθολογίας («ἐδιδάχθηνἀπὸἐγχειρίδιον Μυθολογίας»). Η ανάγνωση του 

βιβλίου αυτού ενίσχυσε σημαντικά την ανθρωπομορφική αντίληψη του παιδιού και 

το έκανε να αγαπήσει ακόμα περισσότερο «τό μεγαλοπρεπέςἐκεῖνοδένδρον», που το είχε 

ανθρωποποιήσει. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως για τον συγγραφέα θεωρείται εξίσου 

αποτελεσματική και διδακτική η λειτουργία του εγχειριδίου: 

 «Ὅταν μετ' ὀλίγονἐξύπνησα, 

ὡςσυνέχειαντοῦὀνείρουἔσχονἐννῷτὴνἀνάμνησιντῆςἱστορίαςτοῦτυφλοῦ, τὸνὁποῖον ὁ 

Χριστὸςἐθεράπευσε, καθὼςεἶχονἀκούσειτὸν διδάσκαλόν μας εἰςτὴνἹερὰνἹστορίαν: 

"Καταρχὰςμὲνεἶδετοὺςἀνθρώπουςὡς δένδρα· δεύτερον δὲτοὺςεἶδε καθαρά..."»22. 

«Δὲνἐνόησα τίποτε ἀπὸτὸμαντικὸνὄνειρον. Ἀργότεραἐδιδάχθηνἀπὸἐγχειρίδιον Μυθολογίας ὅτι ἡ 

Ἁμαδρυὰς συναποθνήσκει μὲτὴνδρῦν, ἐν ᾗ εὑρίσκεταιἐνσαρκωμένη...»23. 

 

4.Η ποινή ως παιδαγωγικό μέσο και ο σχολικός θεσμός του «παιδονόμου». 

 

Οι διάφορες μορφές ποινής χρησιμοποιούνταν συνήθως ως μέσα αγωγής ή 

αλλιώς ως «παιδονομικά μέσα» την παλιά κυρίως εποχή, στην περίοδο του 

«παλαιού», δασκαλοκεντρικού σχολείου, όπου κυριαρχούσε συνήθως η αυταρχική 

μορφή του δασκάλου. Ο δάσκαλος αυτός επιδίωκε να επιβάλει στο σχολείο με όλα τα 

«πρόσφορα» μέσα μια μορφή εξωτερικής, κατασταλτικής πειθαρχίας, τη γνωστή 

«σχολική πειθαρχία», η οποία αποσκοπούσε στην αρμονική ένταξη των παιδιών στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής εκείνης. Μέσα σ’ αυτό το σύστημα όμως τα παιδιά 

                                                           
20Χρήστος Μηλιόνης(1885), τ.2, 33:13-17. 
21Η Θεοδικία της Δασκάλας (1906), τ.4, 113:1-4. 
22Υπό την ΒασιλικήνΔρυν (1901), τ.3, 330:33-34, 331:1-2. 
23  Στο ίδιο, 331:13-15. 
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ασφυκτιούσαν, γίνονταν δειλά άτομα, περιδεή, υποτακτικά και άβουλα, που δεν 

βίωναν τη χαρά της ελευθερίας στο σχολείο. Έτσι, καταντούσαν ανίκανα να 

αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής. 

Ο Ππδ., όπως προκύπτει από το έργο του, καταδικάζει, άμεσα ή έμμεσα, την 

αυταρχική παιδαγωγική και τα μέσα της αγωγής που χρησιμοποιεί αυτή, 

αναδεικνύοντας τα αρνητικά της στοιχεία. Συνήθως στις αφηγήσεις του περιγράφει, 

πολλές φορές με έντονη σκωπτική διάθεση χαρακτηριστικούς τύπους δασκάλων, 

όπως επίσης και την λανθασμένη παιδαγωγική τους τακτική. Έτσι, έχει την ευκαιρία 

να περιγράψει και να σχολιάζει ένα ευρύ φάσμα παιδαγωγικών ποινών που οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί εφάρμοζαν σε όλων των βαθμίδων τα σχολεία (σωματικές 

ποινές, ξυλοκόπημα, ηθικές ποινές, επιπλήξεις, ποινή της αποβολής, ποινή του 

εγκλεισμού στο σωφρονιστήριο, ποινή της νηστείας, του γονατίσματος κ.ά)( 

Παλαιολόγος1960, σσ. 372-380). 

Στο διήγημα η «Φωνή του Δράκου», περιγράφεται η περίπτωση ενός 

εκπαιδευτικού που κινείται στα πλαίσια της παραδοσιακής παιδαγωγικής 

συμπεριφοράς του δασκάλου της εποχής. Δίχως να έχει αντιληφθεί το πρόβλημα του 

Κώτσου, ο οποίος ήταν ένα εξώγαμο παιδί, ή καλύτερα χωρίς να έχει διάθεση να 

διερευνήσει το ουσιαστικό πρόβλημα του μαθητή του, ο δάσκαλος του διηγήματος, 

προβαίνει απλώς σε μια αυστηρή επιβολή τιμωριών, προκειμένου να σωφρονιστεί ο 

«άτακτος» μαθητής. Χρησιμοποιεί τη βία (ἔφαγε ξύλο με την λεπτήνβέργαν…) και 

«ἀπεβλήθηπροσωρινῶς». Δυστυχώς, οι ενέργειες αυτές του δασκάλου, εξόχως 

αντιπαιδαγωγικές, συμβάλλουν στην συντομότερη εγκατάλειψη του σχολείου από τον 

μαθητή. Παράλληλα, διακρίνουμε ότι οι παλινωδίες και η έλλειψη διάκρισης στην 

επιβολή των ποινών δημιουργούν σύγχυση στον μαθητή («εἶχε "φάγει ξύλο" 

ἀπὸτὸνδιδάσκαλον, χωρὶςνὰπταίῃ - ἐνῷἄλληνφορὰνπάλινεἶχε μείνει ἀτιμώρητοςἐνῷἔπταιεν»)24. 

 Ο Κώτσος ένα παιδί που διάβαινε ήδη το κατώφλι της εφηβείας, μιας πολύ 

δύσκολης ηλικιακής φάσης, τιμωρείται αυστηρά και αψυχολόγητα από το δάσκαλό 

του, ο οποίος όπως παρατηρούμε, πρέπει να ήταν «ειδικός» στον ξυλοδαρμό, αφού 

είχε φροντίσει να έχει «λεπτήνβέργανἡ ὁποίαἔτσουζε». Γνωρίζουμε ότι πολλοί παλιοί 

δάσκαλοι εκαυχώντο για τη πλούσια συλλογή τους από βέργες, λεπτές, παχύτερες, 

πολύ χοντρές, που η καθεμιά τους είχε ιδιαίτερη παιδονομική αξία. Κάθε βέργα 

                                                           
24Η Φωνή του Δράκου (1904), τ.3, 616:2-21. 
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χρησιμοποιείτο ανάλογα με το πάχος της, το οποίο αντιστοιχούσε στη σοβαρότητα 

του μαθητικού παραπτώματος.  

  Το διήγημα «Οτυφλοσύρτης» είναι πλούσιο σε πληροφορίες σχετικές με τα 

«παιδονομικά μέσα» που χρησιμοποιούσαν οι παλαιοί δάσκαλοι, προκειμένου να 

επιβάλουν τη σχολική πειθαρχία: 

 «τὰςμονοτόνουςσχολικὰςὥραςἐποίκιλλοντοιαῦτακαθημερινὰἐπεισόδια, 

οἷονἀνακάλυψιςτυφλοσυρτῶν, τράβηγμα αὐτίων, ἄφθονοιραβδισμοὶκαὶἄλλα»25.  

 Ηγνωστή βέργα χρησιμοποιείται με βάναυσο τρόπο από τον «αγαθό 

διδάσκαλο» με αφορμή την ανακάλυψη ενός βοηθήματος: 

«Ἥρπασετὴνβέργανκαὶἤρχισενὰκλίνῃτὸγνωστὸνβαρύτονον, 

τὸπρότυπονκαὶσυμβολικὸνρῆμα, ἐπὶτῆςράχεωςτοῦἀτυχοῦςμαθητοῦ.  

Ὁ Γεωργοῦτσοςπροσεπάθησενὰφυλαχθῇμὲτὰςχεῖρας, ὅσονἠδύνατο, 

καὶἠγωνίσθηνὰσυλλάβῃτὴνβέργαν. Ἀλλ' ὁ διδάσκαλος ἔτιμᾶλλονἐθύμωνεν. Ὁ νέος 

ἐφώναζενὅτιδὲνἔπταιεναὐτός, ὅτικαὶἄλλοιεἶχονὠφεληθῆἤδηἀπὸτὸἴδιον βοήθημα, "ἐπειδὴτὸ 

μάθημα ἦτανβαρὺκαὶδὲνμποροῦσαννὰτὸ μάθουν ἀπ' ὄξου", καὶὅτιαὐτὸςδὲνἦτο ὁ γράψας 

τὸκείμενονἐπὶτοῦπίνακος."»26. 

Κάποια στιγμή ο δάσκαλος προφανώς «χάνει» τον έλεγχο της τάξης και 

«ἐνπαραφορᾷὀργῆς … ἤρχισενὰκλίνῃτὸγνωστὸνρῆμα… ἐπὶτῶν βραχιόνων, 

τῶνὤμωνκαὶτῶνράχεωνὅλων συλλήβδην τῶνμαθητῶν», τους οποίους χαρακτηρίζει ως 

κακοήθεις, αχρείους και ανάγωγους: 

«Ὁ διδάσκαλος τότε, καὶχωρὶςνὰἐλπίζῃεὐνοϊκὸνἀποτέλεσμα, ἐφώναξε λέγων 

ὅτιοἱμαθηταὶὤφειλοννὰκαταγγείλωσιτὸναὐτουργὸντοῦ δόλου, ἄλλωςθὰἦσανὅλοι κακοήθεις, 

ὅλοιἀχρεῖοικαὶἀνάγωγοι. Καὶἐπειδὴδὲνἐπείθοντο, ἤρχισενὰκλίνῃτὸγνωστὸνρῆμα, καθ' ὅλουςτοὺς 

χρόνους καὶτὰςἐγκλίσεις, τὰ πρόσωπα καὶτοὺςἀριθμούς, ἐπὶτῶν βραχιόνων, 

τῶνὤμωνκαὶτῶνράχεωνὅλων συλλήβδην τῶνμαθητῶν»27. 

Δυστυχώς γι’ αυτόν, και ευτυχώς για τους μαθητές, η παιδαγωγική του 

μέθοδος στέφεται με πλήρη αποτυχία, ενώ ο ίδιος ως πρότυπο και φορέας αγωγής 

αποτελεί για τους μαθητές του το χειρότερο παράδειγμα, καθώς η εικόνα του ως 

δασκάλου φαίνεται να έχει πλήρως γελοιοποιηθεί:  

«Ἐπίτιναλεπτὰτῆςὥραςἀντήχει ὁ κρότος τῆςλεπτῆςκαὶὀζώδους βέργας, 

ἀναμὶξμὲπεπνιγμένους γέλωτας καὶοἰμωγάς»28.  

                                                           
25Ο Τυφλοσύρτης, όπ.π., 469:13-14. 
26 Στο ίδιο, 467:9-16. 
27 Στο ίδιο, 467:29-35. 
28 Στο ίδιο, 468:1. 
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«Ἠγέρθηκαὶ προέβη ἐνώπιοντοῦ διδασκάλου. 

 – Μὴμὲδέρνῃς, γιατὶμοῦπονοῦντὰ κόκκαλά μου, διδάσκαλε, εἶπενἀφελῶς. Μ' 

ἔδειρεςπολὺτὲς προάλλες. Γονάτισέ με καλύτερα»29. 

Η βάρβαρη χρήση της βέργας συνοδεύεται ενίοτε από χαστούκια και 

επιτιμήσεις, ενώ η αιτία επιβολής της ποινής σχετίζεται συχνά και με λόγους υγιεινής 

των μαθητών, όπως η ελλιπής καθημερινή φροντίδα για προσωπική καθαριότητα 

(νίψιμο χεριών, ποδιών, κούρεμα με την «ψιλή» κ.ά.): 

«–Ἀμελῆ! κακοήθη! ἄτακτε! ὡρμάθιασεν ὁ διδάσκαλος, κ' ἐκοκκίνισε δι' ἐλαφροῦ 

ραπίσματος τὴνπαρειὰντοῦμαθητοῦ. Ἄλλοτεἐκτύπαπολὺγερώτερα, ἔσπαζε μάλιστα βέργες 

εἰςτὴνράχιντῶνπαιδίων. Ἀλλ' ἀφότουἠρραβωνίσθη, δὲντοῦἤρεσκε πλέον νὰκτυπᾷ»30. 

Τέλος, στο πλαίσιο πάντα της τήρησης της τάξης στο σχολείο και της 

επιβολής πειθαρχίας, εντοπίστηκε σε μια περίπτωση και η παρουσία του προσώπου 

του παιδονόμου. Στο διήγημα «Το πνίξιμο του παιδιού», το κεντρικό πρόσωπο του 

διηγήματος είναι ο Τσιτσούκας, ένας γραφικός, απλός άνθρωπος που κάποια στιγμή 

της ζωής του, ως υπάλληλος του δήμου, εκτελεί και χρέη παιδονόμου. Ο παιδονόμος, 

αναγκαίο εξάρτημα της παιδαγωγικής λειτουργίας ενός σχολείου εκείνης της 

περιόδου, εμφανίζεται αυστηρός και αυταρχικός τόσο στο λόγο όσο και στις 

μεθόδους, που χρησιμοποιεί:  

«Τοιοῦτοςἦτον ὁ ἄγραφοςκανονισμὸςτοῦΤσιτσούκα, τὸνὁποῖονὑπεχρεοῦντο ν' 

ἀποστηθίσουνκαὶ "νὰτὸν ξέρουν, νεράκι, ἀπ' ὄξου", ὅλατὰ παιδιά»31. 

«Ὁ Τσιτσούκαςτὸἐκυνήγησε, τοῦἔδωσεδυὸτρεῖςξυλιὲςεἰςτὰνῶτα, καὶτὸἔστειλενὰπάῃστὴ 

μάννα του. Τὸπαιδίονἔφυγεκλαῖον»32. 

 Οι αρμοδιότητες του παιδονόμου, καθώς φαίνεται, δεν περιορίζονται στους 

σχολικούς χώρους, αλλά διευρύνονται και σε άλλες περιοχές όπου οι μαθητές 

δραστηριοποιούνται. Ο παιδονόμος επαγρυπνεί για την κοσμιότητα και την ευταξία 

του σχολείου. Στη δικαιοδοσία του δεν ανήκουν μόνο «τα δασκαλούδια», αλλά και τα 

«ξυπόλυτα τοῦ δρόμου, τ' ἀγυιόπαιδα». Οι κανόνες της συμπεριφοράς των παιδιών 

εμπεριέχονται στον «ἄγραφονκανονισμὸντοῦΤσιτσούκα», που επέτρεπε οι πάντες να 

αποστηθίζουν. 

Ο παιδονόμος αυτός επιτηρεί τη συμπεριφορά των παιδιών και στα παιχνίδια 

και τα μπάνια τους στη θάλασσα33. 

                                                           
29 Στο ίδιο, 468:27-29. 
30Η Δασκαλομάννα, όπ.π., 21:32-35. 
31Το πνίξιμο του παιδιού (1900), τ.3, 278:10-13. 
32 Στο ίδιο, 278:17-19. 
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5.Επίλογος –Συμπεράσματα-Προτάσεις 

 

Ανακεφαλαιώνοντας θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι μέσα από τη 

μελέτη του Παπαδιαμαντικού κειμένου καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

 α. Ουσιαστικά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε επίπεδο αναλυτικών 

προγραμμάτων, στηρίζεται σε έναν «απαρχαιωμένο» κανονισμό του 1834-36 για τα 

Ελληνικά Σχολεία και Γυμνάσια, όπου  ορίζονται οι τύποι των σχολείων και τα 

διδασκόμενα αντιστοίχως μαθήματα.  

β. Το υποτιθέμενο αναλυτικό πρόγραμμα, ως βασική διδακτική και 

παιδαγωγική έννοια, δεν εφαρμόζεται με επιστημονικό και αποτελεσματικό τρόπο.  

γ. Η οργάνωση της διδακτέας ύλης, σε όσες περιπτώσεις εντοπίζεται, 

λειτουργεί μονόπλευρα (στείρα αρχαιομάθεια) και αναποτελεσματικά.  

δ. Η μονότονη και η πολύωρη, χωρίς διακοπή, διδασκαλία των ίδιων 

γνωστικών αντικειμένων εξαντλεί τόσο τους μαθητές, όσο και τους εκπαιδευτικούς.  

ε. Προφανώς η δομή του συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος, όπως 

αυτό απαντά στο Παπαδιαμαντικό κείμενο, εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική 

και κοινωνική ιδεολογική επιλογή, που επικρατούσε τότε στο μετεπαναστατικό 

παραδοσιακό εκπαιδευτικό τοπίο, ορίζοντας το ποια πρέπει να είναι η αποστολή του 

σχολείου (κλασικισμός, πειθαρχία, σωφρονισμός).  

στ. Δεν υπάρχει ποικιλία και εναλλακτικές εφαρμογές διδακτικής μεθόδου στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα του τέλους του 19ου αιώνα.  

ζ. Η έλλειψη συγκεκριμένης στοχοθεσίας, ο δασκαλοκεντρικός αφηγη-

ματικός μονόλογος και η απλή «παράδοση» της ύλης του επόμενου μαθήματος, 

συνιστούν την κυρίαρχη μεθοδολογική προσέγγιση στη διδακτική διαδικασία.  

η. Η αλληλοδιδακτική μέθοδος προβάλλεται ως η πλέον πρόσφορη μέχρι και 

κάποια χρονική περίοδο (1880), σύμφωνα με το κείμενο, διδακτική πρακτική.  

θ. Σε επίπεδο ειδικής διδακτικής, διακρίνουμε ότι η στείρα απομνημόνευση 

κειμένων, φράσεων και γραμματικών τύπων, επιβάλλεται σε όλες τις βαθμίδες της 

                                                                                                                                                                      
33 Για το θεσμό και τα καθήκοντα του παιδονόμου βλ. Π. Δορμπαράκη, Παιδονομία, παιδονόμος, 

Παιδαγωγική-Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό, Ελληνικά Γράμματα, τ.7, Αθήνα, 1991, σ. 

3664-3665. Α. Ισηγόνη, Ιστορία της παιδείας, Αθήναι, 1964, β΄ έκδ. σ. 241. Ο θεσμός του 

παιδονόμου καταργήθηκε με το Νόμο 5019/1932. 
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ελληνικής εκπαίδευσης, χωρίς καμία εξαίρεση, με αποτέλεσμα το μάθημα των 

αρχαίων ελληνικών να λειτουργεί απωθητικά στο μυαλό του συνόλου των μαθητών.  

Τέλος, στο Παπαδιαμαντικό κείμενο ο σωφρονισμός του μαθητή, μέσω της 

παιδονομίας, ανάγεται σε επιτακτική προτεραιότητα που πρέπει να υπηρετηθεί πάση 

θυσία, εις βάρος ακόμα και της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας. Κάθε είδους 

σωματικές ποινές εφαρμόζονται με την παραμικρή αφορμή, π.χ. για μια εσφαλμένη 

γραμματοσυντακτική απάντηση. Το χειρότερο όμως είναι, ότι συχνά, με αυτό τον 

τρόπο, οδηγούνται μαθητές με προβλήματα σχολικής και ευρύτερης κοινωνικής 

ένταξης στην απομόνωση και την επιθετικότητα. Ο δάσκαλος έχει προετοιμαστεί να 

λειτουργήσει σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, που επισήμως έχει αναγάγει σε 

πεμπτουσία της παιδαγωγικής του φιλοσοφίας την επιβολή της τάξης και της 

πειθαρχίας με οποιοδήποτε τρόπο. 

Με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω και έχοντας υπόψη τη σημερινή 

εκπαιδευτική και διδακτική πραγματικότητα θα ολοκληρώσω τη παρούσα εισήγηση 

με μια πρόταση προς εκπαιδευτικούς και μαθητές που μπορεί να προβληματίσει και 

να αποτελέσει ερέθισμα για περαιτέρω ερευνητικό προβληματισμό. Στο πλαίσιο των 

γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Παιδαγωγικής της 

Λογοτεχνίας34και ειδικότερα του διδακτικού σκοπού της φιλαναγνωσίας,όπως αυτός 

έχει οριστεί στα σημερινά αναλυτικά προγράμματα της Δ/θμιας εκπαίδευσης, θα 

μπορούσαν να ενταχθούν για διδακτική αξιοποίηση αποσπάσματα ή και 

ολόκληραΠαπαδιαμαντικά διηγήματα αλλά και κείμενα νεότερων συγγραφέων που 

προβάλλουν το σχολικό θεσμό και την παιδαγωγική λειτουργία του35.  

Ολοκληρώνω, με την ελπίδα ότι η σημερινή εισήγηση, άφησε το δικό της 

μικρό, θετικό, επιστημονικό και ερευνητικό αποτύπωμα στην εξέλιξη της 

επιστημονικής παιδαγωγικής σκέψης στην πατρίδα μας και όχι μόνο. 
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Abstract 

With this paper we attempt to show the functioning of the school institution as 

basic education institution in the Papadiamantis work. With methodological 

instrument content analysis crawl through specific passage Papadiamantis text 

elements that highlight important aspects of school pedagogy and educational process 

of the last decades of the 19th century and early 20th. Specifically, they presented, 

analyzed and interpreted, sorted into relevant categories the most important research 

data found. Specifically, in our presentation we deal with educational media and the 

educational functions of the school. Concepts such as curriculum, teaching method, 

teaching form, the process of teaching, pedagogical reason, the penalty and the 

institution of “paidonomos” run and adequately analyzed in order to provide a clear 

and complete picture of the education institution as it appears in Papadiamantis short 

stories. The option of the author (Al. Papadiamantis) was in terms of volume, quality 

and originality that has his literary work. At the same time, it was considered 

appropriate and necessary to highlight the presence of the educational institution 

through the eyes of a great creator, as Papadiamantis, with a view to creating a 

scientific discussion within the disciplines of special teaching and educational 
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literature. Final sentence of this recommendation is to use specific teaching 

Papadiamantis stories to specific classes of Secondary Education. 


