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ΜΟΝΙΚΑ Α. ΠΑΠΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΚΛΟΡΙΑ Α. ΠΑΠΑ 

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΝΟΒΑ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ:"Η 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ 

ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΥΤΩΝ":22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961. 

 

 Η ίδρυση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών (1933-1934) συνδέεται χωρίς αμφιβολία, 

άρρηκτα, με την προσωπικότητα και την προσφορά του Γ. Παλαιολόγου. Παραθέτουμε την 

ομιλία του Ακαδημαϊκού Γ. Αθανασιάδη-Νόβα
1 

για τον Γεώργιο Παλαιολόγο, επίτιμο 

Διευθυντή της Μ.Π.Α., και κύριο εισηγητή για την ίδρυση των διετών Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών. Ο τιμητικός αυτός λόγος του Γ. Αθανασιάδη-Νόβα, εκφωνήθηκε στις 22 

Ιανουαρίου 1961, στην αίθουσα του φιλολογικού  συνδέσμου: Παρανασσός , με 

πρωτοβουλία του συλλόγου των αποφοίτων της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας.  

Παρατίθεται το πρόγραμμα. 

  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

 ΟΔΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗ 4 :Εν Αθήναις τη 12η Ιανουαρίου 1961 

ΑΘΗΝΑΙ 

     

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Προς 

Το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Ρηγίλλης 4 

 

Ενταύθα Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν Υμίν ότι την μεταπροσεχή Κυριακήν 22αν 

τρέχοντος, ημέραν Κυριακήν και ώραν 11 π.μ. εις την αίθουσαν του Φιλολογικού Συλλόγου 

«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» πραγματοποιείται πανηγυρικός εορτασμός επί τη συμπληρώσει 25ετίας  

                                                           
1
 Γ. Αθανασιάδη-Νόβα: Η ομιλία μεταφέρεται από δακτυλογραφημένο κείμενο. Διατηρούμε την ορθογραφία 

του κειμένου εκτός του τονισμού, που ακολουθείται το μονοτονικό σύστημα.  



2 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 11, 2020 

ISSN 1792-7587 

από της αποφοιτήσεως των πρώτων διδασκάλων εκ των Παιδαγωγικών Ακαδημιών προς τιμήν 

του εισηγητού των Ακαδημιών εν Ελλάδι διαπρεπούς Παιδαγωγού κ. Γεωργ. Ν. Παλαιολόγου, 

τέως Γενικού Δ/ντού Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, τέως Γενικού Γραμματέως 

Υπουργείου Παιδείας και τέως Εκπαιδευτικού Συμβούλου. 

 

Εις τον εορτασμόν προσεκλήθη η Α.Μ. ο Βασιλεύς, ο εξοχώτατος Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, 

Υπουργοί, Πολιτικαί, Θρησκευτικαί και πνευματικαί προσωπικότητες. 

 

Παρακαλούμεν θερμώς όπως και το Υμέτερον ίδρυμα συμβάλη εις την επιτυχίαν του εορτασμού 

δια συχνών ανακοινώσεων εκ του Ραδιοφωνικού Σταθμού και δη καθ’ όλην την εβδομάδα προ 

του εορτασμού και κατά την ημέραν του εορτασμού αποστείλη συνεργείον προς ηχοληψίαν 

αυτού δια την μετάδοσίν του υπό της Υπηρεσίας Επικαίρων. 

 

Ελπίζοντες ότι θέλετε ανταποκριθή εις την παράκλησίν μας ταύτην, 

Διατελούμεν μετά πάσης τιμής και ευχαριστιών, 

                        Δια το Διοικητικόν Συμβούλιον 

 

   Ο                                  Η 

  Πρόεδρος                               Γεν. Γραμματεύς 

 Ανδρέας Παπανδρέου                                                  Χρυσ. Παπακωνσταντίνου 

 

 

 Σε δισέλιδο έντυπο πρόγραμμα που κυκλοφόρησε από το Σύλλογο των Αποφoίτων 

της Μ.Π.Α., υπάρχει φωτογραφία του τιμωμένου Γ. Διευθυντή, Γ. Παλαιολόγου, στην πρώτη 

σελίδα και ακολουθεί το πρόγραμμα με τις συμμετοχές, τους χαιρετισμούς, τις απαγγελίες, 

την κεντρική ομιλία, την απονομή δώρου στον τιμώμενο, τη χορωδία της Μαρασλείου 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας, καθώς και την απάντηση και σχετική ομιλία του Γ. Παλαιολόγου
2
  

 

 

 

                                                           
2
 Σύλλογος Αποφοίτων Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας: Πρόγραμμα Πανηγυρικού εορτασμού επί τη 

συμπληρώσει 25ετίας από της εξόδου των πρώτων αποφοίτων της Μαρασλείου και των λοιπών Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών (1936-1961) προς τιμήν του Εισηγητού του Θεσμού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών κ. Γεωργίου 

Παλαιολόγου: 22/1/1961, ώρα 11.00, Αίθουσα Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ». 



3 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 11, 2020 

ISSN 1792-7587 

Το πρόγραμμα του πανηγυρικού εορτασμού: 22/1/1961: 
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 Ο εισηγητής αναφέρεται στην προσωπικότητα και τα επιτεύγματα του  Γεωργίου 

Παλαιολόγου και ο περιεκτικός λόγος του απαρτίζεται από
 
τις ενότητες που ακολουθούν στη 

συνέχεια
3
.
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΉ:ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

 Στην εισαγωγή ο ομιλητής  αναφέρεται στην πρωτοβουλία του συλλόγου των  

πρώτων αποφοίτων της Μ.Π.Α. και στην πρόσκληση τους να εκφωνήσει τον τιμητικό λόγο 

για τον Γ. Παλαιολόγο
4 

Ο ομιλητής  κάνει  αναφορά στην ίδρυση των Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών και στην καθοριστική συμβολή του Γ. Παλαιολόγου που υπήρξε γενικός 

Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και  ενίσχυσε την  βούληση της τότε  πολιτείας να 

ιδρύσει τις διετείς Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Στη συνέχεια ο  ομιλητής αναφέρεται στην 

                                                           
3
 Σύλλογος Αποφοίτων Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας: Πρόγραμμα Πανηγυρικού εορτασμού επί τη 

συμπληρώσει 25ετίας από της εξόδου των πρώτων αποφοίτων της Μαρασλείου και των λοιπών Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών (1936-1961) προς τιμήν του Εισηγητού του Θεσμού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών κ. Γεωργίου 

Παλαιολόγου: 22/1/1961, ώρα 11.00, Αίθουσα Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ». 
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γνωριμία του με τον Γ. Παλαιολόγο, μνήμων των μαθητικών  χρόνων, όπου ο τιμώμενος 

διακρίνονταν για την ιδιάζουσα συγκρότηση της προσωπικότητάς του. 

"Εικοσιπέντε χρόνια συμπληρώνονται εφέτος από την έξοδο, το 1936, των πρώτων αποφοίτων 

των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Την επέτειο αυτή ορθώς απεφάσισε να εορτάση ο Σύλλογος 

της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αθηνών και ορθότατα εσκέφθη τον εορτασμόν 

τούτον να τον αφιέρωση προς τιμήν του κ. Γεωργίου Παλαιολόγου, Επιτίμου Γενικού 

Διευθυντού της Ακαδημίας τους, τέως Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου της Παιδείας και τέως 

Εκπαιδευτικού Συμβούλου. Διότι ο κ. Παλαιολόγος θεωρείται υπό του διδασκαλικού κόσμου, 

και είναι πράγματι, ο υπηρεσιακός δημιουργός του θεσμού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Και 

διότι αι Παιδαγωγικαί  Ακαδημίαι απέδωσαν έργον ωφέλιμον υπέρ του λαού και του Έθνους 

όσον ολίγοι άλλοι εκ των νεωτέρων μας θεσμών.Με ιδιαίτερη ευχαρίστησι συμμετέχω στο 

σημερινό εορτασμό όχι δια να εκτελέσω απλώς ένα τυπικό καθήκον, αλλά δια να εκφράσω 

ειλικρινώς τα πλημμυρούντα την ψυχήν μου αισθήματα εκτιμήσεως και αγάπης τόσον προς το 

τιμώμενον έργον όσον και προς το τιμώμενον πρόσωπον.Παρακαλώ να μου επιτραπή να 

αναδράμω επ’ ολίγον εις παρελθόν αρκετά, φευ!, απώτερον. Με τον κ. Παλαιολόγον είμεθα 

εγκάρδιοι φίλοι. Και η φιλία μας δεν είναι όψιμη. Υπήρξε πολύ πρώϊμη. Έχει συναφθή στα 

μαθητικά θρανία. Βυθίζει τις ρίζες της στο παρθένο ψυχικό έδαφος των παιδικών μας χρόνων. 

Ρίζες αναπόσπαστες και ασάπιστες, ικανές να διατηρούν αειθαλή την άνθησι της φιλίας.… Εκεί 

πέρα στην αξέχαστη επαρχία του παληού καλού καιρού, στη γεννέτειρά μου Ναύπακτο, που η 

φύσι την επροίκισε με χαρούμενες φυσικές καλλονές, αλλά η ιστορία την επλαισίωσε με 

αγέρωχα σεβάσμια θλιβερά κάστρα, το φθινόπωρο δεν άρχιζε μόνον με τα πρωτοβρόχια και με 

το κιτρίνισμα των φύλλων, δεν άρχιζε μόνον με τα περάσματα των κοπαδιών προς τα χειμαδιά, 

άρχιζε και με τα μαθήματα του Ελληνικού Σχολείου… Συρροή μελαγχολικών γεγονότων!... Με 

γλυκύ φόβο Κυρίου αντικρύζαμε τους τρεις καθηγητές μας, που ενσάρκωναν στην παιδική μας 

φαντασία τους τρεις μεγάλους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητος. Κάποιο τέτοιο φθινόπωρο 

ήρθε να καθήση μαζί μας στα κρύα θρανία του σχολείου, μέσα στη θαμπόφωτη αίθουσα, ένα 

παιδί ξένο, που δεν είχε γεννηθή στον τόπο μας, δεν είχε ούτε συγγενείς, ούτε φίλους μεταξύ 

μας. «Είναι από τα Καλάβρυτα», ψιθυρίστηκε στην τάξι. Κι’ ο τόπος της καταγωγής του μας 

φάνηκε πολύ μακρυνός – τον ξέραμε μόνον από την 25η Μαρτίου. Το παιδί εκείνο ήταν ο 

Γεώργιος Παλαιολόγος. Ο θείος του, που υπηρετούσε στη Ναύπακτο Διευθυντής του 

Μονοπωλίου, τον είδε φέρει μαζί του. Σεμνός, σοβαρός, συνεσταλμένος, με λίγα λόγια – κι’ 

αυτά σιγαλόφωνα, με λίγες κινήσεις – κι’ αυτές μετρημένες, τακτικός, μελετηρός, αθόρυβος, 

μικρός το δέμας αλλά μαχητής, ξεχώρισε γρήγορα με την ευφυΐα του, με την επίδοσί του, με την 
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ευγένεια των τρόπων του, αγαπήθηκε από τους συμμαθητές του, εκτιμήθηκε από τους 

δασκάλους του. Δεν θα τον είχαμε λησμονήσει και αν ακόμα δεν δημιουργούσε την 

προσωπικότητα που κατόρθωσε να δημιουργήση. Πιστεύουμε ότι δεν μας ελησμόνησε και 

αυτός, πιστεύουμε ότι ζη μέσα στη φωτισμένη του συνείδησι και η μικρή δέσμη φωτός που είχε 

προσδεχθή φοιτώντας στις γυμνές εκείνες αίθουσες διδασκαλίας του Σχολαρχείου Ναυπάκτου. 

…Όπου ο αείμνηστος Σχολάρχης μας Δήμος Λαούρδας μπορεί να επαναλάμβανε κάθε χρόνο 

τον ίδιο Πανηγυρικό της 25ης Μαρτίου, που άρχιζε με τη στερεότυπη φράσι: «Υπό το αγλαόν 

της Ελευθερίας δένδρον...», αλλά όλον τον χρόνον ήξερε και ήθελε και πάσχιζε να μας μαθαίνη 

γράμματα – γράμματα αληθινά,» 
5
σίγουρα, εύχυμα, καλοδιαλεγμένα από όλα τα δένδρα των 

γνώσεων…" 
6
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ:Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ. 

 Ο ομιλητής αναφέρεται στη συνάντησή του με τον Γ. Παλαιολόγο μετά από κάποια 

χρόνια, όταν υπηρετούσε ως καθηγητής των παιδαγωγικών μαθημάτων στο ιεροδιδασκαλείο 

Κορίνθου. Ο  Γ. Αθανασιάδης Νόβας προσκληθείς, εκθειάζει το ήθος του τιμώμενου και 

κάνει αναφορά στην προσφορά του στο ελληνικό στρατό, τον τραυματισμό του, την 

ασθένεια αλλά και την απονομή του αριστείου ανδρείας από το ελληνικό κράτος.  

"Με πολλή χαρά ξαναβρήκα τον φίλον μου έπειτα από πολλά χρόνια Καθηγητή των 

Παιδαγωγικών στο Ιερατικό Διδασκαλείο Κορίνθου, όταν κάποτε μας φιλοξένησεν εκεί ο 

συμπατριώτης μου αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, τον Υπουργόν της Παιδείας 

αείμνηστον Θ. Νικολούδη, τους Καθηγητάς Ν. Λούβαριν και αείμνηστον Νίκον Βέην και εμένα, 

βουλευτήν όντα για πρώτη, τότε, φορά. Ο Νικολούδης εξετίμησε πολύ τον νέον, ακόμη, 

εκπαιδευτικόν και όταν έκαμε την ανασύνθεσι του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου τον 

συμπεριέλαβε εις τα μέλη του. Αργότερα, διετέλεσε και Γεν. Γραμματεύς του Υπουργείου της 

Παιδείας επί της Υπουργείας του φιλτάτου μου Προέδρου κ. Θ. Τουρκοβασίλη. Όπως διετέλεσε 

Διευθυντής του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γυμνασιάρχης της 

Βαρβακείου Σχολής και, τέλος, Γεν. Διευθυντής της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας επί 

εικοσιπέντε ολόκληρα χρόνια.Δύναται και πρέπει να λεχθή ότι ο Γεώργιος Παλαιολόγος 

ετίμησε παντού και πάντοτε εν παντί πάσαν εντολήν, που του ενεπιστεύθη η Πολιτεία, 

επιτελέσας αείποτε το καθήκον του με βαθειά συναίσθησι χρέους και με υψηλή συνείδησι 

ευθύνης, είτε σαν πολεμιστής σε καιρό πολέμου, είτε σαν παιδαγωγός σε χρόνια ειρήνης, είτε 

                                                           
5
 Γεώργιος Αθανασιάδης  Νόβας. Κείμενο της ομιλίας:22/1/1961. 

6
 Γεώργιος Αθανασιάδης  Νόβας. Κείμενο της ομιλίας:22/1/1961. 
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σαν συγγραφεύς σε ώρες πνευματικής καρποφορίας. Προτού αναφερθώ στο εκπαιδευτικό του 

έργο, προτιμώ να μιλήσω πρώτα για τον άνθρωπο.  Αν πάντοτε στη ζωή κάθε δημιουργικό έργο 

στηρίζεται προπαντός στην ηθική προσωπικότητα του δημιουργού του και από αυτήν μόνο 

εξηγείται αλάνθαστα, στην προκείμενη περίπτωσι το αξίωμα τούτο ισχύει απόλυτα.   Διότι ο 

Γεώργιος Παλαιολόγος κατόρθωσε να διαπλάσει μια ηθική προσωπικότητα τόσον εύκρατη, 

τόσο πυκνή, τόσο συμπαγή, τόσο διάφωτη ώστε να διανύση με απαρέγκλιτη συνέπεια όλον τον 

μέχρι τούδε βίον του πιστός στα ιδανικά του, πιστός στίς αρχές του, πιστός στην ιερώτερη 

έννοια του καθήκοντος. Η επιστημονική του τελείωσι και σοφία δεν θα είχε την ιστορική αξία 

που έχει χωρίς το υπόβαθρο της καθολικής του αρετής. Η εκπαιδευτική του δράσι δεν θα ήταν 

τόσον καρποφόρος χωρίς το ψυχικό κλίμα πού την ζωογονούσε. Αυτός ο φανατικός εις όλα του 

Έλλην υπερβαίνει την ελληνικότητα του χαρακτήρος. Ο ηθικός του μηχανισμός δεν λειτουργεί 

με τον κοχλάζοντα ατμόν του φλογερού ενθουσιασμού, αλλά με το σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα 

της ψύχραιμου συνειδήσεως. Δεν προωθείται στη δράσι του από εκρήξεις αυθορμησίας. 

Βαδίζει στερεά, σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις κατηγορηματικής προσταγής. Δεν αυτοσχεδιάζει, 

μεθοδεύει. Δεν αμφιβάλλει, πιστεύει. Είναι πεπεισμένος και πειθαρχεί. Η λέξις «καθήκον» 

εσήμαινε όλες τις ώρες της ζωής του ομοιόμορφα. Και τις εσήμαινε ευπρόσδεκτα. Ο Γεώργιος 

Παλαιολόγος δεν αισθάνθηκε ποτέ την εκτέλεσι του καθήκοντος σαν αγγαρεία, αλλά σαν 

κατανυκτική μυσταγωγία, σαν υποβλητική ιεροτελεστία. Αυτό που υποστηρίζω είναι επι-

βεβαιωμένο όχι μόνο με τυπικές περγαμηνές κρατικής ευαρέσκειας είναι επιβεβαιωμένο και με 

αλύμαντες ιερές σφραγίδες αίματος πατριωτικές θυσίας. Δεν ξέρω αν τα βαθύτερα στοιχεία της 

ηθικής προσωπικότητός του ευρίσκονται αφθονώτερα και εναργέστερα στον Παλαιολόγο-

παιδαγωγό ή στον Παλαιολόγο-στρατιώτη. Θ’ ακούσετε μερικά βιογραφικά του χρονικά και θα 

κρίνετε: Από τη Δεμέστιχα των Καλαβρύτων που γεννήθηκε το 1892 και τελείωσε το Δημοτικό 

σχολείο, όπως τελείωσε το Σχολαρχείο Ναυπάκτου και τέλος το Β΄ Γυμνάσιο Πατρών στα 

1907, βρέθηκε φοιτητής της Φιλολογίας στο Εθνικό μας Πανεπιστήμιο. Προτού ακόμη 

τελειώσει τις σπουδές του βρίσκεται στρατιώτης στη Μακεδονία, πολεμάει στη μάχη του Κιλκίς. 

Απολύεται για λίγο χρονικό διάστημα, συνεχίζει τις σπουδές του, αλλά καλείται και πάλι το 

1915 στις τάξεις του στρατού. Ξαναγίνεται πολίτης, αποπερατώνει τις σπουδές του, παίρνει το 

δίπλωμα της Φιλολογίας, διορίζεται Ελληνοδιδάσκαλος, Σχολάρχης, Καθηγητής. Όμως η 

επιστράτευσι του 1917 τον καλεί πάλι στα όπλα. Έφεδρος ανθυπολοχαγός τώρα, πολεμάει στην 

Μακεδονία τους Γερμανοβουλγάρους σαν Διοικητής Διμοιρίας πρώτα, Λόχου έπειτα, στα 

μέτωπα Στρυμώνος, Σιδηροκάστρου, Σερρών. Τελειώνει ο Ευρωπαϊκός Πόλεμος, επιστρέφει 

Καθηγητής στα Καλάβρυτα. Συμμετέχει στον κρατικό διαγωνισμό για την αποστολή υποτρόφων 
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στη Γερμανία προς ευρύτερες σπουδές και περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτυχόντων. Αλλά δεν 

φεύγει. Καλείται και πάλι στο στρατό. Σαν υπολοχαγός του Πεζικού Συντάγματος λαμβάνει 

μέρος στην εκστρατεία της Ρωσσίας κατά του μπολσεβικισμού. Πολεμάει στο μέτωπο της 

Οδησσού. Όταν αποσύρθηκε το εκστρατευτικό μας σώμα στη Βεσσαραβία προσβάλλεται εκεί 

από εξανθηματικό τύφο και διατρέχει η ζωή του τον έσχατο κίνδυνο. Παλεύει πολύν καιρό με 

το θάνατο στο νοσοκομείο της Άκερμαν και τέλος τον νικά. Μεταφέρεται στην Αθήνα, 

αποθεραπεύεται και παίρνει μακρά αναρρωτική άδεια. Προτού αναρρώση καλά-καλά 

επαναστέλλεται στο 7ο Σύνταγμά του, που μάχεται τώρα στον τομέα της Προύσσας στη Μικρή 

Ασία. Απολύεται το 1920 και πάλι προσκαλείται το 1921. Διοικητής Λόχου στο 30ό Σύνταγμα 

συμμετέχει στις μάχες Κιουτάχειας και Εσκί Σεχήρ. Προάγεται σε λοχαγό. Οι μακρές 

νυχτερινές πορείες στα υγρά οροπέδια της Μικρασίας τον φιλοδωρούν με οξυτάτους 

ρευματισμούς. Νοσηλεύεται στα νοσοκομεία και στα λουτρά της Προύσσας. Προτού 

αποθεραπευθή τελείως επανέρχεται στο λόχο του και λαμβάνει μέρος στην εκστρατεία της 

Αγκύρας. Στις μάχες του Σαγγαρίου ο λοχαγός Παλαιολόγος τιμάται με το Χρυσούν Αριστείον 

Ανδρείας. Κατά την υποχώρησι, το Τριακοστό Σύνταγμα αποτελεί την τελευταία οπισθοφυλακή 

της Στρατιάς. Πλησίον στην Πάνορμο και προ της Αρτάκης ο λόχος του Παλαιολόγου 

συγκρατεί την επίμονο έφοδο των Τούρκων, που επιχειρούν να καταλάβουν τα γύρωθεν 

υψώματα και παρεμποδίσουν την αποχώρησι του Ελληνικού Στρατού. Ο Λοχαγός Παλαιολόγος 

τραυματίζεται εκεί, επάνω στο τραγικώτερο πεδίο τιμής, που εδοκιμάστηκαν ποτέ τα Ελληνικά 

όπλα. Προτείνεται για το Χρυσούν Αριστείον με αστερίσκο. Μεταφέρεται στη Θράκη 

τραυματίας, θεραπεύεται, τοποθετείται στα Βουλγαρικά σύνορα. Φρουρό στη Ροδόπη τον 

βρίσκει η συνθήκη της Λωζάννης, που είχε θέσει τέρμα στην ένδοξη πολεμική εποποιΐα της 

μεγάλης εκείνης Ελληνικής γεννεάς. Ενδιέτριψα στην πολεμική υπηρεσία του Γεωργίου 

Παλαιολόγου γιατί μας δίνει ανάγλυφη την ιερή του αφοσίωσι στο καθήκον επί συνεχή χρόνια 

αυστηρής δοκιμασίας. Σε κάθε προσκλητήριο της Πατρίδος, έδινε και ξανάδινε πρόθυμα το 

παρόν, αγόγγυστα, άκαμπτα, ανένδοτα – μέχρι τελευταίας ρανίδος! Μακεδονία, Λευκορωσσία, 

Μικρασία, Θράκη. Βούλγαροι, Γερμανοί, Ρώσσοι, Τούρκοι.    Εξανθηματικός τύφος, βαρύτατοι 

ρευματισμοί, πολεμικό τραύμα. Όλα τα αντιμετωπίζει με ακατάβλητο ανδρισμό, με 

απαραμείωτο πατριωτισμό, αφανής και αυτός ήρωας μέσα στα πλήθη των ανωνύμων ηρώων 

της μεγάλης εκείνης εθνικής εποχής.Από τέτοια εθνική προπόνησι, από τόση αγωνιστική 

επεξεργασία, με την πατριωτική συνείδησι χαλυβδωμένη στις φωτιές των πολέμων, με το 

Ελληνικό φρόνημα μεταρσιωμένο στο απόγειο μεγάλων ιστορικών, επανέρχεται" 
7
 

                                                           
7
  Γεώργιος Αθανασιάδης  Νόβας. Κείμενο της ομιλίας:22/1/1961. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.  

 Ο ομιλητής θα αναφερθεί στις ακαδημαϊκές σπουδές του Γ. Παλαιολόγου  στη 

Γερμανία, με ιδιαίτερη αναφορά στον καθηγητή του: Eduard Spranger
8
 καθώς και σε άλλους 

επιφανείς Γερμανούς καθηγητές στον τομέα των επιστημών αγωγής. Οι παιδαγωγικές 

σπουδές του Γ. Παλαιολόγου στην Γερμανία καθόρισαν τον παιδαγωγικό του 

προσανατολισμό και το όραμα του, για την ίδρυση των διετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών, 

που ευοδώθηκε όταν ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας. 

"Το 1923 στις σπουδές του και στη σταδιοδρομία του. Αναχωρεί στη Γερμανία και εγγράφεται 

στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας. Διδάσκεται παιδαγωγικά από τον Λίττ, ψυχολογία από τον 

Κίνεγκερ (στο περίφημο ψυχολογικό Ινστιτούτο του Βούντ) Φιλοσοφία από τον Ντρύσς. Το 

επόμενο έτος μετεγγράφεται στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου για να ακούσει τον διάσημο 

φιλόσοφο, ψυχολόγο και παιδαγωγό Έντουαρντ Σπράνγκερ, τον ιδρυτή της εξελικτικής 

ψυχολογίας, τον συγγραφέα των «Μορφών της Ζωής» και της «Ψυχολογίας Εφηβικής 

Ηλικίας» που έχουν μεταφρασθή και στα Ελληνικά από τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο κ. 

Νικ. Λούβαρι. Ο Σπράνγκερ αγάπησε κ’ εκτίμησε ξεχωριστά τον μαθητή του Παλαιολόγο, στον 

οποίον μετάδωσε τον ολοζώντανο ιδεαλισμό του για την ανθρωπιστική παιδαγώγησι των νέων, 

για την αγωγή της προσωπικότητος. Την τελευταία περίοδο των σπουδών του στη Γερμανία 

πέρασε στο Αμβούργο, όπου άκουσε τον περίφημο ψυχολόγο Χέρν και τον επιφανή φιλόσοφο 

Ερνέστο Κασσίρερ, εξέχοντα φιλόσοφο της ορθολογιστικής «Σχολής του Μάρμπουργκ». 

Θησαυρισμένος από φωτεινές γνώσεις, με συμπληρωμένο τον επιστημονικό του οπλισμό, με 

συμπυκνωμένο το ηθικό του έρμα, με αναπεπταμένο τον ιδεαλιστικό του ορίζοντα, επανέρχεται 

στην Ελλάδα και διορίζεται το 1926 Διευθυντής του Διταξίου Διδασκαλείου Ιωαννίνων. Το 

1927 διορίζεται Καθηγητής των παιδαγωγικών στην Ιερατική Σχολή Κορίνθου. Το 1928 

επιλέγεται Εκπαιδευτικός Σύμβουλος. Ευθύς εξ αρχής το κύριο εκπαιδευτικό του ενδιαφέρον 

εντοπίζεται στη Λαϊκή Παιδεία με κεντρικό του σκοπό την αρτιώτερη μόρφωσι των 

Δημοδιδασκάλων, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν δημιουργικά στη μεγάλη αποστολή 

τους. Η άμεση παρακολούθησι της εξελίξεως του εκπαιδευτικού φαινομένου στη Γερμανία, 

όπου με το Σύνταγμα της Βαϊμάρης το 1918 εθεμελιώθη η ενιαία μόρφωσι του 

                                                                                                                                                                                     
 
8
 Σημαντική ήταν η επίδραση  του Eduard Spranger, στη θεωρία και την πράξη της ελληνικής εκπαίδευσης. 
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Δημοδιδασκάλου με βάσι την Γυμνασιακή προπαίδευση, και η πείρα από την υπηρεσία του στα 

Διδασκαλεία Ιωαννίνων και Κορίνθου, τον είχαν πείσει ότι θεμέλιο της βελτιώσεως των 

εκπαιδευτικών μας πραγμάτων ήταν η δημιουργία φυτωρίου εντελέστερα καταρτισμένων 

Δημοδιδασκάλων. Στην ιδέα αυτή αφιερώνει τη ζωή του και τη δράσι του. Το πρώτο του 

επιστημονικό έργο, δημοσιευμένο στα 1926, έχει τον τίτλο «Η εν Γερμανία Δημοδιδασκαλική 

Παίδευσις και τα Προβλήματα της Συγχρόνου Παιδαγωγικής». Η εγκριθείσα επί διδακτορία 

διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1928 τιτλοφορείται: «Τις η Προσήκουσα ημίν 

δημοδιδασκαλική Παίδευσις». Το 1929, παραιτηθείς από Εκπαιδευτικός Σύμβουλος, ανέλαβε 

τη διεύθυνσι και οργάνωσι του νεοϊδρυθέντος Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Βραδύτερον διωρίσθη Γυμνασιάρχης της Βαρβακείου Σχολής. Από τη θέσι του εκείνη 

απεσπάσθη ως Γεν. Γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας επί της Υπουργείας του κ. Θ. 

Τουρκοβασίλη. Κατέχων το αξίωμα τούτο, εισηγήθη πολλούς οργανωτικούς νόμους, 

κυριώτεροι των οποίων είναι: 1) Περί ιδρύσεως των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, 2) Περί 

Αστικών Σχολείων, 3) Περί της Γλώσσης των Αναγνωστικών των Δημοτικών Σχολείων, οπότε 

καθιερώθη η Δημοτική γλώσσα για τις τέσσερες πρώτες τάξεις και η καθαρεύουσα για την 5η 

και 6η.Ο περί ιδρύσεως των Παιδαγωγικών Ακαδημιών νόμος, που καθιέρωσε τη Γυμνασιακή 

προπαίδεια και τη διετή φοίτησι στην Ακαδημίες, εψηφίσθη από τη Βουλή και τη Γερουσία μετά 

μακρές συζητήσεις, και με τον αριθμό 5802 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

την 29 Σεπτεμβρίου 1933. Ο Παλαιολόγος ανέλαβε αμέσως τη διεύθυνσι της Μαρασλείου 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας, την οργάνωσε, τη νοικοκύρεψε, την ολοκλήρωσε και την κυβέρνησε 

από πρόοδο σε πρόοδο επί εικοσιπέντε ολόκληρα χρόνια. Την παρέλαβε αρχικά με ένα τμήμα 

και δύο πρότυπα δημοτικά σχολεία. Την παράδωσε τελικά με τρία τμήματα και 4 πρότυπα 

δημοτικά σχολεία, από τα οποία δύο μονοτάξια και δύο πολυτάξια."  

"Εν τω μεταξύ, στα 1937, κατόπιν εισηγήσεών του, εδημοσιεύτηκε ο Αναγκαστικός Νόμος 953, 

που εσχημάτιζε δύο Παιδαγωγικές Ακαδημίες με τρία τμήματα υπό Γεν. Διευθυντή με βαθμό 

Εκπαιδευτικού Συμβούλου και δύο άλλες με δύο τμήματα υπό Γεν. Διευθυντή με βαθμό Γεν. 

Διευθυντού Υπουργείου. Έτσι οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, δίκαια και σωστά, αναγνωρίζονται 

ως Ανώτατες Σχολές.Επακολουθεί ο παγκόσμιος πόλεμος με όλες τις οδυνηρές για τον τόπο 

μας συνέπειες, αλλά και με όλη την μεγαλειώδη επιβεβαίωσι της ακατάβλητης ζωτικότητας της 

Φυλής μας. Οι Ακαδημίες φυτοζωούν. Τα στελέχη τους στρατεύονται. Τα κτίριά τους 

επιτάσσονται. Οι σπουδαστές τους λιμοκτονούν. Αλλά, με όση δυνατή υποτυπώδη λειτουργία, 

συνεχίζουν το έργο τους.Όταν η Ελευθερία ξαναμέτρησε με την αδάμαστη «βία» της την 

Ελληνική Γη, τα πρώτα ερείπια της σκλαβιάς που έπρεπε ν’ αναγερθούν ήταν, χωρίς 
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αμφιβολία, εκείνα του Εκπαιδευτικού μας Οικοδομήματος. Από την εκπαίδευσι και ιδιαίτερα 

από τη λαϊκή παιδεία φυσικό ήταν ν’ αρχίση η μεγάλη προσπάθεια της μεταπολεμικής 

Αναγεννήσεως. Αν υποδομή της υποδομής κάθε προγράμματος βιωτικής ανασυγκροτήσεως δεν 

είναι η παιδεία, επάνω στην άμμο θα οικοδομηθή το κτίσμα. Μολονότι την αρχή αυτή δεν την 

παραγνωρίζει κανείς, εν τούτοις δεν τηρείται με όσην πρέπει αυστηρότητα και τάξι. Για να 

είμαστε ειλικρινείς, και στη Χώρα μας, όπως συνέβη και σε πολλές άλλες, δεν εδώσαμε την 

προτεραιότητα που θα έπρεπε στα θέματα της Παιδείας. Αναμφισβήτητα, ο νέος μετά τον 

πόλεμο προσανατολισμός της δεν ήταν πράγμα ευχερές. Και γενικά, άλλωστε, επειδή βραδύτερη 

είναι η απόδοσι της εκπαιδευτικής προσπαθείας, βραδύτερη είναι και η οργάνωσί της. 

Μπορούσαμε όμως να είχαμε κινηθή δραστηριώτερα, αποφασιστικώτερα. Και το λυπηρό είναι 

ότι από όλους τους κλάδους και τους τομείς της Παιδείας τη λιγώτερη προσοχή και το 

ασθενέστερο ενδιαφέρον προσείλκυσε το Κεφάλαιον των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Απόδειξι 

ότι από όλα α καταρτισθέντα και υποβληθέντα πέρυσι στη Συνταγματική Επιτροπή 

Εξουσιοδοτήσεως εκπαιδευτικά νομοσχέδια, αφού παραμορφώθηκε στην τελική του 

επεξεργασία τερατωδώς ώστε να αποκηρυχθή και από τους ενδιαφερομένους, το μόνο που 

παράμεινεν στο τέλος αψήφιστο και παραμένει ακόμη θαμμένο στα χρονοντούλαπα της Βουλής 

είναι το περί Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Θύμα της μεταπολεμικής βραδυπορίας μας στα 

εκπαιδευτικά ζητήματα – που η ευθύνη της βαρύνει όλους μας και σπεύδω να το τονίσω για να 

μην παρεξηγηθώ – υπήρξε ο τιμώμενος σήμερα Εκπαιδευτικός. Η αγωνία του για την 

καθυστέρησι της βελτιώσεως των κακώς κειμένων, οι συνεχείς του αγώνες για τη διαφώτισι 

των αρμοδίων, το ατελεσφόρητο των προσπαθειών του, η πικρία του για την αποτελμάτωσι των 

αφορώντων τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, έφθειραν την υγεία του και το 1949 ησθένησε 

βαρύτατα και αντιμετώπισε τον έσχατο κίνδυνο ζωής. Παρά την εξασθένισί του και τη 

βαρυθυμία του, επανήλθε, αναρρώσας, εις τας επάλξεις και συνέχισε την διακυβέρνησι της 

Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας δια να δοκιμάση νέες πικρίες, όταν το 1955 η μέριμνα 

του Κράτους υπέρ της Μέσης και της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως δεν ικανοποίησε τους 

Παιδαγωγικούς αλλά τους άφησε σε μειονεκτική θέσι. Το 1957 αποχωρεί οριστικά από την 

υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας και υπερκοπώσεως. Το 1958 όμως καλείται και λαμβάνει ενεργό 

μέρος στις εργασίες της Διακομματικής Επιτροπής Παιδείας. Σημαντική είναι η συμβολή του 

στις συζητήσεις των θεμάτων και στη διατύπωσι των πορισμάτων. Μπορούμε να φαντασθούμε 

πόσο πικρό είναι το παράπονό του και σήμερα ακόμα, γιατί δεν βλέπει να ικανοποιούνται τα 

δίκαια αιτήματα για τις απαραίτητες βελτιώσεις του θεσμού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών".
9
 

                                                           
9
 Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας. Κείμενο της ομιλίας:22/1/1961. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ:ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

Γ΄ΠΑΛΑΙΟΛΌΓΟΥ. 

 Ο ομιλητής αναφέρεται αναλυτικά, στο συγγραφικό έργο του Γ. Παλαιολόγου, όπου 

η επίδραση της γερμανικής παιδαγωγικής είναι εμφανής. 

"Παράλληλα προς την ενεργό εκπαιδευτική του δράσι, λίαν αξιόλογο είναι και το συγγραφικό 

του έργο, εμπνεόμενο από το ίδιο ιδανικό και διαπνεόμενο από τον ίδιο ζήλο για τη μόρφωσι 

της Ελληνικής νεολαίας. Ο χρόνος δεν επαρκεί για να αναλυθή και κριθή σήμερα το πλούσιο 

πνευματικό του έργο. Παράλειψι θα ήταν όπως αισθητή και ασυμπλήρωτη θα παράμενε η 

φυσιογνωμία του αν δεν προστεθούν και οι τόσο χαρακτηριστικές γραμμές των επιστημονικών 

του πονημάτων. Περιορίζομαι να μνημονεύσω τους τίτλους των κυριωτέρων του βιβλίων: 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) Σχολείον και 

Οικογένεια – Αθήναι, 1930. 6) Οι εξ Κύριοι Τύποι της Ατομικότητος κατά τον Έντουαρντ 

Σπράγκερ – Αθήναι, 1937. Β΄ Έκδοσις. 7) Εκπαιδευτικο-κοινωνικά Προβλήματα – Αθήναι, 

1938. 8) Ο θεσμός των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και η Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία 

– Αθήναι, 1939. 9) Η Ενιαία Διδασκαλία εν τοις Προτύποις της Μαρασλείου Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας – Αθήναι, 1939. Β΄ Έκδοσις 1956. 10) Συγκεντρώσεις Προσωπικού – Γονέων. 

Γενικαί και κατά τάξεις – Αθήναι, 1940. 11) Η Αντίθεσις εν τη Ψυχολογική Ερεύνη. Γ΄ 

Έκδοσις, Αθήναι, 1956. 12) Ιωάννης Ερρίκος Πεσταλότσης – Αθήναι, 1953. 13) Γενική 

Παιδαγωγική – Αθήναι, 1955. Γ΄ Έκδοσις, Αθήναι, 1960. 14) Παιδαγωγική Ψυχολογία και τα 

Κύρια Ρεύματα της Συγχρόνου Ψυχολογίας – Αθήναι, 1960. Μεταφράσεις: 1) Ι. Κόν – 

«Πρωτοπόροι Φιλόσοφοι». 2) Άλφρεντ Άντλερ – Α Γεώργιος Αθανασιάδης  Νοβας.Κείμενο της 

ομιλίας:22/1/1961. Αθήναι 1934. Β΄ Έκδοσις – Αθήναι 1948. 

Αυτός είναι ο Γεώργιος Παλαιολόγος. Ο ενάρετος άνθρωπος και ο εξαίρετος Δάσκαλος. Ο 

εμπνευσμένος πατριώτης και ο γενναίος στρατιώτης. Ο σοφός επιστήμων και ο ακαταπόνητος 

λειτουργός. Ο στοχαστής και ο αγωνιστής. Ο θεωρητικός και ο πραγματοποιός. Ο οραματιστής 

και ο οργανωτής. Ο ήρως της ιδέας και ο μάρτυς της πράξεως. Εμόχθησεν υπέρ εαυτού σε όλη 

του τη ζωή μόνον για να μάθη να μοχθή περισσότερο υπέρ των άλλων. Έφτασε στην κορυφή 

των αξιωμάτων του κλάδου του όχι για να ευφραίνεται εκεί εν εαυτώ αλλά για να πάσχη 
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πονετικώτερα υπηρετών το αγαθόν του συνόλου. Ύψωσε την έδρα του σε βωμό θυσίας. Ύψωσε 

το έργο του σε πάθος ζωής.Το ξέρω και το βλέπω πόσον ανίσχυρα είναι τα λόγια μου να 

σκιαγραφήσουν τη φυσιογνωμία του, να χαρακτηρίσουν το έργο του, να πλέξουν το αντάξιό 

τους εγκώμιο. Η πολυπληθής πρόθυμη παρουσία σας και η αυθόρμητη σιωπηλή συγκίνησί σας, 

πολύ περισσότερο από κάθε λόγο, συνθέτουν την έκφρασι της τιμής, που τόσον δικαίως 

αποδίδεται σήμερα στον επιφανή εκπαιδευτικό λειτουργό.Αλλά θα ήταν ανεπαρκής για το φίλο 

μας η τιμή, αν περιορίζαμε στην εξύμνησι της προσωπικής του αξίας το σημερινό πανηγυρισμό. 

Εκείνο που θα προσδώση στον πανηγυρισμό μας ζωντανή ουσία και στον τιμώμενο φίλο θετική 

ικανοποίησι, είναι η αναγνώρισι ότι ο θεσμός των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ακρογωνιαίος 

λίθος του Εκπαιδευτικού μας Οικοδομήματος, πρέπει να εφελκύση την άγρυπνη προσοχή και το 

αμέριστο ενδιαφέρον όλων των αρμοδίων, όλων των υπευθύνων, της κοινής γνώμης ευρύτατα. 

Αν αυτός ο παλμός που διατρέχει σήμερα εδώ το παμπληθές ακροατήριο μπορούσε να 

μεταδοθή προς τα άνω, είμαι βέβαιος ότι θα ηλέκτριζε και θα συγκλόνιζε, και θα τερμάτιζε το 

υπέρ το δέον χρονίσαν καθεστώς ενός απαραδέκτου παραγκωνισμού των Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών. 

Επιθυμώ να επαναλάβω ότι θίγοντας το θέμα της βελτιώσεως των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, 

σημειώνω την γενικήν ευθύνην όλων μας και δεν διατυπώνω μομφή εναντίον κανενός. Αφού 

άλλωστε κακνείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη να συγχρονισθή ο θεσμός, ν’ απαλλαγή των 

μειονεκτημάτων που η πείρα απέδειξεν ότι τον βαρύνουν, να αποκτήση τα πλεονεκτήματα που 

οι σύγχρονες συνθήκες ενδεικνύουν. Πληροφορούμαι ότι προ μηνός εστάλη από τον κ. Υπουργό 

της Παιδείας ερωτηματολόγιο προς το ΑΣΕΦ, σχετικό με τα ζητήματα των Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών. Εξαντλητική πρέπει να είναι η εξέτασί τους και τελειωτική η επίλυσί τους. 

Άλλωστε δια τα κυριώτερα δεν μπορεί να υπάρχη, δεν χωρεί, διαφωνία. Οι Ακαδημίες πρέπει 

να προωθηθούν σε Σχολές Ανωτάτης Παιδείας. Το πρόγραμμά τους πρέπει να πάρη 

Ακαδημαϊκό χαρακτήρα, να αποβή καταλληλότερο για το σκοπό που υπηρετούν. Το προσωπικό 

τους πρέπει να ξεδιαλεχθή ουσιαστικώς μεταξύ των αρίστων, να διαβαθμισθή υπηρεσιακώς 

δικαιότερα και να μισθοδοτηθή γενναιότερα. Το οξύμωρο σημερινό σχήμα, που οι διδάσκοντες 

μεταγυμνασιακές σπουδές στις Ακαδημίες είναι κατώτεροι και σε βαθμό και σε μισθό από τους 

διδάσκοντας γυμνασιακά μαθήματα δεν μπορεί να διατηρηθή. Όπως δεν μπορεί να διατηρηθή η 

γενικώτερη αδικία σε βάρος όλων των εκπαιδευτικών, να μην έχουν ακόμη αποκτήσει τη 

μισθολογική εξίσωσι προς τους άλλους υπαλλήλους! Όσες δυσκολίες και αν παρουσιάζη το 

θέμα, απαίτησι της Δημοκρατίας είναι να επιλυθή το ταχύτερο. Δεν λείπει, χωρίς άλλο, η καλή 

πρόθεσις. Αλλά την καλή πρόθεσι ώρα είναι να επαληθέψη η καλύτερη αποφασιστικότης. Όταν 
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τα θέματα ιεραρχούνται, η ιεράρχησί τους δεν επιτρέπεται να ανατρέπεται και δια της 

παρελκύσεως να αποτελματώνονται."
10

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ:ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ  

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ 

ΕΤΗ. 

"Επανέρχομαι στις Ακαδημίες. Η πρότασι να συμπτυχθούν με βρίσκει σύμφωνον. Δώδεκα συν 

δύο δεκατέσσερες είναι πολλές για να γίνουν όλες Σχολές Ανώτατες ακαδημαϊκού κύρους, 

τελείας οργανώσεως και ανέτου λειτουργίας. Η πρότασι περί αυξήσεως της φοιτήσεως σε 

τριετή είναι συζητητέα, αλλά μπορεί, κατά τη γνώμη μου, ν’ αναβληθή για λίγα χρόνια. Όταν 

βελτιωθή το πρόγραμμα και εξυψωθή το διδακτικό προσωπικό, θα κριθή ασφαλέστερα αν 

χρειάζεται ένας ακόμη χρόνος σπουδών ή επαρκεί η διετία, καλύτερα χρησιμοποιούμενη. 

Άλλωστε όλοι συμφωνούν ότι η τριετής φοίτησι πρέπει να συνδυασθή με αφθονώτερα μέσα 

διαβιώσεως των σπουδαστών. Στο σημείο αυτό η γνώμη μου είναι ότι και αν παραμείνη διετής 

η φοίτησι, απαραίτητο είναι να ιδρυθούν σ’ όλες τις Ακαδημίες και Οικοτροφεία. Η συμβίωσι 

των σπουδαστών, εκτός από τις οικονομικές ευκολίες που θα συνεπιφέρη, θα συντελέση κατά 

πολύ και στον ομαδικό εκπολιτισμό των παιδιών αυτών του χωριού, που θα επανασταλούν στα 

χωριά τους για να μεταλαμπαδεύσουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και πνεύμα πολιτιστικό και τρόπο 

ζωής. Σήμερα, που ο συγκερασμός των στοιχείων της εθνικής μας παραδόσεως και των 

στοιχείων της παγκοσμίου προόδου είναι τόσο δύσκολος, μόνον σε τέτοια σπουδαστικά 

κοινόβια, καλώς οργανωμένα και καλώς λειτουργούντα, μπορεί να είμεθα βέβαιοι ότι θα 

προσφέρεται στα βασικά κοινωνικά μας στελέχη, όπως είναι οι Δημοδιδάσκαλοι, ανόθευτος 

ηθικός άρτος. Και πνεύμα ενιαίο θα διαμορφώνεται και χαρακτήρ ενιαίος θα σφηρυλατείται 

εκεί μεταξύ των σπουδαστών. Όχι μόνο για την επαγγελματική τους κατάρτισι αλλά και για την 

ευρύτερη κοινωνική τους αποστολή. Προκειμένου δε για εθνικούς και κοινωνικούς 

αποστόλους, που θα εξαποσταλούν στα πέρατα της επαρχιακής Ελλάδος, η σημασία της 

ομοιόμορφης αυτής καθ’ όλα ανατροφής πολλαπλασιάζεται επ’ άπειρον. Τα οικοτροφεία θα 

συμπληρώσουν την αξιοποίησι των Παιδαγωγικών Ακαδημιών πολύ περισσότερο παρ’ όσο 

φανταζόμαστε. 

Απίστευτο είναι ότι με την παραμέλησι του θέματος των Παιδαγωγικών Ακαδημιών απομένουν 

αχρησιμοποίητοι υπέρ τους 30 δημοδιδάσκαλοι, υπότροφοι του ΙΚΥ, που επανήλθαν από το 
                                                           
10

 Γεώργιος Αθανασιάδης  Νοβας. Κείμενο της ομιλίας:22/1/1961. 
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Εξωτερικό μετά επιτυχή μετεκπαίδευσι. Πολλοί απ’ αυτούς και με διδακτορικό δίπλωμα. Προς 

τί η δαπάνη του βαρυτέρου εξοπλισμού; Αντί να τον αχρηστεύσουν τον εξοπλισμό τους αυτό 

στις επαρχίες χωρίς δυνατότητα ευρυτέρων αποδόσεων, έπρεπε να έχουν όλοι χρησιμοποιηθή 

σε θέσεις επιτελικές, σε κέντρα μελετών π.χ. ιδρυόμενα σ’ όλες τις Ακαδημίες. Πληροφορούμαι 

ότι πέντε από τους υποτρόφους αυτούς διαγωνίζονται τις ημέρες αυτές για τη θέσι του 

επιθεωρητού. Ας ευχηθούμε να επιτύχουν…Δεν επιτρέπει ο χρόνος να επεκταθώ περισσότερο 

και ούτε χρήσιμο το βλέπω. Από τη σημερινή αφορμή αρκεί η αυστηρή διαπίστωσι ότι επείγει 

υπέρ παν άλλον εκπαιδευτικό θέμα η βελτίωσι της οργανώσεως και της λειτουργίας των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Και πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησι όλων, αλλά προ παντός 

του τιμωμένου αγωνιστού, θα είναι, σαν αντίλαλος του σημερινού προς τιμήν του εορτασμού, 

να επακολουθήση σε λίγες ημέρες στο Εθνικό Κοινοβούλιο η συζήτησι του πολυπαθούς 

νομοσχεδίου και η τελική επιψήφησι, σύμφωνα προς τας υποδείξεις του κλάδου και των 

αρμοδίων υπηρεσιών."
11

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Ο ομιλητής σε πνεύμα ενσυναίσθησης, εκτός από τις αξιολογικές κρίσεις, 

παρουσιάζει τον τιμώμενο ως  αφετηρία και πηγή για τις μελλοντικές εξελίξεις στο χώρο των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών, αλλά και  των επιστημών της  αγωγής για το παρόν και το 

μέλλον. Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες επιτέλεσαν ένα σημαντικό έργο και αναβάθμισαν την 

στοιχειώδη εκπαίδευση.  

 Το 1984 ιδρύθηκαν τα Πανεπιστημιακά  Παιδαγωγικά Τμήματα δασκάλων και 

νηπιαγωγών με τετραετή  διάρκεια σπουδών και πήραν τη σκυτάλη της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες πέρασαν πια 

στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης και οι καθηγητές των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, 

πολλοί των οποίων είχαν υψηλά προσόντα,  σχεδόν στο σύνολο τους, εισήλθαν στις 

διαδικασίες εκλογής  και εκλεχτήκαν στα νεότευκτα παιδαγωγικά τμήματα, όπου και 

μετέφεραν εκτός των άλλων και την εμπειρία τους, στην εκπαίδευση των δασκάλων και 

νηπιαγωγών. Όπως είναι γνωστό μέχρι πρόσφατα, στα παιδαγωγικά τμήματα υπάρχουν 

εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ, απόφοιτοι των, τότε, παιδαγωγικών ακαδημιών με πρώτο βασικό 

πτυχίο αυτό της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 

                                                           
11

 Γεώργιος Αθανασιάδης  Νόβας. Κείμενο της ομιλίας:22/1/1961. 

 
 



17 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 11, 2020 

ISSN 1792-7587 

"Αγαπητέ Φίλε Κύριε Παλαιολόγε, 

Σε δεινή δοκιμασία εβάλαμε σήμερα την εγνωσμένη σου σεμνότητα. Οι συνάδελφοί σου, τους 

οποίους επί τόσα χρόνια εποδηγέτησες, επροσπάθησαν να σε μιμηθούν σε φιλότιμη ειλικρίνεια 

και να πράξουν σήμερα το μικρό τους καθήκον απέναντί σου, όπως συ έπραξες πάντοτε το 

μεγάλο σου καθήκον απέναντί τους και απέναντι της Χώρας. Είμαι ευτυχής διότι εκάλεσαν κ’ 

εμέ να αναλάβω την προσπάθεια του συντονισμού όλων των αισθημάτων εκτιμήσεως και 

αγάπης, που τρέφουν οι γνωρίζοντες το έργον σου, οι γνωρίζοντες την ηθική σου 

προσωπικότητα. Σπάνια τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχουν την αυθόρμητη αγνότητα της 

σημερινής. Στην αίθουσα αυτή κατασταλάζουν σήμερα από τα πέρατα της Ελλάδος παρόμοια 

αισθήματα τιμής και αγάπης. Όλο το δίκτυο του δημοδιδασκαλικού κλάδου, που καλύπτει έως 

την τελευταία της πτυχή τη Χώρα μας και μεταδίδει απώτατα σε βουνά και σε κάμπους και σε 

νησιά τον πνευματικό σφυγμό της Πατρίδος μας, τον ψυχικό παλμό της Φυλής μας, δονείται 

από αναγνώρισι, από επιβεβαίωσι, από καταξίωσι. Όπως μένει αναμφισβήτητο ότι οι ηθικοί 

φρουροί των μακρυνών μας επάλξεων και οι πρωτεργάτες της επαρχιακής μας προόδου είναι 

οι Δημοδιδάσκαλοι, άλλο τόσο αναμφισβήτητο μένει ότι έχεις συμβάλει σημαντικά με τους 

συνεχείς μόχθους σου στη γονιμοποίησι των ικανοτήτων τους. Μπορείς να έχης τη συνείδησί 

σου ήσυχη. Το πάθος της ζωής σου δεν εσπαταλήθη ματαίως. Θεωρητικός των όντων και 

πρακτικός των δεόντων, ενσάρκωσες τον τέλειον άνδρα του Πλουτάρχου, που είχεν επίσης 

δογματίσει: «Πηγή γαρ και ρίζα καλοκαγαθίας το νομίμου τυχείν παιδείας». Είσαι απόστρατος, 

αλλά δεν είσαι απόμαχος. Εξακολουθείς να μάχεσαι και να νικάς. Συνέχισε από το γαληνεμένο 

σου σπουδαστήριο, συνέχισε στο πλευρό της αγαπητής σου συμβίας τους ευγενείς σου αγώνες 

για την άνοδο της Παιδείας μας, για την άνοδο του Λαού μας. Χρειάζεται ακόμη η Πατρίς το 

πνεύμα σου και την πείρα σου και το νεύρο σου. Στους κόσμους της ιδέας και στους στίβους 

του πνεύματος η προσφορά δεν είναι ποτέ επαρκής, τετελειωμένη. Έληξεν η σταδιοδρομία σου, 

αλλά δεν έληξεν η αποστολή σου.Η σταδιοδρομία σου θα παραμείνη υποδειγματική. Το 

παράδειγμά σου θα αποτελή φωτεινό παράδειγμα. Εκαλλιέργησες στον εκπαιδευτικό τομέα 

παράδοσι άκρας ευσυνειδησίας και δημιουργικής αγωνιστικότητος. Πολλοί θα προσπαθήσουν 

να μιμηθούν το παράδειγμά σου, να συνεχίσουν την αποστολή σου. Εύχομαι, προς το καλόν της 

Εθνικής Παιδείας, από αυτούς τους πολλούς, να σου μοιάσουν όσον το δυνατόν περισσότεροι. 

Και με την ευχή αυτή σε ασπάζομαι". 
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