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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Ζ ππνζηήξημε πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ, γηα εκέλα, αλζξψπσλ ππήξμε θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ην ζεκείν απηφ επηζπκψ λα 

εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε θάζε πξφζσπν μερσξηζηά πνπ κε ηνλ ηξφπν ηνπ 

ζπλέβαιε ζηελ πξνζπάζεηα απηή.  

Πξσηίζησο νθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. 

Κσλζηαληίλν Γεκφπνπιν γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη ηε ζπλερή ζηήξημε 

πνπ κνπ παξείρε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπγγξαθήο. Οη ζπκβνπιέο, 

νη παξαηεξήζεηο θαη ε ππνδεηγκαηηθή θαζνδήγεζή ηνπ ππήξμαλ αλεθηίκεηεο. 

Δπραξηζηψ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αξθαδίαο θ. 

Γεψξγην ειίκε γηα ηελ επγεληθή παξαρψξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο πνπ απνηέιεζαλ θαη ην βαζηθφ πιηθφ ηεο 

έξεπλαο. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηνπο γνλείο κνπ, Λάκπξν Υξήζηνπ θαη Γεσξγία 

Πνπιίδα, γηαηί απφ κηθξή ειηθία κνπ εκθχζεζαλ ηελ αγάπε γηα ηελ κάζεζε, θαζψο 

θαη ζηελ αδεξθή κνπ, Μαξία Υξήζηνπ γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο. 

Σέινο, επγλσκνζχλε νθείισ ζηε ζχδπγφ κνπ, Δπγελία Σδαλεηνπνχινπ, γηα ηελ 

θαηαλφεζε, ηελ ππνκνλή θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηεο, φρη κφλν ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο, αιιά θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο θνηλή καο δσήο. Ζ εξγαζία 

αθηεξψλεηαη ζε απηήλ θαη ζηα παηδηά καο, ηέθαλν θαη Άξηεκε. 

 

Γεκήηξηνο Υξήζηνπ 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξνχκε λα αλαδείμνπκε ην 

επαγγεικαηηθφ, θνηλσληθφ θαη ηδησηηθφ πξνθίι πνπ ε εθάζηνηε Γηνίθεζε επηζπκνχζε 

λα έρνπλ νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο (Μέζεο) Δθπαίδεπζεο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ην νπνίν θαη απνηειεί αληαλάθιαζε ηεο επηζπκεηήο 

εηθφλαο πνπ είρε δηακνξθψζεη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ε επίζεκε Πνιηηεία αιιά θαη 

γεληθφηεξα ε ειιεληθή θνηλσλία ηεο πεξηφδνπ 1930 – 1941. Σν παξαπάλσ εξεπλεηηθφ 

αληηθείκελν εζηηάδεηαη ζηελ αλάιπζε, θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηεο δξάζεο ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Θ΄ θαη Η΄ Δθπαηδεπηηθήο 

Πεξηθέξεηαο, ε γεσγξαθηθή εκβέιεηα ηνπ νπνίνπ θάιππηε ηε κηζή Πεινπφλλεζν. Χο 

εξεπλεηηθφ πιηθφ επηιέρζεθαλ νη πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο πνπ απαζρφιεζαλ ην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ πεξίνδν 1930 – 1941, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ ζηα 

πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ.  

Γηεξεπλήζεθαλ νη ειεγρφκελεο σο απνθιίλνπζεο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν 

ηξφπνο εηζαγσγήο ηνπο ζηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ, ε κέζνδνο θαη ηα κέζα άζθεζεο 

ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ πνηλψλ πνπ επηβιήζεθαλ. 

Βαζηθή παξάκεηξνο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ παξαπάλσ 

κεηαβιεηψλ ζηηο δπν δηαθξηηέο πνιηηεηαθέο πεξηφδνπο πνπ παξεκβιήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειιεληθνχ Μεζνπνιέκνπ: απηήο ηεο «δεκνθξαηηθήο» πεξηφδνπ 1930 – 

1936 θαη ηεο πεξηφδνπ ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Η. Μεηαμά (1937 – 1941).     

Σα επξήκαηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ πνπ δηεμήρζε θαη ηεο πνηνηηθήο 

εξκελείαο απηψλ κε βάζε ηφζν ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, φζν θαη ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε, έδεημαλ φηη ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ επηζπκνχζε ε 

εθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε ηεο κειεηψκελεο πεξηφδνπ δηακνξθψλεηαη ζηε βάζε ελφο 

πνιχπιεπξνπ θαη, ελ πνιινίο, εκη-απζαίξεηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο πνπ, θαηά 

θαλφλα, αθνινπζεί ηνπο εζηθνχο θαη ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο εθάζηνηε 

πνιηηηθήο ζπγθπξίαο. ην πιαίζην απηφ, σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηνγλσκίαο 

ηνπ «ηδαληθνχ» εθπαηδεπηηθνχ πξνθξίλνληαη: ην ήζνο, ε εξγαηηθφηεηα, ε 

εζληθνθξνζχλε θαη ν άκεκπηνο θνηλσληθφο θαη ηδησηηθφο βίνο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Πξνθίι εθπαηδεπηηθψλ, Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Μεζνπφιεκνο, 

Δπνπηηθφ πκβνχιην, πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ, πεηζαξρηθφο έιεγρνο. 
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ABSTRACT 

In this diploma thesis we are trying to highlight the professional, social and private 

profile that the Administration desired for Greek Secondary Education Teachers 

during the Interwar period, which is a reflection of the desired image that the official 

state, but also the Greek society in general during the period 1930-1941, had shaped 

for the teacher. The above research object focuses on the analysis, understanding and 

interpretation of the activity of the Supervisory Board of Secondary Education of the 

9th and 10th Educational Region, the geographical coverage of which covered half 

the Peloponnese. As a research material, we selected the disciplinary cases dealt with 

by the Supervisory Board during the period 1930- 1941, as recorded in its meetings‟ 

minutes. 

We investigated teachers‟ practices that were reviewed as divergent, the way they 

were introduced to the Council's judgment, the method and means that disciplinary 

control was exercised by, as well as the documentation of the penalties imposed. The 

basic parameter of the research is the comparative study of the above variables in the 

two distinct state periods that interfered during the Greek Interwar period: the 

"democratic" period of 1930-1936 and the period of the dictatorship of Η. Metaxas 

(1937-1941). 

The findings of the quantitative content analysis conducted and their qualitative 

interpretation based on both the theoretical framework and review showed that the 

profile of the teacher desired by the Education Administration of the period under 

study is shaped by a multilateral and largely semi-arbitrary evaluation system which 

generally follows the ethical and ideological orientations of the respective political 

context. In this context, the main characteristics of the physiognomy of the "ideal" 

teacher are: ethos, diligence, nationalism and an unparalleled social and private life. 

 

Key words: Teachers‟ profile, secondary education, Interwar, Supervisory Board, 

meetings‟ minutes, disciplinary control 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο εκέξεο ηεο ζχζηαζεο ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο, νπφηε ην 

πξνεπαλαζηαηηθφ ηδεψδεο ελφο ιανχ πξψηνπ «ζη‟ άξκαηα, ζηα βφιηα θαη ηα 

γξάκκαηα» ζηαδηαθά αληηθαζηζηνχηαλ απφ κηα πξψηκε αιηνπζεξηαλή αληίιεςε θαη 

δηαρείξηζε ηεο εθπαίδεπζεο σο αλαπαξαγσγηθνχ θαη ηδενινγηθνχ κεραληζκνχ ηνπ 

Κξάηνπο , έσο ηηο εκέξεο καο, πνπ ν φξνο «Δζληθή Παηδεία» ζηαδηαθά αληηθαζίζηαηαη 

απφ δηάθνξα παξάγσγα ηνπ φξνπ «παγθνζκηνπνίεζε», αηέξκνλε παξακέλεη ε 

ζπδήηεζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «ηδαληθνχ» δαζθάινπ/θαζεγεηή. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δπν απηψλ αηψλσλ, νη πνιηηηθέο εγεζίεο ηνπ ηφπνπ, εθκεηαιιεπφκελεο 

ηε, δηαρξνληθά ακεηάβιεηε, ζπιινγηθή αληίιεςε φηη ν εθπαηδεπηηθφο επηηειεί κάιινλ 

«θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα» παξά «επάγγεικα», πξνζπάζεζαλ λα δηακνξθψζνπλ θαηά 

ην δνθνχλ ηελ επηζπκεηή εηθφλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε ηζηνξηθήο πεξηφδνπ. Ζ 

πξνζπάζεηα απηή ζπρλά ππεξέβαηλε ηα ζηελά φξηα ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο θαη 

επεθηεηλφηαλ ζην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο θαη ηδησηηθήο δσήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ 

δελ άξγεζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο δνκέο επηηήξεζεο θαη 

ειέγρνπ (Δπηζεσξεηήο, θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά Δθπαηδεπηηθά πκβνχιηα).  

Μεηαπνιεκηθά, ηφζν ε πξνζπκία ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ λα αθνινπζήζνπλ ηα 

δπηηθά πξφηππα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ε ζηαδηαθή άλνδνο ηνπ 

εξγαηηθνχ – ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζέζπηζε λφκσλ θαη 

θσδίθσλ πνπ  θαζφξηδαλ ηνλ έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τπήξμαλ φκσο θαη πεξίνδνη 

φπσο απηή ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1922 – 1940), θαηά ηηο νπνίεο ην ζψκα ησλ 

ιεηηνπξγψλ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο βξηζθφηαλ θπξηνιεθηηθά ζην έιενο ησλ 

δηαζέζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία, ειιείςεη επαξθνχο εθπαηδεπηηθήο 

λνκνζεζίαο, αλέπηπμε έλα εκη-απζαίξεην πιάλν δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ηνλ 

«ηδαληθφ» ηχπν εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα αληαπνθξηλφηαλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ζηηο πξνζδνθίεο ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο ζπγθπξίαο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηνπ 

επηζπκεηνχ, ππφ ηελ νπηηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο, πξνθίι ησλ  Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Μεζνπνιέκνπ κέζα απφ ηε δξάζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Θ΄ θαη Η΄ Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθεξείαο, φπσο 

απηή θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1930 – 

1941. Πξνο επίξξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, δηεξεπλνχκε ηηο πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (ζε επαγγεικαηηθφ, θνηλσληθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν) πνπ ειέγρνληαη 
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απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην σο απνθιίλνπζεο,  ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ησλ δηαθφξσλ 

ππνζέζεσλ ζηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηα κέζα κε ηα νπνία αζθείηαη ν πεηζαξρηθφο 

έιεγρνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αμηνινγνχληαη σο αμηφπνηλεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

ηεθκεξίσζεο ησλ πνηλψλ πνπ ηειηθά επηβάιινληαη ζηνπο ηηκσξνχκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία κειεηψληαη εθ παξαιιήινπ γηα ηηο δπν 

κεγάιεο πεξηφδνπο ηνπ κεζνπνιεκηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδαο: ηεο 

«δεκνθξαηηθήο» πεξηφδνπ 1930 – 1936 θαη ηεο πεξηφδνπ ηεο δηθηαηνξίαο Μεηαμά 

(1936 – 1941).  

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο: ηελ πξψηε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη 

κεραληζκνί θαη νη «ηερλνινγίεο» πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην Κξάηνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

λα δηακνξθψζεη ηελ θνηλσληθή αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ γίλεηαη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζην πξφηππν ηνπ επηηπρεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζε 

ζρεηηθφ εγρεηξίδην ηεο επνρήο. ηε δεχηεξε ελφηεηα θαηαγξάθνληαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα θνηλσληθν-πνιηηηθά γεγνλφηα ηεο ειιεληθήο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ, 

ηα νπνία ζπλδένληαη, ζηελ ηξίηε ελφηεηα, κε ηα εθπαηδεπηηθά πεπξαγκέλα ηεο επνρήο. 

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα αθηεξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεζκψλ ηνπ Δπηζεσξεηή θαη 

ησλ Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ σο κεραληζκνχο δηνίθεζεο, επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αθηεξψλεηαη ζηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο επί ηνπ ζέκαηνο 

βηβιηνγξαθίαο. ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη ε ινγηθή θαη ηα θξηηήξηα ηεο 

αλαδήηεζεο ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ, ζρνιηάδνληαη θαη ζπληίζεληαη ηα επξήκαηα ησλ 

επηιερζεηζψλ εξεπλψλ θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ην 

εξεπλεηηθφ θελφ πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ε παξνχζα εξγαζία. 

ην ηξίην θεθάιαην δηαηππψλνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο θαη 

αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζεί. ην πιαίζην απηφ, 

παξνπζηάδεηαη ην κειεηψκελν πιηθφ, ηεθκεξηψλεηαη επηινγή ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ σο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο απηνχ θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ 

γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο απνηίκεζεο ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 
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ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο κέζα απφ 

ηξηάληα (30) πίλαθεο ζπρλνηήησλ, ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ θαη δηαζηαπξψζεσλ 

κεηαβιεηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ SPSS. Κάζε πίλαθαο ζπλνδεχεηαη κε πνηνηηθή εξκελεία ησλ 

επξεκάησλ. 

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο κέζα 

απφ ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηελ ζπλέζεζαλ θαη αθνινπζεί ε 

παξάζεζε ησλ πεξηνξηζκψλ απηήο. Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ αθηεξψλεηαη 

ζηηο πξνηάζεηο ηνπ γξάθνληνο γηα κειινληηθή έξεπλα επί ηε βάζεη ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Δηζαγσγή 

Σν πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζηνρεχεη πξνο δπν θαηεπζχλζεηο: Ζ πξψηε 

(ελφηεηεο 1.1 θαη 1.4) αθνξά ζηελ παξνπζίαζε θαη κειέηε ησλ ζεζκψλ ηνπ 

Δπηζεσξεηή θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο σο 

κεραληζκψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη θξαηαηέο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο Διιάδαο ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ηελ επηζπκεηή/ηδεαηή επαγγεικαηηθή, 

θνηλσληθή θαη ηδησηηθή εηθφλα (πξνθίι) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηνηρεία ηεο νπνίαο 

πεξηγξάθνληαη ζε, ζεκαίλνπζαο βαξχηεηαο, παηδαγσγηθφ εγρεηξίδην ηεο επνρήο. Χο 

ζεσξεηηθή βάζε, επηζηξαηεχνπκε ην έξγν ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ Michel Foucault 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ζεσξία πεξί ησλ «ηερλνινγηψλ ειέγρνπ», αλαγλσξίδνληαο ηηο 

βαζηθφηεξεο απφ απηέο ζην έξγν ησλ παξαπάλσ ζεζκψλ – κεραληζκψλ επνπηείαο, 

ειέγρνπ θαη εμνπζίαο.   

Ζ δεχηεξε θαηεχζπλζε (ελφηεηεο 1.2 θαη 1.3) αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ηφζν ηνπ 

ηδενινγηθν-πνιηηηθνχ «πεδίνπ δύλακεο», φζν θαη ηνπ ακηγψο εθπαηδεπηηθνχ «πεδίνπ 

δύλακεο» (Μπνπδάθεο, 2002, ζει.35 – 37) ηεο Διιάδαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ. Ζ κειέηε ησλ παξαπάλσ «πεδίσλ δύλακεο», πνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε 

εθαπηφκελσλ θαη, φρη ζπάληα, ηεκλφκελσλ θχθισλ, ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζηελ αληηθεηκεληθφηεξε εξκελεία ησλ πνξηζκάησλ ηεο 

παξνχζεο έξεπλαο.  

1.1 Η θνηλσληθή αληίιεςε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό 

1.1.1 Η δηακόξθσζε ηεο θνηλσληθήο αληίιεςεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό: 

κεραληζκνί θαη «ηερλνινγίεο» 

Αλέθαζελ ζηε ζπλείδεζε ηνπ ιανχ, ν εθπαηδεπηηθφο δηέζεηε κηα απφ ηηο πην ζεβαζηέο 

θαη ηηκψκελεο θνηλσληθέο εηθφλεο. Γηα ηνλ Emil Durkheim ν εθπαηδεπηηθφο είλαη έλαο 

«θνζκηθφο ηεξέαο» κε απνζηνιή ηελ απνθάιπςε ησλ θνηλσληθψλ λφκσλ ζηα παηδηά 

(Lallement, 2004), ελψ ν Κσζηήο Παιακάο ζην πνίεκά ηνπ «ηνλ Γάζθαιν», 

πξνζδίδεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «ζνθνχ» θαη ηνπ «ζκηιεπηή 

ςπρψλ». Ο Ληαληίλεο (1999), κε γιαθπξφηεηα αλαθέξεη φηη «ζην ςεθηδσηό ησλ 

επαγγεικάησλ ν δάζθαινο δελ είλαη ε κηα ςεθίδα αλάκεζα ζηηο άιιεο. Αιιά είλαη ν 

θαιιηηέρλεο λνπο ν θνζκεηηθόο θαη ν επόπηεο πνπ θηινηερλεί νιόθιεξν ην ςεθηδσηό» 
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(ζει. 15). Παξφια απηά, ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ παξακέλεη αλαιινίσην. 

Σνπλαληίνλ, ζπγθξνηείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζην πιαίζην θάζε θνηλσλίαο θαη 

εμαξηάηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην εθάζηνηε θνηλσληθν-πνιηηηθφ θαζεζηψο 

αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηψλ (Σζαξδάθεο, 2004 · Σδάλε, 2001). 

Δπνκέλσο, δελ ζπληζηά ηφζν κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φζν κηα «θνηλσληθή 

θαηαζθεπή» (Berger & Luckmann, 1991) ε νπνία, πέξαλ ησλ εηθνληθψλ – 

αλαπαξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ (χθνο, ακθίεζε, ζηάζε, ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά), 

θέξεη έληνλα ην απνηχπσκα ηνπ θνηλσληθνχ έζνπο (habitus) θαη ηεο ηδενινγίαο ηεο 

θαζεζηεθπίαο ηάμεο θάζε επνρήο (Bourdieu & Passeron, 2014).  

Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

πεξηφδνπ απφ ην 1930 έσο θαη ην 1941, πνπ απνηειεί θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν έθηαζεο 

ηεο παξνχζεο κειέηεο, είηε θπξηαξρνχζε ην θηιειεχζεξν, αζηηθφ θαζεζηψο ησλ 

θηινβεληδειηθψλ δπλάκεσλ (1928 – 1932), είηε ην ζπληεξεηηθφ θαζεζηψο ησλ 

δπλάκεσλ ηεο Γεμηάο (1932 – 1936), είηε ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο πνπ επέβαιε ν Η. 

Μεηαμάο (1936 – 1941), ην επηζπκεηφ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έθεξε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άνθλνπ θαη πεηζήληνπ θξαηηθνχ ιεηηνπξγνχ, ηνπ «απνιηηηθνύ», 

«εηεξνθαζνξηδόκελνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ» πνπ, νπζηαζηηθά, απνηεινχζε ηνλ 

«αηδέληε ηνπ ζπζηήκαηνο» (Σδάλε, 2001, ζει.73). Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ 

απνζπάζκαηα απφ ηελ νκηιία ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Δι. 

Βεληδέινπ θαηά ηα έηε 1930 – 1932, Γ. Παπαλδξένπ, ζηα κέιε ηνπ Αλσηάηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 24 Οθησβξίνπ 1931: «Δθ΄ όζνλ όκσο ε εθπαίδεπζηο 

αλήθεη εηο ην Κξάηνο, είλαη πξνθαλέο, όηη νθείιεη λα είλαη θνξεύο ηνπ πλεύκαηνο ηεο 

Πνιηηείαο, θαη΄ εληνιήλ ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί. Καηά ζπλέπεηαλ Ηδαληθά ηεο 

Δθπαηδεύζεσο είλαη ηα Ηδαληθά ηεο Πνιηηείαο. […] Γηδάζθαινη όκσο, νη νπνίνη δελ 

ζπκθσλνύλ, δηόηη πξνηηκνύλ είηε ηελ Αλαηξνπήλ, είηε ηελ Αληίδξαζηλ, δηθαηνύληαη 

βεβαίσο λα δηαηεξήζνπλ ηαο πεπνηζήζεηο ησλ, αιιά όρη ηαο ζέζεηο ησλ.» (φπ. αλαθ. 

ζην Μπνπδάθεο, 1997, ζει. 363, 367). ην ίδην κήθνο θχκαηνο, ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλαινγηψλ, θηλνχληαη θαη νη δειψζεηο ηνπ δηθηάηνξα Η. Μεηαμά φηαλ αλέιαβε ν ίδηνο 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο (29 Ννεκβξίνπ 1938): «Γέρνκαη ηελ ζπδήηεζηλ 

πξνθαηαβνιηθώο, άκα όκσο ε απόθαζηο εθδεισζή δηα κηαο δηαηαγήο, δηα δηαηάγκαηνο 

ή λόκνπ, ηόηε νπδεκία αληίζηαζηο επηηξέπεηαη πιένλ.[…]Γηόηη αληίζηαζηλ δελ ελλνώ 

κνλάρα εθείλελ ηελ νπνίαλ θπζηθά θαλείο δελ κπνξεί λα θέξεη, δειαδή από απόςεσο 

ηππηθήο, αιιά θαη εζσηεξηθήο, δειαδή ηελ έιιεηςηλ ηεξαξρίαο θαη ππνηαγήο ελ δηαλνία. 
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[…] Κξίζεηο επί ησλ ελεξγεηώλ ηνπ Υπνπξγνύ ζα κε εύξνπλ έρζηζηα δηαθείκελνλ.» (φπ. 

αλαθ. ζην Γεκαξάο, 2009, ζει. 189 – 190). 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ηδεαηνχ απηνχ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη 

άξρνπζεο ηάμεηο ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηνχκε, ειάρηζηα ιεηηνχξγεζαλ κε ηε βία ή ηε 

ρξήζε θάπνηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφδνζεο πνηλψλ. θνπφο ηνπο, άιισζηε, δελ 

ήηαλ ν έιεγρνο ηεο κε ηήξεζεο ή παξάβιεςεο λφκσλ πνπ νξηνζεηνχζαλ ην επηηξεπηφ 

έλαληη ηνπ απαγνξεπκέλνπ
1
, αιιά ε ηηκσξία ηεο παξέθθιηζεο απφ ηελ  θαλνληθφηεηα 

(Hall & Millard, 1994). Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζπλδπαζηηθά ν, παιαηφηεξνο θαη επηηπρψο δνθηκαζκέλνο, ζεζκφο ηνπ Δπηζεσξεηή θαη 

ν, θαηλνθαλήο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε, ζεζκφο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ (ζην νπνίν πξνεδξεχεη ν Δπηζεσξεηήο) σο κεραληζκνί «δξάζεο πάλσ ζηε 

δξάζε , πάλσ ζε ελδερόκελεο ή πξαγκαηηθέο δξάζεηο, κειινληηθέο ή παξνύζεο» 

(Foucault, 1991, ζει. 91) ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Μειεηψληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ ιφγν ηνπ Δπηζεσξεηή θαη 

ησλ κειψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη, ζα αλαγλσξίζνπκε ηηο βαζηθφηεξεο απφ ηηο θνπθντθέο «ηερλνινγίεο 

ειέγρνπ»: ηελ ηεξαξρηθή επηηήξεζε, ηελ θαλνληζηηθή θχξσζε θαη ηελ εμέηαζε – 

αμηνιφγεζε (Foucault, 1989). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηεξαξρηθή επηηήξεζε γίλεηαη 

θαλεξή ζηνλ ηξφπν θαη ην ζθεπηηθφ κε ηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηα 

δηάθνξα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν θαη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν 

κεηαθηλνχληαη εληφο θαη, φρη ζπάληα, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο, ζηνλ έιεγρν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη ζηνπο επηηφπηνπο, ζπλήζσο αηθληδηαζηηθνχο 

ειέγρνπο ηνπ Δπηζεσξεηή (Καξαθαηζάλε, 2012). Με απηέο ηηο ηαθηηθέο, νπζηαζηηθά 

επηβάιιεηαη ε «αξρή ηεο αλαγθαζηηθήο νξαηόηεηαο», γεγνλφο πνπ «δηαηεξεί ην 

πεηζαξρηθό άηνκν – ελ πξνθεηκέλσ ηνλ εθπαηδεπηηθφ – ζηελ θαηάζηαζε ππνηαγήο» 

(Foucault, 1989, ζει. 248). Γελ ζα ήηαλ κάιηζηα ππεξβνιή, αλ ραξαθηεξίδακε ην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην σο ηνλ απφιπην Παλνπηηθφ κεραληζκφ επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ 

ησλ θαζεγεηψλ θάζε εθπαηδεπηηθήο πεξηθεξείαο. Ζ θαλνληζηηθή θχξσζε εκθαλίδεηαη 

νπνηεδήπνηε ν εθπαηδεπηηθφο εθηξέπεηαη απφ ηελ, ελ πνιινίο, απξνζδηφξηζηε λφξκα 

ζπκπεξηθνξάο ή πξαθηηθήο, κεηαηξέπνληάο ηνλ απηφκαηα ζε «πεξίπησζε», ζε έλα 

                                                             
1 Ο πξψηνο δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο ςεθίζηεθε αξθεηά αξγφηεξα, ην 1951, κε ηνλ Ν.1811/1951 

«Πεξί θψδηθνο θαηαζηάζεσλ ησλ δεκνζίσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ», ΦΔΚ 141/η.Α΄ 

(Υαηδεζηεθαλίδεο, 1990). 
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άηνκν πνπ «πξέπεη λα κνξθσζεί ή λα αλακνξθσζεί, λα ηαμηλνκεζεί, λα ζπκκνξθσζεί 

κε ηνπο θαλόλεο, λα απνθιεηζηεί θ.ιπ.» (Foucault, 1989, ζει. 253). Σέινο, ε εμέηαζε – 

αμηνιφγεζε ιακβάλεη ζάξθα θαη νζηά ζηηο «εθζέζεηο αμηνιφγεζεο» ηνπ Δπηζεσξεηή, 

νη νπνίεο θαη απνηεινχζαλ βαξφκεηξν γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

Ο ππαηληγκφο πεξί ππφξξεησλ θαλνληθνηήησλ ζηηο νπνίεο φθεηιαλ λα 

πξνζαξκφδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηφδνπ εθείλεο θαη νη νπνίεο δηακφξθσλαλ 

ην, επηζπκεηφ απφ ηε εθάζηνηε άξρνπζα ηάμε, επαγγεικαηηθφ, θνηλσληθφ θαη ηδησηηθφ 

πξνθίι ηνπο, εθπνξεχεηαη απφ ηελ απνπζία λφκσλ θαη θσδίθσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

νξίδνπλ ην νξζφ πιαίζην πξαθηηθήο θαη ζπκπεξηθνξάο απηψλ. Όπσο ζα θαλεί ζηε 

ζπλέρεηα, ε απνπζία ξεηψλ θαλνληζκψλ φρη κφλν δελ απνηεινχζε ηξνρνπέδε, αιιά, 

ηνπλαληίνλ, ελίζρπε ηνλ ειεγθηηθφ – θαλνληζηηθφ ξφιν ησλ κεραληζκψλ επηηήξεζεο 

πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Πάλησο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Έιιελα 

εθπαηδεπηηθνχ είραλ – εκηεπίζεκα – πεξηγξαθεί αξθεηά ρξφληα πξηλ απφ ηελ επνρή 

πνπ κειεηνχκε.                                        

1.1.2 «Πνηνο ηηο πξέπεη λα είλαη ν δηδάζθαινο» 

Ο ηίηινο ηνπ ππνθεθαιαίνπ είλαη δαλεηζκέλνο απφ ην έξγν
2

 ηνπ παηδαγσγνχ, 

θαζεγεηή θαη αθαδεκατθνχ Ν. Δμαξρφπνπινπ, πνπ εθδφζεθε ην 1907 θαη κε ην νπνίν 

ζθηαγξάθεζε ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ θπξηάξρεζε ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε θαηά ην πξψην θαη πιένλ κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα (Πακνπθηζφγινπ & 

Καξαθχιιεο, 2008). 

χκθσλα κε ηνλ Δμαξρφπνπιν (1907), «δηα ηελ επδνθίκεζηλ ηνπ δηδαζθάινπ ελ ηε 

πςειή απηνύ απνζηνιή», απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ απαηηνχληα δπν εηδψλ πξνζφληα: ηα 

«δώξα ηεο θύζεσο» θαη ηα «επίθηεηα δώξα» (ζει. 10). Θεσξψληαο φηη ν εζηζκφο ησλ 

καζεηψλ ζηελ αθξίβεηα, ηελ ηάμε θαη ηελ αξεηή «επηηπγράλεηαη νπρί ηόζνλ δηα ηεο 

δηδαρήο θαη παξαηλέζεσο […] αιιά πνιύ κάιινλ δηα ηνπ δώληνο παξαδείγκαηνο ηνπ 

δηδαζθάινπ» (ζει. 13), ν Δμαξρφπνπινο ζέηεη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ 

επηβιεηηθή θαη ζεβάζκηα ζσκαηηθή δηάπιαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ηελ νπνία θαη ζα 

επηβιεζεί ζηνπο καζεηέο. Σελ εμσηεξηθή εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νινθιεξψλνπλ 

«δψξα ζσκαηηθά» φπσο ε ζπκπαζεηηθή κνξθή, ηα δσεξά θαη εθθξαζηηθά κάηηα θαη ε 

                                                             
2 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ βηβιίνπ απνηειεί ηε δηαηξηβή επί πθεγεζία ηνπ Ν. Δμαξρφπνπινπ, ε νπνία 

θαηαηέζεθε ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 
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δπλαηή αιιά γιπθηά θσλή. Ζ ζσκαηηθή πγεία ζα πξνζηαηεχζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ απφ 

ηηο δνθηκαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη, ζα ηνπ πξνζθέξεη ηε δηαλνεηηθή 

δηαχγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ αθαδεκατθψλ ηνπ γλψζεσλ θαη ζα 

ηνπ πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε ελεξγεηηθφηεηα «πξνο θπβέξλεζηλ θαη αγσγήλ ησλ 

παίδσλ» (Δμαξρφπνπινο, 1907, ζει. 13). 

Πέξαλ φκσο ησλ έκθπησλ ζσκαηηθψλ πξνζφλησλ, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα 

δηαζέηεη θαη «ηελ ιεγόκελελ δηδαζθαιηθήλ ηδηνθπΐαλ ή ην δηδαζθαιηθόλ ηάιαληνλ» 

(Δμαξρφπνπινο, 1907, ζει. 15) ε νπνία δχλαηαη λα αλαπιεξψζεη έσο έλα ζεκείν ηε 

κεζνδηθή κφξθσζή ηνπ αιιά θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ εμεχξεζε θαηλνηφκσλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Δπηπξνζζέησο, ν επηηπρεκέλνο εθπαηδεπηηθφο δηαθξίλεηαη γηα 

ηελ αγάπε πνπ δείρλεη πξνο ην επάγγεικά ηνπ, πξνο ην ζρνιείν θαη πξνο ηνπο 

καζεηέο ηνπ. Τπφδεηγκα γηα ηνλ Δμαξρφπνπιν απνηειεί ν Διβεηφο παηδαγσγφο 

Pestalozzi θαη νη παηδαγσγηθέο ηνπ κέζνδνη. Χο δεχηεξν θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ 

«πλεπκαηηθφ ράξηζκα», ν Δμαξρφπνπινο (1907) ζεσξεί ην «έκθπηόλ παηδαγσγηθόλ 

tact» (ζει. 27), δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα επηιέγεη ηελ θαιχηεξε 

δηδαζθαιία, ηελ θαιχηεξε παηδαγσγηθή κέζνδν, πξνθεηκέλνπ λα κεηαδψζεη ζηνπο 

καζεηέο ηηο γλψζεηο ηνπ. Απηή ε ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηεξίδεηαη σο 

«ζείν ππξ» (ζει. 28) ηθαλφ λα εμνπιίζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε φια ηα κέζα 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη νπνηνδήπνηε εκπφδην θαη λα βξεη ηελ αξκφδνπζα 

ιχζε. Σέινο, πξνθαλψο επεξεαζκέλνο απφ ηε ζεσξία «Πεξί ρπκψλ» ηνπ Ηππνθξάηε, 

ν Δμαξρφπνπινο (1907) θξίλεη σο αθαηάιιεινπο γηα εθπαηδεπηηθνχο φζνπο 

ραξαθηεξίδνληαη σο «κειαγρνιηθνί», «ρνιεξηθνί» (επέμαπηνη) θαη «θιεγκαηηθνί» 

(αδηάθνξνη). 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζνιηθή ππνηαγή ζηελ 

επηθξαηνχζα ηδενινγία θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ επηζπκεηψλ θαλνληθνηήησλ, 

απνηέιεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ηεο παξνχζεο κειέηεο, ην βαζηθφ θξηηήξην θαηαιιειφηεηαο ησλ 

Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ (Πακνπθηζφγινπ & Καξαθχιιεο, 2008), νξίδνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ην επηζπκεηφ πξνθίι απηψλ. Αλ θαη ην πξψηκν θαπηηαιηζηηθφ 

ειιεληθφ Κξάηνο ηεο επνρήο ηνπ Μεζνπνιέκνπ βίσζε κεγάιεο πεξηφδνπο πνιηηηθήο 

αζηάζεηαο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ έπαςε πνηέ λα ιεηηνπξγεί σο βαζηθφο 

αλαπαξαγσγηθφο θαη ηδενινγηθφο κεραληζκφο ηνπ (Althousser, 1999). Χο εθ ηνχηνπ, ν 

έιεγρoο, ε πεηζαξρεία θαη ε θαλνληθνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγψλ ηνπ, ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα ηεο θξαηηθή εμνπζίαο, αλεμαξηήησο 

πνιηηηθν-ηδενινγηθήο έθθξαζεο.             

1.2 Η Διιάδα ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

1.2.1 Η ηαξαρώδεο πεξίνδνο 1922 - 1928 

Ζ πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηελ Διιάδα μεθηλά απφ ηελ Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή ηνπ 1922 θαη ηειεηψλεη ηελ 28
ε
 Οθησβξίνπ 1940, εκέξα θαηά ηελ νπνία 

ε ηηαιηθή εηζβνιή ζην αιβαληθφ κέησπν ζα ζεκάλεη ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν (Μαπξνγνξδάηνο, 2004). Σν νινθαχησκα ηεο κχξλεο, πνπ 

ζεκαηνδφηεζε ηελ νξηζηηθή απνθνπή ηεο Διιάδαο απφ έλα ηζηνξηθφ παξειζφλ 

ρηιηάδσλ ρξφλσλ, ζήκαλε ηαπηφρξνλα θαη ηελ εγθαηάιεηςε ησλ αιπηξσηηθψλ θαη 

επεθηαηηθψλ πνιηηηθψλ («Μεγάιε Ηδέα») πνπ θπξηαξρνχζαλ επί πεξίπνπ έλαλ αηψλα. 

Ζ πξσηνθαλήο εδαθηθή επέθηαζε, ζπλέπεηα ησλ ληθεθφξσλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ, 

αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ αζηξαπηαία αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ θαζψο, ε 

ππνρξεσηηθή ελζσκάησζε πεξίπνπ 1,3 εθαηνκκπξίσλ πξνζθχγσλ θαη ε ηαπηφρξνλε 

κεηαθίλεζε ησλ ζιαβφθσλσλ θαη ηνπξθφθσλσλ κεηνλνηήησλ, είρε σο απνηέιεζκα ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο λα ζπγθεληξσζεί πιένλ ζηα φξηα ηνπ 

θξάηνπο θαη λα επηηεπρζεί πςειφο βαζκφο εζληθήο νκνηνγέλεηαο (Μαπξνγνξδάηνο, 

2004 · Mazower, 2002 · Clogg, 1999 · Φιάηζεξ, 1987).  

ην πνιηηηθό πεδίν (Μπνπδάθεο, 2002), ηα δπν αληίπαια ζηξαηφπεδα – βεληδειηθνί 

θαη βαζηιηθνί – επέξξηπηαλ εθαηέξσζελ ηηο επζχλεο ηεο εζληθήο θαηαζηξνθήο. Οη 

επηδήζαληεο ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Μεηψπνπ, βεληδειηθνί ζπληαγκαηάξρεο . Γνλαηάο 

θαη Ν. Πιαζηήξαο θήξπμαλ ηε ιεγφκελε «Δπαλάζηαζε ηνπ 1922» (14 επηεκβξίνπ 

1922). Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξαίηεζε ηνπ βαζηιηά 

Κσλζηαληίλνπ Α΄ απφ ηνλ ζξφλν. Ο λφκηκνο δηάδνρφο ηνπ, Γεψξγηνο Β΄, κελ 

αληέρνληαο ην βάξνο ησλ εμειίμεσλ, έκεηλε ζην πεξηζψξην. Καζνξηζηηθή θακπή 

ππήξμε ε δίθε θαη εθηέιεζε πέληε εθ ησλ επηθαλέζηεξσλ θηινβαζηιηθψλ πνιηηηθψλ 

θαζψο θαη ηνπ πξψελ αξρεγνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (15 Ννεκβξίνπ 1922). Ζ δίθε 

θαη εθηέιεζε ησλ «Έμ» ζεσξήζεθε πξάμε εθδίθεζεο θαη επηδείλσζε ην πνιηηηθφ 

θιίκα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, δίλνληαο ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ βαζηιηθψλ θαη 

βεληδειηθψλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «βεληέηαο» (Μαπξνγνξδάηνο, 2004 · Clogg, 1999 

· Φιάηζεξ, 1987).  
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Απφ ηελ ππφζεζε ησλ «Έμ» κέρξη θαη ηηο εθινγέο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1928, ζηελ 

Διιάδα επηθξαηεί έλα «πνιηηηθφ ράνο». Ζ απνηπρεκέλε αληεπαλάζηαζε ησλ 

βαζηινθξφλσλ αμησκαηηθψλ (Οθηψβξηνο 1923) θαη ε ζπληξηπηηθή λίθε ηνπ 

(βεληδειηθνχ) Φηιειεχζεξνπ Κφκκαηνο (Γεθέκβξηνο 1923) αλαγθάδνπλ ηνλ Γεψξγην 

Β΄ λα ζεσξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ «αδεηνχρν» θαη λα αλαρσξήζεη γηα ην Λνλδίλν, ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ ν Διεπζέξηνο  Βεληδέινο , ν νπνίνο είρε απηνεμνξηζηεί έπεηηα απφ ηελ 

απξφζκελε εθινγηθή ήηηα ηνπ θφκκαηφο ηνπ ην 1920, πείζεηαη απφ ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπ λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα (Ηαλνπάξηνο 1924) θαη λα  αλαιάβεη 

ηελ πξσζππνπξγία (11 Ηαλνπαξίνπ 1924). Ύζηεξα απφ κφιηο έλαλ κήλα (4 

Φεβξνπαξίνπ 1924) ν Δι. Βεληδέινο παξαηηείηαη «θαλεξά θνπξαζκέλνο από ηηο 

θαζεκεξηλέο κηθξνδηελέμεηο θαζώο θαη από ηελ πνιηηηθή δηακάρε αθόκα θαη ζηελ ίδηα 

ηνπ ηελ παξάηαμε» (Φιάηζεξ, 1987, ζει. 67) θαη, επηθαινχκελνο ιφγνπο πγείαο, 

αλαρσξεί γηα ην εμσηεξηθφ (10 Μαξηίνπ 1924). Οη εμειίμεηο απηέο επηηξέπνπλ ζηνλ 

Αι. Παπαλαζηαζίνπ, ν νπνίνο εγείηαη ηεο – απνζρηζζείζαο απφ ηνπο θηιειεχζεξνπο – 

«Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο», λα αλαθεξχμεη ηελ αβαζίιεπηε δεκνθξαηία (25 Μαξηίνπ 

1924), ε νπνία θαη επηθπξψλεηαη κε δεκνςήθηζκα (13 Απξηιίνπ 1924) 

(Μαπξνγνξδάηνο, 2004 · Οηθνλφκνπ, 2004 · Clogg, 1999 · Φιάηζεξ, 1987).  

Ζ Γεχηεξε Διιεληθή Γεκνθξαηία – φπσο νλνκάζηεθε ε πεξίνδνο απφ ην 1924 έσο ην 

1935 – δελ μεθίλεζε κε ηνπο θαιχηεξνπο νησλνχο: ζπλνκσζίεο, πξαμηθνπήκαηα, κηα 

δηθηαηνξία ππφ ηνλ ζηξαηεγφ Θ. Πάγθαιν (25 Ηνπλίνπ 1925 – 9 επηεκβξίνπ 1926) 

θαη αληηπξαμηθνπήκαηα θπξηαξρνχλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο κέρξη ην Ννέκβξην 

ηνπ 1926, νπφηε θαη ζρεκαηίδεηαη «νηθνπκεληθή» θπβέξλεζε ηελ νπνία ππνζάιπεη ην 

– θξπθά – θηινβαζηιηθφ Λατθφ Κφκκα. Σν πνιηηηθφ θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη θαιείηαη, 

γηα κηα αθφκα θνξά, λα ην θαιχςεη ν Δι. Βεληδέινο, ν νπνίνο θεξχζζεη εθινγέο πνπ 

δηεμάγνληαη ζηηο 19 Απγνχζηνπ 1928 (Μαπξνγνξδάηνο, 2004 · Mazower, 2004 · 

Ρήγνο, 1999 · Φιάηζεξ, 1987) .  

1.2.2 Η «Σεηξαεηία» ηνπ Δι. Βεληδέινπ (1928 – 1932) 

ηηο εθινγέο απηέο, ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ 

έλαο θηινβεληδειηθφο ζπλαζπηζκφο θνκκάησλ, ζεκείσζε κηα ζπληξηπηηθή λίθε (226 

έδξεο ζε ζχλνιν 250). Ζ θαηάξγεζε, φκσο, ηεο απιήο αλαινγηθήο ππέξ ελφο 

πιεηνςεθηθνχ εθινγηθνχ ζπζηήκαηφο θαζψο θαη ε επαλαθνξά ηεο «ζηελνεπξείαο» 

πεξηθέξεηαο (είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξψηε θνξά ζηηο εθινγέο ηνπ 1923) είραλ σο 
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απνηέιεζκα ηε δπζαξέζθεηα θαη νξηζηηθή απνκάθξπλζε ηνπ ζηξαηεγνχ Γ. Κνλδχιε 

αιιά θαη ησλ  Γ. Καθαληάξε θαη Αι. Παπαλαζηαζίνπ, πξψελ ζηελψλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ Βεληδέινπ (Μαπξνγνξδάηνο, 2004 · Οηθνλφκνπ, 2004 · Mazower, 2004 · Clogg, 

1999 · Φιάηζεξ, 1987). 

Ζ ηεηξάρξνλε πξσζππνπξγία ηνπ Δι. Βεληδέινπ (1928 – 1932), πνπ έκεηλε γλσζηή 

σο ε «Σεηξαεηία» πξφζθεξε ηελ απαξαίηεηε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα κεηά ηελ 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη, παξφιν πνπ δε ζχκηδε ηελ κεηαξξπζκηζηηθή νξκή 

ηεο πεξηφδνπ 1910 – 1915, «θαηέιεμε λα ζεσξείηαη δεύηεξε ρξπζή επνρή ηνπ 

βεληδειηζκνύ» (Μαπξνγνξδάηνο, 2003, ζει. 18). Ο Δι. Βεληδέινο, νξακαηηδφκελνο 

κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία θαη κηα αζηηθή δεκνθξαηία πνπ 

ζα βαζηδφηαλ ζε ζχγρξνλα πξφηππα, έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζέηνληαο σο βαζηθνχο άμνλεο: ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη 

ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. Σν φξακα απηφ εμππεξέηεζε πξσηίζησο ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηεο «Σεηξαεηίαο» ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε απφ «ξηδηθέο κεηαβνιέο ζην 

πλεύκα ηνπ ζπζηήκαηνο» (Γεκαξάο, 2009, ζει. κδ΄) θαη εθθξάζηεθε ηφζν κε 

εμσηεξηθνχ ηχπνπ αιιαγέο (εμάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη εμάρξνλν 

γπκλάζην), φζν θαη κε ηε θξνληίδα γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηε 

θπζηθή αγσγή, γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

θνξηηζηψλ. Ζ ίδηα πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Λέθα (1942) σο «ε πιένλ γόληκνο 

εηο ηελ ηζηνξίαλ ηνπ δηδαθηεξηαθνύ δεηήκαηνο» (ζει. 493) ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ αλεγέξζεθαλ ή επηζθεπάζηεθαλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ παξαπάλσ επελδχζεσλ (ζπγθνηλσλίεο, εγγεηνβειηησηηθά 

έξγα, ζρνιηθά θηήξηα θ.ά.) εμαζθαιίζηεθε, σο επί ησ πιείζηνλ, κε εμσηεξηθφ 

δαλεηζκφ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη, κε ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 4799/1930, 

επηθπξψζεθε ε ζχκβαζε «πεξί ρνξεγήζεσο δαλείνπ νλνκαζηηθνύ θεθαιαίνπ £ 

1.000.000  6%  1930 πξνο αλέγεξζηλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ ηνπ θξάηνπο» (φπ. αλαθ. ζην 

Γεκαξάο, 2009, ζει. 173) κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ζνπεδηθήο εηαηξείαο 

Aktiebolaget Kreuger & Toll (Γεκαξάο, 2009 · Μπνπδάθεο, 2006, 1997 · 

Καξαθχιιεο, 2002 · Υαηδεζηεθαλίδεο, 1990 · Λέθαο, 1942).  

Δλαξκνληζκέλε κε ην φξακα ηεο «Σεηξαεηίαο» ππήξμε θαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ 

Βεληδέινπ, θαζψο εμνκάιπλε ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηελ Ηηαιία θαη ηε 

Βνπιγαξία θαη πξσηνζηάηεζε ζηελ ππνγξαθή ηνπ Βαιθαληθνχ πκθψλνπ. Σν 

θπξηφηεξν, φκσο, επίηεπγκα ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ησλ ειιελν-ηνπξθηθψλ ζρέζεσλ 
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κε απνθνξχθσκα ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Άγθπξαο (1930), ε νπνία θαη 

απνηέιεζε ηελ απαξρή κηα δεθαεηίαο θαιήο γεηηνλίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ 

(Μαπξνγνξδάηνο, 2004 · Clogg, 1999).  

Σν θηιφδνμν πξφγξακκα ηνπ Δι. Βεληδέινπ απαηηνχζε κεγάιε πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

θαη πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη απηφ απνδείρζεθε ε κεγαιχηεξε αδπλακία ηνπ: απφ 

ηελ κηα νη δηαδνρηθέο θαθέο ζνδεηέο θαη, απφ ηελ άιιε, ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

θξαρ ηνπ 1929 επηδείλσζαλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο θαη νη 

κεηαξξπζκίζεηο δελ ζηέθζεθαλ κε ηελ αλακελφκελε επηηπρία (Μαπξνγνξδάηνο, 2004 

· Φιάηζεξ, 1987). ε απηφ ζπλέβαιε θαη ε αδπλακία ηνπ ίδηνπ ηνπ Βεληδέινπ λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο, ζπλέπεηα ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο ειηθίαο ηνπ, ηεο 

έιιεηςεο ζχγρξνλσλ ρξεκαην-νηθνλνκηθψλ γλψζεσλ αιιά θαη ηεο αιαδνλείαο ηεο 

εμνπζίαο πνπ ηνπ δεκηνχξγεζε ε ζπληξηπηηθή εκπηζηνζχλε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ζην 

πξφζσπφ ηνπ.  

Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ ήηαλ θαη ε πηνζέηεζε αξθεηψλ ζπληεξεηηθψλ κέηξσλ, κε 

απνθνξχθσκα ην Ν. 4229/1929, ην πεξίθεκν «Ηδηψλπκν», κε ηνλ νπνίνλ «όζηηο 

επηδηώθεη ηελ εθαξκνγήλ ηδεώλ ερνπζώλ σο έθδεινλ ζθνπόλ ηελ δηά βηαίσλ κέζσλ 

αλαηξνπήλ ηνπ θξαηνύληνο θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο, ή ελεξγεί ππέξ ηεο εθαξκνγήο 

απηώλ πξνζειπηηζκόλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζηλ ηνπιάρηζηνλ έμ κελώλ» (άξζξν 1). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην «Ηδηψλπκν» απνηεινχζε ην πην απνηειεζκαηηθφ «φπιν» ηεο 

θπβέξλεζεο (αιιά θαη κεηαγελέζηεξσλ θπβεξλήζεσλ) γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ 

εξγαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αγψλσλ (Μαπξνγνξδάηνο, 2004). 

1.2.3 πληεξεηηζκόο θαη Παιηλόξζσζε: 1932 - 1936 

Μεηά απφ ζρεδφλ δέθα ρξφληα δηαθπβέξλεζεο, ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη νη 

ππφινηπνη θηινβεληδειηθνί ζρεκαηηζκνί είραλ πιένλ ηαπηηζηεί κε ηελ εμνπζία, ελψ ε 

κφλε νπζηαζηηθή δηαθνξά κε ην Λατθφ Κφκκα παξέκελε ην πνιηηεηαθφ. Μεηά ηελ 

νξηαθή λίθε ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηηο εθινγέο ηεο 25
εο

 επηεκβξίνπ 1932, ν αξρεγφο 

ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο, Παλαγήο Σζαιδάξεο ππνρψξεζε κπξνζηά ζηηο 

εζσθνκκαηηθέο πηέζεηο θαη δήισζε πίζηε ζηε Γεκνθξαηία, γεγνλφο πνπ έπαημε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο ζηηο εθινγέο ηεο 5
εο

 

Μαξηίνπ 1933 (Μαπξνγνξδάηνο, 2004 · Φιάηζεξ, 1987). Με απνδερφκελνη ην 

απνηέιεζκα, αξρηθά ν Ν. Πιαζηήξαο (6 Μαξηίνπ 1933) θαη αξγφηεξα ν ίδηνο ν Δι. 

Βεληδέινο (1 Μαξηίνπ 1935) επηρεηξνχλ αλεπηηπρψο λα αλαηξέςνπλ ηελ θπβέξλεζε 



20 
 

Σζαιδάξε θαη νη βαζηιφθξνλεο δπλάκεηο ιακβάλνπλ ηελ επθαηξία λα μεθαζαξίζνπλ 

ηνπο, αλνηθηνχο απφ ην 1922, ινγαξηαζκνχο ηνπο κε ηνπο βεληδειηθνχο. ηε δίλε ησλ 

γεγνλφησλ, ν Δι. Βεληδέινο απηνεμνξίδεηαη ζην Παξίζη (φπνπ θαη ζα απνβηψζεη ην 

1936), ελψ νη βεληδειηθνί ζηξαηησηηθνί θαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί (παλεπηζηεκηαθνί θαη 

δεκφζηνη ππάιιεινη) πθίζηαληαη καδηθέο απνζηξαηεχζεηο θαη απνιχζεηο αληίζηνηρα 

(Μαπξνγνξδάηνο, 2004 · Φιάηζεξ, 1987).  

ηηο επφκελεο εθινγέο (9 Ηνπλίνπ 1935), πνπ δηεμήρζεζαλ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο 

Δ΄ Δζλνζπλέιεπζεο πνπ ζα επαλέθεξε ηε Βαζηιεία θαη ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηείρε ε 

βεληδειηθή παξάηαμε, νη βαζηιφθξνλεο (Η. Μεηαμάο θαη Γ. Κνλδχιεο) θέξδηζαλ κφλν 

41 έδξεο ζε ζχλνιν 300. Σελ εγεκνλία ηνπ θηινβαζηιηθνχ πνιηηηθνχ ρψξνπ θεξδίδεη 

ν Γ. Κνλδχιεο, ν νπνίνο παξακεξίδεη ηνλ αλαπνθάζηζην Π. Σζαιδάξε θαη εθιέγεηαη 

πξσζππνπξγφο. ηηο 3 Ννεκβξίνπ 1935, ν Γ. Κνλδχιεο δηεμάγεη πνιηηεηαθφ 

δεκνςήθηζκα, ζηελ πξψηε θαηακέηξεζε ηνπ νπνίνπ, νη ςήθνη ππέξ ηεο 

παιηλφξζσζεο ηεο Μνλαξρίαο ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ. Σειηθά αλαθνηλψζεθε φηη ν ειιεληθφο ιαφο 

απεθάλζε ππέξ ηεο παιηλφξζσζεο κε πνζνζηφ 97,88% (Οηθνλφκνπ, 2004 · Φιάηζεξ, 

1987). Έηζη, ν Γεψξγηνο Β΄ επηζηξέθεη ζηε Διιάδα (25 Ννεκβξίνπ 1935), 

παξακεξίδεη ηνλ Γ. Κνλδχιε θαη αλαζέηεη ηνλ ζρεκαηηζκφ «νπδέηεξεο» θπβέξλεζεο 

ζηνλ θαζεγεηή Κ. Γεκεξηδή (Μαπξνγνξδάηνο, 2004 · Φιάηζεξ, 1987).  

Οη ηειεπηαίεο εθινγέο ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηελ Διιάδα έγηλαλ ηελ 26
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

1936. Σν ακθίξξνπν απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ απηψλ, ν ξπζκηζηηθφο ξφινο πνπ 

αλέιαβε ην (θνκκνπληζηηθφ) Λατθφ Μέησπν, νη θνκκαηηθέο κεραλνξξαθίεο ζην 

πνιηηηθφ παξαζθήλην αιιά θαη νη, κε δηαθνξά νιίγσλ κελψλ, ζάλαηνη ηνπ 

πξσζππνπξγνχ Κ. Γεκεξηδή θαη ησλ Γ. Κνλδχιε θαη Π. Σζαιδάξε, νη νπνίνη ζα 

κπνξνχζαλ λα είραλ ζπκθσλήζεη ζε κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε, νδήγεζαλ ηνλ Γεψξγην 

Β΄ ζηελ απφθαζε λα αλαζέζεη ηελ πξσζππνπξγία ζηνλ ηφηε Τπνπξγφ ηξαηησηηθψλ 

ζηξαηεγφ Η. Μεηαμά (Μαπξνγνξδάηνο, 2004 · Clogg, 1999 · Φιάηζεξ, 1987). 

1.2.4 Η δηθηαηνξία ηνπ Ι. Μεηαμά (1936 – 1940) 

Ο Η. Μεηαμάο, αλ θαη ζηεξηδφηαλ ζε κφιηο 6 βνπιεπηέο, θαηάθεξε λα ιάβεη ςήθν, αλ 

φρη εκπηζηνζχλεο, ηνπιάρηζηνλ αλνρήο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν δηραζκφο θαη ε 

αθπβεξλεζία. ηηο 30 Απξηιίνπ 1936 ε Βνπιή δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηεο έσο ηηο 30 

επηεκβξίνπ 1936. ην κεηαμχ, ε αηκαηεξή δηαδήισζε ησλ θαπλεξγαηψλ ζηε 
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Θεζζαινλίθεο (9 Μαΐνπ 1936) θαη ε απμαλφκελε εξγαηηθή αλαηαξαρή ελίζρπζαλ ηελ 

έληνλε ξεηνξηθή ηνπ Η. Μεηαμά γηα ηζρπξή θπβέξλεζε ζηξέθνληαο θαη ην Παιάηη 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. ηηο 4 Απγνχζηνπ 1936, παξακνλή κηαο 24σξεο γεληθήο 

απεξγίαο, ν Η. Μεηαμάο θαη ν Γεψξγηνο Β΄ κε δχν βαζηιηθά δηαηάγκαηα (αλαζηνιή 

ηνπ πληάγκαηνο θαη δηάιπζε ηεο Βνπιήο) θήξπμαλ δηθηαηνξία, κε αηηηνινγία «ην 

ελδερόκελν ηεο αλαηξνπήο ηνπ θνηλσληθνύ θαζεζηώηνο θαη ηεο απνζπλζέζεσο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο από ηνπο θνκκνπληζηέο» (Φιάηζεξ, 1987, ζει. 74), αιιά θαη ηε 

δηαθζνξά ηφζν ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ φζν θαη ηνπ Σχπνπ.  

Ο Η. Μεηαμάο, αλ θαη είρε δηαηειέζεη ππαζπηζηήο θαη έκπηζηνο ζηξαηησηηθφο 

ζπλεξγάηεο ηνπ Δι. Βεληδέινπ απφ ηελ άθημε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ Αζήλα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Δζληθνχ δηραζκνχ (1915-1917) ηάρζεθε ζην βαζηιηθφ ζηξαηφπεδν θαη 

έθηνηε ππήξμε ζηαζψηεο ηνπ αληηβεληδειηζκνχ, κελ θξχβνληαο πνηέ (αθφκα θη φηαλ 

αλαγλψξηζε ηελ πνιηηεηαθή κεηαβνιή ηεο αβαζίιεπηεο Γεκνθξαηίαο ην 1924) ηηο 

θηινβαζηιηθέο ηνπ ηάζεηο. Σν 1925 ίδξπζε ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ θαη ην 

1926 ζπκκεηείρε ζηελ «νηθνπκεληθή» θπβέξλεζε, ιακβάλνληαο ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο κε Τπνπξγφ ηνλ Θ. Νηθνινχδε. Μεηά ηελ «Σεηξαεηία» ηνπ Δι. Βεληδέινπ 

ζπκκεηείρε κε ην θφκκα ηνπ ζηελ θπβέξλεζε Π. Σζαιδάξε, ιακβάλνληαο θαη πάιη ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο κε Τπνπξγφ ηνλ Θ. Σνπξθνβαζίιε (Καιεξάληε, 2016).  

Με ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ ν Μεηαμάο βξέζεθε 

κπξνζηά ζε δχν εκπφδηα: ηελ απνπζία ελφο θαζηζηηθνχ θφκκαηνο επξείαο βάζεο θαη 

ηνλ αλεμέιεγθην ξφιν ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Β΄, ν νπνίνο θαη απνιάκβαλε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Μ. Βξεηαλίαο. Σν πξψην εκπφδην ν Η. 

Μεηαμάο πξνζπάζεζε λα ην αλαπιεξψζεη κε ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο 

Νενιαίαο (ΔΟΝ), ζηελ νπνία ε έληαμε ησλ λέσλ ήηαλ ππνρξεσηηθή θαη ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη ην κειινληηθφ θαζηζηηθφ θφκκα πνπ ν ίδηνο νλεηξεπφηαλ, αλ ν Β΄ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο δελ καηαίσλε απηήλ ηελ πξννπηηθή. Σν δεχηεξν εκπφδην δελ 

θαηάθεξε πνηέ λα ην ππεξθεξάζεη, αλ θαη, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ε ηχρε ηνπ 

Γεσξγίνπ Β΄ ζπλδεφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ηχρε ηεο δηθηαηνξίαο 

(Μαπξνγνξδάηνο, 2004 · Φιάηζεξ, 1987). 

Σν φξακα ηνπ Η. Μεηαμά, βαζηά επεξεαζκέλν απφ ην πνιηηηθφ πξφγξακκα ηνπ Α. 

Υίηιεξ, ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ Σξίηνπ (κεηά ηελ αξραία Διιάδα θαη ην Βπδάληην) 

Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη ε αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. ηελ 
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πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζεηαηξηζηεί ηελ αγξνηηθή θαη εξγαηηθή ηάμε, ράξηζε ηα 

αγξνηηθά ρξέε, θαζηέξσζε ηελ ππνρξεσηηθή δηαηηεζία ζηηο εξγαηηθέο δηαθνξέο θαη 

έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ). Πάλησο, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θηινιατθήο πνιηηηθήο ηνπ Η. Μεηαμά εξρφηαλ ζε κεγάιε 

αληίθαζε κε ηα έξγα ηνπ κε απνηέιεζκα, ζηελ πξάμε, λα έρεη κάιινλ αξλεηηθφ 

απφερν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. ε απηφ ζπλέβαιε, κεηαμχ άιισλ, ε απφιπηα 

αζηπλνκηθή θχζε ηνπ θαζεζηψηνο, ην νπνίν κε ππεχζπλν ηνλ Τθππνπξγφ Αζθαιείαο 

Κ. Μαληαδάθε εμνπδεηέξσζε κε κεγάιε απνθαζηζηηθφηεηα θαη δείρλνληαο 

πξσηνθαλή αγξηφηεηα ηνπο ερζξνχο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπο θνκκνπληζηέο 

(Μαπξνγνξδάηνο, 2004 · Φιάηζεξ, 1987). 

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη παξά ην γεγνλφο φηη ζαχκαδε ηε λαδηζηηθή Γεξκαλία θαη 

ηε θαζηζηηθή Ηηαιία, ν Η. Μεηαμάο πξνζπάζεζε λα κελ δηαηαξάμεη ηηο ππάξρνπζεο, 

ειέσ Βαζηιηά, ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηελ Μ. Βξεηαλία, ελψ ππφ ηελ απεηιή ηεο 

γεληθεπκέλεο ζχξξαμεο κεηά απφ ηελ θαηάιεςε ηεο Αιβαλίαο απφ ηελ Ηηαιία 

(Απξίιηνο 1939) ζπκπαξαηάρζεθε πιήξσο καδί ηεο. Απνθνξχθσκα απηήο ηεο 

επηινγήο ήηαλ ε αξλεηηθή απάληεζή ηνπ ζην ηειεζίγξαθν ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ 1940, 

κε ην νπνίν ε Ηηαιία δεηνχζε λα ηεο επηηξαπεί ε θαηάιεςε ζηξαηεγηθψλ ζέζεσλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, γεγνλφο πνπ ζήκαλε ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζην Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν (Μαπξνγνξδάηνο, 2004 · Clogg, 1999 · Φιάηζεξ, 1987). 

1.3  Σν εθπαηδεπηηθό ηνπίν ηεο Διιάδαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

1.3.1 Η πεξίνδνο 1922 - 1928 

Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή έσο 

θαη ηελ «Σεηξαεηία» ηνπ Δι. Βεληδέινπ, αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, κεηαμχ 1922 θαη 1928, ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ζήηεπζαλ 21 Τπνπξγνί (Γεκαξάο, 2009, ζει. 317) θαζέλαο εθ 

ησλ νπνίσλ θαίλεηαη, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ πιεζψξα ησλ αληηθαηηθψλ λφκσλ 

πνπ θαηαηέζεθαλ, φηη είρε σο βαζηθφ κέιεκα ηελ αλαίξεζε ησλ λφκσλ ηνπ 

πξνθαηφρνπ ηνπ (Μπνπδάθεο, 2006 · Φξαγθνπδάθε, 2004 · Υαηδεζηεθαλίδεο, 1990). 

Με εμαίξεζε ην κηθξφ «δεκνθξαηηθφ δηάιεηκκα» ηεο θπβέξλεζεο Αι. 

Παπαλαζηαζίνπ ην 1924, πνπ ζπλνδεχηεθε απφ κηα, επίζεο κηθξή, «εθπαηδεπηηθή 

άλνημε» (Μπνπδάθεο, 2006, ζει. 88) θαηά ηελ νπνία νη κεγάινη δηαλνεηέο ηεο 

λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο Γ. Γιελφο θαη Αι. Γεικνχδνο αλαιακβάλνπλ ηηο 
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δηεπζχλζεηο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο θαη ηνπ Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ (πνπ 

πξνζαξηάηαη ζηελ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία) αληίζηνηρα θαη ηδξχεηαη ην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, ε ππφινηπε πεξίνδνο κέρξη ην 1928 ραξαθηεξίδεηαη απφ άθξαην 

ζπληεξεηηζκφ (Γεκαξάο, 2009 · Μπνπδάθεο, 2006). 

 Ζ κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ησλ Γιελνχ – Γεικνχδνπ ζην Μαξάζιεην θξάηεζε 

κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. ηνρεχνληαο ηνλ ίδην ηνλ Γεικνχδν, 

ηξεηο δάζθαινη ηνπ Γηδαζθαιείνπ θαηεγφξεζαλ ηε ζπλάδεξθφ ηνπο Ρφδα Ηκβξηψηε 

γηα δηδαζθαιία πιηζηηθψλ απφςεσλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Αλ θαη νη θαηεγνξίεο 

ζεσξήζεθαλ αβάζηκεο θαη νη ηξεηο δάζθαινη απνκαθξχλζεθαλ απφ ην Γηδαζθαιείν, 

απηνί επέζηξεςαλ κε λέεο επηζηνιέο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ππνκλήκαηα ζηελ 

Ηεξά χλνδν φπνπ γηλφηαλ ιφγνο γηα «αλσκαιίεο» θαη θαηάξγεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ. Σν δεχηεξν έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μαξαζιείνπ δελ νινθιεξψζεθε 

πνηέ θαζψο, ππφ ην θαζεζηψο ηεο δηθηαηνξίαο πνπ επέβαιε ν Θ. Πάγθαινο, 

απνιχζεθαλ ηφζν ν Γ. Γιελφο, φζν θαη ν Αι. Γεικνχδνο απφ ηηο δηεπζχλζεηο ησλ 

ηδξπκάησλ πνπ δηεχζπλαλ. Σελ ίδηα πεξίνδν, ε Ηεξά χλνδνο απνθαηλφηαλ φηη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαλ ζην Μαξάζιεην θιφληδαλ εκκέζσο ηηο εζηθέο 

θαη ζξεζθεπηηθέο αξρέο ησλ ζπνπδαζηψλ, ελψ ε Τπεξεζία Γεληθήο Αζθαιείαο ηνπ 

Κξάηνπο αξρίδεη λα εξεπλά «ηελ ππόζεζηλ από απόςεσο θνκκνπληζηηθήο» (φπ. αλαθ. 

ζην Φξαγθνπδάθε, 2004, ζει. 75). Σα γεγνλφηα απηά, πνπ έκεηλαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

Ηζηνξία γλσζηά σο «Μαξαζιεηαθά», ιήγνπλ κε ην θίλεκα ηνπ Γ. Κνλδχιε νπφηε θαη 

ε ππφζεζε αλαηίζεηαη απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ζηνλ αξενπαγίηε Γ. 

Αλησλαθάθε, ην πφξηζκα ηνπ νπνίνπ απνθαζηζηά εζηθά, αιιά φρη ππεξεζηαθά, ηνπο 

Γ. Γιελφ θαη Αι. Γεικνχδν (Μπνπδάθεο, 2006 · Φξαγθνπδάθε, 2004). 

Σφζν ηα «Μαξαζιεηαθά», φζν θαη ε πεξίπησζε ηεο δίσμεο ηνπ Μ. Κνπληνπξά απφ ην 

Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο ιφγσ πηνζέηεζεο ζηάζεσλ «αληίζεησλ πξνο ηε 

ζξεζθεία, ην έζλνο θαη ηελ εζηθή» (Γεκαξάο, 2009, ζει. κδ΄) αιιά θαη ε ζπληεξεηηθή 

κνξθή πνπ έιαβε ηειηθά ην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, απεηθνλίδνπλ ην 

γεληθφηεξν θιίκα ηεο επνρήο, ην νπνίν θαη εθθξάζηεθε επζαξζψο ζηνπο θχθινπο ηνπ 

Δζληθνχ πλεδξίνπ (1925) πνπ δηνξγαλψζεθε απφ δηάθνξα ζσκαηεία «πξνο 

θαηαπνιέκεζηλ ησλ ερζξώλ θαη δηαθζνξέσλ ηεο Θξεζθείαο, ηεο Γιώζζεο, ηεο 

Οηθνγελείαο, ηεο Ηδηνθηεζίαο, ηεο Ζζηθήο, ηεο Δζληθήο Σπλεηδήζεσο, ηεο Παηξίδνο» 

(φπ. αλαθ. ζην Γεκαξάο, 2009, ζει. 143). Σν θιείζηκν ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ 

ζεκαηνδνηείηαη απφ δπν πεξηζηαηηθά ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο, ηα νπνία θαη 
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αλαδεηθλχνπλ ηε ζπζρέηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ κε ηηο πνιηηηθν-

θνηλσληνινγηθέο αληηπαξαζέζεηο ηεο επνρήο. Σν πξψην ρξνληθά – θαη ζνβαξφηεξν – 

ήηαλ ε δηάζπαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ σο απνηέιεζκα ηεο δηαθσλίαο κεηαμχ 

ηνπ ξηδνζπάζηε Γ. Γιελνχ θαη ηνπ νπκαληζηή Αι. Γεικνχδνπ γηα ηελ θαηεχζπλζε 

πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεη ζην εμήο ε ειιεληθή εθπαίδεπζε. Σν δεχηεξν ήηαλ ε 

θαηαγγειία δψδεθα αληηπξνζψπσλ ηνπηθψλ πιιφγσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο γηα «νξηζηηθήλ ζηξνθήλ ηεο Σπλειεύζεσο πξνο ηνλ 

Κνκκνπληζκόλ» (φπ. αλαθ. ζην Γεκαξάο, 2009, ζει. κε΄) κε απνηέιεζκα ηε δηάζπαζε 

θαη απηνχ ηνπ ζσκαηείνπ.  

Μνλαδηθή ειπίδα γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε παξακέλνπλ ηα άξζξα ηνπ 

πληάγκαηνο ηνπ 1927 πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηα νπνία φκσο, γηα λα 

ελεξγνπνηεζνχλ, απαηηνχλ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα. Απηήλ ηε ζηαζεξφηεηα ζα 

πξνζθέξεη ε λέα θπβέξλεζε ησλ Φηιειεπζέξσλ ηνπ Δι. Βεληδέινπ ε νπνία θαη ζα 

ζεζκνζεηήζεη «ηελ πξώηε νινθιεξσκέλε κεηαξξύζκηζε ζηελ λενειιεληθή εθπαίδεπζε» 

(Γεκαξάο, 2009, ζει. κο΄ · Μπνπδάθεο, 2002). 

1.3.2 Η κεηαξξύζκηζε ηνπ 1929 

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929, ε νπνία θαη απνηειεί ηελ ρξνληθή αθεηεξία ηεο εξγαζίαο 

απηήο, πεξηιακβάλεη ηα λνκνζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Δι. Βεληδέινπ πνπ 

θαηάζεζαλ νη Τπνπξγνί Παηδείαο Κ. Γφληηθαο ην 1929 θαη Γ. Παπαλδξένπ θαηά ηα 

έηε 1930 – 1932. χκθσλα κε ηε Φξαγθνπδάθε (2004) «[ε]ίλαη ε κεηαξξύζκηζε πνπ 

βάδεη ηα ζεκέιηα ηνπ αζηηθνύ ζρνιείνπ» (ζει. 59). ηελ εηζεγεηηθή ηνπ έθζεζε «επί 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λνκνζρεδίσλ», ν Κ. Γφληηθαο θάλεη ιφγν γηα παξακέιεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ιατθψλ καδψλ, γηα νιηγαξρηθή παηδεία θαη γηα έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα πνπ «έδσζε κνλνκεξή θαηεύζπλζηλ εηο ηελ παηδεία, θαζαξώο ζεσξεηηθή, 

παξακειήζαλ ηελ πξαθηηθήλ κόξθσζηλ πξνο βιάβε ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ θιάδσλ» 

(φπ. αλαθ. ζην Γεκαξάο, 2009, ζει. 164). Ζ αζηηθή αληίιεςε ηνπ λνκνζέηε 

θαλεξψλεηαη ζηελ πξσηνηππία πνπ δηέπεη ηνλ ζθνπφ ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ φπνπ 

γηα πξψηε – θαη κνλαδηθή γηα πνιιά ρξφληα – θνξά γίλεηαη ιφγνο γηα «ζηνηρεηώδε 

πξνπαξαζθεπή ησλ καζεηώλ δηα ηελ δσήλ θαη ε παξνρή εηο απηνύο ησλ απαξαηηήησλ 

πξνο κόξθσζηλ ρξεζηνύ πνιίηνπ ζηνηρείσλ» (Ν. 4397/1929, άξζξν 2, παξάγξ. 1), ελψ 

εθιείπνπλ νη αλαθνξέο ζηε ζξεζθεπηηθή, εζληθή ή εζηθή – αλζξσπηζηηθή 

δηαπαηδαγψγεζε. Σν ίδην αζηηθφ πλεχκα νδήγεζε ζηελ ίδξπζε θαηψηεξσλ 
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επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ ζηα νπνία ε πξφζβαζε ήηαλ ειεχζεξε γηα ηνπο 

απνθνίηνπο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη απνζθνπνχζε ζηελ ελζσκάησζε κέξνπο ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ ηελ, λφκηκε ηφηε, ειηθία ησλ 14 

εηψλ (Φξαγθνπδάθε, 2004). Ο ηειεπηαίνο απηφο λεσηεξηζκφο, αθελφο απνηειεί κηα 

πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζρνιείνπ ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο, αθεηέξνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηε γεληθφηεξε βεληδειηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ απψηεξν ζηφρν 

είρε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο καζεηηθήο ξνήο πξνο ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Κππξηαλφο, 2002).  

Σν 1929 θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή 13 εθπαηδεπηηθά λνκνζρέδηα. Οη λφκνη πνπ 

ςεθίζηεθαλ, κε ζεκαληηθφηεξνπο ηνπο Ν.4397/1929 «Πεξί ηνηρεηψδνπο 

Δθπαηδεχζεσο» θαη Ν. 4373/1929 «Πεξί δηαξξπζκίζεσο ηεο Μ. Δθπαηδεχζεσο», 

θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο: Καζηεξψζεθε ε εμαεηήο 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζε κηθηά Γεκνηηθά ρνιεία θαη ζεζπίζηεθαλ εμαηάμηα 

Γπκλάζηα θαη εμαηάμηα Πξαθηηθά Λχθεηα ζηα νπνία νη καζεηέο εηζέξρνληαλ θαηφπηλ 

εμεηάζεσλ. Ηδξχζεθαλ θαηψηεξεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, εηδηθέο ηάμεηο γηα λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλνπο καζεηέο, λπρηεξηλά Γεκνηηθά θαη Γπκλάζηα, μερσξηζηά Γπκλάζηα 

ζειέσλ, αλψηεξα Παξζελαγσγεία θαζψο θαη δηεηή Ζκηγπκλάζηα ζηηο έδξεο 

θσκνπφιεσλ, ελψ θαηαξγήζεθαλ ηα Διιεληθά ρνιεία (ρνιαξρεία) (Ν. 4397/1929 · 

Ν. 4373/1929). 

Ζ «κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929» ζπκπιεξψζεθε επί ππνπξγίαο Γ. Παπαλδξένπ ηα 

επφκελα δπν έηε. Ο ζεκαληηθφηεξνο λφκνο πνπ ςεθίδεηαη ηελ πεξίνδν απηή είλαη ν 

Ν. 4653/1930 «Πεξί Γηνηθήζεσο ηεο Δθπαηδεχζεσο» θαη έρεη ζηφρν ηελ ράξαμε 

εληαίσλ εθπαηδεπηηθψλ γξακκψλ, ηνλ ρσξηζκφ ηνπ δηνηθεηηθνχ απφ ην γλσκνδνηηθφ 

έξγν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ απνθέληξσζε ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο 

(Μπνπδάθεο, 1997). ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπζηήζεθε ην Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ 

πκβνχιην (ΑΔ) κε πξφεδξν ηνλ ίδην ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη 50 αθφκα κέιε πνπ 

εθπξνζσπνχζαλ επηζηεκνληθνχο, ζπλδηθαιηζηηθνχο, δηνηθεηηθνχο θαη άιινπο 

θνηλσληθνχο θνξείο. Χο έξγα ηνπ ΑΔ νξίδνληαλ «ε δηαγξαθή ησλ γεληθώλ γξακκώλ 

θαηεπζύλζεσο, αο δένλ λα αθνινπζή ε εθπαίδεπζηο ηεο ρώξαο ελ ζπλδπαζκώ πξνο ηαο 

ηδηαηηέξαο απηήο ζπλζήθαο θαη ηαο πξνόδνπο ηεο Δπηζηήκεο» (Ν. 4653/1930, άξζξν 3, 

παξ. 1), ν θαζνξηζκφο ηνπ πιήζνπο, ηνπ είδνπο θαη ησλ ηχπσλ ησλ ζρνιείσλ, ε 

κφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ν θαζνξηζκφο ησλ αξρψλ ζχληαμεο 
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αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ «δηα ηελ αλύςσζηλ 

θαη βειηίσζηλ ηεο Παηδείαο» (Ν. 4653/1930, άξζξν 3, παξ. 1). 

Δθηφο απφ ην ΑΔ, ζην Ν. 4653/1930 πξνβιεπφηαλ ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ ζε Γηνηθεηηθφ Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην (κε μερσξηζηά 

ηκήκαηα γηα ηε Γεκνηηθή θαη ηε Μέζε Δθπαίδεπζε) θαη Γλσκνδνηηθφ Δθπαηδεπηηθφ 

πκβνχιην. Απνζηνιή ηνπ πξψηνπ ήηαλ ε επνπηεία θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

(δηνξηζκνί, κεηαζέζεηο, απνζπάζεηο θιπ) θαη ηνπ δεχηεξνπ ε γλσκνδφηεζε ζρεηηθά 

κε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ε ζχληαμε νδεγηψλ ζπγγξαθήο ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ε 

ζχληαμε σξνινγίσλ θαη αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θ.ά. (Ν. 4653/1930). 

ηνρεχνληαο ζηε δηνηθεηηθή απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ν ίδηνο λφκνο, πξνέβιεπε 

ηε ζχζηαζε, ζε θάζε εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα, Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο (ΔΜΔ), ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο (πξφεδξνο), 

έλαο Γπκλαζηάξρεο θαη έλαο Δθέηεο, θαζψο θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνηρεηψδνπο 

Δθπαίδεπζεο (ΔΔ), ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ν Δπηζεσξεηήο ηεο νηθείαο πεξηθεξείαο, 

έλαο Γπκλαζηάξρεο ηεο έδξαο ηνπ πκβνπιίνπ θαη έλαο Πξσηνδίθεο. Παξάιιεια, ν 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο ηνηρεηψδνπο Δθπαίδεπζεο νξίδεηαη 

θαη΄ αλψηεξν ζε 120 (Ν.4653/1930, άξζξν 22), ελψ νη αληίζηνηρεο ηεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο νξίδεηαη θαη΄ αλψηεξν ζε 16 (Ν.4653/1930, άξζξν 25).  

Δθηφο απφ ηνλ Ν. 4653/1930, ην λνκνζεηηθφ έξγν ηνπ Γ. Παπαλδξένπ πεξηιακβάλεη 

ηνπο εμίζνπ ζεκαληηθνχο: 

- Ν. 4799/1930 «Πεξί Κπξψζεσο ηεο απφ 4 Ηνπλίνπ 1930 ζπλαθζείζεο 

ζπκβάζεσο “Πεξί Υνξεγήζεσο Γαλείνπ 6% Λ. Σ. 1.000.000 πξνο 

Αλέγεξζηλ ρνιηθψλ Κηηξίσλ ηνπ Κξάηνπο”», κε ηνλ νπνίν θπξψλεηαη ην 

ηνθνρξεσιπηηθφ δάλεην θαζαξήο αμίαο 318 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ πνπ 

ζχλαςε ην Διιεληθφ Γεκφζην κε ηελ ζνπεδηθή εηαηξεία Aktiebolaget Kreuger 

& Toll, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νπνίνπ (90%) θαη δηαηέζεθε γηα ηελ 

αλέγεξζε 145 λέσλ δηδαθηεξίσλ θαη ην ππφινηπν (10%) γηα ηελ απνπεξάησζε 

εκηηειψλ δηδαθηεξίσλ (Γεκαξάο, 2009 · Μπνπδάθεο, 2006, 1997 · 

Καξαθχιιεο, 2002 · Υαηδεζηεθαλίδεο, 1990 · Λέθαο, 1942). 

- Ν. 4862/1931 «Πεξί ησλ μέλσλ ζρνιείσλ», ν νπνίνο ππνρξέσλε ην ειιεληθφ 

καζεηηθφ πιεζπζκφ λα θνηηά ππνρξεσηηθά ζε ειιεληθφ Γεκνηηθφ ρνιείν 

(δεκφζην ή ηδησηηθφ), απαγνξεχνληαο ηε θνίηεζε ζε ζρνιεία πνπ ίδξπαλ 
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θνξείο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε Καζνιηθή Δθθιεζία, κε ζθνπφ ηελ πνιηηηθή 

θαη ζξεζθεπηηθή πξνπαγάλδα, ην εκπνξηθφ θέξδνο θ.ά. (Μπνπδάθεο, 1997 · 

Δπαγγειφπνπινο, 1984). 

- Ν. 5045/1930 «Πεξί ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ», κε ηνλ νπνίν θαηαξγείηαη ην 

κνλαδηθφ εγρεηξίδην, θαζηεξψλεηαη ε ειεχζεξε ζπγγξαθή βηβιίσλ ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ε 

ρξήζε βνεζεκάησλ θαη άιισλ αλαγλσζκάησλ ζηε δηδαζθαιία θαη 

επεθηείλεηαη ε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

(Μπνπδάθεο, 1997). 

Ζ «κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929», φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ Δι. Βεληδέινπ θαηά ηα έηε 1913 θαη 1917, δε ζα 

επνδσζεί δίρσο αληηδξάζεηο. Απηήλ ηε θνξά ε θξηηηθή έξρεηαη ηφζν απφ ηα «δεμηά», 

κε πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην ππφκλεκα Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (φπ. αλαθ. ζην Γεκαξάο, 2009, ζει. 166), φζν θαη απφ ηα 

«αξηζηεξά», κε πξνεμάξρνληα ηνλ καξμηζηή, απφ ην 1927 θαη ηε δηάζπαζε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, Γ. Γιελφ, ν νπνίνο κε ζεηξά άξζξσλ ηνπ ζηελ εθεκεξίδα 

Αθξόπνιηο (9 – 12 Ηνπλίνπ 1929) επηηίζεηαη κε βαξχηαηνπο ραξαθηεξηζκνχο («λέα 

παξάζηαζε ηεο παιηάο θσκσδίαο», «ηιαξνηξαγσδία» θαη «εκπαηγκό ηνπ ιανύ από ηνπο 

εθιεθηνύο ηνπ» φπ. αλαθ. ζην Μπνπδάθεο, 2006, ζει. 104) ζηελ κεηαξξπζκηζηηθή 

πξνζπάζεηα (Μπνπδάθεο, 2006, 1997).  

Δπηρεηξψληαο κηα θξηηηθή απνηίκεζε ηεο «κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1929» ζα ιέγακε φηη 

ήηαλ κηα πξνζπάζεηα πνπ, αλ θαη ζεζκνζεηήζεθε, δελ νινθιεξψζεθε. ε απηφ 

ζπλέβαιαλ δηάθνξνη ιφγνη: ε απνηπρία ηεο κείσζεο ησλ πνζνζηψλ ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ ζηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ε έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηελ ηερληθή – επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ε 

επηθξάηεζε ησλ καζεκάησλ πνπ πξνήγαγαλ ην ειιελνρξηζηηαληθφ πλεχκα έλαληη ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ αιιά θαη ην πςειφ γφεηξν πνπ απέθηεζε ην θιαζηθφ Γπκλάζην 

έλαληη ησλ άιισλ ηχπσλ ζρνιείσλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο (Φξαγθνπδάθε, 2004 · 

Δπαγγειφπνπινο, 1984). Πάλησο, ζηα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ «Σεηξαεηία» ηνπ Δι. 

Βεληδέινπ θαη ελψ ήδε παξαηεξείηαη κηα ζπληεξεηηθή ζηξνθή ζηελ εθπαίδεπζε, 

έγηλαλ ελέξγεηεο (φπσο ε ίδξπζε ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ ην 1933) νη νπνίεο 

ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο «κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

1929» (Γεκαξάο, 2009), αλ δελ δηλφηαλ έκθαζε ζηελ θιαζηθή εθπαίδεπζε ησλ 
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δαζθάισλ θαη ηελ έκκεζε επηινγή ηνπο απφ ηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα 

(Καιεξάληε, 2016).  

Ζ ηάζε απηή αιιάδεη ξηδηθά ην 1935, νπφηε θαη ην άθξσο ζπληεξεηηθφ πξφγξακκα 

ηνπ Γπκλαζίνπ ζεκαηνδνηεί ηελ «εμνπδεηέξσζε ηεο κεηαξξύζκηζεο» (Γεκαξάο, 2009, 

ζει. κζ΄). Με ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ 1936, επέξρεηαη θαη ε 

«εθ βάζξσλ» αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε. 

1.3.3 Η εθπαίδεπζε θαηά ηε δηθηαηνξία Μεηαμά (1936 – 1940) 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Η. Μεηαμά γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα είλαη θαλεξφ απφ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο πνιηηηθήο ηνπ πνξείαο, θαζψο ζε φιεο ηηο θπβεξλήζεηο πνπ ζπκκεηέρεη κε 

ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ («νηθνπκεληθή» ηνπ 1926 θαη θπβέξλεζε Π. 

Σζαιδάξε ηνπ 1933) απαηηεί θαη ιακβάλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Καηά ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ «νηθνπκεληθή» θπβέξλεζε κε ππνπξγφ ηνλ Θ. Νηθνινχδε, 

επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αχμεζε ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο κε απψηεξν ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα θαη ηελ ζηαδηαθή 

αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο. Παξάιιεια, θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ έλαο ηδηφκνξθνο 

εζληθηζκφο πνπ αλαδεηεί ζπλεθηηθά εζληθά ζχκβνια ζηε ινγνηερλία θαη ζηε «ιατθή» 

ηέρλε πξνβάιινληαο ην «ειιελνιαηξηθό ηδαληθό» (Καιεξάληε, 2016, ζει.34). Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπ Η. Μεηαμά ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Π. Σζαιδάξε (1933) κε ππνπξγφ ηνλ 

Θ. Σνπξθνβαζίιε, ζα ζεκάλεη ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ 

ζπληεξεηηθνπνίεζεο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ζα μεθηλήζεη ε ζηαδηαθή απνδφκεζε ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1929. Σν θχξην ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ε 

«ζηξνθή ζηηο αληηιήςεηο πεξί εζληθήο παηδείαο θαη θαιιηέξγεηαο ηνπ εζληθνύ 

θξνλεκαηηζκνύ» (Καιεξάληε, 2016, ζει. 69).  

Σν πλεχκα ηεο αιιαγήο πνπ πξεζβεχεη ν Η. Μεηαμάο, αιιά θαη ε γεληθφηεξε 

ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ απέλαληη ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, 

θαλεξψλεηαη πξσηίζησο ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξαθάησ 

απφζπαζκα απφ ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Κ. Γεσξγαθφπνπινπ «επί ηε 

επθαηξία ηεο ελάξμεσο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο» (17 Οθησβξίνπ 1936), ηνπ πξψηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο κεηά ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Γεκαξά 

(2009, ζει. 184) θαη Φξαγθνπδάθε (2004, ζει. 133):  
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«Ζ θαηά ηελ ηειεπηαίαλ εηθνζαεηίαλ θξαηήζαζα θαηάζηαζηο κνηξαίσο επεξέαζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζηλ. Άλζξσπνη αλίθαλνη λα πεξηιάβνπλ εηο ηελ κηθξάλ ςπρήλ ησλ ηελ 

απέξαληνλ θαη ηεξάλ έλλνηαλ ηεο Παηξίδνο […] επηρείξεζαλ ηελ δηάζεηζηλ απηώλ 

ηνύησλ ησλ βάζξσλ, εμ ώλ αλέθαζελ εζηεξίρζε δηα λα κεγαινπξγήζε ην Διιεληθόλ 

Έζλνο. Πξνζεπάζεζαλ λα ππνλνκεύζνπλ ηελ ζξεζθείαλ, ηελ παηξίδα θαη ηελ 

νηθνγέλεηα. […] Από εκέξαο εηο εκέξαλ ην θύκα ηεο αγξακκαηνζύλεο εύμαλε, ηα 

θξνύζκαηα αλεζηθόηεηαο επνιιαπιαζηάδνλην, αη ζπλεηδήζεηο ησλ δηδαζθάισλ 

δηεθζείξνλην θαη ην ζρνιείνλ ερξεζηκνπνηείην νπρί ζπαλίσο σο κέζνλ ηεο 

πξνπαξαζθεπήο ηεο θνκκνπληζηηθήο επηβνιήο.»  

Με ηελ επηβνιή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ (1936), ν Η. Μεηαμάο κεηέβαιε 

πιήξσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ είρε δηακνξθσζεί απφ ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 

1929. Ζ αξρή έγηλε κε ηνλ Α.Ν. 770/1937, ν νπνίνο, αλ θαη έθεξε ηνλ ηίηιν «Πεξί 

ησλ ζρνιείσλ ηεο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο», άιιαμε ξηδηθά ην ηνπίν θαη ζηελ 

ηνηρεηψδε εθπαίδεπζε θαζψο ε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πεξηνξηδφηαλ ζην 

ηεηξαεηέο Γεκνηηθφ ζρνιείν. Σαπηφρξνλα, ζεζπίζηεθαλ ην νθηαεηέο Γπκλάζην θαη 

Πξαθηηθφ Λχθεην, ην πεληαεηέο Αζηηθφ ζρνιείν (λένο ηχπνο ζρνιείνπ πνπ 

απεπζπλφηαλ ζηνπο απνηπρφληεο ησλ εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ γηα ην Γπκλάζην, νη 

ζπνπδαζηέο ηνπ νπνίνπ κπνξνχζαλ, κέζσ εμεηάζεσλ, λα θνηηήζνπλ ζην Γπκλάζην) 

θαη ην πεληαεηέο θαηψηεξν Γπκλάζην (Καιεξάληε, 2016 · Δπαγγειφπνπινο, 1984). Ζ 

είζνδνο ζε φιεο ηηο παξαπάλσ δνκέο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο απαηηνχζε ηε 

ζπκκεηνρή ζε εηζηηήξηεο εμεηάζεηο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

παηδηψλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ απφ ην δηθαίσκα ζηε κφξθσζε (Μπνπδάθεο, 

2006). Σν εμαεηέο Γεκνηηθφ δηαηεξήζεθε κφλν γηα ηνπο καζεηέο πνπ επηζπκνχζαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κεηά ην Γεκνηηθφ. Με ηνλ Α.Ν. 1800/1939 «Πεξί 

Αζηηθψλ ρνιείσλ ακθνηέξσλ ησλ θχισλ», ην Αζηηθφ ζρνιείν κεηαηξέπεηαη ζε 

ηξηεηέο, ακηγψο επαγγεικαηηθφ, ζρνιείν γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Γεκνηηθνχ, ελψ νη 

ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηέο ηνπ απψιεζαλ ην δηθαίσκα ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην 

Γπκλάζην (Καιεξάληε, 2006). 

Πέξαλ ησλ εμσηεξηθψλ αιιαγψλ, κε ηνλ Α.Ν. 770/1937 επαλεκθαλίζηεθε ζηελ 

ειιεληθή Παηδεία ην παιηφ, ζπληεξεηηθφ πλεχκα. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο, 

απαξαίηεηεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ Σξίηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ, ηδενινγηθν-

πνιηηηθέο αλάγθεο, ε εθπαίδεπζε ζηξάθεθε πξνο ηελ αξρατθή θνπιηνχξα θαη ηνλ 

θιαζηθηζκφ. ηε ζηνρνζεζία ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο πξνθξίλνληαη (θαηά ζεηξά) ε 



30 
 

εζληθή, ζξεζθεπηηθή θαη εζηθή αγσγή ησλ καζεηψλ, αθνινπζεί ε επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε θαη ηειεπηαία έξρεηαη ε παξνρή ρξήζηκσλ γηα ηελ θνηλσληθή δσή γλψζεσλ 

(Ράπηεο, 1997). 

Αιιαγέο παξαηεξνχληαη θαη ζηνλ δηνηθεηηθφ ηνκέα θαζψο, κε ηνλ Α.Ν. 767/1937 

«Πεξί Γηνηθήζεσο ηεο Δθπαηδεχζεσο», ε δηνίθεζε θαη επνπηεία ηεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο αλαηέζεθε ζε ηέζζεξα επάιιεια ζπκβνχιηα: 

- ηα Πεξηθεξεηαθά Δπνπηηθά πκβνχιηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΠΔΜΔ), ζηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ ν νηθείνο Δπηζεσξεηήο, έλαο Γπκλαζηάξρεο θαη έλαο 

αλψηεξνο αμησκαηηθφο. 

- ην Αλψηεξν Δπνπηηθφ πκβνχιην Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΜΔ), ην νπνίν 

ζπγθξνηήζεθε απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Γηδαζθαιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη 

δπν Γεληθνχο Δπηζεσξεηέο. 

- ην Κεληξηθφ Δπνπηηθφ πκβνχιην Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΚΔΜΔ) θαη, ηέινο: 

- ην Αλψηαην πκβνχιην Δθπαίδεπζεο. 

Αληίζηνηρεο αιιαγέο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ ηνηρεηψδε Δθπαίδεπζε 

(Δπαγγειφπνπινο, 1984).  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν εθπαηδεπηηθφο ξφινο πνπ αλαιακβάλεη ε Δζληθή 

Οξγάλσζε Νενιαίαο (ΔΟΝ), ε νπνία ζηαδηαθά κεηαηξέπεηαη, απφ ρψξν ηδενινγηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο θαη ζηξαηησηηθήο πξνπαίδεπζεο ησλ λέσλ, ζε επίζεκν 

εθπαηδεπηηθφ θνξέα. Μάιηζηα, απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1938, νπφηε θαη ν Η. Μεηαμάο 

αλαιακβάλεη ν ίδηνο Τπνπξγφο Παηδείαο, ε ΔΟΝ εμειίζζεηαη ζε έλα ηδηφηππν 

«ζπκπιεξσκαηηθό ζρνιείν» (Καιεξάληε, 2016, ζει. 247). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη θάζε Σεηάξηε, πνπ είρε ζεζκνζεηεζεί σο εκέξα δηαπαηδαγψγεζεο ησλ 

καζεηψλ κειψλ ηεο ΔΟΝ, ηα ζρνιεία ππνιεηηνπξγνχζαλ θαη ε χιε ησλ καζεκάησλ 

θαιππηφηαλ ηηο ππφινηπεο εκέξεο, ελψ ην επίζεκν πεξηνδηθφ ηεο Οξγάλσζεο 

«Νενιαία» εληάρζεθε ζην επίζεκν ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ζπλδπάζηεθε κε ηελ χιε 

φισλ ησλ καζεκάησλ (Ράπηεο, 1997 · Καιεξάληε, 2016).  

ηνπο θφιπνπο ηεο ΔΟΝ ιεηηνπξγνχζαλ ζρνιέο εηδηθνηήησλ νη νπνίεο απφθηεζαλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε πεξηνρέο κε κεγάια πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνχ, θαζψο 

ζπληζηνχζαλ ηελ κνλαδηθή επηινγή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ, αιιά θαη απηψλ πνπ εγθαηέιεηπαλ ην Γεκνηηθφ ζε θαηψηεξεο ηάμεηο. ηηο 
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ζρνιέο απηέο, σο θαηαιιειφηεξνη εθπαηδεπηέο ζα ζεσξεζνχλ νη δάζθαινη θαη νη 

θαζεγεηέο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Όζνη απφ απηνχο νινθιήξσζαλ επηηπρψο ην 

πξφγξακκα ηεο ζρνιήο εθπαηδεπηψλ ηεο Δζληθήο Νενιαίαο, δηακφξθσζαλ κηα 

ηδηφκνξθε ειίη δηαλννπκέλσλ εληφο ηεο Οξγάλσζεο, έραηξαλ ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη απνιάκβαλαλ πξνλνκηαθή ππεξεζηαθή κεηαρείξηζε 

(Καιεξάληε, 2016).  

1.4 Ο Δπηζεσξεηήο θαη ην (πεξηθεξεηαθό) Δπνπηηθό πκβνύιην Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο σο κεραληζκνί δηνίθεζεο, επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

Έρνληαο πεξηγξάςεη ηνπο θπξηφηεξνπο ζηαζκνχο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα ζηαζνχκε ζηνλ εηδηθφηεξν ξφιν 

πνπ δηαδξακάηηζαλ απηήλ ηελ πεξίνδν δπν εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί πνπ, ηνπιάρηζηνλ ζε 

ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθφηεξνπο κεραληζκνχο 

επνπηείαο θαη δηνίθεζεο. Απηνί ήηαλ ν Δπηζεσξεηήο θαη ην (Πεξηθεξεηαθφ) Δπνπηηθφ 

πκβνχιην Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

1.4.1  Ο ζεζκόο ηνπ Δπηζεσξεηή 

Ο ζεζκφο ηνπ Δπηζεσξεηή ιεηηνχξγεζε αλειιηπψο απφ ην 1830 έσο ην 1982. Χο εθ 

ηνχηνπ, απνηειεί ηνλ καθξνβηφηεξν ζεζκφ φζνλ αθνξά ζηελ επνπηεία θαη δηνίθεζε 

ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Ο πξψηνο Δπηζεσξεηήο, πνπ παξάιιεια αζθνχζε θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνχινπ, ήηαλ ν Η. Κνθθψλεο. Γηνξίζηεθε κε ην 

Γηάηαγκα 1372/5 Οθησβξίνπ 1830 θαη αλάκεζα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ήηαλ ε 

επηζεψξεζε ησλ ζρνιείσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αιιεινδηδαθηηθήο κεζφδνπ θαη ε ηηκσξία ησλ δαζθάισλ πνπ δελ πεηζαξρνχζαλ 

(Καξαθαηζάλε, 2012 · Γξφιιηνο, Ληάκπαο & Σδήθαο, 2002). Χο ζεζκφο φκσο, 

εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1834 ζην λφκν πεξί Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, κε 

αξκνδηφηεηα ηελ εηήζηα επηζεψξεζε φισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο ηφηε επηθξαηείαο θαη ηνλ 

πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ δαζθάισλ.  

Ζ ελζσκάησζε λέσλ εδαθψλ ζην ειιεληθφ θξάηνο θαη ε αλάγθε δηνηθεηηθήο 

απνθέληξσζεο είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηνηθεηηθψλ πεξηθεξεηψλ, ελψ ε 

ζπλαθφινπζε αχμεζε ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ νδήγεζε ζηελ δηνηθεηηθή απνθέληξσζε 

θαη ηνπ ρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Με ην Ν. ΒΣΜΘ΄/1895, ζηελ έδξα θαζεκηάο εθ ησλ 
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πεξηθεξεηψλ δηνξίζηεθε έλαο Ννκαξρηαθφο Δπηζεσξεηήο. Έξγν ηνπ ήηαλ ε 

επηζεψξεζε ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο αλά εμάκελν, ε άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ 

ζηνπο δαζθάινπο, ε επίιπζε ησλ θηηξηαθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ θαη ε 

ζχγθιεζε ζπλεδξηάζεσλ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δαζθάισλ, γηα ζπδήηεζε δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ (Καξαθαηζάλε, 2012 · Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994). Ο ίδηνο 

λφκνο πξνέβιεπε ηνλ δηνξηζκφ, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο, Ννκαξρηαθψλ 

Δπηζεσξεηψλ β΄ ηάμεο σο άκεζσλ βνεζψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Δπηζεσξεηψλ 

(Ηνξδαλίδεο, 2004).  

Ο ζεζκφο ηνπ Δπηζεσξεηή γηα ηε Μέζε Δθπαίδεπζε, πνπ έθηνηε έθεξε ηνλ ηίηιν ηνπ 

Γεληθνχ Δπηζεσξεηή, ζεζκνζεηείηαη ην 1905 κε ην Ν. ΓΕΑ΄, ν νπνίνο πξνέβιεπε ηελ 

ζχζηαζε ηξηψλ ζέζεσλ Γεληθψλ Δπηζεσξεηψλ: δπν θηινιφγσλ θαη κηαο θπζηθν-

καζεκαηηθψλ (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994). Με ην Ν. ΓΧΚΖ΄/1911 νη 

Δπηζεσξεηέο γίλνληαη κφληκνη, ελψ κε ην Ν. 240/1914 ε ρψξα δηαηξείηαη ζε 

εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο: 66 πεξηθέξεηεο γηα ηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε κε 

επηθεθαιήο ηνλ νηθείν Δπηζεσξεηή θαη 12 γεληθέο επηζεσξήζεηο γηα ηε Μέζε 

Δθπαίδεπζε κε επηθεθαιήο ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή ν νπνίνο επφπηεπε θαη ηα Γξαθεία 

ησλ Δπηζεσξεηψλ ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Καξαθαηζάλε, 2012 · Αλδξένπ & 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994). Ο Ν. 4653/1930 απμάλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο 

ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη, θαη΄ επέθηαζε, ηνλ αξηζκφ ησλ Γεληθψλ Δπηζεσξεηψλ 

ζε 16 (άξζξν 25), ν Α.Ν. 767/1937 κεηψλεη ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο ζε 12 (άξζξν 

21) θαη ν Α.Ν 2180/1940 ηνπο απμάλεη ζε 16 (άξζξν 33). 

Ζ θάζεηε ηεξάξρεζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αλέθαζελ πξνζέδηδε 

ζηνλ Δπηζεσξεηή κεγάιε δχλακε. Όληαο νπζηαζηηθά ν αληηπξφζσπνο ηνπ θξάηνπο 

ζηελ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, πξνΐζηαλην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πεξηθέξεηάο ηνπ, έδηλε ιχζεηο ζε δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα, ελψ παξάιιεια επφπηεπε 

θαη αμηνινγνχζε φρη κφλν ην δηδαθηηθφ έξγν, αιιά θαη ηελ αγσγή ησλ πθηζηάκελψλ 

ηνπ. Τπφ ηελ «απεηιή» ησλ πεξίθεκσλ «εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο», νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ είραλ άιιε επηινγή απφ ηε ζπκκφξθσζε ζηηο επηηαγέο ηνπ νηθείνπ Δπηζεσξεηή. 

Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν ην γεγνλφο φηη φιεο πνιηηηθέο εγεζίεο θξφληηδαλ λα 

ζηειερψζνπλ ηηο ζέζεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ κε άηνκα πνπ δηέζεηαλ, εθηφο απφ ηα 

επηζηεκνληθά πξνζφληα, ηα επηζπκεηά θξνλεκαηηθά ερέγγπα πξνθεηκέλνπ, φρη κφλν 

λα εθαξκφζνπλ ηελ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, αιιά θαη λα δηακνξθψζνπλ ηνλ 
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ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο 

(Καξαθαηζάλε, 2012 · Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994).  

Ζ ηαπηφρξνλε δηνηθεηηθή, επνπηηθή θαη παηδαγσγηθή απνζηνιή ηνπ Δπηζεσξεηή, αλ 

θαη ελίζρπε ην θχξνο ηνπ πξνζψπνπ πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν, δπζρέξαηλε ζεκαληηθά ην 

έξγν ηνπ, θαζψο ην εχξνο ησλ ζεκάησλ πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ ήηαλ ηεξάζηην 

(Ηνξδαλίδεο, 2004 · Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994). Απνηέιεζκα ήηαλ ε 

ζηαδηαθή παξακέιεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ – επηζηεκνληθνχ ξφινπ ηνπ πξνο φθεινο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ – επνπηηθνχ έξγνπ (Ηνξδαλίδεο, 2004) γεγνλφο πνπ, αθελφο 

δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ε θξαηηθή 

εμνπζία ρξεζηκνπνίεζε ηελ εθπαίδεπζε σο βαζηθφ ηδενινγηθφ κεραληζκφ 

αλαπαξαγσγήο ηεο αλεξρφκελεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο (Althousser, 1999) θαη, 

αθεηέξνπ δηθαηνινγεί ηνλ αξλεηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην ζεζκφ 

(Ηνξδαλίδεο, 2004). 

1.4.2 Ο ζεζκόο ησλ πεξηθεξεηαθώλ Δπνπηηθώλ πκβνπιίσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

Ζ απμαλφκελε αλάγθε γηα απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο σο απφξξνηα ηεο αχμεζεο 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο αχμεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζέζκηζε πεξηθεξεηαθψλ Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ. 

Σα πξψηα πεξηθεξεηαθά Δπνπηηθά πκβνχιηα δεκηνπξγήζεθαλ κε ην Ν. 

ΒΣΜΘ΄/1895 «Πεξί ηεο ζηνηρεηψδνπο ή δεκνηηθήο εθπαηδεχζεσο» θαη αθνξνχζαλ 

κφλν ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε (Λέθαο, 1942). ηε Μέζε Δθπαίδεπζε, 

πεξηθεξεηαθά Δπνπηηθά πκβνχιηα ζπγθξνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά κε ην Ν. 

4653/1930 «Πεξί Γηνηθήζεσο ηεο Δθπαηδεχζεσο» (Μπνπδάθεο, 1997).  

ηελ εηζεγεηηθή έθζεζή ηνπ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζρεδίνπ, ν Τπνπξγφο 

Παηδείαο Γ. Παπαλδξένπ ζα επηθαιεζηεί ηελ αλάγθε «αθ΄ελόο κελ ηεο ηαρείαο 

δηεθπεξαηώζεσο ππνζέζεσλ, σο ε ρνξήγεζε αδεηώλ, ε κεηάζεζηο από ηνπ ελόο εηο 

έηαηξνλ ζρνιείνλ θείκελνλ εληόο ηεο απηήο πεξησξηζκέλεο πεξηθεξείαο, ε ηαρεία 

απόδνζηο δηθαηνζύλεο επί πεηζαξρηθήο θύζεσο ππνζέζεσλ, αθ΄εηέξνπ δε ε ειάθξπλζηο 

ηνπ Κεληξηθνύ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ από ηνπ όγθνπ ηεο εξγαζίαο ν επεζώξεπζελ ε 

ζπλερήο αύμεζηο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ» (φπ. αλαθ. ζην 

Μπνπδάθεο, 1997, ζει. 203). ηελ ίδηα έθζεζε, ν Τπνπξγφο ζα αλαθεξζεί ζηε 

δπζθνιία λα βξεζνχλ – ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία – θαηάιιεια πξφζσπα πξνθεηκέλνπ 

λα ζηειερσζνχλ ηα πκβνχιηα θαη, ζέινληαο λα απνθχγεη ηελ εκπινθή ηφζν ηνπ 
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ιατθνχ παξάγνληα φζν θαη αηξεηψλ κειψλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, 

πξνθξίλεη ηε ιχζε ηνπ αληηπξνζψπνπ απφ ηνλ δηθαζηηθφ θιάδν. Έηζη, ην άξζξν 25 

ηνπ Ν. 4653/1930 νξίδεη σο πξφεδξν ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ Γεληθφ 

Δπηζεσξεηή ησλ ζρνιείσλ ηεο θάζε πεξηθέξεηαο θαη σο κέιε, ηνλ Πξφεδξν ησλ 

Δθεηψλ (ή ηνλ Πξφεδξν ησλ Πξσηνδηθψλ ζηηο πφιεηο πνπ δελ ιεηηνπξγεί Δθεηείν) 

θαη έλαλ Γηεπζπληή Γπκλαζίνπ ή Πξαθηηθνχ Λπθείνπ ηεο έδξαο ηεο Δπηζεψξεζεο. 

Γηα ηηο ππνζέζεηο ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο, ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ 

πξνζηίζεηαη, σο εηζεγεηήο, ν Τγεηνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο ηεο πεξηθέξεηαο. 

Σν πκβνχιην ζπλεδξίαδε ηαθηηθά κηα θνξά ην κήλα ζην γξαθείν ηνπ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή θαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ππάγνληαλ φινη νη ιεηηνπξγνί ηεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο ηεο εθάζηνηε πεξηθέξεηαο πιελ ησλ δηδαζθφλησλ θαη Γηεπζπληψλ ησλ 

Γηδαζθαιείσλ, ησλ Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ. Έξγν ηνπ ήηαλ ε γλσκνδφηεζε πεξί ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ ε 

δηαίξεζε ησλ ηάμεσλ, ε ρνξήγεζε θαλνληθψλ θαη αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θαη νη 

απνθάζεηο πεξί ησλ κεηαζέζεσλ θαη ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ή ηεο απφιπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ ηεξνχζε, δηα ηνπ Δπηζεσξεηή, κεηξψν θαη «βηβιίν 

πνηφηεηνο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ.     

Ο Ν. 4653/1930 «Πεξί Γηνηθήζεσο ηεο Δθπαηδεχζεσο» παξέκεηλε ελ ηζρεί έσο ην 

1937 νπφηε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ νκφηηηιν – κεηαμηθφ – Αλαγθαζηηθφ Νφκν 

ππ‟ αξηζ. 767/1937. Παξά ην γεγνλφο φηη ν Η. Μεηαμάο έζεζε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

απνδφκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο «κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1929», ζηα ζέκαηα ηεο 

απνθεληξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο δελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο αιιαγέο. Σα 

Δπνπηηθά πκβνχιηα, αλ θαη κεησκέλα ζε αξηζκφ, δηαηήξεζαλ ζην αθέξαην ηηο 

δηθαηνδνζίεο ηνπο. Απηφ πνπ αιιάδεη θαη, νπζηαζηηθά, θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο είλαη ε ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

δπν Γεληθνχο Δπηζεσξεηέο (εθ ησλ νπνίσλ Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ νξίδεηαη ν 

αξραηφηεξνο ζηελ ππεξεζία) θαη απφ έλαλ αλψηεξν Αμησκαηηθφ ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ. ηηο πεξηνρέο πνπ δελ εδξεχεη ζηξαηησηηθή κνλάδα, ηε ζέζε ηνπ 

Αμησκαηηθνχ θαηαιακβάλεη ν Πξφεδξνο ησλ Δθεηψλ ή ν Πξφεδξνο ησλ Πξσηνδηθψλ 

(ζηηο πφιεηο πνπ δελ ιεηηνπξγεί Δθεηείν). Όπσο θαη ν πξνεγνχκελνο λφκνο, ν Α.Ν. 

767/1937 πξνβιέπεη γηα ηηο ππνζέζεηο ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Δπηζεσξεηή ρνιηάηξνπ ηεο πεξηθέξεηαο. Ο Α.Ν. 767/1937 ζα ηξνπνπνηεζεί κε 

ην Α.Ν. 1748/1939 «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ησλ λφκσλ 767/1937 θαη 
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1296/1938», νη εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο ζα απμεζνχλ θαη ζην εμήο ηα Δπνπηηθά 

πκβνχιηα ζα απνηεινχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, 

έλαλ αλψηεξν Αμησκαηηθφ, έλαλ Δθέηε (ή  ηνλ Πξφεδξν ησλ Πξσηνδηθψλ) θαη έλαλ 

Γηεπζπληή ζρνιείνπ ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

χκθσλα κε ην γξάκκα ησλ Ν. 4653/1930 θαη Α.Ν. 767/1930, ην έξγν ηνπ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ είρε δηεθπεξαησηηθφ ραξαθηήξα ηφζν φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, φζν θαη ζηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν απηνχ. Σν πλεχκα, 

φκσο, ησλ λφκσλ, φπσο δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηνλ ιφγν θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ, είλαη απηφ πνπ νπζηαζηηθά δηακνξθψλεη ην επηζπκεηφ/ηδεαηφ πξνθίι ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο επνρήο. Γηακνξθψλεη, ή ηνπιάρηζηνλ, επηζπκεί λα δηακνξθψζεη, ην 

«φξγαλν» εθείλν πνπ ζα επεμεξγαζηεί θαη ζα δηαρχζεη ηελ θπξίαξρε ηδενινγία θαζψο, 

φπσο παξαηεξεί ν Apple (1993), ν ζεζκφο δελ είλαη πάληα αξθεηφο.  

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, επηιέγεηαη ε ρξήζε κάιινλ απηαξρηθνχ ιφγνπ, ελψ δελ 

ιείπνπλ νη παξαηλέζεηο θαη νη παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο γίλνληαη ζε πνιχ απζηεξφ 

ηφλν. Δλ γέλεη, ην επηζπκεηφ πξφηππν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληαλαθιάηαη εκκέζσο, 

θαζψο ζην ζθεπηηθφ ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίσλ αλαδεηθλχνληαη, σο επί ην 

πιείζηνλ, ζηνηρεία ηεο εηθφλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ απνηεινχλ παξαδείγκαηα πξνο 

απνθπγήλ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί σο πεγή έξεπλαο ε 

παξνχζα κειέηε: 

«Τν Σπκβνύιηνλ […] απνθαζίδεη: απνιύεη νξηζηηθώο ηνλ δεπηεξνβ. ζενιόγνλ 

θαζεγεηήλ ηνπ εκηγ/ζίνπ Καξπηαίλεο Η.Β. δη’ απείζεηαλ θαη αλεπιάβεηαλ πξνο ηαο 

πξντζηάκελαο αξράο, δη΄ επίκνλνλ αλεπάξθεηαλ, δη΄ απώιεηαλ ηνπ θύξνπο ηνπ θαη ελ 

γέλεη δηα δηαγσγή αζπκβίβαζηνλ πξνο ην έξγνλ ηνπ δαζθάινπ» (Πξάμε 17
ε
 /31 

Γεθεκβξίνπ 1931)    

«[…] ν θ. Πξόεδξνο ησλ Πξσηνδηθώλ (λφκηκν ηαθηηθφ κέινο ηνπ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ) θάκλεη απζηεξάο παξαηεξήζεηο εηο ηνλ θ. Γ. δηα ηνλ ηξόπνλ, κε ηνλ 

επερείξεζε λα απνινγεζή εηο ηελ γξαπηήλ ηνπ απνινγία θαη δηα ηελ όιε ηνπ ελ απηή 

θξαζενινγία, ήηηο είλαη αλάξκνζηνο δηα πάληα κελ δεκόζηνλ ππάιιεινλ 

απνινγνύκελνλ ελώπηνλ πξντζηακέλεο ηνπ αξρήο κάιηζηα δε εθπαηδεπηηθόλ ιεηηνπξγόλ, 

από ηνλ νπνίνλ δελ πξέπεη λα ιείπεη πνηέ ε επιάβεηα θαη ε κεηξηνθξνζύλε θαη ε 
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ζεκλόηεο […]. Καη ελ ηέιεη ζπληζηά εηο απηόλ λα είλαη ηνπ ινηπνύ πξνζεθηηθώηεξνο» 

(Πξάμε 1
ε
 /23 Ηαλνπαξίνπ 1932)  

«[…] παξέβιεςε (ελλνεί: ν εθπαηδεπηηθφο) ηειείσο ηνπο λελνκηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο 

ηεο αηνκηθήο εθδειώζεσο θαη ηνλ θαλόλα ηεο θνηλσληθήο εππξέπεηαο θαη εδηαθόξεζε 

ηειείσο πξνο ην εζηθνθνηλσληθόλ ιεηηνύξγεκα ηνπ νπνίνπ επαγγέιιεηαη θαη ην νπνίνλ 

ηνπ ππαγνξεύεη λα θηλήηαη, λα δξά θαη λα εθθξάδεηαη θαηά εζηθνθνηλσληθόλ ηξόπνλ 

άκεκπηνλ ρξεζηκεύνληα σο πξόηππνλ θαη δηα ηελ θνηλσλίαλ, αιιά πξνπαληόο δηα ηνπο 

καζεηάο […]» (Πξάμε 3
ε
 / 28 Μαξηίνπ 1938). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

Δηζαγσγή 

Σν παξφλ θεθάιαην, δηαξζξσκέλν ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο, είλαη αθηεξσκέλν ζηελ 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο βηβιηνγξαθίαο. Ζ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ζηνρεχεη ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 

πξσηνηππίαο ηεο έξεπλάο καο, θαζψο θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο. 

ηελ πξψηε ελφηεηα (2.1) αλαιχνληαη ε ινγηθή θαη ηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο ησλ 

εκπεηξηθψλ εξεπλψλ θαη ζηε δεχηεξε ελφηεηα (2.2) αλαιχνληαη νη επηιεγκέλεο 

έξεπλεο. Αθνινπζεί ε ζχλζεζε ησλ επξεκάησλ ηνπο (ελφηεηα 2.3), ελψ ην θεθάιαην 

θιείλεη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία θαηαιήμακε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο επηζθφπεζεο, φπνπ θαη ζα θαηαδεηρζεί ην θελφ πνπ θαιείηαη λα 

θαιχςεη ε παξνχζα εξγαζία (ελφηεηα 2.4).  

2.1 Αλαδήηεζε εκπεηξηθώλ εξεπλώλ: ινγηθή θαη θξηηήξηα 

Ζ παξνχζα κειέηε επηρεηξεί, κε θφλην ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη 

αληηκεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ 1930 – 1941 ζην ρψξν ηεο δεπηεξνβάζκηαο (κέζεο) 

εθπαίδεπζεο, λα ζέζεη ζην πξνζθήλην ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη λα αλαδείμεη 

ηφζν ηα ίδηα, φζν θαη ηα επηζπκεηά/ηδεαηά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ, φπσο 

δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ην ιφγν ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

κέζα απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ελφο πεξηθεξεηαθνχ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη ε 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο επί ηνπ ζέκαηνο βηβιηνγξαθίαο. Γηα ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ εξεπλψλ επηιέρζεθαλ ειιεληθά θαη μελφγισζζα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

θαη δεκνζηεπκέλεο κειέηεο απφ ην ρψξν ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, ην (ειιεληθφ) 

Δζληθφ Αξρείν Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ θαζψο θαη Φεθηαθά Απνζεηήξηα εξγαζηψλ 

δηαθφξσλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ έξεπλα επεθηάζεθε 

θαη ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ηελ Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο.     

Σα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηε ζπλάθεηα ησλ εξεπλψλ 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, ηελ εξεπλεηηθή πεγή (πξαθηηθά αληίζηνηρνπ 

ζπκβνπιίνπ), ηελ κειεηνχκελε ρξνληθή πεξίνδν (1930 – 1941), ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο (κέζε ή δεπηεξνβάζκηα), ηνπο θνξείο δηνίθεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο 
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ηεο εθπαίδεπζεο (Δπνπηηθφ πκβνχιην, Δπηζεσξεηήο) θαη ηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή (Διιάδα). Ζ επηζθφπεζε επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ πνπ πιεξνχλ ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα έρεη σο ζηφρν, αθελφο λα επηζεκάλεη ηα ζεκεία εθείλα πνπ απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν έξεπλαο θαη λα παξνπζηάζεη ηα ζρεηηθά επξήκαηα θαη, αθεηέξνπ, λα 

θαηαδείμεη ην εξεπλεηηθφ θελφ ην νπνίν ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα θαιχςεη. 

Δπνκέλσο, αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε αλαδήηεζε εξγαζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ζπλδπαζηηθά 

νξηζκέλα, αλ φρη φια, απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε κειέηε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζπληειέζηεθαλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

λενειιεληθνχ θξάηνπο έσο ηηο εκέξεο καο, ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ, 

ζρεδφλ θαηά θαλφλα, αθνινχζεζαλ θαη ησλ θπξίαξρσλ ηδενινγηψλ πνπ δηακφξθσζαλ 

ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπγθπξίεο νη νπνίεο, άιινηε επλφεζαλ θαη 

άιινηε εκπφδηζαλ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαθφξσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ αιιά θαη 

αληηκεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε: Καιεξάληε, 2016 · Φσηεηλφο, 2004 · Ννχηζνο, 1999 · Ράπηεο, 1997 · 

Υαξαιάκπνπο, 1990). Απφ ηελ άιιε, ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία δίλεη έκθαζε 

θπξίσο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: Bashkin, 2006 · Whitehead&Peppard, 2006 · 

Purs, 2004 · Simon, 1974), θαζψο θαη ζηηο έκθπιεο ηαπηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο επνρήο, ζπλήζσο ππφ ηελ επίδξαζε ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε: Whitehead, 2004 · Perrillo, 2004). 

Ζ ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελφο ηφπνπ ζην πιαίζην ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ησλ κεραληζκψλ 

δηακφξθσζεο απηνχ κέζα απφ ηε κειέηε πξσηνγελνχο πιηθνχ (πξαθηηθά 

ζπλεδξηάζεσλ επνπηηθψλ ζπκβνπιίσλ, αξρεία θαη εθζέζεηο Δπηζεσξεηψλ, αηνκηθνί 

ππεξεζηαθνί θάθεινη εθπαηδεπηηθψλ, πξνζσπηθέο καξηπξίεο) είλαη κηα πεξηνρή 

έξεπλαο ζρεηηθά θαηλνχξηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, αραξηνγξάθεηε. Απηφ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη φηη ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ 

επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, ν νπνίνο βαζκηαία κεηψλεηαη θαζψο αλαηξέρνπκε ζε 

παιαηφηεξεο επνρέο θαη ηδηαίηεξα ζε απηέο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 
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2.2 Παξνπζίαζε εκπεηξηθώλ εξεπλώλ 

 

Απνηέιεζκα ηεο εθηελνχο επηζθφπεζεο πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο ήηαλ ν 

εληνπηζκφο ησλ εξεπλψλ πνπ αθνινπζνχλ. Δθ ησλ πξνηέξσλ ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί 

φηη θακία απφ απηέο δελ πιεξνί ζην ζχλνιφ ηνπο ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο, 

ελψ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ φισλ είλαη φηη θαιχπηνπλ δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1940. Απηφ απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή θαζψο, ηφζν ην 

εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ην θνηλσληθν-πνιηηηθφ ζθεληθφ, φρη κφλν ηεο Διιάδαο αιιά θαη 

νιφθιεξεο ηεο πθειίνπ, άιιαμε δξακαηηθά κε ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

θαη ηελ έλαξμε ηεο ςπρξνπνιεκηθήο επνρήο. Θεσξψληαο φηη ε ρξνλνινγηθή 

παξνπζίαζε ηεο επηιερζείζαο βηβιηνγξαθίαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηζθφπεζεο, επηιέμακε λα παξνπζηάζνπκε ηηο έξεπλεο κε βάζε ηε κεγαιχηεξε 

ζπλάθεηα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο.  

Ο Ρέκνο (2017), κέζα απφ ηε κειέηε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Εαγνξίνπ θαηά ηα έηε 1918 – 

1927, επηρεηξεί ηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, ηαμηλφκεζε, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

εηζεγήζεσλ ηνπ Δπηζεσξεηή θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

αθνξνχλ ζρνιεία θαη εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ 

θαηαλφεζε ηεο εηθφλαο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο φπσο απηή δηακνξθψζεθε 

κέζα απφ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξάζεηο φισλ ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ (Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην, Δπνπηηθφ πκβνχιην, Δπηζεσξεηήο, ηνπηθή 

θνηλσλία). Πην ζπγθεθξηκέλα, εξεπλά ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ ην 

ραξαθηήξα ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ, ηε ζπκθσλία ησλ θαηά λφκν 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Δπηζεσξεηή θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ 

ησλ πξαθηηθψλ, ηνπο ζηφρνπο πνπ εμππεξεηνχζε ε επηβνιή πεηζαξρηθήο ηηκσξίαο ή 

απφιπζεο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία απνθαζίδνληαλ νη ππεξεζηαθέο αιιαγέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Αθνινπζψληαο ηελ ηζηνξηθή εξκελεπηηθή θαη ρξεζηκνπνηψληαο πνηνηηθέο θαη 

πνζνηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ν εξεπλεηήο ηαμηλνκεί ηα δεδνκέλα ζε 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πξνθεηκέλνπ λα απνηππψζεη ηφζν ην πξνθαλέο φζν θαη ην 

ππνδεινχκελν πεξηερφκελν θαη λα εξκελεχζεη ηα γεγνλφηα ζε ζρέζε κε ην 

γεληθφηεξν ηδενινγηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο επνρήο. Ζ έξεπλα 

θαηαιήγεη ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 
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- Οη θαηά ην λφκν αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα ηνπ Δπηζεσξεηή θαη ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ επηθπξψλνληαη κέζα απφ ηα δεδνκέλα ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ: Ο Δπηζεσξεηήο εηζεγείηαη επί ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ επνπηεία ησλ δαζθάισλ θαη ησλ λεπηαγσγψλ ηεο πεξηνρήο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ην πκβνχιην ζπκθσλεί νκφθσλα – κε εμαίξεζε κφλν 

δπν πεξηπηψζεηο – κε ηηο παξαπάλσ εηζεγήζεηο/πξνηάζεηο. 

- Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχπιεπξε θαζψο, πέξαλ ηεο 

επηζηεκνληθήο ζπγθξφηεζεο, ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ηεο 

παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, αμηνινγνχληαη κε ηελ ίδηα βαξχηεηα ε 

νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα αιιά θαη ε «ρξεζηφηεηα» ηνπ 

ραξαθηήξα (αμηνπξέπεηα, επζπλεηδεζία, ήζνο). ην ζεηηθφ πξνθίι ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπκβάιιεη ε απζηεξή ηήξεζε ησλ ηχπσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο, 

ελψ θαηαγξάθνληαη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο ζηα αλάξκνζηα παξαπηψκαηα θαη 

ζηε βίαηε ζπκπεξηθνξά. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη εκθαλήο ε πξφζεζε ηνπ 

Δπηζεσξεηή λα αλαδείμεη έλαλ ηδαληθφ ηχπν δαζθάινπ ν νπνίνο θαη ζα 

κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. 

- Οη ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

κεηαζέζεηο απηψλ εληφο ηεο Πεξηθεξείαο απνθαζίδνληαη κε γλψκνλα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο (πγεία, γήξαο), νηθνγελεηαθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο (δπζκελείο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη θαζεισκέλνη κηζζνί), θαζψο θαη 

γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία απέλαληη ζε νξηζκέλνπο δαζθάινπο, σο απφξξνηα ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ή ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ απνιχζεσλ νθείινληαη ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο δηδαζθαιηθήο 

ζέζεο αιιά θαη ηεο άξλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ππεξεηήζνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία. 

Ο Γηαλλφπνπινο (2009), ππφ ην πξίζκα ησλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

δηακφξθσζαλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ Δπηζεσξεηηζκνχ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ηελ 

πεξίνδν – θπξίσο – ηνπ Μεζνπνιέκνπ, δηεξεπλά ηελ πνξεία ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 

επνπηηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο θάησ απφ ηηο επηηαγέο κηαο νξηζκέλεο, 

θάζε θνξά, εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Χο πεγή έξεπλαο ρξεζηκνπνηεί ην πξνζσπηθφ 

αξρείν ηνπ Δπηζεσξεηή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Β. Παπαγεσξγίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζεζκηθά θείκελα ηεο επνρήο, πιηθφ απφ ην ζπγγξαθηθφ έξγν άιισλ Δπηζεσξεηψλ θαη 
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δηαλννχκελσλ, αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αξζξνγξαθία ζηνλ ηνπηθφ θαη εζληθφ Σχπν 

ηεο επνρήο.  

Ο εξεπλεηήο αλαδεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δπηζεσξεηψλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηεο πεξηφδνπ 1914 – 1949, ηα πεξηζψξηα απηνλφκεζήο ηνπο θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πνιηηηθέο αιιαγέο ηεο 

κειεηψκελεο πεξηφδνπ επεξεάδνπλ ηα πεξηζψξηα απηνλνκίαο ηνπ Δπηζεσξεηή. Μέζα 

απφ ηελ ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε 

έξεπλα θαηαιήγεη ζηα εμήο απνηειέζκαηα: 

- Σα φξηα ηεο επηζεσξεηηθήο δξάζεο ζπγθξνηνχληαη απφ ην εθάζηνηε ζεζκηθφ 

πιαίζην, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο άξρνπζεο θνηλσληθν-πνιηηηθέο δπλάκεηο 

θάζε πεξηφδνπ. 

- Σν πιαίζην απηφ απνηειεί θξαηηθή επηινγή θαη εθθξάδεη ηηο πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε δηνηθεηηθή – επνπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ άζθεζε ηεο επηζεψξεζεο φθεηιε λα πηνζεηεί ηηο ηδενινγηθέο 

παξαδνρέο θάζε επνρήο θαη λα ζπκβάιιεη ζηε κεηαηξνπή ησλ ζεζκηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζε πιαίζηα δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν. 

- Σα πεξηζψξηα ζρεηηθήο απηνλνκίαο ησλ Δπηζεσξεηψλ ζπλδένληαη κε ηηο 

εθάζηνηε θνηλσληθν-πνιηηηθέο ζπγθπξίεο θαη εθθξάδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηηο ζπγθπξίεο απηέο θαη ηνλ θξαηηθφ έιεγρν ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ έξεπλα ηεο Κνδίδε (2016) ζηνρεχεη ζηελ απνηχπσζε ηνπ πξνθίι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάζηεθαλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη ηα λεπηαγσγεία ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Φιψξηλαο θαηά ηελ πεξίνδν 1914 – 1939 κέζα απφ ηε 

κειέηε 90 αηνκηθψλ θαθέισλ εθπαηδεπηηθψλ (48 δάζθαινη/δαζθάιεο θαη 42 

λεπηαγσγνί) πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ηίηινπο ζπνπδψλ, έγγξαθα 

ππεξεζηαθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο, αιιεινγξαθία κε ηηο πξντζηάκελεο αξρέο 

(θιήζεηο ζε απνινγία, απνινγίεο, αηηήζεηο κεηαζέζεσλ θαη απνζπάζεσλ), αηνκηθέο 

εθζέζεηο Δπηζεσξεηψλ θαη δηάθνξα άιια έγγξαθα, αλαγθαία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Πέξαλ ηεο ζθηαγξάθεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ, πξνζσπηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάζηεθαλ ζηα Γεκνηηθά ρνιεία θαη 

Νεπηαγσγεία ηνπ λνκνχ Φιψξηλαο θαηά ηελ κειεηψκελε πεξίνδν, ε εξεπλήηξηα 

αλαδεηά ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Κξάηνπο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ , αιιά θαη ην ηδεαηφ, απφ ηελ νπηηθή 
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ηνπ Κξάηνπο, πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο απηφ δηαγξάθεηαη κέζα απφ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ε 

έξεπλα θαηαιήγεη ζην βαζηθφ ζπκπέξαζκα φηη ζπνπδαίν ξφιν ζηε ζεηηθή αμηνιφγεζε 

θαη ππεξεζηαθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παίδνπλ, εμίζνπ κε ηνλ επαγγεικαηηθφ, ν 

ηδησηηθφο ηνπο βίνο, ε ελδνζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή εζληθή δξάζε θαη ην ήζνο ηνπο. 

Καηαγξάθνληαη κάιηζηα πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε εζληθνθξνζχλε θαη ην «εζληθφ 

έξγν» ππεξθεξάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή κεηξηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Παξάιιεια, 

αλαδεηθλχεηαη ε βαξχηεηα πνπ δίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ ζηελ αληίιεςε 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ην πξφζσπν θάζε εθπαηδεπηηθνχ. 

Ζ εξγαζία ηνπ De Gabriel (2018) αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ παξαπησκάησλ πνπ 

ππέπεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο απηφλνκεο ηζπαληθήο 

επαξρίαο ηεο Γαιηθίαο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1859 – 1910 θαη ζηηο θπξψζεηο πνπ 

ηνπο επηβιήζεθαλ απφ ηνπο θξαηηθνχο δηνηθεηηθνχο/επνπηηθνχο/ειεγθηηθνχο θνξείο 

ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Ζ κειεηψκελε πεξίνδνο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο, αλ θαη 

παξαβηάδεη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, αληηζηνηρίδεηαη κε απηήλ 

πνηνηηθά. ηνλ ηζρπξηζκφ απηφλ ζπλεγνξνχλ, ηφζν ε νκνηφηεηα ηεο ζχλζεζεο ησλ 

πκβνπιίσλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε θαη επνπηεία ηεο ηνπηθήο 

εθπαίδεπζεο, φζν θαη ησλ πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη ζηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, ε πεξηγξαθή ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο κηθξνθνηλσλίεο ησλ 

επαξρηαθψλ πεξηνρψλ ηεο Γαιηθίαο αληηζηνηρνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ κε ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε ρψξα καο ηελ πεξίνδν 1930 – 1940. Άιισζηε, ε ηδηαηηέξσο 

θησρή θαη ζπληεξεηηθή γαιηθηαλή επαξρία ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, πξνζνκνηάδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ζηελ αληίζηνηρε ειιεληθή ηνπ Μεζνπνιέκνπ.  

Ο De Gabriel εμεηάδεη 345 ππνζέζεηο πνπ δηεξεπλήζεθαλ απφ ην πκβνχιην ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Santiago de Compostela πνπ έθεξε, καδί κε ηνπο θξαηηθνχο 

Δπηζεσξεηέο Δθπαίδεπζεο, ην θχξην βάξνο ηεο δηνίθεζεο θαη επνπηείαο ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ επαξρία ηεο Γαιηθίαο. Απνηεινχκελν απφ ηνλ πξχηαλε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ηνπο θνζκήηνξεο ησλ ζρνιψλ, δηεπζπληέο ζρνιείσλ αλψηεξεο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο αιιά θαη δηεπζπληέο Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, ην πκβνχιην 

είρε σο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 
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ηνηρεηψδνπο Δθπαίδεπζεο θαη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν απηνχ. Δθηφο απφ ηνλ, 

δηνξηζκέλν απφ ην ηζπαληθφ Κξάηνο, Δπηζεσξεηή, ν νπνίνο είρε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ 

πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ ηειεπηαίσλ κπνξνχζαλ λα θηλήζνπλ νη ηνπηθνί άξρνληεο, νη 

ελνξηαθνί ηεξείο θαη ν ηνπηθφο Σχπνο, νη νπνίνη ζπρλά θαηήγγειιαλ αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ δαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο.  

Χο βαζηθφηεξε αηηία άζθεζεο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαηαγξάθεηαη ε εγθαηάιεηςε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαζψο, ιφγσ ησλ πεληρξψλ ακνηβψλ, νη (άξξελεο) δάζθαινη 

αλαγθάδνληαλ λα αζρνιεζνχλ κε αιιά, πην επηθεξδή, επαγγέικαηα. Απφ ηελ άιιε, νη 

δαζθάιεο, ζπρλά αλαγθάδνληαλ λα εγθαηαιείςνπλ ην επάγγεικά ηνπο ιφγσ ηεο 

δπζθνιίαο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο ηδηαίηεξα ζθιεξέο ζπλζήθεο ηεο ππαίζξνπ, φπνπ 

θαη βξίζθνληαλ ε πιεηνλφηεηα ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. Δμίζνπ ζπρλέο ήηαλ νη 

θαηεγνξίεο εζηθνχ πεξηερνκέλνπ (ζχλαςε ζρέζεσλ εθηφο γάκνπ κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ ή κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηψλ, γέλλεζε λφζσλ ηέθλσλ, 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε καζεηξηψλ θ.ά.) ζηηο νπνίεο δηλφηαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή, 

θαζψο έζηγαλ ην ξφιν πνπ θαινχληαλ λα παίμεη ην ζρνιείν ζηελ εζηθή 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ. Όζνλ αθνξά ζηηο πξνβιεπφκελεο πνηλέο, ζπρλφηεξεο 

ήηαλ απηέο ηεο επίπιεμεο, ησλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ θαη ησλ ππνρξεσηηθψλ 

κεηαζέζεσλ, θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε ηνπηθή θνηλσλία δελ κπνξνχζε 

λα αθνκνηψζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ο Γηαλλφπνπινο (2005) δηεξεπλά ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε δηνίθεζε θαη ε 

επνπηεία ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο θπξίαξρεο αληίιεςεο θαη πξαθηηθήο 

γηα ην ειιεληθφ ζρνιείν θαη, ηαπηφρξνλα, επηρεηξεί λα δηαθξίλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

επνπηείαο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη κεηαμχ επνπηείαο θαη θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ έξεπλα ρξεζηκνπνηεί πξσηνγελέο (λνκνζεηήκαηα, νδεγίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνο ηνπο Δπηζεσξεηέο, εθζέζεηο Δπηζεσξεηψλ, πξαθηηθά 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ) θαη δεπηεξνγελέο (ζπγγξαθηθφ έξγν 

Δπηζεσξεηψλ, κειέηεο εξεπλεηψλ ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο, αξζξνγξαθία ζηνλ 

εζληθφ θαη ηνπηθφ Σχπν) πιηθφ, ην νπνίν αλαιχεηαη πνηνηηθά ζε δπν θαηεγνξίεο: ηε 

«κνξθή» ηεο επνπηείαο (θνξείο θαη αξκνδηφηεηεο απηψλ) θαη ην «πεξηερφκελν» απηήο 

(ηξφπνη πινπνίεζήο ηεο). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

επηζεσξεηηθφο έιεγρνο ζηελ Διιάδα αζθήζεθε ζπζηεκαηηθά κε φξνπο πνπ 

αθνινπζνχζαλ ηηο κεηαβνιέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζρεηίδνληαλ κε 
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γεληθφηεξεο κεηαβνιέο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπξφθεηην γηα 

κηα πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

ζπλδεφηαλ κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ έρνληαο σο μερσξηζηή αλαθνξά 

ην έξγν θαη ην βίν θάζε εθπαηδεπηηθνχ. ε απηφ ην πιαίζην, θαηαιήγεη ν 

Γηαλλφπνπινο, ε ρξήζε ελλνηψλ φπσο «έζλνο» θαη «θνηλφ θαιφ» λνκηκνπνηνχλ ηελ 

άζθεζε επηζεσξεηηθνχ ειέγρνπ, απνθξχπηνληαο ηηο αληηθάζεηο κηαο – δηαρξνληθά – 

ηαμηθά ζπγθξνηεκέλεο θνηλσλίαο. 

Σέινο, ν Παπαζαλαζίνπ (1993), ρξεζηκνπνηεί ην έξγν ηνπ Έιιελα πεδνγξάθνπ . 

Μπξηβήιε πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ην πξφζσπν ηνπ δαζθάινπ θαη ηεο δαζθάιαο 

ηεο Διιάδαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ ππφ ην πξίζκα ηνπ αζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ πνπ 

πξέζβεπε ε ινγνηερληθή «Γεληά ηνπ ΄30». Ο Παπαζαλαζίνπ αλαιχεη κε ηε κέζνδν 

ηνπ γελεηηθνχ δνκηζκνχ ηνπ Λνπζηέλ Γθφιληκαλ ηξία εκβιεκαηηθά έξγα ηνπ 

Μπξηβήιε («Ζ δαζθάια κε ηα ρξπζά κάηηα», «Ζ πξσηνηάμηδε» θαη «Ζ Παλαγηά ε 

Γνξγφλα») εξεπλψληαο ηε θπζηνγλσκία ηνπ κεζνπνιεκηθνχ δαζθάινπ ζην έξγν ηνπ 

Μπξηβήιε θαη αλαδεηψληαο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ ινγνηερληθψλ δνκψλ ηεο 

κπζηζηνξηνγξαθίαο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηεο πεξηφδνπ απηήο. Ζ 

αλάιπζε ηνπ εξεπλεηή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δάζθαινη, έρνληαο 

εζσηεξηθεχζεη πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν δεκφζην ιεηηνπξγφ «ηα 

θειεύζκαηα ηνπ Έζλνπο» (ζει. 272), βξέζεθαλ κπξνζηά ζε έλα ηεξάζηην ηδενινγηθφ 

θελφ κεηα ηελ νδπλεξή θαηάιεμε ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο». Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ λα 

νδεγεζνχλ ζηελ παξαίηεζε θαη ηελ κνηξνιαηξία, λα παξακείλνπλ ακέηνρνη κπξνζηά 

ζηηο λέεο θνηλσληθν-ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο, λα εμαξηψληαη απφ θέληξα θαη κεραληζκνχο 

εμνπζίαο θαη, ζηαδηαθά, λα απνθφπηνληαη απφ ην ππφινηπν εξγαηηθφ θίλεκα, ελψ νη 

φπνηεο πξνζπάζεηεο θνηλσληθήο ππέξβαζεο εθθξάδνληαη ζε αηνκηθφ θαη, ζπλήζσο, 

απνιηηηθφ επίπεδν θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαιήγνπλ ζε απνηπρία. 

2.3 ύλζεζε εκπεηξηθώλ εξεπλώλ 

 

πλζέηνληαο ηηο έξεπλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ δελ κπνξνχκε παξά 

λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20
νπ

 

αηψλα θαη ηδηαηηέξσο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ απνηεινχλ ηδηάδνπζα 

πεξίπησζε δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ αλαγθάδνληαη 

λα ππεξεηήζνπλ καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο θαη ζε εμαηξεηηθά αληίμνεο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο κε ειάρηζηεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. Πέξαλ απηνχ θαη 
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πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπλ ηελ φπνηα εξγαζηαθή ηνπο ζηαζεξφηεηα, νθείινπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο επηηαγέο κηαο δηηηήο αμηνιφγεζεο: Απηήο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ επίζεκε πνιηηεία θαη έρεη σο θχξηνπο εθθξαζηέο ηνλ Δπηζεσξεηή θαη ην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην, αιιά θαη απηήο πνπ, άηππα, δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία ζηελ νπνία δηάγνπλ θαη ε νπνία ηνπο αμηνινγεί φρη κφλν σο εθπαηδεπηηθνχο, 

αιιά θαη σο επηθαλείο – θχζεη θαη ζέζεη – πνιίηεο.  

Αμηνινγνχκελνο απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο (Δπηζεσξεηήο, Δπνπηηθφ πκβνχιην) ν 

εθπαηδεπηηθφο φθεηιε λα επηδεηθλχεη, εθηφο ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, ηεο 

δηδαθηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο νξγαλσηηθήο – δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ, 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αμηνπξέπεηα, ε επζπλεηδεζία, ε εζηθφηεηα, ε εζληθνθξνζχλε, 

ε ηππνιαηξία θαη, ελ γέλεη, ν άκεκπηνο ηδησηηθφο θαη δεκφζηνο βίνο. Οπνηαδήπνηε 

παξέθθιηζε απφ ηηο λφξκεο απηέο ειεγρφηαλ πεηζαξρηθά άιινηε κε κηα, απιή αιιά 

βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ζηελ αλέιημή ηνπ, επίπιεμε, άιινηε κε απφζπαζε ή κεηάζεζε 

ζε δπζκελέζηεξε πεξηνρή θαη άιινηε, ζε ηδηάδνπζεο πεξηπηψζεηο, κε απφιπζε. Δίλαη 

κάιηζηα ζαθέο φηη, ηφζν ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο, φζν θαη ε επηκνλή 

ζηνλ έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ πηπρψλ ηεο ελδνζρνιηθήο θαη εμσζρνιηθήο δξάζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δηακνξθσλφηαλ αλάινγα κε ηηο ηδενινγηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνζέδηδε ε εθάζηνηε άξρνπζα ηάμε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεο 

πνιηηηθή. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ηα θηιειεχζεξα θαζεζηψηα έδηλαλ 

κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ απζηεξή ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο, ηελ επζπλεηδεζία θαη ηνλ 

αθέξαην δεκφζην βίν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ πην ζπληεξεηηθά θαη απηαξρηθά 

θαζεζηψηα έδηλαλ ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ εζληθνθξνζχλε θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο 

πξνζήθνπζαο εζηθήο.  

Αμηνινγνχκελνο απφ ηνπηθνχο παξάγνληεο (αζηπλνκία, δεκνηηθέο αξρέο, εθθιεζία, 

επηθαλείο δεκφηεο, γνλείο θαη θεδεκφλεο), ν εθπαηδεπηηθφο φθεηιε λα ελαξκνλίδεηαη 

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ήζε ηεο κηθξνθνηλσλίαο ζηελ νπνία δνχζε θαη εξγαδφηαλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηνπηθή θνηλσλία ππήξμε θνξέαο αλεπίζεκεο αμηνιφγεζεο, δελ 

ήηαλ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο δπζκελψλ απνζπάζεσλ ή κεηαζέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ 

ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία δηάθνξεο 

απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Γελ ήηαλ, επίζεο, ιίγεο νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

ν Δπηζεσξεηήο αλαδεηνχζε πιεξνθνξίεο θαη ειάκβαλε ζνβαξά ππφςε ηε γλψκε ησλ 

ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ εηζεγεηηθψλ ηνπ εθζέζεσλ ζην Δπνπηηθφ 

πκβνχιην. 
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2.4 πκπεξάζκαηα 

 

Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ, γίλεηαη ζαθέο φηη ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

επηηέιεζε ην βαζηθφ ηεο ζθνπφ: Απφ ηε κηα, ζπληέζεθαλ ηφζν ηα ίδηα, φζν θαη ηα 

ηδεαηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ αληηθεηκεληθά έθεξαλ νη εθπαηδεπηηθνί σο εξγαδφκελνη ππφ 

εμαηξεηηθά δπζκελείο – νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά – ζπλζήθεο (ηδηαίηεξα φζνη 

ππεξεηνχζαλ ζηελ επαξρία), έρνληαο παξάιιεια ηελ ππνρξέσζε ηεο πξνζαξκνγήο 

ζηηο ηδενινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηηαγέο ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο ζπγθπξίαο. 

Απφ ηελ άιιε, ε πξνεγεζείζα επηζθφπεζε θαηέζηεζε εκθαλή ηα εξεπλεηηθά θελά 

πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ε παξνχζα εξγαζία. Όπσο επηζεκάλζεθε ζηελ αξρή ηνπ 

θεθαιαίνπ, ε αμηνπνίεζε πξσηνγελνχο αξρεηαθνχ πιηθνχ γηα ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ 

πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξέηεζαλ πξηλ ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, αλ θαη 

παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, δελ έρεη κειεηεζεί επαξθψο, ελψ νη ειάρηζηεο 

έξεπλεο πνπ εθπνλήζεθαλ κειεηνχλ ην ζέκα κνλνπιεχξσο.  

Πξάγκαηη, ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ ηεο επηζθφπεζεο αθνξνχλ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Σν γεγνλφο απηφ θξίλεηαη σο ινγηθφ, θαζψο ε ηνηρεηψδεο Δθπαίδεπζε 

κνλνπψιεζε ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο απφ ηηο απαξρέο ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ 

ειιεληθνχ Κξάηνπο θαη γηα πνιιέο αθφκα δεθαεηίεο. Χο εθ ηνχηνπ, ην ππάξρνλ 

αξρεηαθφ πιηθφ κε αλαθνξά ζηελ Πξσηνβάζκηα ππεξθεξάδεη θαηά πνιχ ζε φγθν ην 

αληίζηνηρν πιηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Καζφηη φκσο ε 

ηειεπηαία έθεξε (θαη ζπλερίδεη λα θέξεη) δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζην 

επίπεδν ησλ ζθνπψλ πνπ επηηειεί, φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηελ ππεξεηνχλ (απφθνηηνη αλσηάησλ ζρνιψλ, πεξηζζφηεξν 

επηζηεκνληθά θαη ιηγφηεξν παηδαγσγηθά θαηαξηηζκέλνη
3
), ε κειέηε ηνπ πξνθίι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ απνηειεί θαη ην θπξίσο ζέκα 

ηεο έξεπλάο καο, ελδερνκέλσο λα εκπεξηέρεη αξθεηά ζηνηρεία πξσηνηππίαο.  

Μηα δεχηεξε επηζήκαλζε έρεη λα θάλεη κε ην ζπλδπαζκφ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη 

ηελ επηινγή ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ. Ζ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαηέδεημε 

απφιπην θελφ ζηελ κειέηε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο θαη κάιηζηα απφ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο (1930), ην νπνίν θαη 

                                                             
3
Δμαξρφπνπινο (1907) 



47 
 

εληάζζεηαη ζηελ πεξίνδν απηή. Μηα κφλν έξεπλα ρξεζηκνπνηεί αληίζηνηρν πιηθφ 

(Ρέκνο, 2017), ελψ κφλν ηξεηο απφ ηηο έξεπλεο (Κνδίδε, 2016 · Γηαλλφπνπινο, 2009 · 

Παπαζαλαζίνπ, 1993) έρνπλ ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

Δπνκέλσο, ην γεγνλφο φηη ε παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηεί θαηλνθαλείο εξεπλεηηθέο 

πεγέο κε ζθνπφ λα ζθηαγξαθήζεη, γηα πξψηε θνξά, ηφζν ηα ίδηα φζν θαη ηα ηδεαηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ κέζα απφ ην ιφγν ηεο δηνίθεζεο, 

εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ πξσηνηππία ηεο. 

ηφρνο είλαη, θαιχπηνληαο ηα πξναλαθεξζέληα εξεπλεηηθά θελά, ε εξγαζία καο λα 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ηφζν ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ζχλζεζεο ηεο ηζηνξηθήο εηθφλαο ηνπ 

Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ, φζν θαη ζην ξφιν πνπ έπαημαλ νη εθάζηνηε θνξείο δηνίθεζεο, 

επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο απηήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Δηζαγσγή 

  

ην θεθάιαην απηφ θαζνξίδεηαη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο θαη ηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα απηήο. ηε ζπλέρεηα ηεθκεξηψλεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα δηεμαρζεί ε 

έξεπλα. Σν θεθάιαην ηειεηψλεη κε ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ απνηίκεζεο ηεο 

εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. 

3.1 θνπόο ηεο εξγαζίαο – Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Ζ κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμήρζεζαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, αλαδεηθλχνπλ ην 

βαζηθφ εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε 

αλάδεημε ηνπ επαγγεικαηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη ηδησηηθνχ πξνθίι πνπ ε εθάζηνηε 

Γηνίθεζε επηζπκνχζε λα έρνπλ νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

(Μέζεο) Δθπαίδεπζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ην νπνίν θαη απνηειεί 

αληαλάθιαζε ηεο επηζπκεηήο εηθφλαο πνπ είρε δηακνξθψζεη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ε 

επίζεκε Πνιηηεία αιιά θαη γεληθφηεξα ε ειιεληθή θνηλσλία ηεο ηζηνξηθήο απηήο 

πεξηφδνπ (31 Οθησβξίνπ 1930 – 29 Μαξηίνπ 1941). Σν παξαπάλσ εξεπλεηηθφ 

αληηθείκελν εζηηάδεηαη ζηελ αλάιπζε, θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηεο δξάζεο ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Θ΄ θαη Η΄ Δθπαηδεπηηθήο 

Πεξηθέξεηαο, ην νπνίν, ππφ ηελ ex officio θαη de facto πξνεδξία ηνπ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή, αζθνχζε ηνλ απφιπην έιεγρν ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα κηαο 

πεξηθέξεηαο πνπ, γεσγξαθηθά ηνπιάρηζηνλ, θάιππηε ηε κηζή Πεινπφλλεζν. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο επηιέμακε λα κειεηήζνπκε ηηο πεηζαξρηθέο 

ππνζέζεηο πνπ απαζρφιεζαλ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ 1930 – 1941, δίλνληαο έκθαζε ηφζν ζηηο ειεγρφκελεο σο απνθιίλνπζεο 

πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ζηνλ ηξφπν αιιά θαη ην ζθεπηηθφ άζθεζεο 

ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πκβνπιίνπ. 

Πξνο επίξξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο δηαηππψζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 
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1
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηεο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζε επαγγεικαηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν) ειέγρνληαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην σο 

απνθιίλνπζεο θαη άξα πσο δηακνξθψλεηαη ε επηζπκεηή, ππφ ηελ νπηηθή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο, θπζηνγλσκία ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ; 

2
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Με πνηνλ ηξφπν εηζάγνληαη νη δηάθνξεο ππνζέζεηο ζηελ 

θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ; 

3
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Με πνηα κέζα αζθείηαη ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αμηνινγνχληαη σο αμηφπνηλεο; 

4
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πψο ηεθκεξηψλνληαη νη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο;  

5
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηεο δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα  

κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηηθήο (Αβαζίιεπηεο θαη Βαζηιεπνκέλεο) πεξηφδνπ 1930 – 1936 

θαη ηεο πεξηφδνπ ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Η. Μεηαμά (1937 – 1941);  

3.2 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

3.2.1 Σν πιηθό ηεο έξεπλαο 

 

Σν πιηθφ ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ηα πξαθηηθά ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Θ΄ Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο (πεξίνδνο 1930 – 1937) πνπ 

πεξηειάκβαλε ην λνκφ Αξθαδίαο θαη ηηο επαξρίεο Λαθεδαίκνλνο, Δπηδαχξνπ –

Ληκεξάο, Αξγνιίδνο θαη Ναππιίαο. Με Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηνπ 1937 (Γηάηαγκα 

14/ΦΔΚ 306/η. Α΄/07-08-1937), νπφηε θαη πεξηήιζαλ ζηελ επνπηεία ηνπ ν λνκφο 

Μεζζελίαο (ζηνλ νπνίνλ πεξηιακβάλνληαλ πεξηνρέο ηεο επαξρίαο Οιπκπίαο ηνπ 

ζεκεξηλνχ λνκνχ Ζιείαο) θαη νη (ιαθσληθέο) επαξρίεο Οηηχινπ θαη Γπζείνπ (ε, έσο 

ηφηε, Η΄ Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα), ην πκβνχιην κεηνλνκάζηεθε ζε «Δπνπηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δ΄ Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθεξείαο Μέζεο Δθπαίδεπζεο». Ο φγθνο ηνπ 

πιηθνχ πνπ επεμεξγαζηήθακε πεξηιακβάλεη ζην αθέξαην ηνπο ηφκνπο ησλ πξαθηηθψλ 

φισλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηηο εμήο πεξηφδνπο:  
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 31 Οθησβξίνπ 1930 (ε ελαξθηήξηα ζπλεδξίαζε ηνπ λενζχζηαηνπ, ηφηε, 

«Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Μέζεο Δθπαηδεχζεσο ηεο Θ΄ Δθπαηδεπηηθήο 

Πεξηθεξείαο») – 30 Γεθεκβξίνπ 1932,  

 31 Ηαλνπαξίνπ 1934 – 21 Γεθεκβξίνπ 1935, 

 03 Γεθεκβξίνπ 1937 (πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «Δ΄ 

Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο») – 22 Μαΐνπ 1939, 

 19 Ηνπιίνπ 1939 (πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε 

ηνλ Α.Ν. 1748/1939 – πξνζηίζεηαη σο κέινο ν Πξφεδξνο ησλ Πξσηνδηθψλ 

Σξίπνιεο) – 29 Μαξηίνπ 1941 (ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ πξηλ 

ηε γεξκαληθή εηζβνιή ζηε Διιάδα θαη ηελ επαθφινπζε Καηνρή). 

ην ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ δπν επηζεκάλζεηο: Ζ πξψηε αθνξά ζην 

γεγνλφο φηη, παξά ηελ εθηεηακέλε θαη επηηφπνπ αλαδήηεζή καο ζηα αξρεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αξθαδίαο, εζηάζε αδχλαην λα επξεζνχλ νη ηφκνη ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ ιείπνπλ απφ ηελ έξεπλα απηή, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηππσζεί ε πιήξεο εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Ζ δεχηεξε επηζήκαλζε αθνξά 

ζην γεγνλφο φηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ αθνινπζεί 

ην εκεξνινγηαθφ θαη φρη ην ζρνιηθφ έηνο. Δπνκέλσο, ην πξαθηηθφ πνπ θέξεη θάζε 

θνξά ηνλ ηίηιν «Πξάμηο 1
ε
» αλαθέξεηαη, κε εμαίξεζε ηηο ηξεηο ελαξθηήξηεο 

ζπλεδξηάζεηο κε εκεξνκελίεο 31/10/1930, 03/12/1937 θαη 19/07/1939, ζηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζε εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο (κήλαο Ηαλνπάξηνο) θαη φρη ζηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζε εθάζηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (κήλαο επηέκβξηνο). Απηφ, πξαθηηθά, ζεκαίλεη 

φηη ε έθηαζε ηεο έξεπλάο καο θαιχπηεη πεξίπνπ ην 80% ησλ ζρνιηθψλ εηψλ ηεο 

πξψηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (1930 

– 1941). Χο εθ ηνχηνπ, ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία ζα θαηαιήμνπκε 

αληηθαηνπηξίδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο.  

3.2.2 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ ηεο 

έξεπλαο είλαη ε πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία 

θαηεγνξηνπνίεζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ (άξζξα ζηνλ 

εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ Σχπν, δηαθεκίζεηο, νκηιίεο, ζπλεληεχμεηο, κπζηζηνξήκαηα, 

πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ θ.ιπ.) θαη κεηαηξνπήο ηνπ ζε πνζνηηθά δεδνκέλα (Κπξηαδή, 

1999). Ο Franzosi (2008) ππνζηεξίδεη φηη ε πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 



51 
 

απνηειεί κηα επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θαζψο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηεκαηηθέο θαη αθξηβείο κεηξήζεηο, απζηεξνχο νξηζκνχο, 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη επαλαιεςηκφηεηα κε ζηφρν ηνλ ελδειερή έιεγρν ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ αλαδχζεθαλ απφ έλα επξχηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην. θνπφο ηεο 

κεζφδνπ είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε θαηακέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα θείκελν, ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία απηψλ 

θαη ε αλαθάιπςε ζπζρεηίζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ απαληψληαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ή ειέγρνληαη νη ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο (Κπξηαδή, 1999). 

Ζ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ νξηζκφ ηεο κνλάδα αλάιπζεο, 

θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή θαη δηαηχπσζε θαηεγνξηψλ αλάιπζεο. Ο Berelson (1952) 

ππνζηεξίδεη φηη, ηφζν ε επηινγή ηεο κνλάδαο αλάιπζεο, φζν θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ 

ζρεηηθψλ θαηεγνξηψλ εμαξηψληαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά θαη ηε 

θαληαζία ηνπ εξεπλεηή ζηελ έθζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ παξνχζα έξεπλα ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη σο κνλάδα αλάιπζεο ηελ θάζε πεξίπησζε πνπ ειέγρεηαη σο 

απνθιίλνπζα πξαθηηθή. Γειαδή, ηελ θάζε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο 

ειέγρεη σο απνθιίλνπζα είηε δηελεξγψληαο επηηφπην δηνηθεηηθφ έιεγρν, είηε θαιψληαο 

ηνλ εκπιεθφκελν εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο εκπιεθφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε απνινγία. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εθπαηδεπηηθνί, σο κνλάδα 

αλάιπζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν έιεγρνο θαζελφο εθπαηδεπηηθνχ μερσξηζηά. Όηαλ ην 

πκβνχιην αζρνιείηαη κε ηελ ίδηα πεξίπησζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπλεδξηάζεηο, 

απηή θαηακεηξάηαη σο κηα πεξίπησζε θαη αλαθέξεηαη αξηζκεηηθά ζε πφζεο 

ζπλεδξηάζεηο ζπδεηήζεθε. Οη θαηεγνξίεο αλάιπζεο πνπ πηνζεηνχληαη κε βάζε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη νη εμήο: 

α) Οη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ειέγρνληαη σο απνθιίλνπζεο. Ζ 

θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη, πέξαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο πξαθηηθέο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εηζήρζεζαλ απηέο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζαλ νη δηάθνξνη θνηλσληθν-

πνιηηηθνί παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηδεαηνχ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηελ 

πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. 

β) Ο πεηζαξρηθφο έιεγρνο πνπ αζθείηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ην Δπνπηηθφ 

πκβνχιην. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο πνηλέο πνπ επεβιήζεζαλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ θξίζεθαλ ππφινγνη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινχζεζαλ, αιιά 
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θαη ην ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ ην ζθεπηηθφ κε ην νπνίν επηβιήζεθαλ νη πνηλέο 

απηέο (ηεθκεξίσζε πνηλήο, ειαθξπληηθά ζηνηρεία, νκφθσλεο ή θαηά πιεηνςεθία 

απνθάζεηο). 

γ) Ζ ηζηνξηθν-πνιηηηθή πεξίνδνο δξάζεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ δξάζεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ κειεηά ε παξνχζα 

εξγαζία ην πνιηηεηαθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο κεηεβιήζε απφ αζηηθή Γεκνθξαηία 

– άιινηε Αβαζίιεπηε (1930 – 1935) θαη άιινηε Βαζηιεπνκέλε (1935 – 1936) – 

ζε Γηθηαηνξία (1936 – 1941). Ζ θαηεγνξία απηή ζα αλαδείμεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

πνπ έζεηε θαζέλα απφ ηα θπξίαξρα θαζεζηψηα ζηε δηακφξθσζε ηεο επηζπκεηήο 

εηθφλαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ηφρνο καο είλαη, θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, λα απνθεπρζεί 

νπνηαδήπνηε αλαθάιπςε «ιαλζάλνληνο πεξηερνκέλνπ» πνπ ελδερνκέλσο λα δηαθαλεί 

απφ ηα ζπγθείκελα. Αληηζέησο, ε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο ζα επηθεληξσζεί 

απνθιεηζηηθά ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν, ηα νπνία ζα 

θαηαλέκνληαη, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο, ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο (Κπξηαδή, 

1999). Ζ «αλάγλσζε πίζσ απφ ηηο γξακκέο», απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ 

λα εμαρζνχλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηα θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα θαη, ελ 

πξνθεηκέλσ, ην επηζπκεηφ – ππφ ηελ νπηηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο – πξνθίι 

ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζα δηεμαρζεί θαηά ην 

ζηάδην ηεο εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ (Holsti, 1969). 

3.3 Σν εξεπλεηηθό εξγαιείν 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ζπγθξνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ην ηδεαηφ 

πξνθίι ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

πεξηιακβάλεη είθνζη πέληε (25) κεηαβιεηέο νη νπνίεο ππνδηαηξνχληαη ζε ηξεηο κεγάιεο 

πεξηνρέο κεηαβιεηψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δηαηξνχληαη ζε κηθξφηεξεο ζχκθσλα κε ην 

παξαθάησ δηάγξακκα: 
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Ε
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Ε
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Ν
Η

Τ
ΙΚ

Ο
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Ρ
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Α
Λ

Ε
ΙΟ

 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

ΠΔΡΙΠΣΧΗ θαη 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

  

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΠΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΝΣΑΙ Χ 

ΑΠΟΚΛΙΝΟΤΔ 

ΣΡΟΠΟ ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΝΣΟ 

ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ 

ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΑ ΣΗΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΑ 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΚΣΟ 

ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΣΟ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΣΟ 

ΙΓΙΧΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΣΗΝ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΙΓΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ 

ΔΞΧΥΟΛΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

ΜΔΑ ΑΚΗΗ 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΔΙΓΟ ΠΟΙΝΗ 

 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

ΠΟΙΝΗ 

ΔΛΑΦΡΤΝΣΙΚΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

3.4 Οη κεηαβιεηέο ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ 

3.4.1 Σαπηόηεηα πεξίπησζεο θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθνύ 

 

Οη κεηαβιεηέο απηήο ηεο πεξηνρήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θσδηθνπνηήζνπλ ηελ 

θάζε πεξίπησζε ρξνλνινγηθά θαη λα πξνζθέξνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
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ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ειεγρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο είλαη: 

α) Ο αξηζκφο ηνπ πξαθηηθνχ 

β) Ζ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ πξαθηηθνχ 

γ) Ζ πεξίνδνο ζχληαμεο ηνπ πξαθηηθνχ, κε ηηκέο: 

 “1936 – 1936”, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαθεξφκελε ζην εμήο σο 

«δεκνθξαηηθή» πεξίνδν ηεο έξεπλαο, δειαδή ηελ «Σεηξαεηία» ηνπ Δι. 

Βεληδέινπ, ηελ θπβέξλεζε Π. Σζαιδάξε θαη ηελ πεξίνδν ηεο Παιηλφξζσζεο 

πξηλ ηε δηθηαηνξία ηνπ Η. Μεηαμά. 

 “1937 – 1941”, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Η. Μεηαμά 

κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ πξηλ ηε γεξκαληθή 

εηζβνιή ζηε Διιάδα θαη ηελ επαθφινπζε Καηνρή (29 Μαξηίνπ 1941). 

δ) Σν είδνο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηεί ν εθπαηδεπηηθφο, κε ηηκέο: 

 Γπκλάζην (αξξέλσλ/ζειέσλ θαη, φπνπ δελ αλαθέξνληαη ηα πξνεγνχκελα, 

κηθηφ) 

 Καηψηεξν Γπκλάζην (απφ ην 1937 θαη κεηά) 

 Ζκηγπκλάζην 

 Αζηηθφ ρνιείν 

 Λχθεην (Πξαθηηθφ) 

 Γηδαζθαιείν 

ε) Ζ πεξηνρή πνπ αλήθεη ην ζρνιείν (αλαθνξά ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα) 

ζη) Ο λνκφο πνπ αλήθεη ην ζρνιείν, κε ηηκέο: 

 Αξγνιίδα 

 Αξθαδία 

 Λαθσλία 

 Μεζζελία (κεηά ην 1937) 

δ) Σν φλνκα ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. «1
ν
 Γπκλάζην Σξίπνιεο») 

ε) Σν θχιν ηνπ ειεγρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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ζ) Ζ εηδηθφηεηα ηνπ ειεγρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ (φπνπ αλαθέξεηαη) 

η) Ο βαζκφο ηνπ ειεγρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ηηκέο: 

 Γηεπζπληήο – Τπνδηεπζπληήο 

 Α΄ βαζκνχ 

 Β΄ βαζκνχ 

 Γηδάζθαινο – Γηδαζθάιηζζα 

 Γελ αλαθέξεηαη 

Γηα ιφγνπο δενληνινγίαο δελ αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ ειεγρφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, βξίζθνληαη φκσο ζηε δηάζεζή καο. 

3.4.2 Πξαθηηθέο πνπ ειέγρνληαη σο απνθιίλνπζεο 

Ζ πεξηνρή απηή πεξηιακβάλεη ηηο πξαθηηθέο πνπ θξίζεθαλ απφ ην κέξνο ηεο 

Γηνίθεζεο σο απνθιίλνπζεο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα δηεμαρζεί πεξαηηέξσ έιεγρνο. 

Να ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξηνρή απηή θσδηθνπνηνχληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο δηελεξγήζεθε δηνηθεηηθφο έιεγρνο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ αθνινχζεζε θάπνην 

είδνο πνηλήο. Ζ πεξηνρή απηή δηαηξείηαη ζε ηξεηο κηθξφηεξεο πεξηνρέο: 

Α) Σξόπνο εηζαγσγήο ηεο ππόζεζεο: Με ηε κεηαβιεηή απηή θσδηθνπνηείηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ εηζήρζε θάζε ππφζεζε ζηνλ έιεγρν θαη ηελ θξίζε ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ ζπδεηείηαη θάζε 

ππφζεζε. Οη ηηκέο ηεο πξψηεο κεηαβιεηήο είλαη: 

 Γηεπζπληήο ζρνιείνπ 

 Καζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

 Σνπηθέο/Αζηπλνκηθέο Αξρέο 

 Πνιίηεο 

 Δπνπηηθφ πκβνχιην/Δπηζεσξεηήο («απηεπάγγειηα») 

 Τπνπξγείν/Αλσηέξα δηνηθεηηθή δνκή ηεο εθπαίδεπζεο  

 Σνπηθφο εκεξήζηνο ή πεξηνδηθφο Σχπνο 

Χο ππνελφηεηεο ηεο πεξηνρήο απηήο ρξεζηκνπνηήζακε ηηο κεηαβιεηέο: 

α) Φνξέο εηζαγσγήο, κε ηηκέο ην πιήζνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ αζρνιήζεθαλ κε θάζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. 



56 
 

β) Πεξηβάιινλ ειεγρφκελεο πξαθηηθήο, κε ηηκέο: 

 ρνιείν, γηα ηηο ειεγρφκελεο σο απνθιίλνπζεο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ έιαβαλ ρψξα εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Κνηλσλία/Ηδησηηθφο βίνο, γηα ηηο ειεγρφκελεο σο απνθιίλνπζεο πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ εμσζρνιηθφ βίν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Δληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, γηα ηηο ειεγρφκελεο σο απνθιίλνπζεο πξαθηηθέο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχζαλ ζπλδπαζηηθά ηφζν ηελ ελδνζρνιηθή, φζν 

θαη ηελ εμσζρνιηθή ηνπο δξάζε. 

Β) Πξαθηηθέο εληόο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο: Ζ πεξηνρή απηή πεξηιακβάλεη ηηο 

πξαθηηθέο πνπ ειέγρνληαη σο απνθιίλνπζεο θαη έιαβαλ ρψξα ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ. ηελ ελφηεηα απηή ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο κεηαβιεηέο: 

α) Γηνηθεηηθά παξαπηψκαηα, κε ηηκέο: 

 Οηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο/θαθή δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ ηνπ ζρνιείνπ  

  Γξαθεηνθξαηηθέο παξαιείςεηο (θαθή ζχληαμε πξαθηηθψλ ζρνιηθψλ 

ζπλεδξηάζεσλ, κε ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ιάζε ζηελ θαηαρψξεζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, κε ηήξεζε δειηίνπ απνπζηψλ, ιάζνο έθδνζε 

απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ) 

 Παξακέιεζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ 

β) Παξαπηψκαηα εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, κε ηηκέο: 

 Υεηξνδηθία/χβξεηο/απεηιέο θαηά καζεηψλ 

 Παξέθθιηζε απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

 Μεξνιεςία θαηά ηε βαζκνινγία/Διιηπήο αμηνιφγεζε καζεηψλ 

 Αλεπάξθεηα επηβνιήο ζηνπο καζεηέο 

 Γηαξξνή ζεκάησλ εμεηάζεσλ 

 Γηάρπζε εηεξφδνμσλ ηδενινγηψλ/ζξεζθεηψλ 

 Πιεκκειήο εθηέιεζε θαζήθνληνο/Φπγνπνλία 

γ) Παξαπηψκαηα ζπκπεξηθνξάο, κε ηηκέο 

 Αδηθαηνιφγεηε απνπζία 

 Άξλεζε εθηέιεζεο δηαηαγήο/Απείζεηα 
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 Με ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο εθδειψζεηο (εζληθέο ή ζξεζθεπηηθέο) 

 Τπέξβαζε ηεξαξρίαο 

 Γηελέμεηο κε γνλείο 

 Ύβξεηο/ζπθνθαληίεο/έξηδεο θαηά ηνπ δηεπζπληή ή άιισλ θαζεγεηψλ 

 Πξνζθφκηζε ςεπδψλ ππεξεζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Αξλεηηθή έθζεζε ζρνιείνπ 

 Απξεπήο ζηάζε ζε αλψηεξε δηνηθεηηθή Αξρή 

Β) Πξαθηηθέο εθηόο ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο: Ζ πεξηνρή απηή πεξηιακβάλνληαη 

πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνπο βίν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο (σο ηδηαίηεξε κεηαβιεηή) ηεο πνιηηηθήο ηνπο ηνπνζέηεζεο. Οη 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη παξαθάησ: 

α) Πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζην θνηλσληθφ πξνθίι, κε ηηκέο: 

 Οηθνλνκηθά ρξέε/Οηθνλνκηθέο δηαθνξέο 

 Γηελέμεηο κε πνιίηεο 

 Γηελέμεηο κε ηνπηθέο/αζηπλνκηθέο Αξρέο 

β) Πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζην ηδησηηθφ πξνθίι, κε ηηκέο: 

 Πάζε (π.ρ. ραξηνπαημία, κέζε) 

 Ζζηθή αθεξαηφηεηα (π.ρ. παξαθνινχζεζε ηδησηηθήο δσήο ζπλαδέξθσλ) 

γ) Ηδενινγία, κε ηηκέο: 

 Κνκκαηηθή ηαπηφηεηα/πκκεηνρή ζε θνηλσληθά θηλήκαηα 

 Κνκκνπληζηηθή δξάζε 

 Τπέξβαζε εμσζρνιηθήο εμνπζίαο (παξαηεξείηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο κεηαμηθήο 

Δζληθήο Οξγάλσζεο Νενιαίαο – ΔΟΝ) 

δ) Δμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηκέο: 

 Παξάδνζε ηδηαηηέξσλ καζεκάησλ 

 Παξάλνκε ηδησηηθή εξγαζία 

 Καηνρή άιιεο δεκφζηαο ζέζεο 
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3.4.3 Μέζα άζθεζεο πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ 

Ζ πεξηνρή απηή πεξηιακβάλεη σο μερσξηζηέο κεηαβιεηέο, εθηφο απφ ηα είδε ησλ 

πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη, ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πνηλψλ, ηελ αλαγλψξηζε 

ειαθξπληηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Αλαιπηηθά, νη 

κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη νη εμήο: 

α) Δίδνο πνηλήο, κε ηηκέο: 

 Δπίπιεμε 

 Απνθιεηζκφο απφ δηεθδίθεζε ζέζεο επζχλεο 

 Υξεκαηηθφ πξφζηηκν 

 Απφζπαζε/Μεηάζεζε εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο 

 Απφζπαζε/Μεηάζεζε εθηφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο 

 Πξφηαζε απφιπζεο 

 Πξνζσξηλή απφιπζε 

 χζηαζε  

 Απαιιαγή 

Οη πξψηεο επηά (7) πεξηπηψζεηο αθνξνχλ πνηλή πνπ έρνπλ δηαβαζκηζηεί θαηά 

αχμνπζα ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο. Αληίζεηα, νη δπν (2) ηειεπηαίεο («χζηαζε» θαη 

«Απαιιαγή») νπζηαζηηθά δελ απνηεινχλ πνηλή αλ θαη ζπρλά, ζε πεξηπηψζεηο 

ζπζηάζεσλ, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηεθκεξηψλεη ηελ απφθαζή ηνπ (ι.ρ. «Τν 

Δπνπηηθόλ Σπκβνύιηνλ απνθαζίδεη […] Αλαζέηεη εηο ηνλ θ. Γεληθόλ Δπηζεσξεηήλ […] 

λα ζπζηήζε εηο απηόλ λα θξαηή ηεο νξγήο ηνπ θαη λα κελ παξεθξέπεηαη – θαη ελ δηθαία 

αγαλαθηήζεη αθόκε επξηζθόκελνο – […] ώζηε λα κελ παξέρε ζηνηρεία δπζκελώλ δη΄ 

εαπηόλ θαη δηα ηελ ππεξεζίαλ παξεμεγήζεσλ» (Πξάμε 15
ε
 /04 – 11 – 1931)) 

β) Σεθκεξίσζε πνηλήο, κε κεηαβιεηέο: 

 Αλαθνξά ζηε λνκνζεζία 

 Δπαλάιεςε θαηεγνξεηεξίνπ 

 Δπίθιεζε ζηελ εζηθή αθεξαηφηεηα πνπ επηβάιιεηαη λα επηδεηθλχεη ν 

εθπαηδεπηηθφο (ι.ρ. «Τν Σπκβνύιηνλ […] απνθαζίδεη, απνιύεη (πξφθεηηαη γηα 

πξφηαζε απφιπζεο πξνο ην θεληξηθφ Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην) ηνλ δεπηεξνβ. 

ζενιόγνλ θαζεγεηήλ ηνπ εκηγ/ζίνπ Καξπηαίλεο Η.Β. δη΄ απείζεηαλ θαη 
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αλεπιάβεηαλ πξνο πξντζηάκελαο αξράο […] θαη ελ γέλεη δηα δηαγσγήλ 

αζπκβίβαζηνλ πξνο ζην έξγνλ ηνπ δηδαζθάινπ»  (Πξάμε 17
ε
 /03 – 12 – 1931) 

γ) Διαθξπληηθά ζηνηρεία, κε ηηκέο: 

 Διπίδα δηφξζσζεο ζην κέιινλ 

 Διιηπή ζηνηρεία 

 Απεηξία ιφγσ ηεο νιηγφρξνλεο ππεξεζίαο 

 Μεηακέιεηα θαηεγνξνχκελνπ 

 Καλέλα ειαθξπληηθφ 

δ) Σξφπνο ιήςεο απφθαζεο, κε ηηκέο: 

 Οκφθσλε 

 Καηά πιεηνςεθία 

ηελ πεξίπησζε ησλ «θαηά πιεηνςεθία» απνθάζεσλ (πνπ είλαη ειάρηζηεο) ζα γίλεη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ηφζν ζηηο δηαθσλίεο, φζν θαη ζηα πξφζσπα πνπ δηαθσλνχλ, αιιά  

θαη ζην ιφγν ηεο δηαθσλίαο ηνπο. 

3.5 Δγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

Σν παξφλ θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

απνηίκεζεο ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ο φξνο εγθπξφηεηα αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν κηα 

έξεπλα εμεηάδεη απηφ πνπ πξνηίζεηαη λα εμεηάζεη, ελψ ε αμηνπηζηία αλαθέξεηαη ζην 

θαηά πφζν ε έξεπλα απνδίδεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζε επαλαιακβαλφκελνπο 

ειέγρνπο (Bryman, 2012 · Brown & Dowling, 2005 · Krippendorff, 2004).  

Όζνλ αθνξά ζηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλάο καο, έλα δήηεκα πνπ αληηκεησπίζακε 

αθνξνχζε ζην γεγνλφο φηη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζα απφ επίζεκα 

θξαηηθά έγγξαθα (πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ πεξηθεξεηαθνχ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο). Ζ ρξήζε ελφο ηέηνηνπ πιηθνχ, ελδερνκέλσο λα κεηψλεη ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο ηα δεκφζηα έγγξαθα δε δεκηνπξγνχληαη κε ζηφρν 

ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο/εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο (Bryman, 2012, ζει. 543). 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, επηιέμακε λα πξνζεγγίζνπκε ην κειεηψκελν πιηθφ κε 

κηα νπηηθή πνπ πξνζνκνηάδεη ζε απηφ πνπ ν Foucault ζα απνθαινχζε «αξραηνινγία 

ησλ δεκνζίσλ θεηκέλσλ». Τπνζέηνληαο φηη ηα δεκφζηα θείκελα απνηεινχλ 
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αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ηα 

παξάγνπλ θαη φηη, ελ πνιινίο, αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ-πνιηηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθάζηνηε ηάμεο, δηαρεηξηζηήθακε ην πιηθφ φρη απιά σο «πεγέο 

πιεξνθνξηώλ», αιιά «σο ιεηηνπξγηθνύο παξάγνληεο κειέηεο ηεο θνηλσληθήο δηάδξαζεο 

θαη νξγάλσζεο, κε αλαθνξά ηόζν ζηνλ παξειζόληα ρξόλν, όζν θαη ζηελ ηξέρνπζα 

πξαγκαηηθόηεηα» (Prior, 2008, ζει. 824).  Δπηπξνζζέησο, αμηνινγψληαο ηελ πνηφηεηα 

ηνπ πιηθνχ ηεο έξεπλαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη πιεξνί ζην αθέξαην θαη ηα ηέζζεξα 

ζρεηηθά θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν Scott (1990): απζεληηθφηεηα, θαηαλνεηφ πεξηερφκελν, 

αμηνπηζηία (έιιεηςε ιαζψλ θαη δηαζηξεβιψζεσλ) θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. 

Αλαγλσξίδνληαο ην γεγνλφο φηη, ζην πιαίζην κηαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο θαζίζηαηαη αδχλαηε ε, κεζνδνινγηθά αλαγθαία ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία (Bryman, 2012 · Brown&Dowling, 2005 · Krippendorff, 2004), 

εκπινθή δπν ή πεξηζζνηέξσλ εξεπλεηψλ πνπ ζα εξγάδνληαη αλεμάξηεηα κε ζθνπφ ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, νη πξφλνηεο πνπ ιάβακε γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο πξαθηηθέο:  

 πλερήο εμέηαζε θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. 

 Πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ έξεπλαο ζηα πξαθηηθά δπν δηαθνξεηηθψλ 

εηψλ (ελφο ηεο δεκνθξαηηθήο πεξηφδνπ θαη ελφο ηεο πεξηφδνπ ηεο δηθηαηνξίαο 

ηνπ Μεηαμά). 

 Δπαλάιεςε ηεο αλάιπζεο απφ ηνλ εξεπλεηή ζε δείγκα ηνπ πιηθνχ κε ρξνληθή 

απφζηαζε θαη δηαζηαχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σέινο, ε ελδειερήο κειέηε θαη εμνηθείσζε κε ην θνηλσληθν-πνιηηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν ηεο εμεηαδφκελεο επνρήο, επέηξεςε ηε ζπλερή 

αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ εκπεηξηθνχ πεδίνπ, ηφζν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, φζν θαη θαηά ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗ 

ΔΡΔΤΝΑ 

Δηζαγσγή  

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη, αλαιχνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο καο. ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχνληαη νη πηλάθεο ζπρλνηήησλ 

θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο, ελψ ζηε δεχηεξε 

ελφηεηα παξνπζηάδνληαη πίλαθεο δηαζηαπξψζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ κε 

ζηφρν ηε δηακφξθσζε κηαο πιεξέζηεξεο εηθφλαο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο 

ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ.  

4.1 Πίλαθεο ζπρλνηήησλ (Ν) θαη ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ (%) θαη ζρνιηαζκόο 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 

φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλάο καο αθνινπζνχκελνη απφ ζρφιηα θαη 

δηεπθξηλήζεηο.   

Πίλαθαο 1: Πεξίνδνο αλαθνξάο πεξηζηαηηθώλ 

Πεξίνδνο Ν % 

1930-36 50 44.2 

1937-41 63 55.8 

ύλνιν 113 100 

 

ηνλ Πίλαθα 1 θαίλεηαη κηα ηζνξξνπία αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ αλάκεζα ζηηο δπν 

πεξηφδνπο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά 

(1937 – 1941) ην πκβνχιην δελ είρε αμηνζεκείσηα εληνλφηεξε δξάζε απφ φ,ηη ζηελ 

πξνγελέζηεξε πεξίνδν. Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη, θαηά ηε «Γεκνθξαηηθή» 

πεξίνδν ηεο έξεπλαο (1930 – 1936), πνιιά απφ ηα πεξηζηαηηθά αθνξνχζαλ ζηνλ 

έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη, αδπλαηψληαο κάιινλ λα 

ελαξκνληζηνχλ κε ην λέν κνληέιν δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ππέπηπηαλ 

επαλεηιεκκέλα ζε αμηφπνηλεο πξάμεηο. Αληίζεηα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο 

Μεηαμά, είλαη ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ην ίδην πξφζσπν απαζρφιεζε ην 

πκβνχιην γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο. 
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Πίλαθαο 2: Δίδνο ζρνιείνπ ππεξέηεζεο ησλ ειεγρόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ 

Δίδνο ζρνιείνπ Ν % 

Γπκλάζην 96 85,0 

Ζκηγπκλάζην 10 8,8 

Αζηηθφ ρνιείν 5 4,4 

Πξαθηηθφ Λχθεην 1 0,9 

Γηδαζθαιείν 1 0,9 

ύλνιν 113 100,0 

  

Ο Πίλαθαο 2 δείρλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ αθνξά ζε εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ππεξεηνχζαλ ζε Γπκλάζηα (κηθηά, αξξέλσλ θαη ζειέσλ) παξά ην γεγνλφο φηη, 

έσο ην ζρνιηθφ έηνο 1937 – 1938, ην πιήζνο ησλ Ζκηγπκλαζίσλ ήηαλ ην δηπιάζην. Σν 

εχξεκα απηφ είλαη ινγηθφ αθελφο δηφηη, θαηά ηα έηε 1930 – 1936, ην πκβνχιην 

απαζρνιήζεθε πνιιέο θνξέο κε ηνπο ίδηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη, ειέγρνληαλ κελ 

γηα δηαθνξεηηθά, θάζε θνξά, παξαπηψκαηα αιιά εμαθνινπζνχζαλ λα ππεξεηνχλ ζην 

ίδην ζρνιείν θαη, αθεηέξνπ, δηφηη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1938 – 1939 θαη κεηά, ηα 

Ζκηγπκλάζηα ζηαδηαθά θαηαξγήζεθαλ ελψ ην πιήζνο ησλ Γπκλαζίσλ ζρεδφλ 

δηπιαζηάζηεθε
4
. Απφ ηελ άιιε, ζε θάζε Ζκηγπκλάζην ππεξεηνχζε ζρεηηθά κηθξφ 

πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηξηβέο, ηφζν 

κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

Πξαθηηθψλ Λπθείσλ είλαη αλακελφκελε θαζψο, θαζφιε ηελ κειεηψκελε πεξίνδν, 

ζηελ πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λνκψλ Αραΐαο, 

Κνξηλζίαο θαη Ζιείαο πνπ δελ ππφθεηληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ κειεηψκελνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ) ιεηηνπξγνχζαλ άιινηε ηξεηο (3) θαη άιινηε ηέζζεξηο (4) 

κνλάδεο
5
. Αλακελφκελε είλαη θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ Αζηηθψλ ρνιείσλ, 

θαζψο ε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ Πεινπφλλεζν θαηαγξάθεηαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1938 

– 1939 θαη κεηά
6
.      

 

                                                             
4
 Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο: ηαηηζηηθή ηεο Δθπαηδεχζεσο θαηά ηα ζρνιηθά έηε: 

1930 – 1931, 1931 – 1932, 1934 – 1935, 1937 – 1938, 1938 – 1939 (Μέξνο Β΄: Μέζε Δθπαίδεπζηο), 

Αζήλα: Δζληθφ Σππνγξαθείν. Αλαθηήζεθαλ απφ: 

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007886&p_topic=10007886 
 
5
 Ό.π. 

6 Ό.π.  

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007886&p_topic=10007886
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Πίλαθαο 3: Πεξηνρή (πόιε / θσκόπνιε) 

Πεξηνρή Ν % 

Άξγνο 25 22,1 

Σξίπνιε 13 11,5 

Γχζεην 10 8,8 

πάξηε 9 8,0 

Μνιάνη 8 7,1 

Μεγαιφπνιε 7 6,2 

Λεβίδη 7 6,2 

Γεκεηζάλα 5 4,4 

Ναχπιην 4 3,5 

Λνηπέο 25 22,1 

ύλνιν 113 100,0 

 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεθαλ πεξηζζφηεξα 

απφ ηέζζεξα (4) πεξηζηαηηθά. Δίλαη θαλεξφ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ 

έιαβε ρψξα ζε ζρνιεία ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο επνρήο φπνπ θαη 

ππεξεηνχζε ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.    

Πίλαθαο 4: Ννκόο 

Ννκόο Ν % 

Αξθαδίαο 42 37,2 

Λαθσλίαο 31 27,4 

Αξγνιίδαο 29 25,7 

Μεζζελίαο 11 9,7 

ύλνιν 113 100,0 

 

ηνλ Πίλαθα 4 θαίλεηαη φηη πξψηνο λνκφο ζε πεξηζηαηηθά είλαη απηφο ηεο Αξθαδίαο. 

Απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ηφζν ζην κεγάιν πιήζνο ησλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ, 

φζν θαη ζην φηη ε έδξα ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ αιιά θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 

Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ήηαλ ε πξσηεχνπζα ηεο Αξθαδίαο, Σξίπνιε, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε εγγχηεηα ζηα εθπαηδεπηηθά ηεθηαηλφκελα ηεο πεξηνρήο ζε 

ζρέζε κε πην απνκαθξπζκέλνπο λνκνχο. Ο λνκφο Μεζζελίαο, αλ θαη 
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πνιππιεζέζηεξνο, πζηεξεί ζε πεξηζηαηηθά, θαζψο εληάρζεθε ζηε δηθαηνδνζία ηνπ 

πκβνπιίνπ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1937 – 1938 θαη κεηά. 

 

Πίλαθαο 5: Όλνκα ζρνιείνπ 

Όλνκα ζρνιείνπ Ν % 

Γπκλάζην Άξγνπο 25 22,1 

Γπκλάζην Γπζείνπ 10 8,8 

Γπκλάζην πάξηεο 9 8,0 

Γπκλάζην Μνιάσλ 8 7,1 

Γπκλάζην Μεγαιφπνιεο 7 6,2 

Γπκλάζην Λεβηδίνπ 7 6,2 

Γπκλάζην Θειέσλ 

Σξίπνιεο 
5 4,4 

Γπκλάζην Γεκεηζάλαο 5 4,4 

1
ν 
Γπκλάζην Αξξέλσλ 

Σξίπνιεο 
4 3,5 

Γπκλάζην Ναππιίνπ 4 3,5 

Λνηπά 29 25,8 

ύλνιν 113 100 

 

ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο κε πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα (4) 

θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά. Σν Γπκλάζην Άξγνπο παξνπζηάδεη κεγάιε δηαθνξά 

απφ ηηο ππφινηπεο ζρνιηθέο κνλάδεο δηφηη, θαηά ηελ πεξίνδν 1930 – 1936,  

ζπγθεθξηκέλνη θαζεγεηέο πνπ ππεξεηνχζαλ ζην ελ ιφγσ ζρνιείν απαζρφιεζαλ 

επαλεηιεκκέλσο ην πκβνχιην ειεγρφκελνη γηα δηάθνξεο απνθιίλνπζεο πξαθηηθέο 

ηνπο. Δηδηθφηεξα, κηα νκάδα θαζεγεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ Άξγνπο θαηαθεξφηαλ 

ζπλερψο ελαληίνλ ηνπ Γηεπζπληή κε δηάθνξεο θαη, σο επί ησ πιείζηνλ, αλππφζηαηεο, 

ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ Δπηζεσξεηή, θαηεγνξίεο, κε απνηέιεζκα, αθελφο λα 

απαζρνιείηαη ην πκβνχιην κε ηηο ππνζέζεηο απηέο θαζ΄ φιν ην ζρνιηθφ έηνο 1931 – 

1932 θαη, αθεηέξνπ, νη ελάγνληεο εθπαηδεπηηθνί λα ππνπίπηνπλ ζε αιιεπάιιεια 

παξαπηψκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηελ ηειεπηαία 

ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ κε αλαθνξά ζηηο θαηαγγειίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ: 

«Τν Σπκβνύιηνλ όκσο ζέινλ λα ζέζε ηέξκα εηο ηελ αληαξάλ πιένλ ελαζρόιεζίλ ηνπ κε 
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επεηζόδηα θαη πξνζηξηβάο θαζεγεηώλ ηηλσλ πξνο ηνλ γπκλ/ξρελ ηνπ ελ Άξγεη 

γπκλαζίνπ, κε ηα νπνία θαζ’  όινλ ην παξειζόλ ζρνι. έηνο εζρνιήζεη εηο βάξνο άιιεο 

νπζησδεζηέξαο εξγαζίαο ηνπ […] απνθαζίδεη λα κε πξνβή εηο πεηζαξρηθήλ δίσμηλ ηνπ 

θαηαγγέιινληνο εθπαηδεπηηθνύ δηα ηα αλσηέξσ αηνπήκαηά ηνπ […]» (Πξάμε 14/31 – 

10 – 1932).   

Πίλαθαο 6: Φύιν εθπαηδεπηηθνύ 

Φύιν Ν % 

Άληξαο 103 91,2 

Γπλαίθα 10 8,8 

ύλνιν 113 100,0 

 

Ο Πίλαθαο 6 δείρλεη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζρεδφλ 9 

ζηνπο 10) πνπ ειέγρζεθαλ πεηζαξρηθά απφ ην πκβνχιην ήηαλ άληξεο. Απηφ δελ 

πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε θαζψο ε ίδηα αλαινγία  αληξψλ – γπλαηθψλ 

παξαηεξείηαη θαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Πεινπφλλεζν (πεξίπνπ 90% άληξεο θαη 10% γπλαίθεο)
7
.  

Πίλαθαο 7: Δηδηθόηεηα εθπαηδεπηηθνύ 

Δηδηθόηεηα Ν % 

Φηιφινγνο 30 26,5 

Γπκλαζηήο 16 14,2 

Φπζηθφο 14 12,4 

Θενιφγνο 14 12,4 

Γαιιηθψλ 8 7,1 

Μαζεκαηηθφο 7 6,2 

Σερληθψλ Μαζεκάησλ 2 1,8 

Γελ αλαθέξεηαη 22 19,5 

ύλνιν 113 100,0 

 

Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ειέγρνληαη 

πεηζαξρηθά απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7, αθνινπζεί ηε 

                                                             
7 Ό.π. 
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ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ ζην ζψκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλ 

θξίλνπκε απφ ηα παξερφκελα καζήκαηα θαη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο απηψλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο επνρήο ηνπ Μεζνπνιέκνπ (Γεκαξάο, 2009). Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε κεγάιε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ γπκλαζηψλ, γεγνλφο πνπ κάιινλ 

νθείιεηαη ζηελ ίδηα ηε «θχζε» ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θαζψο, ηφζν ε ζσκαηηθή 

εγγχηεηα απηψλ κε ηνπο καζεηέο, φζν θαη ην γεγνλφο φηη επσκίδνληαλ ην κεγαιχηεξν 

βάξνο ηεο δεκφζηαο «εηθφλαο» ηνπ ζρνιείνπ (παξειάζεηο, γπκλαζηηθέο επηδείμεηο), 

ελίζρπε ηηο πξνζηξηβέο κε ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηνπο ζπλαδέξθνπο θαη ηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ.    

Πίλαθαο 8: Βαζκόο εθπαηδεπηηθνύ 

Βαζκόο Ν % 

Γηεπζπληήο/Τπνδηεπζπληήο 13 11,5 

Α 34 30,1 

Β 34 30,1 

Γηδάζθαινο/-ηζζα 11 9,7 

Γελ αλαθέξεηαη 21 18,6 

ύλνιν 113 100,0 

  

Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ πιήζνπο ησλ (ππεξεζηαθά) πξσηνβάζκησλ θαη 

δεπηεξνβάζκησλ ειεγρφκελσλ θαζεγεηψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8, δείρλεη φηη 

ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά δελ ήηαλ ζπλέπεηα κφλν ηεο απεηξίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ άιιε, ε – φρη ακειεηέαο ζπρλφηεηαο – άζθεζε πεηζαξρηθνχ 

ειέγρνπ ζε Γηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αλ θαη κφιηο ηξεηο (3) 

θνξέο θαηαιήγεη ζε πνηλή κεγαιχηεξε ηεο επίπιεμεο, ππνδεηθλχεη κηα πξνζπάζεηα 

επίδεημεο ηζνλνκίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλεμαξηήησο ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο. Όζνλ αθνξά ζην βαζκφ «Γηδάζθαινο/Γηδαζθάιηζζα», απηφο απνδίδεηαη 

ζηηο εηδηθφηεηεο ησλ γπκλαζηψλ/γπκλαζηξηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ/θαζεγεηξηψλ ηεο 

γαιιηθήο γιψζζαο  θαη ησλ ηερληθψλ καζεκάησλ, κάιινλ εμαηηίαο ηνπ επηπέδνπ ησλ 

αθαδεκατθψλ ηνπο πξνζφλησλ
8
.   

 

                                                             
8 Ζ Καιεξάληε (2016) αλαθέξεη, γηα παξάδεηγκα, φηη ε αθαδεκατθή εθπαίδεπζε ησλ γπκλαζηψλ 

«αλσηαηηθνπνηείηαη» κφιηο ην 1939, κε ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο 

(ΔΑΑ).  
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Πίλαθαο 9: Σξόπνο εηζαγσγήο 

Σξόπνο εηζαγσγήο Ν % 

Δπνπηηθφ 

πκβνχιην/Δπηζεσξεηήο 
39 34,5 

Γηεπζπληήο ζρνιηθήο 

κνλάδαο 
20 17,7 

Τπνπξγείν Παηδείαο/Άιιν 

Τπνπξγείν/Αλσηέξα Αξρή 
16 14,2 

Πνιίηεο 14 12,4 

πλάδεξθνη θαζεγεηέο 13 11,5 

Σνπηθέο/Αζηπλνκηθέο 

Αξρέο 
4 3,5 

Σχπνο 3 2,7 

Γελ αλαθέξεηαη 4 3,5 

ύλνιν 113 100,0 

 

ηνλ Πίλαθα 9  θαίλεηαη ν ξφινο ησλ Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ηνπ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή σο πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο εθπαίδεπζεο, 

θαζψο κηα ζηηο ηξεηο ππνζέζεηο εηζάγνληαη πξνο δηεξεχλεζε απφ ηα κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηνλ Δπηζεσξεηή. Δπηπξνζζέησο, θαζίζηαηαη ζαθήο ν γεληθφηεξνο 

ξφινο ηεο Πνιηηείαο ζηνλ έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλ αλαινγηζηνχκε φηη ην 70% 

ησλ πεξηπηψζεσλ εηζάγεηαη ζηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ έπεηηα απφ αλαθνξά 

δηαθφξσλ Αξρψλ άζθεζεο εμνπζίαο (Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, Δπηζεσξεηήο, 

Τπνπξγείν, ηνπηθέο θαη αζηπλνκηθέο Αξρέο).   

 

Πίλαθαο 10: Φνξέο εηζαγσγήο πεξίπησζεο 

Φνξέο εηζαγσγήο Ν % 

1 81 71,7 

2 23 20,4 

3 8 7,1 

4 1 0,9 

ύλνιν 113 100,0 
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ηνλ Πίλαθα 10 παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ππνζέζεσλ εμεηάζηεθε θαη 

ηειεζηδίθεζε ζε κηα θαη κφλν ζπλεδξίαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, γεγνλφο πνπ 

ππνδεηθλχεη απνθαζηζηηθφηεηα θαη ππγκή απφ ην κέξνο ηεο Γηνίθεζεο φζνλ αθνξά 

ζηνλ έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο Μεηαμά 

(1937 – 1941), νπφηε θαη ην πκβνχιην εμεηάδεη ηελ ίδηα ππφζεζε ζε δεχηεξε 

ζπλεδξίαζε κφλν ζε πέληε (5) απφ ηηο εμήληα ηξεηο (63) πεξηπηψζεηο (πνζνζηφ 8%).  

Πίλαθαο 11: Πεξηβάιινλ ειεγρόκελεο πξαθηηθήο 

Πεξηβάιινλ Ν % 

ρνιείν 72 63,7 

Κνηλσλία/Ηδησηηθφο βίνο 27 23,9 

Δληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ 14 12,4 

ύλνιν 113 100,0 

 

ηνλ Πίλαθα 7 παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ νη δπν ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ειέγρζεθαλ σο απνθιίλνπζεο έιαβαλ ρψξα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Οη ππφινηπεο 

ππνζέζεηο αθνξνχζαλ πξαθηηθέο ζπζρεηηδφκελεο (θαη) κε ηνλ θνηλσληθφ θαη ηδησηηθφ 

βίν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε κεζνπνιεκηθή ειιεληθή θνηλσλία: Ο Έιιελαο εθπαηδεπηηθφο 

φθεηιε λα είλαη άκεκπηνο ηφζν ελψπηνλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζπλαδέξθσλ ηνπ, φζν 

θαη ελψπηνλ ηεο θνηλσλίαο πνπ δνχζε.    
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Πίλαθαο 12: Δίδνο παξαπηώκαηνο (ειεγρόκελε πξαθηηθή) 

Παξαπηώκαηα ζρεηηθά κε: Ν % 

Γηνηθεηηθά ζέκαηα 6 5,3 

Δθπαηδεπηηθή πξάμε 12 10,6 

πκπεξηθνξά 45 39,8 

Κνηλσληθφ βίν 10 8,8 

Ηδησηηθφ βίν 4 3,5 

Ηδενινγία 5 4,4 

Δμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
6 5,3 

πλδπαζκφο παξαπησκάησλ 

εληφο ζρνιείνπ 
9 8,0 

πλδπαζκφο παξαπησκάησλ 

εθηφο ζρνιείνπ 
2 1,8 

πλδπαζκφο παξαπησκάησλ 

εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ 
14 12,4 

ύλνιν 113 100,0 

 

Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε εληζρχεηαη απφ ηα επξήκαηα ηνπ Πίλαθα 12, θαζψο είλαη 

θαλεξή ε δηάζεζε ηεο Γηνίθεζεο λα ειέγμεη πξσηίζησο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εληφο θη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δεπηεξεπφλησο λα 

αμηνινγήζεη ηελ παηδαγσγηθή θαη ππεξεζηαθή ηνπο ηθαλφηεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζηηο είθνζη ηξεηο (23) πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

παξαπηψκαηα (κεηαβιεηέο «πλδπαζκφο παξαπησκάησλ εληφο ζρνιείνπ» θαη 

«πλδπαζκφο παξαπησκάησλ εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ»), νη δεθαελλέα (19) 

πεξηειάκβαλαλ παξαπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Οη επφκελνη ηξεηο πίλαθεο (Πίλαθεο 13, 14 θαη 15) δείρλνπλ αλαιπηηθά ηα είδε ησλ 

παξαπησκάησλ πνπ έιαβαλ ρψξα εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη δηαθνξέο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ πηλάθσλ απηψλ, αιιά θαη ησλ Πηλάθσλ 16, 

17, 18 θαη 19 πνπ αθνινπζνχλ, ζε ζρέζε κε ηνλ παξαπάλσ (γεληθφ) Πίλαθα 12 

νθείινληαη ζην φηη ν Πίλαθαο 12 πεξηιακβάλεη θαη πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκψλ δπν ή 

πεξηζζνηέξσλ παξαπησκάησλ αλά ππφζεζε. ηνπο Πίλαθεο 13 έσο θαη 19 
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θαηαγξάθεηαη μερσξηζηά θάζε παξάπησκα αλεμάξηεηα αλ ζπλδπάδεηαη κε θάπνην 

άιιν. 

Πίλαθαο 13:  Παξαπηώκαηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

Παξάπησκα Ν % (επί ηνπ ζπλόινπ) 

Καθή νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε 
5 4,4 

Γξαθεηνθξαηηθέο 

παξαιείςεηο 
4 3,5 

Παξακέιεζε δηνηθεηηθψλ 

θαζεθφλησλ 
2 1,8 

ύλνιν 11 9,7 

 

Ο Πίλαθαο 13 πεξηιακβάλεη ηα παξαπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο θαηαγξαθέο λα αθνξνχλ είηε 

θαηάρξεζε/θαθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είηε 

γξαθεηνθξαηηθά ιάζε θαη παξαιείςεηο (ιάζε ζηε ζχληαμε πξαθηηθψλ, ιάζε ζηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ θ.ά.). Υάξηλ παξαδείγκαηνο, παξαζέηνπκε ην 

παξαθάησ απφζπαζκα: «Τν Σπκβνύιην ζθεθζέλ απνθαίλεηαη νκνθώλσο: Δπηβάιιεη 

εηο ηνλ β/ζκηνλ ζενιόγνλ θαζεγεηήλ Π.Μ. ηελ πνηλήλ ηνπ πξνζηίκνπ ησλ ηξηαθνζίσλ 

(300) δξαρκώλ δηόηη δελ επέδεημε ηελ δένπζαλ επηκέιεηαλ πεξί ηελ εθηέιεζηλ ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ αδηαθνξήζαο θαη εηο ηαο θαη΄ επαλάιεςηλ δνζείζαο παξαγγειίαο ηνπ 

Γελ. Δπηζεσξεηνύ σο πξνο ηελ έγθαηξνλ ζύληαμηλ θαη ππνβνιήλ θαηαζηάζεσλ 

εηζπξάμεσο εθπαηδεπηηθώλ ηειώλ εγγξαθήο Β΄ ζρνιηθνύ ηξηκήλνπ θαη ηελ εκπξόζεζκνλ 

θαηαβνιήλ εηο ην δεκόζηνλ ηακείνλ.» (Πξάμε 8
ε
 /15 – 07 – 1938).  
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Πίλαθαο 14: Παξαπηώκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

Παξάπησκα Ν % (επί ηνπ ζπλόινπ) 

Μεξνιεςία βαζκνινγίαο/Διιηπήο 

αμηνιφγεζε 
11 9,7 

Υεηξνδηθία/Ύβξεηο/Απεηιέο θαηά 

καζεηψλ 
8 7,1 

Παξέθθιηζε απφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ 
3 2,7 

Γηαξξνή ζεκάησλ εμεηάζεσλ 3 2,7 

Γηάρπζε εηεξφδνμσλ 

ηδενινγηψλ/ζξεζθεηψλ 
2 1,8 

Πιεκκειήο εθηέιεζε 

θαζεθφλησλ/Φπγνπνλία 
2 1,8 

Αλεπάξθεηα επηβνιήο ζηνπο καζεηέο 1 0,9 

ύλνιν 30 26,5 

 

Ο Πίλαθαο 14 πεξηιακβάλεη ηα παξαπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Σα πεξηζζφηεξα παξαπηψκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ είηε 

πεξηπηψζεηο κεξνιεπηηθήο ή ειιηπνχο αμηνιφγεζεο, είηε πεξηπηψζεηο βίαηεο 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, απνινγνχκελνο γηα ηε 

ρξήζε βίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ν γπκλαζηήο ηνπ Γπκλαζίνπ Άξγνπο 

Α.Ν. «νκνινγεί, όηη έδεξελ, αιι’ νπρί ζθιεξώο, ηνλ καζεηήλ Π. κε δπν ζπλήζε 

ζθακπίιηα θαη όηη αθ’ όηνπ ησ ππέδεημελ ν θ. Δπηζεσξεηήο, όηη δελ είλαη παηδαγσγηθόλ 

κέζνλ ην μύινλ, ζπλεκνξθώζεη πξνο ηαο ππνδείμεηο ηαύηαο θαη δηα ηνύην δεηεί λα 

ζπγρσξεζεί ιόγσ ηεο απεηξίαο ηνπ, δηόηη είλαη δηδάζθαινο κόλνλ κελώλ.» (Πξάμε 6
ε
 

/30 – 03 – 1932). Γελ ιείπνπλ φκσο θαη πην ηδηαίηεξα πεξηζηαηηθά φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ε ρξήζε κε εγθεθξηκέλσλ εγρεηξηδίσλ θαηά ηε δηδαζθαιία («Τν 

Σπκβνύιηνλ ζθεθζέλ απνθαίλεηαη νκνθώλσο: Δπηβάιιεη εηο ηνλ α/ζκηνλ θηιόινγνλ 

θαζεγεηή […] ιίαλ επηεηθώο ηελ πνηλήλ ηνπ πξνζηίκνπ ησλ 2.500 δξαρκώλ δηόηη 

εθπθινθόξεζε άλεπ αδείαο ηεο πξντζηακέλεο αξρήο κεηαμύ ησλ καζεηώλ ηνπ ελ σ 

ππεξεηεί γπκλαζίνπ 40 – 50 αληίηππα πνηεηηθήο ηνπ ζπιινγήο «Ννζηαιγίεο θαη 

Γάθξπα» ελ ε πεξηέρνληαη πνηήκαηα ή ηκήκαηα ηηλα ηνύησλ θζαξηηθά ηνπ ήζνπο ησλ 

καζεηώλ […]» – Πξάμε 6
ε
 /22 – 05 – 1939), ή ε πξνζπάζεηα θαηήρεζεο ησλ 
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καζεηψλ ζε αλεπίζεκα ζξεζθεπηηθά δφγκαηα («[…] σο θαζεγεηήο ηνπ γπκλαζίνπ 

Κξεζηαίλσλ αηξεζηώηεο σλ, ήηνη νπαδόο ησλ ιεγνκέλσλ ρηιηαζηώλ, πξνζεπάζεζε δη΄ 

αζέκηησλ κέζσλ, ήηνη δη’ ππνζρέζεσο πξνο ηνπο καζεηάο ηνπ, όηη ηνπο εμ απηώλ 

αζπαζζεζνκέλνπο ηελ αίξεζηλ ηνπ ρηιηαζκνύ ζα βαζκνινγήζεη επλντθώο, αληηζέησο δε 

δπζκελώο ηνπο κε αζπαζζεζνκέλνπο απηήλ […]» – Πξάμε 9
ε
 /27 – 06 – 1932).     

Πίλαθαο 15: Παξαπηώκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

εληόο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο 

Παξάπησκα Ν %(επί ηνπ ζπλόινπ) 

Ύβξεηο/πθνθαληίεο/Υεηξνδηθίεο θαηά 

ζπλαδέξθσλ 
20 17,7 

Απξεπήο ζηάζε ζε αλσηέξα Αξρή 15 13,3 

Αδηθαηνιφγεηε απνπζία 11 9,7 

Άξλεζε εθηέιεζεο δηαηαγήο/Απείζεηα 7 6,2 

Αξλεηηθή έθζεζε ζρνιείνπ 5 4,4 

Τπέξβαζε ηεξαξρίαο 2 1,8 

Γηελέμεηο κε γνλείο 2 1,8 

Πξνζθφκηζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ 2 1,8 

Άξλεζε ζπκκεηνρήο ζε ζρνιηθέο 

εθδειψζεηο 
1 0,9 

ύλνιν 65 57,5 

 

Ο Πίλαθαο 15 πεξηιακβάλεη παξαπηψκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα νπνία θαη ζπγθξνηνχλ ηελ 

πνιππιεζέζηεξε νκάδα πεξηζηαηηθψλ. Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αθνξνχλ 

αληηδηθίεο θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ ζπλαδέξθσλ θαζεγεηψλ, θαζψο θαη 

πξαθηηθέο πνπ ζεσξήζεθαλ σο απξεπείο απέλαληη ζε αλψηεξεο δηνηθεηηθέο Αξρέο, 

θπξίσο απέλαληη ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνλ Δπηζεσξεηή 

θαη ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πεξηζηαηηθά 

ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο άλσ ησλ δέθα (10) εκεξψλ, ηα νπνία, εθφζνλ 

απνδεηθλχνληαλ, νδεγνχζαλ ζε άκεζε απφιπζε. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, 

ζε 30 απφ ηα 65 πεξηζηαηηθά (ηηκέο: «Απξεπήο ζηάζε ζε αλσηέξα Αξρή», «Άξλεζε 

εθηέιεζεο δηαηαγήο/Απείζεηα», «Αξλεηηθή έθζεζε ζρνιείνπ», «Τπέξβαζε ηεξαξρίαο» 
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θαη «Άξλεζε ζπκκεηνρήο ζε ζρνιηθέο εθδειψζεηο») νη εθπαηδεπηηθνί ειέγρνληαη γηα 

απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηα φξγαλα Γηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ δείρλεη 

ηελ επηζπκία ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ λα θαηαζηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πεηζήληα φξγαλα ηεο εθάζηνηε Γηνίθεζεο, πξφζπκα λα αθνινπζήζνπλ αδηακαξηχξεηα 

νπνηαδήπνηε δηαηαγή ηεο. Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ απφζπαζκα, αθφκα θαη ηα 

ζπληαθηηθά θαη νξζνγξαθηθά ιάζε ζηηο απνινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνζιακβάλνληαη σο αλεπιάβεηα απέλαληη ζηελ πξντζηάκελε αξρή θαη επηθέξνπλ 

επηπιένλ ηηκσξίεο: «Τν Σπκβνύιηνλ ζθεθζέλ απνθαίλεηαη νκνθώλσο: Δπηβάιιεη εηο 

ηνλ θαζεγεηήλ ηνπ γπκλαζίνπ Γπζείνπ θ. Π.Μ. ηελ πνηλήλ ηνπ πξνζηίκνπ δξαρκώλ 

(200) δηαθνζίσλ, δηόηη ζπλέηαμε θαη ππέβαιελ απνινγία, ελ ε παξεηεξήζεζαλ πεξί ηε 

ηελ ζύληαμηλ θαη απηή ηελ νξζνγξαθίαλ ζθάικαηα καξηπξνύληα όηη δελ θαηέβαιε ηελ 

δένπζαλ πξνζνρήλ θαη δελ ππέδεημε ηελ ζηνηρεηώδε επηβαιινκέλελ ελ ηε ελεξγεία ηνπ 

ηαύηε επζπλείδεηνλ θηινηηκίαλ θαη επιάβεηαλ πξνο ηελ πξντζηακέλελ ηνπ αξρήλ […]» 

(Πξάμε 1
ε
 /05 – 01 – 1938). 

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ (Πίλαθεο 16, 17, 18, 19) δείρλνπλ αλαιπηηθά ηα 

παξαπηψκαηα πνπ έιαβαλ ρψξα έμσ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ:      

Πίλαθαο 16: Παξαπηώκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθό βίν ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Παξάπησκα Ν % (επί ηνπ ζπλόινπ) 

Γηελέμεηο κε πνιίηεο 11 9,7 

Οηθνλνκηθά 

ρξέε/Γηαθνξέο 
4 3,5 

Γηελέμεηο κε ηνπηθέο 

Αξρέο 
1 0,9 

ύλνιν 16 14,2 

 

Ο Πίλαθαο 16 παξνπζηάδεη ηα παξαπηψκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Μεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο παξνπζηάδεη απηφ ησλ δηελέμεσλ 

κε πνιίηεο, νη νπνίεο κείσλαλ – θαηά ηε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ – ην θχξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξαθάησ απφζπαζκα: «Τν Σπκβνύιηνλ 

[…] απνθαίλεηαη νκνθώλσο: Δπηβάιιεη εηο ηνλ θαζεγεηήλ ηνπ ελ Κξεζηαίλνηο 

γπκλαζίνπ α/ζκηνλ θηιόινγνλ Γ.Ζ. ηελ πνηλήλ ηνπ πξνζηίκνπ ησλ δξαρκώλ εθαηό (100) 

[…] θαζ’ όζνλ ν θαζεγεηήο νύηνο θαηά ην κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ ηδηώηνπ Π. αλαθπέλ 
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επεηζόδηνλ δελ εηήξεζε ηελ δένπζαλ ςπρξαηκίαλ θαη ηελ εθ ηεο ζέζεώο ηνπ 

επηβαιινκέλελ αμηνπξέπεηαλ θαη πξνέβεη ελ αλνηθηώ ρώξσ ελώπηνλ πεξηνίθσλ εηο 

απεηιεηηθάο ηηλάο εθθξάζεηο εληόλνπ ύθνπο κε απειιαγκέλαο εληειώο πβξηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ κεηώζαο νύησ ην θύξνο ηνπ» (Πξάμε 6
ε
 /20 – 05 – 1938).  

Πίλαθαο 17: Παξαπηώκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηδησηηθό βίν ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Παξάπησκα Ν % (επί ηνπ ζπλόινπ) 

Ζζηθή αθεξαηφηεηα 9 8,0 

Πάζε (π.ρ. ραξηνπαημία) 3 2,7 

ύλνιν 12 10,6 

 

Ο Πίλαθαο 17 πεξηιακβάλεη ηηο απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηδησηηθφ βίν ησλ θαζεγεηψλ. ε απηέο ζπγθαηαιέγνληαη πξαθηηθέο θαη έμεηο πνπ, 

θαηά ηελ άπνςε ηνπ πκβνπιίνπ, ζίγνπλ ηελ εζηθά άκεκπηε εηθφλα πνπ νθείιεη λα 

παξνπζηάδεη ν εθπαηδεπηηθνχ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ βίνπ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

ειέγρνληαο ηελ ελέξγεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ λα δεκνζηεχζεη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν 

νξηζκέλα, ινγνηερληθνχ χθνπο, απηνβηνγξαθηθά θείκελα πνπ απνθάιππηαλ έληνλν 

λεαληθφ βίν, ν Δπηζεσξεηήο απνθαίλεηαη: «[…] πξνθύπηεη όηη ν γξάθσλ θαη 

ππνγξάθσλ ηαύηα ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγόο θαη δεκνζηεύσλ κάιηζηα ηαύηα 

εηο εκεξήζηνλ θύιινλ εθδηδνκέλνπ ελ ηε πεξηθεξεία όπνπ αζθεί ην επάγγεικά ηνπ 

παξέβιεςε ηειείσο ηνπο λελνκηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο ηεο αηνκηθήο εθδειώζεσο θαη ηνπ 

θαλόλα ηεο θνηλσληθήο εππξέπεηαο θαη εδηαθόξεζε ηειείσο πξνο ην εζηθνθνηλσληθόλ 

ιεηηνύξγεκα ην νπνίνλ επαγγέιιεηαη θαη ην νπνίνλ ηνπ ππαγνξεύεη λα θηλήηαη, λα δξα 

θαη λα εθθξάδεηαη θαηά εζηθνθνηλσληθόλ ηξόπνλ άκεκπηνλ ρξεζηκεύνληα σο πξόηππνλ 

θαη δηα ηελ θνηλσλίαλ, αιιά πξν πάλησλ δηα ηνπο καζεηάο, ηελ κόξθσζηλ ησλ νπνίσλ 

έρεη εκπηζηεπζεί εηο απηόλ ε πνιηηεία θαηά ηαο ηζρύνπζαο εζηθάο αξράο αγσγήο θαη 

παηδείαο.»  (Πξάμε 3
ε
 /28 – 03 – 1938).   
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Πίλαθαο 18: Παξαπηώκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηδενινγηθή/πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

Παξάπησκα Ν % (επί ηνπ ζπλόινπ) 

Κνκκαηηθή 

ηαπηφηεηα/πκκεηνρή ζε 

θηλήκαηα 

4 3,5 

Κνκκνπληζηηθή δξάζε 4 3,5 

Τπέξβαζε εμσζρνιηθήο 

εμνπζίαο (ΔΟΝ) 
1 0,9 

ύλνιν 9 8,0 

 

Ο Πίλαθαο 18 πεξηιακβάλεη παξαπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή 

ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ζνβαξφηεξν εμ απηψλ θαίλεηαη λα είλαη ε 

θνκκνπληζηηθή δξάζε ε νπνία, εθφζνλ απνδεηρζεί θαη κε ηελ αξσγή ησλ ηνπηθψλ 

αζηπλνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ Αξρψλ, νδεγεί άκεζα ζε απφιπζε. ηελ νκάδα απηή 

θαηαρσξήζακε θαη έλα ηδηαίηεξεο θχζεο παξάπησκα, απηφ ηεο ππέξβαζεο 

εμσζρνιηθήο εμνπζίαο ιφγσ ηδενινγηθήο ηνπνζέηεζεο, πνπ εμεηάζηεθε ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 25
εο

 Ηνπλίνπ 1940 θαη πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο, δηαηειψληαο πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο κεηαμηθήο Δζληθήο 

Οξγάλσζεο Νενιαίαο (ΔΟΝ), ηηκψξεζε καζήηξηα πνπ δελ ηνπ απεχζελε ηνλ 

θαζηζηηθφ ραηξεηηζκφ ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην 

πκβνχιην επέβαιε ζηνλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφ, επηεηθψο, ηελ πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ 

ησλ 800 δξαρκψλ «[…] θξνλνύλ όηη δηά ηεο ηνηαύηεο πνηλήο […] δύλαηαη ν εηξεκέλνο 

θαζεγεηήο ίλα ζπλεξρόκελνο εηο εαπηόλ θξνληίζε εθ΄ εμήο θαη απνθηήζε ζαθή 

επίγλσζηλ ησλ ππνρξεώζεσλ θαη θαζεθόλησλ ηνπ θαη έλαληη εαπηνύ θαη έλαληη ηνπ 

ηεξαξρηθώο πξντζηακέλνπ ηνπ γπκλαζηάξρνπ, δηόηη […] πξνέβε εηο απζαίξεηνλ θαη 

έθλνκνλ ελέξγεηαλ εηο βάξνο καζήηξηαο […] ππό ηδηόηεηα αιινηξίαλ ηεο εμ’ ελ 

παξίζηαην εθεί […]» (Πξάμε 6
ε
 /25 – 06 – 1940).     
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Πίλαθαο 19: Παξαπηώκαηα ζρεηηθά κε εμσζρνιηθέο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Παξάπησκα Ν % (επί ηνπ ζπλόινπ) 

Ηδηαίηεξα καζήκαηα 4 3,5 

Ηδησηηθή εξγαζία 2 1,8 

«Γηπινζεζία» ζην 

Γεκφζην 
2 1,8 

ύλνιν 8 7,1 

 

ηνλ Πίλαθα 19 παξνπζηάδνληαη ηα παξαπηψκαηα πνπ αθνξνχλ εμσζρνιηθέο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ζπρλφηεξν ην δηαρξνληθφ 

παξάπησκα ηεο παξάδνζεο ηδηαηηέξσλ καζεκάησλ.  

Πίλαθαο 20: Δίδνο πνηλήο 

Πνηλή Ν % 

Απαιιαγή 12 10,6 

χζηαζε 15 13,3 

Δπίπιεμε 18 15,9 

Υξεκαηηθφ πξφζηηκν 37 32,7 

Μεηάζεζε/απφζπαζε 

εληφο πεξηθέξεηαο 
10 8,8 

Μεηάζεζε/απφζπαζε 

εθηφο πεξηθέξεηαο 
8 7,1 

Πξφηαζε απφιπζεο 7 6,2 

Πξνζσξηλή απφιπζε 6 5,3 

ύλνιν 113 100,0 

 

Ο Πίλαθαο 20 πεξηιακβάλεη ηα είδε ησλ πνηλψλ πνπ επηβάιιεη ην Δπνπηηθφ 

πκβνχιην ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έθξηλε φηη ππέπεζαλ ζε παξάπησκα. Οη πνηλέο 

είλαη δηαηεηαγκέλεο κε ζεηξά απζηεξφηεηαο, μεθηλψληαο απφ ηελ απαιιαγή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαη θηάλνληαο ζηελ άκεζε πξνζσξηλή απφιπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ηειεπηαίαο ζηε ζέζε ηεο απζηεξφηεξεο πνηλήο έρεη λα θάλεη κε ην 

γεγνλφο φηη νη πνηλέο ηεο απφζπαζεο εθηφο ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο θαη ηεο 

νξηζηηθήο απφιπζεο, πξνηείλνληαλ κελ απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, ηελ νξηζηηθή 
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απφθαζε, φκσο, ειάκβαλαλ άιινηε ην Γηνηθεηηθφ Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην (πεξίνδνο 

1930 – 1936) θαη άιινηε ην Κεληξηθφ Δπνπηηθφ πκβνχιην Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

(πεξίνδνο 1937 – 1941). ηνλ πίλαθα ζα παξαηεξήζνπκε φηη κφλν κηα ζηηο ηέζζεξηο 

απνθάζεηο (24%) ήηαλ αζσσηηθέο ή πεξηειάκβαλαλ ζπζηάζεηο πξνο ηνπο 

ειεγρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο (νη ζπζηάζεηο δελ απνηεινχζαλ πνηλέο, άξα δελ 

θαηαρσξνχληαλ ζηνπο ππεξεζηαθνχο θαθέινπο), ζηνηρείν πνπ καο νδεγεί ζηε ζθέςε 

φηη επξφθεηην γηα έλα αξθεηά απζηεξφ δηνηθεηηθφ/ειεγθηηθφ φξγαλν ην νπνίν, ινγηθά, 

ζα απνηεινχζε θφβεηξν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο επνρήο. Όζνλ αθνξά ζηελ 

πνηλή κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, ην ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

ην χςνο ηνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο πεξίπησζεο πνπ εμεηάδεηαη αιιά 

θαη κε ηηο δηαζέζεηο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ 

γίλεηαη επίθιεζε ζε θείκελε λνκνζεζία (6 επηθιήζεηο ζηε λνκνζεζία ζε ζχλνιν 37 

πξνζηίκσλ, πνζνζηφ 16%).      

Πίλαθαο 21: Σεθκεξίσζε ηεο πνηλήο από ην πκβνύιην 

Σεθκεξίσζε Ν % 

Δπίθιεζε ζηελ εζηθή 

αθεξαηφηεηα 
51 45,1 

Δπαλάιεςε 

θαηεγνξεηεξίνπ 
29 25,7 

Αλαθνξά ζηε λνκνζεζία 17 15,0 

Γελ 

ηεθκεξηψλεηαη/Απαιιαγή 
16 14,2 

ύλνιν 113 100,0 

 

Ο Πίλαθαο 21 δείρλεη κε πνηφλ ηξφπν ηεθκεξηψζεθαλ νη πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ θαη, 

εκκέζσο, απνθαιχπηεη ην «ιφγν» ηεο Γηνίθεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ιφγν θπξίσο 

εζηθνπιαζηηθφ θαη απζαίξεηα θαλνληζηηθφ, θαζψο, νθηψ ζηηο δέθα θνξέο, ε 

ηεθκεξίσζε ηεο πνηλήο γίλεηαη είηε κε επίθιεζε ζηελ εζηθή αθεξαηφηεηα πνπ νθείιεη 

λα έρεη αιιά θαη λα δείρλεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε θάζε έθθαλζε ηεο επαγγεικαηηθήο, 

θνηλσληθήο θαη ηδησηηθήο ηνπ δσήο, είηε κε κηα απιή επαλάιεςε ηνπ 

θαηεγνξεηεξίνπ. Απφ ηελ άιιε, ε έιιεηςε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ππαιιειηθνχ 

θψδηθα δελ θαίλεηαη λα απνηειεί νπζηαζηηθφ εκπφδην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Με 
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βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαπηζηψλνπκε φηη ζηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

θπξηαξρεί ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο – ίζσο θαη ηεο απζαηξεζίαο – θαζψο ε 

ηεθκεξίσζε ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο πνηλήο βαζίδεηαη ζε κηα απηναλαθνξηθνχ ηχπνπ 

επίθιεζε ζηελ απζεληία, κηα ινγηθή ipse dixit («ην είπε ν απηφο ν ίδηνο») ζηελ νπνία 

«ν απηφο» είλαη ν Δπηζεσξεηήο θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη απηφ αθξηβψο ην 

ζηνηρείν είλαη πνπ ην θαζηζηά θφβεηξν ζηα κάηηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο επνρήο. 

Μειεηψληαο ηδηαίηεξα ην ιφγν ηνπ Δπηζεσξεηή, άιινηε βιέπνπκε κηα παηξηθή 

θηγνχξα («[…] παξαθαιεί ην Σπκβνύιηνλ ν θ. Δπηζεσξεηήο, όπσο σο πξνο ην ζεκείνλ 

ηνύην, ηεο ηνηαύηεο δειαδή ζπκπεξηθνξάο πξνο απηώλ ησλ ελ ιόγσ θαζεγεηώλ, 

εμαληιήζεη ην Σπκβνύιηνλ πάζαλ ηελ επηείθεηάλ ηνπ, δηόηη επηζπκώλ λα θέξεηαη πάληνηε 

παηξηθώο πξνο πάληαο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαζεγεηάο δελ επραξηζηείηαη εηο ηελ 

ηηκσξίαλ απηώλ, όζνλ θαη αλ νύηνη πηθξαίλνπλ ηνύηνλ, αιι’ επηδεηεί δηαθαώο ηελ 

βειηίσζίλ ησλ.» – Πξάμε 6
ε
 /30 – 03 – 1932), άιινηε έλαλ άκεκπην θαη αθνζησκέλν 

ζην έξγν ηνπ δεκφζην ιεηηνπξγφ («[…] ν θ. Δπηζεσξεηήο ιέγεη: “[…] σο Π. ζπγρσξώ 

ηνλ Α. θαη δελ δηώθσ ηνύηνλ θαη δηθαζηηθώο, αλ δείμε κεηάλνηαλ θαη ελ ηνίο πξάγκαζηλ 

· αιιά σο Γελ. Δπηζεσξεηήο ράξηλ ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο εθπαηδεύζεσο, ηεο 

απαηηνύκελεο επιάβεηαο πξνο ηαο πξντζηακέλαο αξράο θαη ηεο ηεξήζεσο ηεο ζρνιηθήο 

επλνκίαο δελ δύλακαη λα πξάμσ άιισο ή λα ππνβάισ ππό ηελ θξίζηλ ηνπ Δπνπη. 

Σπκβνπιίνπ θαη ησλ άιισλ πξντζηακέλσλ αξρώλ ην παξάπησκα ηνπ θ. Α. […]”» – 

Πξάμε 10
ε
 /12 – 07 – 1932) θαη άιινηε ηνλ ηηκεηή ηνπ γνήηξνπ ηνπ εζληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο («Δθ ηεο δηελέμεσο ησλ δπν θαζεγεηώλ […] εδεκηνπξγήζε 

αιγεηλνηάηε εληύπσζηο παξά ηε θνηλσλία θαη ηνπο καζεηάο […] εηο ηξόπνλ ώζηε λα 

εθπέζε εηο ηελ ζπλείδεζηλ ηνπ θνηλνύ επί δεκία ηεο Δζληθήο Παηδείαο ην γόεηξνλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ θαη ηεο ππεξεζίαο» – Πξάμε 1
ε
 /26 – 01 – 1940).  
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Πίλαθαο 22: Διαθξπληηθά ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ ππόςε θαηά ηελ απόθαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ 

Διαθξπληηθό ζηνηρείν Ν % 

Γηφξζσζε ζην κέιινλ 8 7,1 

Διιηπή ζηνηρεία 3 2,7 

Απεηξία 2 1,8 

Μεηακέιεηα 4 3,5 

Έληηκνο βίνο/Καιέο 

πξνζέζεηο 
5 4,4 

Καλέλα/Απαιιαγή 91 80,5 

ύλνιν 113 100,0 

 

Ο Πίλαθαο 22 δείρλεη φηη ήηαλ ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ην πκβνχιην, 

αλαγλσξίδνληαο θάπνηα ειαθξπληηθά, έδεημε επηείθεηα απέλαληη ζηνλ ειεγρφκελν 

εθπαηδεπηηθφ κεηψλνληαο ηελ πνηλή ηνπ, εληζρχνληαο ηελ ζθέςε πεξί ελφο απζηεξνχ 

νξγάλνπ επηηήξεζεο, ειέγρνπ θαη ηηκσξίαο. 

Πίλαθαο 23: Σξόπνο εμαγσγήο ηεο απόθαζεο από ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ 

Σξόπνο εμαγσγήο Ν % 

Οκφθσλα 109 96,5 

Καηά πιεηνςεθία 4 3,5 

ύλνιν 113 100,0 

 

ηνλ Πίλαθα 23 θαίλεηαη ε ζπκπαγήο εηθφλα ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπ. ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ν 

Γεληθφο Δπηζεσξεηήο εμέζεηε ηα γεγνλφηα, φξηδε ην πιαίζην αληηκεηψπηζεο θάζε 

ππφζεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην πκβνχιην, αθνινπζψληαο ηελ άπνςε ηνπ 

Δπηζεσξεηή, φξηδε νκφθσλα ηελ πνηλή ή απνθάζηδε ηελ απαιιαγή ηνπ ελαγφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Μφλν ζε ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο ε απφθαζε πάξζεθε θαηά πιεηνςεθία:  

 ηελ Πξάμε 7/30 – 05 – 1931, ην δηθαζηηθφ κέινο ηνπ πκβνπιίνπ 

δηαθσλεί κε ηελ επηβνιή πνηλήο ζε ππνδηεπζπληή γπκλαζίνπ ν νπνίνο, 

δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ ππεξεζηαθή ηνπ ζηαζηκφηεηα, θαηεγνξείηαη γηα 
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απξεπή ζηάζε απέλαληη ζην πκβνχιην. Σν ελ ιφγσ κέινο ζεσξεί φηη ε 

δηακαξηπξία ηνπ ππνδηεπζπληή δε δείρλεη απείζεηα θαη απνδέρεηαη, ζε 

αληίζεζε κε ηα ππφινηπα κέιε, ηε ζπγγλψκε πνπ εμέθξαζε ελψπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ.  

 ηελ Πξάμε 4/08 – 04 – 1940, ην ζηξαηησηηθφ κέινο κεηνςεθεί δπν θνξέο 

σο πξνο ην χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ πνπ πξνηείλνληαη (ηε κηα δεηεί 

κεγαιχηεξν θαη ηελ άιιε κηθξφηεξν ρξεκαηηθφ πνζφ απφ απηφ πνπ 

πξνηείλεηαη). 

 ηελ Πξάμε 8/30 – 09 – 1940, ην δηθαζηηθφ θαη ην ζηξαηησηηθφ κέινο 

δηαθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε νξηζηηθήο απφιπζεο θαζεγεηή πνπ 

θαηεγνξείηαη γηα θνκκνπληζηηθή δξάζε θαη πξνηείλνπλ, κεηνςεθψληαο, 

πξνζσξηλή πεληάκελε απφιπζή ηνπ, θαζψο δηαθξίλνπλ κεηαζηξνθή απηνχ 

ζηε «λνκηκφηεηα», ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ αζηπλνκηθψλ Αξρψλ ηεο 

πεξηνρήο πνπ ππεξεηεί ν ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφο. 

Αληηθείκελν άμην ζρνιηαζκνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη, ζηηο ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο 

πνπ ε απφθαζε ιακβάλεηαη θαηά πιεηνςεθία, κεηνςεθνχλ ηα κέιε πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ «εμσζρνιηθφ» ρψξν, δείγκα ηνπ απνιχηνπ ζεβαζκνχ θαη, ελδερνκέλσο, ηνπ 

θφβνπ πνπ ηξέθνπλ ηα πξνεξρφκελα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν κέιε πξνο ην 

πξφζσπν ηνπ Δπηζεσξεηή. 

4.2 Γηαζηαπξώζεηο πηλάθσλ θαη ζρνιηαζκόο 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη επηά (7) πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο 

δηαζηαπξψλνληαη αλά δπν νξηζκέλεο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. ηνπο πξψηνπο ηξεηο πίλαθεο (Πίλαθεο 24, 25 θαη 26) 

κειεηψληαη ζπλδπαζηηθά ηα παξαπηψκαηα γηα ηα νπνία ειέγρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, 

ν ηξφπνο εηζαγσγήο ησλ ππνζέζεσλ ζηελ θξίζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα είδε 

ησλ πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη θαη ε ηεθκεξίσζή ηνπο. ηνπο επφκελνπο ηέζζεξηο (4) 

πίλαθεο (Πίλαθεο 27, 28, 29 θαη 30) δηαζηαπξψλνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ ηηκψλ 

ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο («Πεξηβάιινλ ειεγρφκελεο 

πξαθηηθήο», «Σξφπνο εηζαγσγήο», «Δίδνο παξαπηψκαηνο» θαη «Δίδνο πνηλήο») κε ηηο 

δπν δηαθξηηέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο δξάζεο ηνπ πκβνπιίνπ, ηελ «δεκνθξαηηθή» 

πεξίνδν 1930 – 1936 θαη ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο Μεηαμά 1937 – 1941. 
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Πίλαθαο 24: Δίδνο Παξαπηώκαηνο – Σξόπνο Δηζαγσγήο 
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Γηνηθεηηθφ 1 0 0 0 3 0 1 1 6 

πλδπαζκφο 

παξαπησκάησλ 

εληφο θαη εθηφο 

ζρνιείνπ 

5 1 1 2 5 0 0 0 14 

Δθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο 
3 1 0 2 3 2 0 1 12 

πκπεξηθνξάο 8 5 1 1 21 7 1 1 45 

Κνηλσληθφ 

πξνθίι 
0 0 1 4 1 4 0 0 10 

Ηδησηηθφ πξνθίι 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

Ηδενινγία 0 0 1 0 1 3 0 0 5 

Δμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
0 2 0 3 1 0 0 0 6 

πλδπαζκφο 

παξαπησκάησλ 

εληφο ζρνιείνπ 

2 3 0 0 3 0 1 0 9 

πλδπαζκφο 

παξαπησκάησλ 

εθηφο ζρνιείνπ 

0 0 0 2 0 0 0 0 2 

ύλνιν 20 13 4 14 39 16 3 4 113 

 

ηνλ Πίλαθα 24, δηαζηαπξψλνληαη ηα είδε ησλ παξαπησκάησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ κε 

ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ηνπο ζηελ θξίζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Απφ ηα ζηνηρεία 

ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη άκεζα ην ζπκπέξαζκα φηη φινη νη έρνληεο, άκεζε ή έκκεζε, 
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ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε παξάγνληεο ήιεγραλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληφο. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη 

ζηε γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εληφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ, θαίλεηαη φηη 

έδηλαλ ν Δπηζεσξεηήο θαη, θαη‟ επέθηαζηλ, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, ν Γηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη άιιεο θξαηηθέο (δηνηθεηηθέο κελ, εμσζρνιηθέο δε) αξρέο, 

εχξεκα πνπ δείρλεη φηη ην ε εθάζηνηε θξαηαηά ηάμε, ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, έδηλε 

ζαθέζηαηε πξνηεξαηφηεηα ζην ππεξεζηαθφ «θαίλεζζαη» παξά ζην παηδαγσγηθφ 

«είλαη» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Άμηα ζρνιηαζκνχ ζεσξνχκε ηελ, κάιινλ ππνθηλνχκελε, 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ, ν νπνίνο ζηηο ειάρηζηεο θαηαγγειίεο ηνπ ελαληίνλ 

εθπαηδεπηηθψλ (κφιηο 3 ζηηο 113 ππνζέζεηο), αζρνιήζεθε απνθιεηζηηθά κε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ άπηνληαλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ βίνπ απηψλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

πνιίηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, νη νπνίνη θαηήγγειιαλ ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην 

απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχζαλ, σο επί ησ πιείζηνλ, ζηελ θνηλσληθή 

εηθφλα θαη δξαζηεξηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηνρήο. 
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Πίλαθαο 25: Δίδνο Παξαπηώκαηνο – Δίδνο Πνηλήο 

 

Δίδνο πνηλήο 


ύ

λν
ι
ν

 

Δ
π
ίπ

ι
ε

με
 

Υ
ξ
ε

κ
α

ηη
θ
φ

 

π
ξ
φ
ζ

ηη
κ

ν
 

Μ
εη

ά
ζ
εζ

ε
/α

π
φ
ζ

π
α

ζ
ε

 ε
λη

ό
ο 

π
εξ

ηθ
έξ

εη
α

ο 

Μ
εη

ά
ζ
εζ

ε
/α

π
φ
ζ

π
α

ζ
ε

 ε
θ

η
ό
ο 

π
εξ

ηθ
έξ

εη
α

ο 

Π
ξ
φ
ηα

ζ
ε

 

α
π
φ
ι
π
ζ

ε
ο 

Π
ξ
ν
ζ

σ
ξ

ηλ
ή

 

α
π
φ
ι
π
ζ

ε
 


χ
ζ

ηα
ζ

ε
 

Α
π
α

ι
ι
α

γή
 

Δ
ίδ

ν
ο 

π
α

ξ
α

π
η
ώ

κ
α

η
ν
ο 

Γηνηθεηηθφ 3 2 0 0 0 0 1 0 6 

πλδπαζκφο 

παξαπησκάησλ 

εληφο θαη εθηφο 

ζρνιείνπ 

1 5 0 4 1 2 1 0 14 

Δθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο 
3 6 0 0 1 0 1 1 12 

πκπεξηθνξάο 7 15 6 1 2 3 5 6 45 

Κνηλσληθφ 

πξνθίι 
3 0 3 0 0 0 4 0 10 

Ηδησηηθφ πξνθίι 0 0 1 2 0 0 1 0 4 

Ηδενινγία 0 2 0 0 1 1 0 1 5 

Δμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
0 4 0 0 1 0 1 0 6 

πλδπαζκφο 

παξαπησκάησλ 

εληφο ζρνιείνπ 

1 2 0 1 1 0 0 4 9 

πλδπαζκφο 

παξαπησκάησλ 

εθηφο ζρνιείνπ 

0 1 0 0 0 0 1 0 2 

ύλνιν 18 37 10 8 7 6 15 12 113 
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ηνλ Πίλαθα 25 δηαζηαπξψλνληαη ηα είδε ησλ παξαπησκάησλ γηα ηα νπνία 

ειέγρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί κε ην είδνο ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ηειηθά, ελψ ζηνλ 

επαθφινπζν Πίλαθα 26 δηαζηαπξψλνληαη ηα είδε ησλ παξαπησκάησλ θαη ε 

ηεθκεξίσζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε θαηά πεξίπησζε. Μειεηψληαο ζπλδπαζηηθά 

ηνπο δπν πίλαθεο, παξαηεξνχκε φηη κεηαμχ ησλ παξαπησκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα δηνηθεηηθήο θαη παηδαγσγηθήο θχζεσο 

παξαπηψκαηα ηηκσξνχληαλ κε ηηο «ειαθξχηεξεο» πνηλέο ηεο επίπιεμεο θαη ηνπ 

ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ, ελψ ζηα παξαπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πξνζηίζεην ε απζηεξφηαηε 

πνηλή ηεο κεηάζεζεο ή απφζπαζεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο δξάζεο ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ πνηλή απηή, πέξαλ ηεο άκεζεο βειηίσζεο ηνπ θιίκαηνο 

κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ αλήθε ν 

ηηκσξεζείο εθπαηδεπηηθφο, πηζαλφλ λα ζηφρεπε ζηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή, ηνπιάρηζηνλ, ζηε δεκηνπξγία ηεο εληχπσζεο ηεο 

ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ απφ ην «άγξππλν 

κάηη» ηεο Γηνίθεζεο. Διιείςεη λνκνζεηεκέλνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα, νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απνθάζεηο απηέο ηεθκεξηψλνληαη κε γλψκνλα ηελ πξνζήθνπζα 

εζηθή.  

Απφ ηελ άιιε, κειεηψληαο ηηο εμσζρνιηθέο δξάζεηο θαη πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, παξαηεξνχκε φηη νη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε πξνεμάξρνπζα 

ηελ παξάδνζε ηδηαηηέξσλ καζεκάησλ, επέθεξαλ ηελ, λνκνζεηηθά επηβεβιεκέλε, 

πνηλή ηνπ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ, ελψ ζηα θξηζέληα σο αμηφπνηλα παξαπηψκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ θνηλσληθή δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηβαιιφηαλ, κε βαζηθφηεξν 

γλψκνλα ηελ εζηθή, άιινηε ε πνηλή ηεο επίπιεμεο θαη άιινηε ε πνηλή ηεο κεηάζεζεο 

εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο δξάζεο ηνπ πκβνπιίνπ, κε πξνθαλή ζηφρν ηεο ηειεπηαίαο ηελ 

απνθπγή δπζκελέζηεξσλ επηπηψζεσλ. Απζηεξφηεξεο πνηλέο επηβάιινληαλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ, ππέπηπηαλ ζε παξαπηψκαηα 

πνπ είραλ αλαθνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνπο βίν θαη ζηελ ηδενινγηθή/πνιηηηθή ηνπο 

ηνπνζέηεζε. Σα πξψηα παξαπηψκαηα (εζηθήο θχζεσο ηα πεξηζζφηεξα) επέθεξαλ ηελ 

πνηλή ηεο κεηάζεζεο ή απφζπαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ άιινηε εληφο θαη άιινηε εθηφο 

ηεο πεξηθέξεηαο δξάζεο ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο «δελ δύλαηαη λα έρεη ν εθπαηδεπηηθόο 

νύηνο ιεηηνπξγόο ην επηβαιιόκελνλ εθ ηεο ζέζεώο ηνπ θύξνο επί ηεο εζηθήο 

δηαπαηδαγσγήζεσο ησλ καζεηώλ θαη δελ δύλαηαη λα απνιαύε πιένλ εζηθήο εθηηκήζεσο 
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ελ ηε θνηλσλία ελ ε ππεξεηεί» (Πξάμε 3
ε
 /28 – 03 – 1938). Σα δεχηεξα παξαπηψκαηα, 

πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο «αληηθαζεζησηηθή» (αλάινγα κε ηελ θπξίαξρε πνιηηηθή) θαη 

θνκκνπληζηηθή δξάζε, είραλ σο θαηάιεμε ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο ηνπ ρξεκαηηθνχ 

πξνζηίκνπ θαη ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απφιπζε αληίζηνηρα, κε επίθιεζε ηφζν 

ζηελ επηβαιιφκελε εζηθή δενληνινγία, φζν θαη ζηε λνκνζεζία («Ηδηψλπκν» θαη 

παξαθείκελνη λφκνη).      

Πίλαθαο 26: Δίδνο Παξαπηώκαηνο – Σεθκεξίσζε Πνηλήο 
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αθεξαηφηεηα 
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Γηνηθεηηθφ 0 1 1 4 6 

πλδπαζκφο 

παξαπησκάησλ 

εληφο θαη εθηφο 

ζρνιείνπ 

1 2 4 7 14 

Δθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο 
1 1 6 4 12 

πκπεξηθνξάο 6 4 13 22 45 

Κνηλσληθφ πξνθίι 1 1 2 6 10 

Ηδησηηθφ πξνθίι 1 0 0 3 4 

Ηδενινγία 1 2 0 2 5 

Δμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
1 5 0 0 6 

πλδπαζκφο 

παξαπησκάησλ 

εληφο ζρνιείνπ 

4 1 2 2 9 

πλδπαζκφο 

παξαπησκάησλ 

εθηφο ζρνιείνπ 

0 0 1 1 2 

ύλνιν 16 17 29 51 113 
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Οη πίλαθεο δηαζηαπξψζεσλ πνπ αθνινπζνχλ (27, 28, 29 θαη 30) έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

αληηπαξαβνιή ηεο δξάζεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ κεηαμχ ησλ δπν δηαθεθξηκέλσλ 

ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα έξεπλα: 1930 – 1936 («δεκνθξαηηθή» 

πεξίνδνο) θαη 1937 – 1941 (πεξίνδνο δηθηαηνξίαο Μεηαμά). Όπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, νη αλαθαηαηάμεηο πνπ επέθεξε ε δηθηαηνξία Μεηαμά ζηελ πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή δσή ηεο Διιάδαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ είραλ άκεζε επίδξαζε θαη ζην ρψξν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο
9
. 

Πίλαθαο 27: Πεξηβάιινλ Διεγρόκελεο Πξαθηηθήο – Πεξίνδνο 

 
Πεξίνδνο 

ύλνιν 
1930 - 1936 1937 - 1941 

Πεξηβάιινλ 

ειεγρόκελεο 

πξαθηηθήο 

ρνιείν 28 44 72 

Κνηλσλία/Ηδησηηθφο βίνο 13 14 27 

Δληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ 9 5 14 

ύλνιν 50 63 113 

 

ηνλ Πίλαθα 27 παξαηεξνχκε φηη, ελψ θαη ζηηο δπν πεξηφδνπο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ειεγρφκελσλ πξαθηηθψλ έιαβαλ ρψξα εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο Μεηαμά νη πεξηπηψζεηο απηέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

αχμεζε. Σν εχξεκα απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί αλ ιάβνπκε ππφςε ηε βαξχηεηα πνπ 

έδσζε ην θαζεζηψο Μεηαμά ζηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ζηελ αληίζηνηρε ππγκή πνπ επέδεημαλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο 

(Δπηζεσξεηέο, Δπνπηηθά πκβνχιηα θαη Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ) πξνθεηκέλνπ 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαζεζηψηνο, δηαθπιάζζνληαο ηαπηφρξνλα ηα 

θεθηεκέλα πξνλφκηά ηνπο. 

 

 

   

                                                             
9 Βλ. Κεφάλαιο 1 τησ παρούςασ εργαςίασ 
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Πίλαθαο 28: Σξόπνο Δηζαγσγήο – Πεξίνδνο 

 
Πεξίνδνο 

ύλνιν 
1930 - 1936 1937 - 1941 

Σξόπνο 

εηζαγσγήο 

Γηεπζπληήο ζρ. κνλάδαο 7 13 20 

πλάδεξθνη θαζεγεηέο 9 4 13 

Σνπηθέο/Αζηπλνκηθέο 

Αξρέο 
2 2 4 

Πνιίηεο 7 7 14 

Δπνπηηθφ 

πκβνχιην/Δπηζεσξεηήο 
12 27 39 

Τπνπξγείν Παηδείαο/Άιιν 

Τπνπξγείν/Αλσηέξα Αξρή 
10 6 16 

Σχπνο 3 0 3 

Γελ αλαθέξεηαη 0 4 4 

ύλνιν 50 63 113 

 

Ο πξνεγνχκελνο ηζρπξηζκφο εληζρχεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 28, ζηνλ νπνίν 

θαίλεηαη φηη ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηίζεληαη ζηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ απφ ηνπο 

δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο ηεο εθπαίδεπζεο δηπιαζηάδνληαη θαηά ηε δηθηαηνξηθή 

πεξίνδν ζε ζχγθξηζε κε απηέο ηεο «δεκνθξαηηθήο» πεξηφδνπ. Αληίζεηα, θαηά ηε 

δηθηαηνξηθή πεξίνδν, ππνδηπιαζηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο αλαθνξψλ απφ ζπλαδέξθνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλεη έλα ζησπεξφ «μεθαζάξηζκα 

ξφισλ» ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο: ν εθπαηδεπηηθφο απνηειεί έλα απιφ 

«γξαλάδη» ηεο εθπαηδεπηηθήο «κεραλήο» (δηαδηθαζίαο), ηε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ 

ειέγρνπλ θαη δηνξζψλνπλ νη «εηδηθνί». Απφ ηελ άιιε, ε ζηαζεξή παξνπζία ησλ 

θνηλσληθψλ θνξέσλ (ηνπηθέο θαη αζηπλνκηθέο Αξρέο, απινί πνιίηεο) θαηά ηηο δπν 

πεξηφδνπο ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη, αθελφο ζηε δηαηήξεζε ησλ, ήδε 

απζηεξφηαησλ, λφκσλ πνπ ήιεγραλ ηελ εμσζρνιηθή δξάζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

(π.ρ. «Ηδηψλπκν») θαη, αθεηέξνπ, ζηελ ππεξάλσ θαζεζηψησλ, βαζηά ξηδσκέλε θαη, 

επνκέλσο, ρξνληθά ακεηάβιεηε επηζπκεηή εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ θνηλσληθή 
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ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δνχζαλ ζε εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο 

πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ δξάζεο ηνπ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο έξεπλάο καο.  

Πίλαθαο 29: Δίδνο Παξαπηώκαηνο – Πεξίνδνο 

 
Πεξίνδνο 

ύλνιν 
1930 - 1936 1937 - 1941 

Δ
ίδ

ν
ο 

π
α

ξ
α

π
η
ώ

κ
α

η
ν
ο 

Γηνηθεηηθφ 2 4 6 

πλδπαζκφο 

παξαπησκάησλ εληφο θαη 

εθηφο ζρνιείνπ 

9 5 14 

Δθπαηδεπηηθήο πξάμεο 4 8 12 

πκπεξηθνξάο 15 30 45 

Κνηλσληθφ πξνθίι 4 6 10 

Ηδησηηθφ πξνθίι 1 3 4 

Ηδενινγία 3 2 5 

Δμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
4 2 6 

πλδπαζκφο 

παξαπησκάησλ εληφο 

ζρνιείνπ 

7 2 9 

πλδπαζκφο 

παξαπησκάησλ εθηφο 

ζρνιείνπ 

1 1 2 

ύλνιν 50 63 113 
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Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηνπ Πίλαθα 29, πέξαλ απφ ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θαζεζηψηνο Μεηαμά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ππεξεζηαθνχ 

πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη ε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ειέγρνληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο απνθιίλνπζεο πξαθηηθέο 

θαηά ηελ ίδηα ηζηνξηθή  πεξίνδν. πλδπάδνληαο ην εχξεκα απηφ κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

επαθφινπζνπ Πίλαθα 30 (φπνπ θαίλεηαη φηη νη απαιιαθηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ – ζχζηαζε ή απαιιαγή – αλέξρνληαη κφιηο ζην 6,4% ησλ πεξηπηψζεσλ, 

ζε αληίζεζε κε ην 66% ηεο πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπ) θαη ηε ζηαδηαθή πξνζήισζε 

ηνπ Δπηζεσξεηή κάιινλ ζην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν παξά ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ 

απνζηνιή
10

 , ζεσξνχκε φηη νη εηζεγήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ πξνο ην ζψκα ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ππήξμαλ πξντφλ ελδειερέζηεξεο έξεπλαο θαη αθνξνχζαλ ζηα 

ζεκαληηθφηεξα θαη επαξθέζηεξα ζηνηρεηνζεηεκέλα παξαπηψκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Πίλαθαο 30: Δίδνο Πνηλήο – Πεξίνδνο 

 
Πεξίνδνο 

ύλνιν 
1930 - 1936 1937 - 1941 

Δίδνο πνηλήο 

Δπίπιεμε 2 16 18 

Υξεκαηηθφ πξφζηηκν 13 24 37 

Μεηάζεζε/απφζπαζε εληφο 

πεξηθέξεηαο 
1 9 10 

Μεηάζεζε/απφζπαζε εθηφο 

πεξηθέξεηαο 
5 3 8 

Πξφηαζε απφιπζεο 5 2 7 

Πξνζσξηλή απφιπζε 1 5 6 

χζηαζε 12 3 15 

Απαιιαγή 11 1 12 

ύλνιν 50 63 113 

 

                                                             
10 Βλ. Κεφάλαιο 1 τησ παρούςασ εργαςίασ. 
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Σέινο, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 30 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνεγνχκελε 

ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ ησλ απαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ, δηαθαίλεηαη κηα αιιαγή ζηηο 

κεζφδνπο πνπ επηιέγεη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θάζε πεξηφδνπ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν γεληθφηεξνο – θνηλφο – ζηφρνο ηεο δηακφξθσζεο ηνπ επηζπκεηνχ πξνθίι 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο επνρήο: Σν πκβνχιην ηεο «δεκνθξαηηθήο» πεξηφδνπ επηιέγεη 

κηα ζρεηηθά πην ήπηα θαη δηαιιαθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απνθιίλνπζσλ πξαθηηθψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο κεηαμηθήο πεξηφδνπ πνπ επηιέγεη ηελ 

ηηκσξία σο ην θαηαιιειφηεξν κέζν ζπκκφξθσζήο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Δηζαγσγή 

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηαθξηηέο ελφηεηεο: ηελ 

πξψηε ελφηεηα, πνπ απνηειεί ην απαχγαζκα ηεο πξνεγεζείζεο αλάιπζεο, δίλνληαη 

απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην 3
ν
 Κεθάιαην. ηελ δεχηεξε 

ελφηεηα αλαθέξνληαη νη κεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ελψ ζηελ ηξίηε ελφηεηα θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα.   

5.1 Απάληεζε εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην επαγγεικαηηθφ, θνηλσληθφ θαη ηδησηηθφ 

πξνθίι πνπ ε εθάζηνηε Γηνίθεζε επηζπκνχζε λα έρνπλ νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο (Μέζεο) Δθπαίδεπζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ην 

νπνίν θαη απνηειεί αληαλάθιαζε ηεο επηζπκεηήο εηθφλαο πνπ είρε δηακνξθψζεη γηα 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ε επίζεκε Πνιηηεία αιιά θαη γεληθφηεξα ε ειιεληθή θνηλσλία ηεο 

ηζηνξηθήο απηήο πεξηφδνπ (31 Οθησβξίνπ 1930 – 29 Μαξηίνπ 1941). Μέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε θαη βαζίζηεθε ζηε κειέηε ησλ πξαθηηθψλ 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Μέζεο Δθπαηδεχζεσο ηεο Θ΄ θαη Η΄ 

Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο ηεο δεθαεηίαο 1930 – 1941, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα 

απαληεζνχλ πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε 

έρνπλ σο εμήο: 

1
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηεο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζε επαγγεικαηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν) ειέγρνληαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην σο 

απνθιίλνπζεο θαη άξα πσο δηακνξθψλεηαη ε επηζπκεηή, ππφ ηελ νπηηθή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο, θπζηνγλσκία ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ; 

Δπηρεηξψληαο κηα γεληθή απάληεζε ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο, ζα 

ιέγακε φηη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ ήιεγρε ην ζχλνιν 

ηνπ βίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κπνξνχζε λα εθκαηεχζεη απνθιίλνπζεο πξαθηηθέο 

απφ θάζε έθθαλζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο. Αλ θαη δηλφηαλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

εηθφλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, ηνπ 

ζρνιείνπ, δελ πεξλνχζε απαξαηήξεηε νχηε ε θνηλσληθή δσή θαη ε δεκφζηα δξάζε 

ηνπο, νχηε θαη ν ηδησηηθφο ηνπο βίνο.  
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Δζηηάδνληαο ζηα επηκέξνπο επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο ζπκπεξαίλνπκε φηη, φζνλ 

αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη πξαθηηθέο πνπ 

ειέγρνληαη σο απνθιίλνπζεο αθνξνχζαλ ζέκαηα θπξίσο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε 

ζπλαδέξθνπο θαζεγεηέο, καζεηέο, γνλείο θαη πξντζηάκελεο Αξρέο, ζέκαηα 

δενληνινγίαο, ζέκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη παηδαγσγηθήο επάξθεηαο, θαζψο 

θαη ζέκαηα δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο. Όζνλ αθνξά ζην θνηλσληθφ επίπεδν, σο 

απνθιίλνπζεο ζεσξνχληαλ πξαθηηθέο πνπ έθεξαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αληηκέησπνπο 

είηε κε απινχο ζπκπνιίηεο ηνπο, είηε κε ηηο ηνπηθέο (δεκνηηθέο ή αζηπλνκηθέο) Αξρέο. 

Οη πξαθηηθέο απηέο πεξηειάκβαλαλ νηθνλνκηθέο δηαθνξέο, χβξεηο, απεηιέο θαη 

ρεηξνδηθίεο γηα κε-ππεξεζηαθά ζέκαηα, θαζψο θαη δηάθνξεο εμσζρνιηθέο, 

επαγγεικαηηθήο θχζεσο, δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ηδηαίηεξα καζήκαηα 

θ.ά.). ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη έξεπλεο ησλ De Gabriel (2018), 

Ρέκνπ (2017) θαη Κνδίδε (2016).  

Ηδηαίηεξεο θχζεο είλαη ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπο ηνπνζέηεζεο. ην επίπεδν απηφ 

ειέγρνληαη πξαθηηθέο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηα εζηθά θαη θνηλσληθν-πνιηηηθά πξφηππα 

ηεο επνρήο φπσο: ν εζηζκφο ζε θνηλσληθά θαηαθξηηέεο ζπλήζεηεο, ν έθιπηνο ή εζηθά 

κεκπηφο βίνο θαη ν αζπαζκφο ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

παξαπάλσ επξήκαηα ζπλάδνπλ κε ηηο έξεπλεο ησλ De Gabriel (2018), Κνδίδε (2016) 

θαη Γηαλλφπνπινπ (2005). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, αιιά θαη ην χθνο ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηε δξάζε ηνπ νπνίνπ κειεηάκε, θαηαιήμακε, φπσο θαη ν 

Ρέκνο (2017), ζηε δηαπίζησζε φηη πξφζεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Δπηζεσξεηή ήηαλ λα αλαδείμεη έλαλ ηδαληθφ ηχπν εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο ζα 

κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο ηεο επνρήο. 

Δπηζηξαηεχνληαο ηφζν επαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο, φζν θαη ηε κέζνδν ηεο εηο άηνπνλ 

απαγσγήο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε επηζπκεηή, κε βάζε ηελ νπηηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

Γηνίθεζεο, θπζηνγλσκία ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε κεζνπνιεκηθή πεξίνδν 

δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

ε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ν εθπαηδεπηηθφο έπξεπε λα είλαη άξηζηα επηζηεκνληθά, 

δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά θαηαξηηζκέλνο, γλψζηεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ην νπνίν φθεηιε λα αθνινπζεί επιαβηθά, δίθαηνο θαη 
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ακεξφιεπηνο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηθαλφο λα δηαρεηξίδεηαη 

επηηπρψο νπνηαδήπνηε παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά απηψλ κε ςπρξαηκία θαη 

θαηαλφεζε. πκθσλψληαο κε ηνλ Ρέκν (2017), ζπκπεξαίλνπκε φηη ν εθπαηδεπηηθφο 

είρε θαζήθνλ λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηε ζρνιηθή γξαθεηνθξαηία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

λνκνζεζία θαη λα επηδεηθλχεη ζε θάζε πεξίζηαζε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπίζεο, φθεηιε λα δείρλεη ζεβαζκφ ζηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπ θαη 

λα αλαπηχζζεη καδί ηνπο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο θαη ηπθιή 

εκπηζηνζχλε ζηηο πξντζηάκελεο Αξρέο, αθνινπζψληαο θαηά γξάκκα θαη 

αδηακαξηχξεηα νπνηαδήπνηε νδεγία ή δηαηαγή εθπνξεπφηαλ απφ απηέο.  

ε θνηλσληθφ επίπεδν, ν εθπαηδεπηηθφο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα δηαθπιάηηεη κε θάζε 

ηξφπν ην πξνζσπηθφ ηνπ θχξνο, ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ θαη ην γφεηξν ηεο 

εζληθήο Παηδείαο. Απηφ απαηηνχζε ηελ απνθήξπμε ησλ θηλεκάησλ θνηλσληθψλ 

δηεθδηθήζεσλ θαη άξα ηελ απνθνπή ηνπ απφ ην ππφινηπν εξγαηηθφ θίλεκα ηεο επνρήο 

(ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη θαη ν Παπαζαλαζίνπ (1993)), ηελ απνδνρή ησλ 

επίζεκσλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ επηηαγψλ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πνπ δνχζε, κε ζηφρν 

ε παξνπζία ζηα θνηλσληθά δξψκελα λα απνηειεί πξφηππν λνκηκνθξνζχλεο γηα ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπ. 

ε πξνζσπηθφ επίπεδν, ν εθπαηδεπηηθφο φθεηιε λα δηάγεη κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο 

θξαηνχζαο εζηθήο θάζε επνρήο. Απηφ ζήκαηλε απνρή απφ ζπλήζεηεο πνπ 

ελδερνκέλσο λα έζηγαλ ηελ εζηθή αθεξαηφηεηα θαη ην θχξνο ηνπ, κεηαηξέπνληάο ηνλ 

ζε αληηθείκελν θνηλσληθνχ ζρνιηαζκνχ, θαζψο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο ηδησηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο ηνπ δσήο. Έλα εχξεκα πνπ ζπκθσλεί κε ηε βηβιηνγξαθία (Κνδίδε, 

2016), είλαη ην γεγνλφο φηη, ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ εηθφλα ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ πξνζέζεηε ε πξνζήισζή ηνπ ζηηο θξαηαηέο «εζληθν-παηξησηηθέο» 

αξρέο ηεο επνρήο θάηη πνπ πξνυπέζεηε, φρη κφλν απνθπγή νπνηαζδήπνηε επαθήο κε 

ην θνκκνπληζηηθφ θίλεκα, αιιά έκπξαθηε απφδεημε ηεο «εζληθνθξνζχλεο» ηνπ. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, αληηιακβαλφκαζηε φηη, ππφ ηελ νπηηθή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο θαη, θαη΄ επέθηαζε, ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο ηεο 

κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ,  ν «ηδαληθφο» εθπαηδεπηηθφο είλαη ν άνθλνο, πεηζήληνο θαη 

ηδενινγηθν-πνιηηηθά εηεξνθαζνξηδφκελνο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο, πνπ δεη ζπληεξεηηθά 
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(ζρεδφλ αζθεηηθά) θαη αζπάδεηαη κεη‟ επιαβείαο ην ηξίπηπρν: Παηδεία – Έζλνο – 

Ζζηθή. 

2
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Με πνηνλ ηξφπν εηζάγνληαη νη δηάθνξεο ππνζέζεηο ζηελ 

θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ; 

Αλ καο επηηξεπφηαλ κηα ιαθσληθή απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα ζα 

απνθαηλφκαζηαλ: «Με νπνηνλδήπνηε ηξφπν». Μέζα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο 

καο, πνπ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο (De 

Gabriel, 2018), νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί ειέγρνληαλ 

παληαρφζελ. Οπνηνζδήπνηε είρε, άκεζε ή έκκεζε, ζρέζε κε ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε 

κπνξνχζε, ππφ ηε κνξθή κηαο απιήο αλαθνξάο πξνο ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή, λα 

εηζάγεη ζηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ πξαθηηθέο πνπ ζεσξνχληαλ απνθιίλνπζεο: Απφ 

ηνλ ηνπηθφ Σχπν θαη ηνπο απινχο πνιίηεο, έσο ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο 

ζπλαδέξθνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ηνπηθνχ αζηπλνκηθνχ 

ηκήκαηνο, έσο ηνλ ίδην ηνλ Δπηζεσξεηή, φινη νη, ζεζκηθνί θαη αλεπίζεκνη, 

παξάγνληεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είραλ ιφγν ζηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

3
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Με πνηα κέζα αζθείηαη ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αμηνινγνχληαη σο αμηφπνηλεο; 

Σα κέζα άζθεζεο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

θαη αθνξνχλ ζηηο αμηνινγνχκελεο σο αμηφπνηλεο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

απαληψληαη θαη ζηε ζρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία (De Gabriel, 2018 · Ρέκνο, 

2017): επίπιεμε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, κεηάζεζε/απφζπαζε εληφο ή εθηφο 

πεξηθέξεηαο θαη απφιπζε. ηελ θαηεχζπλζε απηή, έλα απφ ηα ηδηαίηεξα επξήκαηα ηεο 

έξεπλάο καο είλαη ε απνθάιπςε ηεο «κεζνδνινγίαο» πνπ αθνινπζεί ην Δπνπηηθφ 

πκβνχιην ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ, θάζε θνξά, κέζνπ ειέγρνπ. Διιείςεη 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα πνπ ζα ηεξαξρνχζε ηε ζνβαξφηεηα ησλ παξαπησκάησλ 

θαη ζα ππεδείθλπε θαηά θάπνην ηξφπν ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πνηλήο, ην 

πκβνχιην θαίλεηαη φηη αλαπηχζζεη κηα ζπγθεθξηκέλε «κέζνδν» άζθεζεο ειέγρνπ 

θαη απφδνζεο πνηλψλ κε ζθνπφ άιινηε ην ζπλεηηζκφ, άιινηε ηνλ παξαδεηγκαηηζκφ 

θαη άιινηε ηελ ππεξεζηαθή εμφλησζε ησλ πθηζηάκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ «κέζνδνο» 

απηή εμειίζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα πνπ, ζε «πξσηφγνλε» θαη αλεπηηήδεπηε κνξθή, 

θέξνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραληζκψλ πνπ, πεξίπνπ ζαξάληα ρξφληα κεηά, 



95 
 

ν Foucault (1989) απνθάιεζε «ηερλνινγίεο ειέγρνπ»: ηεξαξρηθή επηηήξεζε, 

θαλνληζηηθφο έιεγρνο, επαλαμηνιφγεζε.  

Σν πκβνχιην, κάιηζηα, ρξεζηκνπνηεί ηνπο πξναλαθεξζέληεο κεραληζκνχο αθελφο 

ρσξίο λα δηαρσξίδεη ην ζθνπφ πνπ επηηειεί θαζέλαο απφ απηνχο (γηα παξάδεηγκα, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο κεηάζεζεο εληφο πεξηθέξεηαο,ε ηεξαξρηθή 

επηηήξεζε ιακβάλεη ηε κνξθή θαλνληζηηθνχ ειέγρνπ θαη αληίζηξνθα) θαη, αθεηέξνπ, 

ρσξίο λα νξίδεη ηνπο επηκέξνπο θνξείο αμηνιφγεζεο (φπσο θάλεθε απφ ην 

ζπκπέξαζκα ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

«κεζνδνινγία» δξάζεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ζέηεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

θαηάζηαζε δηαξθνχο επηηήξεζεο θαη ππνηαγήο θαη ην θαζηζηά βαζηθφ παξάγνληα ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ επηζπκεηνχ πξνθίι ηνπο. 

4
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πψο ηεθκεξηψλνληαη νη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο;  

Ζ έξεπλα έδεημε, ζε ζπκθσλία κε ηηο έξεπλεο ηνπ Γηαλλφπνπινπ (2009, 2005), φηη νη 

πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ σο θχξην ζθνπφ λα ηνπο 

ππελζπκίδνπλ ηελ απνζηνιή πνπ αλέιαβαλ αθνινπζψληαο ην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα, ε νπνία δελ είλαη άιιε απφ ηε δηαηήξεζε ηνπ γνήηξνπ θαη ησλ πςειψλ 

ηδαληθψλ ηεο Δζληθήο Παηδείαο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαλ απφ ηελ αηδέληα ηεο 

εθάζηνηε θνηλσληθν-πνιηηηθήο ζπγθπξίαο. Μάιηζηα, ην γεγνλφο ηεο ειιηπνχο 

εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ή λα δπζρεξαίλεη ηελ ειεγθηηθή 

δξάζε ηνπ πκβνπιίνπ, αθνχ απηφ πξνζθεχγεη ζηε λνκηθή ηεθκεξίσζε ησλ πνηλψλ 

πνπ επηβάιιεη ζε ιίγεο, ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ, πεξηπηψζεηο. Ζ ηεθκεξίσζε 

ησλ ππνινίπσλ πνηλψλ γίλεηαη είηε κε επίθιεζε ζηνπο απαξαίηεηνπο εζηθνχο θαλφλεο 

πνπ νθείιεη λα ππεξεηεί ζε θάζε έθθαλζε ηεο δσήο ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξήζεη ην πξνλφκην λα ζεσξείηαη άμηνο ηεο απνζηνιήο ηνπ, είηε κε αλαθνξά 

ζην ήδε δηακνξθσκέλν θαηεγνξεηήξην ην νπνίν βαζηδφηαλ ζηελ ίδηα ινγηθή.  

5
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηεο δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα  

κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηηθήο (Αβαζίιεπηεο θαη Βαζηιεπνκέλεο) πεξηφδνπ 1930 – 1936 

θαη ηεο πεξηφδνπ ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Η. Μεηαμά (1937 – 1941); 

Ζ παξνχζα έξεπλα έδεημε κε εκθαηηθφ ηξφπν φηη ε δξάζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο Μεηαμά δηαθνξνπνηήζεθε αξθεηά ζε ζρέζε κε ηελ 
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πξνγελέζηεξε «δεκνθξαηηθή» πεξίνδν θαη ε δηαθνξνπνίεζε απηή νθείιεηαη ζηηο  

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ δπν θαζεζηψησλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ επνπηεία ηεο εθπαίδεπζεο. Δκπινπηίδνληαο ηα 

αληίζηνηρα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο (Γηαλλφπνπινο, 2009), ε έξεπλα έδεημε φηη 

δελ ήηαλ κφλν ε δξάζε ηνπ Δπηζεσξεηή πνπ νξηδφηαλ απφ ηηο εθάζηνηε άξρνπζεο 

πνιηηηθέο δπλάκεηο, αιιά νιφθιεξε ε ιεηηνπξγία ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Γελ 

πξέπεη, άιισζηε, λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο άιιαμε 

αθφκα θαη ηε δνκή ηνπ πκβνπιίνπ αληηθαζηζηψληαο ην δηθαζηηθφ κέινο κε έλαλ 

αλψηαην αμησκαηηθφ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, πνπ αληηπξνζψπεπε ην πιένλ 

ζπληεξεηηθφ ηκήκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ηεο επνρήο θαη ην πιεζηέζηεξν ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ δηθηάηνξα Μεηαμά.   

Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ηεο πεξηφδνπ 1930–1936, ρσξίο λα ππνιείπεηαη 

απζηεξφηεηαο ζηηο πνηλέο πνπ απνθαζίδεη, παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν δηαιιαθηηθφ 

θαη κε ιηγφηεξν ηηκσξεηηθή δηάζεζε απφ απηφ ηεο πεξηφδνπ 1937–1941. Δίλαη θαλεξφ 

φηη, σο θαηλνχξηνο θνξέαο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, πξνζπαζεί λα απνθηήζεη 

βεκαηηζκφ θαη παξάιιεια λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο, ζρεηηθά αλεμέιεγθηνπο κέρξη ην 

1930, εθπαηδεπηηθνχο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα ζπληνληζηνχλ 

κε ηηο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, ηδενινγηθέο θαη εζηθέο λφξκεο ηεο πνιηηηθά ξεπζηήο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο ηεο πεξηφδνπ (θηιειεχζεξε θπβέξλεζε Βεληδέινπ, ζπληεξεηηθή 

θπβέξλεζε Σζαιδάξε, παιηλφξζσζε). ε απηφ ην, πνιηηηθά αζηαζέο πεξηβάιινλ, ην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην, βαζηδφκελν ζηελ αξσγή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ θνξέσλ, ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηεο ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ηελ 

ππεξεζηαθή ηππηθφηεηα θαη ηνλ αθέξαην δεκφζην βίν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Απφ ηελ άιιε, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηεο πεξηφδνπ 1937–1941, έρνληαο απνθηήζεη 

ηθαλή εκπεηξία απφ ηελ επηαεηή ηνπ δξάζε θαη απνιακβάλνληαο ηελ «ζηαζεξφηεηα» 

ελφο ηδηφηππνπ, αιιά θαιά πξνζηαηεπκέλνπ απφ ην Παιάηη θαη ηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο, θαζηζηηθνχ – δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο, έρεη ηελ επρέξεηα λα αζρνιεζεί 

επηκειέζηεξα κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο εηθφλαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βαζηδφκελν θπξίσο 

ζε νηθείνπο θνξείο (Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, Δπηζεσξεηήο) ησλ νπνίσλ ε 

εμνπζία εμαξηάηαη απφ ηελ πιήξε απνδνρή ησλ θαζεζησηηθψλ αξρψλ, ην πκβνχιην 

επηκέλεη ζηνλ έιεγρν ηεο εζηθήο ππφζηαζεο, ηεο λνκηκνθξνζχλεο θαη ηεο 

εζληθνθξνζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηνηρεηνζεηεί επηκειψο ηα θαηεγνξεηήξηα θαη 

απνθαζίδεη ηελ επηβνιή πνηλψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εδξαίσζή ηνπ σο «παλνπηηθνχ» 
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κεραληζκνχ επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ ελφο πνιχπινθνπ θαη πνιπδηάζηαηνπ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, απηνχ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. 

5.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Οη κεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο εληνπίδνληαη 

ζηα εμήο ζεκεία: 

Σν πξψην αθνξά ζηελ αδπλακία γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, θαζψο 

ην κειεηψκελν αξρεηαθφ πιηθφ πξνέξρεηαη απφ ηα πξαθηηθά ησλ ζπλειεχζεσλ ελφο 

απφ ηα δψδεθα (12) έσο δεθαελλέα (19) Δπνπηηθά πκβνχιηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

πνπ ιεηηνχξγεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Υξεηάδεηαη λα κειεηεζνχλ 

πξαθηηθά ζπλειεχζεσλ θαη άιισλ Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ζεκάησλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία απηή. 

Σν δεχηεξν αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ηνπ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, δεδνκέλνπ φηη ζηε 

βηβιηνγξαθία δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ε κειέηε παξφκνηνπ πιηθνχ (ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδνο θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο), νχηε ε ρξήζε παξφκνηνπ εξγαιείνπ. Ζ 

κειινληηθή πξνζέγγηζε ηνπ πιηθνχ κε ηελ ίδηα κέζνδν θαη απφ δηαθνξεηηθνχο, αλ 

είλαη απηφ δπλαηφλ, κειεηεηέο, ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.   

Σν ηξίην αθνξά ζηελ πιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο, απφ ην 

ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Θ΄ θαη Η΄ Δθπαηδεπηηθήο 

Πεξηθέξεηαο ησλ εηψλ πνπ κειεηήζακε, δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα εληνπίζνπκε απηά 

ησλ εηψλ 1931–1932, 1933–1934 θαη 1936–1937. Ζ πξνζσπηθή καο εθηίκεζε είλαη 

φηη ε δξάζε ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ηα έηε απηά δε δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα, παξφια 

απηά είλαη έλαο πεξηνξηζκφο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε.  

5.3 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ νινθιήξσζε κηαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δε ζεκαίλεη επ‟ νπδελί 

ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζηεκνληθήο, επί ηνπ δηαπξαγκαηεπφκελνπ ζέκαηνο, έξεπλαο. 

Σνπλαληίνλ, ε δηαθαηλφκελε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε απνπζία αληίζηνηρσλ 

εξεπλψλ, πξνζθέξεη άπιεην ρψξν επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο ζηα πεδία ηεο Ηζηνξίαο 

θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο. Έρνληαο απνθηήζεη κηα ζηνηρεηψδε 

εκπεηξία ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο κεζφδνπο δξάζεο ησλ 
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Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη έρνληαο δηακνξθψζεη κηαλ επαξθή 

εηθφλα γηα ην επηζπκεηφ, ππφ ηελ νπηηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο, πξνθίι ησλ 

Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζεσξνχκε φηη ε κειινληηθή 

έξεπλα κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζε ηξία επίπεδα.  

Πξψηνλ, ζηελ αλαδήηεζε αληίζηνηρνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο αξρεηαθνχ πιηθνχ απφ 

ηηο έδξεο ησλ ππνινίπσλ Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί κηα 

πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηε δξάζε ησλ Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο 

επηζπκεηήο θπζηνγλσκίαο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Πέξαλ 

ηνπ εηδηθνχ απηνχ ζθνπνχ, πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη ε δηάζσζε ηέηνηνπ είδνπο 

ηζηνξηθψλ αξρείσλ ζα δψζεη, γεληθφηεξα, κεγάιε ψζεζε ζηε κειέηε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ καο. 

Γεχηεξνλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο αλεχξεζεο παξφκνηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, ζηελ 

επέθηαζε ηεο έξεπλαο θαη ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε νπνία δελ ππήξμε ιηγφηεξν 

πνιηηηθν-θνηλσληθά ηαξαρψδεο – ην αληίζεην ζα ιέγακε –απηήλ ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε παξνχζα έξεπλα, αιιά θαη άιιεο έξεπλεο πνπ πηζαλφλ 

λα παξνπζηαζηνχλ ζην κέιινλ, κπνξεί λα απνηειέζεη αξσγφ ζηελ ζπγθξηηηθή κειέηε 

ησλ δπν επνρψλ. 

Σξίηνλ, ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο επηζπκεηήο, ππφ ηελ νπηηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

Γηνίθεζεο, εηθφλαο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ «ηφηε» θαη ηνπ «ζήκεξα». Πξνο 

ηνλ ζθνπφ απηφ, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζχγρξνλν αξρεηαθφ πιηθφ, 

πξνεξρφκελν, θπξίσο, απφ ηηο απνθάζεηο ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ θαη Αλσηάησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Τ.Γ.Δ./Α.Π.Τ..Γ.Δ.), πνπ απνηεινχλ ηε 

κεηαπνιηηεπηηθή εθδνρή ησλ Δπνπηηθψλ πκβνπιίσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. Ζ 

πξννπηηθή απηή κπνξεί λα αλαδείμεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ εμέιημε ησλ «ηερλνινγηψλ 

ειέγρνπ» ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν.  
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