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Πρόλογος 

  

 Η παρούσα εργασία είχε ως έναυσμα το προσωπικό μου ενδιαφέρον για τη σημασία 

και τον ρόλο των σχολικών βιβλίων και συγκεκριμένα των αναγνωστικών στη διαμόρφωση 

στάσεων και πεποιθήσεων στους μαθητές και στις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά τη χρονική περίοδο, αποτελεί και αυτή προϊόν προσωπικής επιλογής, για τη 

διερεύνηση των εκπαιδευτικών δρώμενων σε ένα πλαίσιο νέων πολιτικών συνθηκών, όπως 

αυτές που δημιουργούνται με το καθεστώς της 4ης Αυγούστου.  

 Θεωρώ πως τέτοιου είδους ιστορικές μελέτες μπορούν να αποβούν πολύ χρήσιμες 

στην προσπάθεια αναζήτησης της εξέλιξης των εκπαιδευτικών πραγμάτων στην πάροδο των 

χρόνων και των συνεχών κοινωνικών-πολιτικών-οικονομικών μεταβολών στη χώρα μας. Η 

παρούσα εργασία επιδιώκει να αποτελέσει και αυτή ένα μικρό κομμάτι αλλά αναγκαίο στην 

προσπάθεια διερεύνησης της ελληνικής εκπαίδευσης μέσα από την ιστορία.  

 Σε αυτό το σημείο, όχι μόνο για τυπικούς λόγους, αλλά και ουσιαστικούς, επιθυμώ να 

ευχαριστήσω θερμά τον επόπτη της εργασίας αυτής, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλη Φούκα, ο οποίος, με τη συστηματική του καθοδήγηση, τις 

ουσιαστικές επισημάνσεις και λύσεις που πρότεινε κατά την πορεία της εργασίας, συνέβαλε 

καθοριστικά στην ολοκλήρωσή της.   

 Επίσης, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Αναπληρωτή Καθηγητή του ίδιου 

τμήματος, κ. Κυριάκο Μπονίδη, για την πολύτιμη βοήθεια, παρότρυνση και ενθάρρυνση για 

την ενασχόληση με την παρούσα έρευνα.  

 Τέλος, θα συνιστούσε μεγάλη παράλειψη αν δεν ευχαριστούσα την οικογένειά μου και 

το στενό φιλικό μου περιβάλλον, που με την ψυχολογική υποστήριξή τους συνέβαλαν 

σημαντικά στην προσπάθειά μου να ολοκληρώσω την εργασία αυτή. 

 

 

Στέφανος Σαφούρης                                                                                                     Θεσσαλονίκη 2016 
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Εισαγωγή 

 

 Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία αφορά την εκπαίδευση κατά τα 

χρόνια της δικτατορίας του Ι. Μεταξά (1936-41) και ειδικότερα τη μελέτη και ανάλυση των 

αναγνωστικών βιβλίων της περιόδου 1939-41.1 Η περίοδος αυτή παρουσιάζει ξεχωριστό 

ενδιαφέρον, καθώς η ιδιοτυπία του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, οι ιδεολογικές του 

συνιστώσες και οι επιδράσεις που άσκησε στο χώρο της εκπαίδευσης, δίνουν μια διαφορετική 

χροιά στα εκπαιδευτικά δρώμενα της εποχής και στον τρόπο προσέγγισής τους. Την περίοδο 

1939-41, μάλιστα, το εκπαιδευτικό σύστημα εισάγεται σε μία νέα κατάσταση πραγμάτων, 

αφού ο Ιωάννης Μεταξάς, εκτός από πρωθυπουργός της Ελλάδας, τελεί και χρέη υπουργού 

Παιδείας. Οι νέες συνθήκες σε συνδυασμό και με την ίδρυση του Οργανισμού Εκδόσεως 

Σχολικών Βιβλίων (Ο.Ε.Σ.Β), ήδη από το 1937, έφεραν στο χώρο της εκπαίδευσης τα νέα 

αναγνωστικά βιβλία για το Δημοτικό σχολείο, τα οποία αποτέλεσαν το υλικό της παρούσας 

έρευνας.  

Τα έξι αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού σχολείου της περιόδου 1939-41 είναι τα 

εξής:  

1. Δ. Δούκας – Δ. Δεληπέτρος κ.ά., Τα παιδάκια, Αλφαβητάριο, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 

1939. 

2. Α. Ταμπακοπούλου – Θ. Δρακοπούλου (Μυρτιώτισσα), Κρινολούλουδα, 

Αναγνωστικό Β΄ Δημοτικού, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1939. 

3. Π. Νιρβάνας – Δ. Γ. Ζήσης κ.ά., Ελληνόπουλα, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1939. 

4. Γ. Μέγας κ.ά., Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1939. 

5. Δ. Κοντογιάννης – Γ. Μέγας – Π. Νιρβάνας – Δ. Ζήσης κ.ά., Αναγνωστικό Ε΄ 

Δημοτικού, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1939. 

6. Δ. Κοντογιάννης – Ν. Κοντόπουλος – Π. Νιρβάνας – Δ. Ζήσης κ.ά., Αναγνωστικό 

Στ’ Δημοτικού, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1939. 

Κεντρικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και να παρουσιάσει τις 

ιδεολογικές επιδιώξεις και τα κυρίαρχα «ιδεολογήματα»2 του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου 

μέσα από τα παραπάνω αναγνωστικά βιβλία, τα οποία διδάσκονταν στις έξι τάξεις του 

Δημοτικού Σχολείου κατά τα σχολικά έτη 1939-1940 και 1940-1941. Όσον αφορά τους 

επιμέρους στόχους, αυτοί είναι: 

                                                           
1
 Στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωάννινων έχει πραγματοποιηθεί 
μεταπτυχιακή εργασία από τον I. Παπαθανασίου με θέμα Τα Αναγνωστικά βιβλία του καθεστώτος της 4

ης
 

Αυγούστου, 1939-1941, 2011, ωστόσο, η παρούσα εργασία τα προσεγγίζει με διαφορετική οπτική και 
μεθοδολογία. 
2
 Κοινωνικές, πολιτικές ή φιλοσοφικές ιδέες και απόψεις που επινοούνται με σκοπό την υποστήριξη θέσεων ή 
πράξεων κάποιου, αλλά δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. 
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 Να διερευνήσει τα οικονομικοκοινωνικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά δρώμενα 

της περιόδου δράσης του Μεταξά. 

 Να παρουσιάσει τα αναγνωστικά βιβλία και το προφίλ ή τη σχετική εργογραφία 

εκείνων που συμμετείχαν στη συγγραφή και στην έκδοσή τους, αλλά και 

κάποιων των οποίων τα έργα τους χρησιμοποιούνται μέσα στα αναγνωστικά. 

 Να εξετάσει και να αναλύσει την πρακτική της δικτατορίας του Μεταξά και τα 

μέσα που χρησιμοποιεί για την επίτευξη των ιδεολογικών του σκοπών. 

 Να μελετήσει και να αναλύσει τις αξίες που προβάλλουν τα αναγνωστικά 

βιβλία. 

 Να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει κριτικά τα πρότυπα που προβάλλονται μέσα 

από τα αναγνωστικά βιβλία της περιόδου. 

Η μέθοδος που ακολουθείται στην παρούσα εργασία είναι η ιστορική-ερμηνευτική και 

ως προς τα δύο της επίπεδα: το συστημικό ιστορικο-ιστοριογραφικό και το αναλυτικο-

ερμηνευτικό.3 Με την ιστορική-ερμηνευτική μέθοδο, επιχειρούμε, τηρώντας τους κανόνες της 

ερμηνευτικής μεθόδου (ιστορικότητα των φαινομένων, διαλεκτική σχέση μέρους-όλου, 

ερμηνευτικός κύκλος), να κατανοήσουμε και να παρουσιάσουμε το περιεχόμενο των 

Αναγνωστικών του Δημοτικού σχολείου κατά την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, 

προσεγγίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, το περιεχόμενό τους σε συνάρτηση με το συγκείμενό 

τους (πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό). Η τεχνική της ιστοριοδιφίας (αρχειακή 

εργασία και έλεγχος των πηγών) χρησιμοποιείται για τη συλλογή του πρωτογενούς. 

Καταβάλλεται, επίσης, προσπάθεια η συλλογή υλικού να κινηθεί στην κατεύθυνση 

εξασφάλισης πολλαπλών πηγών (νομοθετικά κείμενα, πρωτογενείς πηγές, φωτογραφικό 

υλικό) για την αναπαράσταση του ιστορικού φαινομένου. Στη συνέχεια ακολουθεί η πρώτη 

ανάγνωση των πηγών, χωρίς προδιατυπωμένα ερωτήματα, διεργασία η οποία μάς επιτρέπει 

τον "ανοιχτό διάλογο με τις πηγές". Ακολουθεί η φαινομενολογική περιγραφή και, τέλος, η 

ερμηνεία και κριτική ανάλυση των πηγών και των δεδομένων τους. Η ερμηνευτική προσέγγιση 

των πηγών γίνεται με βάση τα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά-

παιδαγωγικά γεγονότα της περιόδου στην οποία αναφερόμαστε.  

 

Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια.  

Το πρώτο κεφάλαιο παραθέτει το ιστορικό πλαίσιο της περιόδου που έζησε ο Ι. 

Μεταξάς και συγκεκριμένα, το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, παρουσιάζοντας τα πολιτικά, 

κοινωνικά και οικονομικά δρώμενα σε συνάρτηση, κυρίως, με την εκπαίδευση, από την 

                                                           
3
 Βλ. σχετικά J. Fines, Reading Historical Documents: A manual for students, B. Blackwell, London 1988, Δ. 
Θεοδώρου, «Βασικές έννοιες και αρχές της ερμηνευτικής ως μεθόδου παιδαγωγικής έρευνας», Μακεδνόν, τχ. 6, 
Φλώρινα 1999, σσ. 205-219, L. Cohen – L. Manion, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, (μτφρ. Χρυσούλα 
Μητσοπούλου, Μάνια Φιλοπούλου), Μεταίχμιο - Έκφραση, Αθήνα 2000, σσ. 70-100, Κ. Θ. Μπονίδης, Το 
περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας. Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σσ. 84-99.  
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πτώχευση του 1893 έως τα ταραγμένα χρόνια της δεκαετίας του 1940. Κρίθηκε χρήσιμο να 

μελετηθεί το γενικότερο πλαίσιο με σκοπό την κατανόηση των συνθηκών μέσα από τις οποίες 

εξελίχθηκε το εκπαιδευτικό σύστημα στη μελετώμενη χρονική περίοδο.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις μεταρρυθμιστικές κινήσεις όσον αφορά το 

σχολικό βιβλίο, σε αυτά τα πενήντα, περίπου, χρόνια. Επίσης, αναφέρονται οι βασικές 

λειτουργίες κι ο ρόλος των σχολικών βιβλίων, η κύρια δομή τους, αλλά κι οι επιδιώξεις του 

Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Αυτές οι ενότητες αποτελούν απαραίτητα στοιχεία 

προς την ολοκλήρωση μιας ικανούς θεωρητικής βάσης όσον αφορά την κατανόηση του 

ευρύτερου πλαισίου.  

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται η παρουσίαση των, υπό μελέτη, αναγνωστικών 

βιβλίων, των προσώπων που γράφουν σε αυτά, αλλά και άλλων ποσοτικών δεδομένων, που 

αποτέλεσαν τη βάση για τις αναλύσεις.  

Στα τέσσερα τελευταία κεφάλαια (τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο) παρουσιάζονται οι 

αναλύσεις του περιεχομένου των αναγνωστικών βιβλίων και ερμηνεύονται τα δεδομένα με 

βάση τα ερευνητικά ερωτήματα, με κεντρικό άξονα το τετράπτυχο «Πατρίς-Θρησκεία-

Οικογένεια-Εργασία» αντίστοιχα.  

Ειδικότερα, στο τέταρτο κεφάλαιο, Πατρίδα, οι αναλύσεις γίνονται με βάση τους εξής 

άξονες: α) η επαφή με τον πόλεμο μέσα από το παιχνίδι, β) οι παρελάσεις και οι εθνικές 

εορτές, γ) η ένδοξη πολεμική ιστορία της Ελλάδας – η δομή είναι χρονολογική, ξεκινώντας από 

την αρχαιότητα (Οδυσσέας, Αχιλλέας, Αρχαία Αθήνα, Αρχαία Σπάρτη κ.ά.), συνεχίζοντας με τα 

χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την Ελληνική Επανάσταση και τέλος, τους βαλκανικούς 

πολέμους –, δ) η αρχηγική και πατρική φιγούρα του Ι. Μεταξά, και ε) η ΕΟΝ στο σχολείο. 

Το πέμπτο κεφάλαιο, Θρησκεία, συγκροτείται από τις εξής επιμέρους ενότητες: α) ο 

ρόλος της προσευχής στη διαμόρφωση του θρησκευτικού συναισθήματος, β) η σημασία της 

εκκλησίας για κάθε χριστιανό/ή, γ) οι θρησκευτικές εορτές – Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, 

Ανάσταση – και δ) η θρησκευτική ιστορία – Βυζαντινά χρόνια, Ελληνική Επανάσταση. 

Στο έκτο κεφάλαιο, Οικογένεια αναλύονται οι σχέσεις μεταξύ των μελών της 

οικογένειας και οι ρόλοι τους. Ειδικότερα, η έμφαση δίνεται: α) στον ρόλο της γιαγιάς, β) στον 

ρόλο του παππού, γ) στον ρόλο της μητέρας ως «στυλοβάτη» του θεσμού της οικογένειας, δ) 

στον ρόλο του πατέρα, και ε) στο παιδί-πρότυπο και στις αδελφικές σχέσεις. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο, Εργασία η έμφαση δίνεται: α) στο παιχνίδι και στην 

εργασία, β) στα επαγγέλματα και στη χρησιμότητά τους, γ) στην παιδική εργασία, δ) στην 

έννοια του καθήκοντος, και ε) στην εργασία ως τη μέγιστη επιδίωξη της μεταξικής ιδεολογίας.  

Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα της έρευνας και την παράθεση των 

πρωτογενών πηγών και της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συγγραφή της. 
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Κεφάλαιο 1:  

Ιστορικό, οικονομικοκοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο 

 

1.1. Από την πτώχευση στο πραξικόπημα του 1909 

 
 Η περίοδος από τη δεκαετία του 1870, κατά την οποία άρχισε να πρωταγωνιστεί ο 

Χαρίλαος Τρικούπης[1] (1832-1896), μέχρι την κρίση του 

1893, ήταν περίοδος ανάπτυξης σε πολλούς και διάφορους 

τομείς. Αναπτυξιακά έργα όπως ο πρώτος σιδηρόδρομος, 

λιμάνια, δημόσια κτίρια, αρδευτικά έργα κ.ά., η σημασία 

που δόθηκε στη βιομηχανία και τη ναυτιλία και γενικότερα 

στην αύξηση της παραγωγής, ήταν επενδύσεις που δεν 

μπορούσαν να καλυφθούν από τους κρατικούς πόρους και 

έτσι, ως αποτέλεσμα, ο Τρικούπης κήρυξε πτώχευση και στη 

χώρα επιβλήθηκε Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (ΔΟΕ). Ο 

ΔΟΕ απορροφούσε μεγάλο μέρος των εθνικών εσόδων 

προκειμένου να λάβουν οι δανειστές τμήμα τουλάχιστον του 

ποσού που είχαν δανείσει στην Ελλάδα.4 Ο Τρικούπης έμεινε 

στο πολιτικό προσκήνιο μέχρι τις εκλογές του 1895, στις 

οποίες έχασε την έδρα του και αποσύρθηκε από την πολιτική. Στις 8 Νοεμβρίου 1898, 

ανατέθηκε η ηγεσία του κόμματος στον Γεώργιο Θεοτόκη, ο οποίος όμως δεν είχε την 

ενεργητικότητα του προκατόχου του.5 

 Η κρίση σε συνδυασμό με την ταπεινωτική ήττα από την Τουρκία στον πόλεμο του 

1897, κλόνισαν το έθνος και την πίστη του σε θεσμούς που λίγα χρόνια πριν δεν μπορούσαν να 

αμφισβητηθούν. Πλέον, η ανάγκη να ξεπεραστεί η κρίση είναι επιτακτική, καθώς οι 

οικονομικές συνέπειες της χρεωκοπίας γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς, με τους υψηλούς 

φόρους και τη μη διανομή γης να πιέζουν τα λαϊκά στρώματα.6 Ταυτόχρονα, και η αξιοπιστία 

των κομμάτων τέθηκε υπό μεγάλη αμφισβήτηση και οι νέες οικονομικές και κοινωνικές 

συνθήκες έδωσαν στον Γεώργιο Α΄ τη δυνατότητα να ενισχύσει τη θέση του έναντι της Βουλής. 

Πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξανδρος Ζαΐμης (1855-1936), ο οποίος είχε την ανοχή της Βουλής 

λόγω των διαπραγματεύσεων για τη συνθήκη ειρήνης.7 

                                                           
4
 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης: Όψεις και Απόψεις, τόμ. Β΄, εκδόσεις Guternberg, Αθήνα 
2011, σ. 32. 
5
 G. Hering, Τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα: 1821-1936, τόμ. Β΄, μτφρ. Θ. Παρασκευόπουλου, Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2004, σ. 722. 
6
 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη της εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού: Πριν από το Κράτος – έξω από το Κράτος – στο 

Κράτος, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 280-281. 
7
 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σ. 722. 

[1]
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 Ο κλονισμός της ελληνικής κοινωνίας από την ήττα του 1897 έθεσε και τα εκπαιδευτικά 

σε εντελώς νέα βάση. Το 1898, εκδόθηκε το περιοδικό «Εθνική Αγωγή» (με διευθυντή τον Γ. 

Δροσίνη), το οποίο εξέφραζε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο 

να βρει η χώρα τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και να αποκτήσει νέα δυναμική.8 Το 1899, ο 

Γεώργιος Θεοτόκης, που υπήρξε ο εισηγητής των νομοσχεδίων του 1889, ως αρχηγός 

κόμματος πλέον, εντάσσει στο προεκλογικό πρόγραμμά του προτάσεις που αναφέρονται στη 

ριζική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος. Στην κυβέρνηση που σχημάτισε μετά τη νίκη 

του στις εκλογές, όρισε ως Υπουργό Παιδείας τον 

Αθανάσιο Ευταξία, ο οποίος συνέταξε (με κύριο 

σύμβουλο τον Δημήτριο Ζαγγογιάννη) και κατέθεσε 

στη Βουλή τον Μάιο του 1899 μία σειρά 

νομοσχεδίων. Με αυτά τα νομοσχέδια[2],9 είναι η 

πρώτη φορά που διατυπώνεται νομικά, από το 

κράτος, η αστική αντίληψη για το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Το νομοσχέδιο «περί Δημοτικής 

Εκπαιδεύσεως» συζητήθηκε στη Βουλή στις 15 

Μαΐου και το «περί Μέσης και Ανωτάτης» στις 14 

Ιουλίου του 1899,10 όμως παρέμειναν σε επίπεδο συζητήσεων και δεν προχώρησαν ως 

νομοθετικές διαδικασίες. Μετά την παραίτηση του Ευταξία, το υπουργείο το κράτησε 

προσωρινά ο ίδιος Θεοτόκης. Αλλά ούτε αυτός, ούτε ο επόμενος Υπουργός Παιδείας, ο 

Σπυρίδων Στάης, προώθησαν το θέμα των νομοσχεδίων.11 

 Το 1901, έλαβαν χώρα τα λεγόμενα «Ευαγγελιακά» επεισόδια, τα οποία οδήγησαν σε 

παραίτηση τον Θεοτόκη παρόλο που το κόμμα του στις εκλογές του 1899 είχε κερδίσει 131 

έδρες και η Βουλή μετά τις ταραχές του είχε δώσει ψήφο εμπιστοσύνης.12 Αφορμή των 

επεισοδίων υπήρξε, αρχικά, η μετάφραση των Ευαγγελίων, έπειτα από προτροπή της 

βασίλισσας Όλγας, η οποία ενθαρρύνθηκε από τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών Προκόπιο, και στη 

συνέχεια, μια δεύτερη μετάφραση σε ακραία δημοτική από τον Αλέξανδρο Πάλλη, η οποία 

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ακρόπολις». Στις 8 Νοεμβρίου 1901 συγκρούστηκαν με την 

αστυνομία περίπου 50.000 φανατικοί διαδηλωτές με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 8 άνθρωποι – 

ανάμεσά τους 4 φοιτητές – και να τραυματιστούν πάνω από 80 πολίτες και στρατιώτες. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτά τα επεισόδια αλλά και στα «Ορεστειακά» που ακολούθησαν δύο 

χρόνια αργότερα έπαιξαν οι απόψεις και οι θέσεις του συντηρητικού Θεόδωρου Δηλιγιάννη 

(1824-1905) και του καθηγητή της Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωργίου 

Μιστριώτη, ο οποίος θεωρούσε ότι η καθαρεύουσα είναι η βάση για την πολιτική συνέχεια και 

την πνευματική αναγέννηση των Ελλήνων. Έτσι, στις 8 Νοεμβρίου 1903, φανατικοί φοιτητές, 

                                                           
8
 Α. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: Το «Ανακοπτόμενο Άλμα». Τάσεις και αντιστάσεις στην 

ελληνική εκπαίδευση 1833-2000, επιμ. Β. Βασιλού-Παπαγεωργίου, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2013, σσ. 96-97. 
9
 Δ. Γληνός, Ένας άταφος νεκρός. Μελέτες για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, Ράλλης, Αθήνα 1925, σ. 104. 

10
 Ά. Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και Φιλελεύθεροι Διανοούμενοι, εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 1977, 

σ. 22. 
11

 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σσ. 103-104. 
12

 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σ. 735. 

[2] 

«[...]αποτελούσι σπουδαιοτάτην και 
δυνάμεθα να είπωμεν την πρώτην 
επιστημονικήν συμβολήν εις την 

μελέτην των εκπαιδευτικών ημών 
πραγμάτων.» 

Δ. Γληνός 
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που είχαν ξεσηκωθεί από τον Μιστριώτη και είχαν, ταυτόχρονα, την υποστήριξη του 

Δηλιγιάννη, θέλησαν να εμποδίσουν μια παράσταση της Ορέστειας, το κείμενο της οποίας είχε 

μεταφραστεί όχι στη δημοτική αλλά στην απλή καθαρεύουσα.13 Το Εθνικό Θέατρο είχε 

χρησιμοποιήσει τη μετάφραση της τριλογίας «Ορέστεια», που επιμελήθηκε ο Γεώργιος 

Σωτηριάδης, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, τότε, και της Φιλοσοφικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης, αργότερα. Ο απολογισμός αυτών των επεισοδίων ήταν 2 νεκροί και 7 

τραυματίες.14  

 Η ελληνική κοινωνία εισήλθε στον 20ό αιώνα σε κρίση και ακολούθησαν χρόνια 

πολιτικής αστάθειας και αναταραχών, με πρωταγωνιστές, κυρίως, τους, Θεοτόκη, Ράλλη, 

Δηλιγιάννη και Ζαΐμη. Πλέον το αίτημα για αλλαγή πορείας ήταν καθολικό. Εκτός από τα 

καίρια θέματα που αφορούσαν την ελληνική οικονομία, νέα ζητήματα, όπως το γλωσσικό και 

το εκπαιδευτικό, έγιναν αντικείμενο πολλών συζητήσεων και προβληματισμών,15 πράγμα το 

οποίο μαρτυρεί την προσπάθεια αυτής της αλλαγής μέσα από θέματα που αφορούν την 

Παιδεία. Οι νέες συνθήκες οδήγησαν σε «ψήφο εμπιστοσύνης» στον εκπαιδευτικό θεσμό. 

Διαμορφώθηκε η αντίληψη ότι η αντιμετώπιση της 

οικονομικής-πολιτικής-κοινωνικής κρίσης είναι 

ζήτημα αγωγής, κάτι που συνέβη και κατά το 

Διαφωτισμό.16 Επίσης, χαρακτηριστικά είναι όσα 

αναφέρονται στη διακήρυξη της «Εθνικής 

Γλώσσας», το 1905[3].17  

 Ο λόγος για τον οποίο δόθηκε βαρύτητα στα εκπαιδευτικά ζητήματα και γενικότερα 

στην οργάνωση της εκπαίδευσης, ήταν διότι, το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν 

αναποτελεσματικό και ανεπαρκές από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και η 

αποτελεσματική λειτουργία του, στα μάτια πολλών, θα μπορούσε να αποτελέσει διέξοδος 

σωτηρίας από την κρίση.18 

 Σημείο εκκίνησης των νέων πραγμάτων και της αλλαγής πορείας που αναζητούσε η 

κοινωνία στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, αποτέλεσε το στρατιωτικό πραξικόπημα στο 

Γουδί το 1909, οργανωμένο από το «Στρατιωτικό Σύνδεσμο» που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία 

αξιωματικών μεσαίων βαθμών. Τα αιτήματα του Συνδέσμου ήταν να ανατρέψει την πολιτική 

ηγεσία και την οργάνωση και την ηγεσία του στρατού, η οποία αφαιρέθηκε από το διάδοχο 

του θρόνου, που ως τότε ήταν ο αρχιστράτηγος σε περίοδο πολέμου, και επίσης, η διάλυση 

της παλαιάς πολιτικής εκπροσώπησης που ίσχυε από την εποχή του Όθωνα. Η αφαίρεση της 

ηγεσίας του στρατού από το βασιλιά δεν έφερε την αντίδραση των Ανακτόρων· όταν τα 

Ανάκτορα έχαναν τη στήριξη του στρατού, υπέκυπταν σε αυτόν και δε διέθεταν άλλο 

                                                           
13

 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σσ. 733-734. 
14

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σ. 293. 
15

 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα..., ό.π., σ. 33. 
16

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σ. 281. 
17

 Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραμματική, τόμ. Α΄, Ιστορική εισαγωγή, Αθήνα 1938, σ. 503. 
18

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σ. 281. 

[3] 

«Η αρρώστια βρίσκεται... στην 
κούνια των Ελλήνων, στην 

εκπαίδευση...» 
Μ. Τριανταφυλλίδης 
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στήριγμα. Αυτό συνέβη το 1843, το 1909 και το 1967. Αξιοσημείωτο είναι ότι η «σύμπραξη» 

του στρατού και των Ανακτόρων το 1936, έφερε τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου.19  

 

 

 

1.2. Οι νέες συνθήκες και η πορεία προς τη ρήξη (1910-1916) 

 

1.2.1. Η είσοδος του Ε. Βενιζέλου στο ελληνικό πολιτικό προσκήνιο 

 

 Από την πρώτη, κιόλας, συνεδρίαση του Στρατιωτικού Συνδέσμου, μετά την ίδρυσή 

του, είχε καταγραφεί η πρόταση να καλέσουν τον Κρητικό 

πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο[4] (1864-1936) ως 

πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Στόχος ήταν να αλλάξει το 

πολιτικό πεδίο στην Ελλάδα, και ο Βενιζέλος είχε 

δημιουργήσει πολλές συμπάθειες στο στρατό μετά τη 

σύγκρουσή του με τον κυβερνήτη πρίγκιπα Γεώργιο. 

Επίσης, ο Βενιζέλος φαινόταν αρκετά ικανός σε ζητήματα 

διοίκησης και διπλωματίας της Ανατολής και το γεγονός ότι 

απείχε από την ελληνική κομματική πολιτική, έδειχνε ότι 

μπορούσε να φέρει έναν «νέο αέρα» στο πολιτικό 

στερέωμα.20 

 Έτσι, αφού εκλέχτηκε χωρίς προεκλογικό αγώνα, 

παραιτήθηκε στις 30 Αυγούστου του 1910 από το αξίωμα του πρωθυπουργού της αυτόνομης 

Κρήτης και έξι ημέρες αργότερα έφτασε στον Πειραιά. Στις 5 Σεπτεμβρίου εκφώνησε την 

ομιλία του, με την οποία παρουσιάστηκε ως «σημαιοφόρος νέων πολιτικών ιδεών».21 

 

1.2.2. Ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος 

 

 Η ουσιαστική σημασία της Επανάστασης στο Γουδί, όσον αφορά τα εκπαιδευτικά 

ζητήματα, αποτυπώνεται με τον Εκπαιδευτικό Δημοτικισμό, που αποτελεί κίνημα, το οποίο 

εσωκλείει τα αιτήματα για τον εκσυγχρονισμό του σχολείου και για την αναγνώριση της 

δημοτικής ως κοινού, εθνικού γλωσσικού οργάνου. Στον όρο «Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός» 

συναιρούνται, κατά βάση, δύο στοιχεία:22  

1. Το πρώτο αφορά τη στροφή από το παρελθόν στο παρόν, στο Νεοελληνισμό – 

αντίθετα, δηλαδή, με την ισχύουσα άποψη που υποτιμούσε το παρόν και υπερτιμούσε 

το παρελθόν (κυρίως το αρχαιοελληνικό). 

                                                           
19

 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα..., ό.π., σ. 33. 
20

 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σσ. 765-766. 
21

 Ό.π., σ. 780. 
22

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σσ. 297-298. 

[4]



 13  

 

 

2. Το δεύτερο αφορά τη νέα παιδαγωγική φιλοσοφία (Νέα Αγωγή ή Μεταρρυθμιστική 

Παιδαγωγική23), η οποία αναπτύχθηκε στα τέλη του 

19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού και καθιερώθηκε ως 

μαθητοκεντρική αντίληψη για τη λειτουργία του 

σχολείου. 

 Το Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο του Βόλου, το 

«Σχολείο του Δελμούζου», αποτελεί την πρώτη πρακτική 

έκφραση του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, όμως το κίνημα 

αυτό έχει ως σημείο εκκίνησης τη μελέτη του Φώτη 

Φωτιάδη[5]24 «Το γλωσσικόν ζήτημα κ’ η εκπαιδευτική μας 

αναγέννησις», που εκδόθηκε το 1902. Πρέπει όμως να 

αναφέρουμε πως το κλίμα για το γλωσσικό ζήτημα είχε, ήδη, 

αρχίσει να σχηματοποιείται με την έκδοση «Το ταξίδι μου» 

του Ψυχάρη (1888).25 

Το σχολείο στο οποίο βρήκε τη σαφέστερη έκφρασή 

του ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός, είναι, όπως είπαμε 

παραπάνω, το Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο του Βόλου. 

Το σχολείο του Βόλου ιδρύθηκε μετά από απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παγασών και με εισηγητή 

το γιατρό Δημήτρη Σαράτση,26 το 1908, με διευθυντή του τον 

Αλέξανδρο Δελμούζο[6] (1880-1956).27 

                                                           
23
Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σ. 122. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο παιδαγωγικό κίνημα που είχε πρακτική 

έκφραση το «σχολείο εργασίας» - σε αντίθεση με το «σχολείο του βιβλίου» - που στηρίζεται στον ανεπιφύλακτο 
σεβασμό της προσωπικότητας του παιδιού και στον καθογητικό – και όχι αυταρχικά διδακτικό – ρόλο του 
δασκάλου. 
24

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σ. 284. 
25

 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σσ. 113-114. 
26

 Ό.π., σσ. 116-117. 
27

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σ. 285. 

[5] 

Ο Φώτης Φωτιάδης 
(1849-1939) γεννήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου ολοκλήρωσε τις 
εγκύκλιες σπουδές του. 
Το βιβλίο του θεωρείται 
ως σημείο καμπής, διότι, 
για πρώτη φορά, 
συνέδεσε το Δημοτικισμό 
με το σχολείο και έδειξε 
την εκπαιδευτική 
διάσταση του γλωσσικού 
ζητήματος. Έτσι, θα 
μπορούσαμε να πούμε 
πως έδειξε το δρόμο στην 
ελληνική κοινωνία, σε 
μια περίοδο αστάθειας 
και αμφισβήτησης. 

[6] 

Ο Δελμούζος ακολούθησε σε πολλές περιπτώσεις τις αρχές της 

«Νέας Αγωγής». Απέδιδε μεγάλη σημασία στη λειτουργία του 

σχολικού θεσμού και εκπροσωπούσε μια σχέση θεωρίας και 

πράξης δημιουργική και διαλεκτική. Αναλύει συστηματικά, 

εξειδικεύει την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διάσταση του 

Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού και διατυπώνει μια εναλλακτική 

πρόταση, σε σχέση με την εκπαιδευτική πρακτική που ίσχυε ως 

τότε, όχι όμως θεωρητικά, αλλά πρακτικά, καθώς την εφαρμόζει 

στο Βόλο, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 
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 Εκτός του Δελμούζου, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 

ενεργό εμφάνιση και δράση του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού 

άλλα δύο πρόσωπα: ο Δημήτρης Γληνός[7] (1882-1943)28 και ο 

Μανόλης Τριανταφυλλίδης[8] (1883-1959).29 Μέτα το τέλος των 

πανεπιστημιακών τους σπουδών, και οι τρεις παρακολουθούν 

μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε 

Πανεπιστήμια της Γερμανίας. Εκεί, γνωρίζουν νέα παιδαγωγικά 

ρεύματα και παρακολουθούν στην πράξη τη Διδακτική του 

Εβαρτιανισμού στα σχολεία του W. Rein στην Jena και του 

«Σχολείου Εργασίας» στα σχολεία του H. Gaudig στη Λειψία. 

Από τη Γερμανία επέστρεψαν στα τέλη της πρώτης και στις 

αρχές της δεύτερης δεκαετίας του νέου αιώνα και 

δραστηριοποιήθηκαν με σκοπό τη διάδοση και 

πραγματοποίηση των μεταρρυθμιστικών ιδεών του 

Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού. Σημαντικότερες από αυτές τις 

ιδέες ήταν:30 

 Καλλιέργεια στα σχολεία της ομιλούμενης γλώσσας, της 

Δημοτικής. 

 Σύσταση, σε κάθε Δήμο, επαγγελματικών, βιοτεχνικών 

και γεωργικών σχολείων. 

 Αύξηση του χρόνου φοίτησης στα σχολεία Μέσης 

Εκπαίδευσης. 

 Αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων για υποχρεωτική 

στοιχειώδη εκπαίδευση. 

 Εισαγωγή του θεσμού της συνεκπαίδευσης στην 

κατώτερη εκπαίδευση. 

                                                           
28

 Ό.π., σσ. 285-286. 
29

 Ό.π., σ. 287. 
30

 Σ. Ν. Δερβίσης, Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός: Συμβολή του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού στον εκσυγχρονισμό κι 
εκδημοκρατισμό της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, χ. ό., Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 12-13. 

[7]

 - Γενικός Γραμματέας του 

Υπουργείου Παιδείας  

- Διευθυντής στο 

Διδασκαλείο Μέσης 

Εκπαίδευσης (1912-16) 

- Ίδρυσε και διηύθυνε 

την Ανώτερη Γυναικεία 

Σχολή (1921-23) 

- Διευθυντής της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

(1924-25) 

- Βουλευτής στο 

Κομμουνιστικό Κόμμα 

Ελλάδος 

[8] 

 

Άποψή του ήταν ότι μόνο η εκπαίδευση θα μπορούσε να δώσει 

διέξοδο στα προβλήματα του κράτους και της κοινωνίας. Σπούδασε 

Γλωσσολογία, την οποία και καλλιέργησε συστηματικά σε όλη του τη 

ζωή και διαμόρφωσε την γλωσσική αντίληψη του Εκπαιδευτικού 

Δημοτικισμού, ενώ συνετέλεσε ουσιαστικά στη συγγραφή της 

Γραμματικής της Δημοτικής. 
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 Οι νέες συνθήκες, μετά την επανάσταση στο Γουδί, και οι πολιτικές αλλαγές, οδήγησαν 

στην ίδρυση της «Φοιτητικής Συντροφιάς», από ομάδα φοιτητών, στις 17 Φεβρουαρίου, με 

έδρα την Αθήνα και με σκοπό να καθιερωθεί η δημοτική γλώσσα σε όλα τα είδη του γραπτού 

λόγου.31 Αυτή ήταν και η πρώτη απόπειρα ως την ίδρυση, λίγους μήνες αργότερα – το Μάιο 

του 1910 – , του «Εκπαιδευτικού Ομίλου». Σκοπός του ήταν να συστήσει «ένα Πρότυπο 

Δημοτικό Σχολείο στην Αθήνα και να βοηθήσει να αναμορφωθεί, με τον καιρό, η ελληνική 

εκπαίδευση».32 

 Από την ίδρυσή του έως και το 1917, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, συνδράμει σημαντικά 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, υποδεικνύοντας τις αδυναμίες του, αλλά και τον ανασταλτικό 

παράγοντα στη διανοητική ανάπτυξη των παιδιών, από τα πρώτα τους σχολικά χρόνια, που 

ήταν η διδασκαλία διαφορετικής γλώσσας από τη μητρική τους.33 

 Οι τρεις «μεγάλοι»[9] του Ομίλου, εκφράζουν 

αντίστοιχα και τους τρεις άξονές του: τον κοινωνικό 

(Γληνός), τον παιδαγωγικό (Δελμούζος) και τον γλωσσικό 

Τριανταφυλλίδης).34 

 Όμως δεν θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτοί οι 

τρεις συνεργάστηκαν αρκετές φορές στα 18 χρόνια ζωής 

του Ομίλου (1910-1927). Σύμφωνα με τον Α. Δημαρά, οι 

τρεις τους συνεργάστηκαν για χάρη του Ομίλου για 1-2, 

μόλις, χρόνια. Αναλυτικότερα, ο Τριανταφυλλίδης μένει 

στον Όμιλο έως το 1922, οπότε αποχωρεί οριστικά. Από 

τα χρόνια που απομένουν, η περίοδος 1917-20 είναι περίοδος πλήρους απασχόλησης και των 

τριών στο Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, ο Γληνός από το 1913 έως το 1916 διευθύνει το 

Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης κι είναι αμφίβολος ο χρόνος που αφιερώνει ή διαθέτει για 

τον Όμιλο, ιδιαίτερα μετά το 1914, οπότε ιδρύει ένα άλλο συλλογικό όργανο, τον 

«Εκπαιδευτικό Σύνδεσμο» του οποίου εξέδιδε και το περιοδικό. Αλλά ακόμη και για τα χρόνια 

μετά το 1922, πρέπει να αφαιρεθούν τα χρόνια παράλληλης εργασίας, για τον Δελμούζο και 

τον Γληνό, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και την Παιδαγωγική Ακαδημία (1923-25) αντίστοιχα. 

Τέλος, η έκδοση του περιοδικού «Αναγέννηση» από τον Σεπτέμβριο του 1926 σηματοδοτεί την 

οριστική διάσταση των δύο ηγετών που είχαν απομείνει. Όλα αυτά ανάμεσα σε πολέμους, 

δικτατορίες, τη Μικρασιατική Καταστροφή και – για τον Γληνό – κατατρεγμούς και 

φυλακίσεις.35 

 

 

 

 

                                                           
31

 Ό.π., σ. 14. 
32

 Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμ. Α’ (Αθήνα 1911). σ. 5 
33

 Α. Δημαράς, Εκπαιδευτικός Όμιλος: Κατάλογος Μελών 1910-1927, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 
και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1994, σ. 14. 
34

 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σ. 129. 
35

 Α. Δημαράς, Εκπαιδευτικός..., ό.π., σ. 22. 

[9]
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1.2.3. Τα νομοσχέδια του 1911 και του 1913  

 

 Το 1911, η Αναθεωρητική Βουλή, που προέκυψε από τις εκλογές του 1910, ψήφισε νέο 

Σύνταγμα. Σε αυτό αποτυπώνονται λύσεις στα αιτήματα για αλλαγή του διοικητικού 

μηχανισμού, του εκπαιδευτικού-γλωσσικού ζητήματος, ισχυροποίηση του κοινοβουλευτισμού 

σε νέες βάσεις και ισχυροποίηση του στρατού.36 

 Η σπουδαιότερη αλλαγή που έφερε η 

Αναθεώρηση του 1911 στο χώρο της εκπαίδευσης, 

ήταν η δωρεάν στοιχειώδης εκπαίδευση για όλους, 

χωρίς, όμως, να προσδιορίζεται η διάρκειά της.37 

Βέβαια, στη συνέχεια, ακολούθησαν τα γεγονότα 

σχετικά με το γλωσσικό ζήτημα. Σε ειδική 

συνεδρίαση της Β΄ Αναθεωρητικής Βουλής για το 

θέμα της γλώσσας, η οποία διήρκησε τέσσερις 

μέρες, στις 28 Φεβρουαρίου 1911, θα ψηφιστεί στο 

νέο Σύνταγμα το άρθρο 107[10] που ορίζει την καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα του κράτους 

και απαγορεύει κάθε απόπειρα «παραφθοράς» της.38 Ο Βενιζέλος, ήδη, από το 1899 στην 

Κρήτη, είχε επικρίνει τη χρήση της καθαρεύουσας και θεωρούσε πως έπρεπε να δοθεί 

περισσότερο βάρος στην επαγγελματική μόρφωση έναντι της κλασικής, η οποία ανέκαθεν 

κυριαρχούσε. Σύμφωνα με αυτές του τις απόψεις αλλά και τις μετέπειτα επιλογές του επί του 

γλωσσικού ζητήματος στα χρόνια που ακολουθούν, φαίνεται πως δέχτηκε διστακτικά να 

υποχωρήσει στις πιέσεις της παραδοσιακής ελίτ και αποδέχτηκε το νέο άρθρο.39 Όμως, ο ίδιος 

σε συνέντευξή του σε ελληνική εφημερίδα της Αλεξάνδρειας, τον Απρίλιο του 1915, 

αναφέρεται στην «πονηριά» της διατύπωσης του άρθρου, με τα εξής λόγια: «Διότι, πρέπει να 

γνωρίζετε, κύριοι, ότι η σύνταξις της περί γλώσσης διατάξεως είναι σοφιστική: η γλώσσα των 

νόμων είναι η επίσημος γλώσσα το Κράτους. Την στιγμήν που θα νομοθετηθούν οι νόμοι εις 

την δημοτική, η επίσημος γλώσσα θα είναι η δημοτική».40 

Γενικότερα, η ανάγκη εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης αναφορικά με το γλωσσικό ζήτημα 

είχε αρχίσει να απασχολεί τον εκπαιδευτικό κόσμο από τον 19ο αιώνα, με τον Αντώνιο Φατσέα 

– το 1870 – να γράφει: «Εις λεξίδια κενά νοήματος, εις το δέρμα της Αρχαίας Ελλάδος 

εθυσιάσθη η ελληνική εκπαίδευσις». Η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια έγινε το 1899 με τα 

νομοσχέδια του Ευταξία, ενώ το 1904 οργανώθηκε στην Αθήνα από τον «Σύλλογο Ωφελίμων 

Βιβλίων» και τον Σύλλογο «Παρνασσός» το πρώτο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο με αίτημα 

                                                           
36

 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα..., ό.π., σσ. 33-34. 
37

 Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Χανιά, Η Εκπαιδευτική Πολιτική στα χρόνια του 
Ελευθέριου Βενιζέλου: Πρακτικά Συνεδρίου 22-24 Ιανουαρίου 2004, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σ. 49. 
38

 Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Χανιά, Η Εκπαιδευτική Πολιτική..., ό.π., σ. 55. 
39

 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σσ. 797-798. 
40

 Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Χανιά, Η Εκπαιδευτική Πολιτική..., ό.π., σ. 56. 

[10] 

«Επίσημος γλώσσα του Κράτους 
είναι εκείνη, εις την οποίαν 

συντάσσονται το πολίτευμα και της 
ελληνικής νομοθεσίας τα κείμενα. 
Πάσα προς παραφθοράν ταύτης 

παρέμβασις απαγορεύεται» 
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την μεταρρύθμιση. Το 1908 ο Α. Δελμούζος προσπάθησε, όμως μάταια, να εισαγάγει την 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο Ανώτερο 

Παρθεναγωγείο του Βόλου και τέλος, ούτε η περίοδος 

1909-11 μπόρεσε να λύσει το ζήτημα, καθώς υπήρξε 

μεγάλη αντίδραση που οδήγησε στην ίδρυση του 

Συλλόγου «Περί εννόμου αμύνης της εθνικής γλώσσης» 

και οδήγησε στην ψήφιση του άρθρου 107.41 

 Ο Απόστολος Γ. Αλεξανδρής[11] (1879-1961),42 στις 

31 Μαΐου του 1912, αντικαταστήθηκε από τον Ιωάννη 

Τσιριμώκο στο Υπουργείο Παιδείας και ταυτόχρονα, 

ουσιαστικά, σηματοδοτείται η ένταξη του Εκπαιδευτικού 

Δημοτικισμού στην εκπαιδευτική πολιτική, καθώς ο 

Υπουργός συνεργάζεται με τον Γληνό για τα νομοσχέδια 

του 1913[12].43 Επίσης, του ανέθεσε τη διεύθυνση του 

Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης, το οποίο δεν είχε διευθυντή μετά την εκλογή του 

Εξαρχόπουλου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.44 

  

1.2.4. Η πρώτη συνάντηση με τον Ι. Μεταξά – περίοδος των Βαλκανικών Πολέμων 

 
 Ο Βενιζέλος από την εκλογή του, το 1910, προσπάθησε να ακολουθήσει μια πολιτική 

εθνικής ενότητας απέναντι στο παλάτι και τους υποστηρικτές του. Ως Πρωθυπουργός, αλλά 

και ταυτόχρονα ως Υπουργός των Στρατιωτικών, ανέπτυξε τη δική του εξωτερική πολιτική στο 

όνομα της Μεγάλης Ιδέας. Μια από τις πρώτες του κινήσεις ως Αρχιστράτηγος συνέπεσε με 

                                                           
41

 Ό.π., σσ. 73-74. 
42

 Ό.π., σσ. 106-107. 
43

 Ά. Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική..., ό.π., σ. 28. 
44

 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σ. 136. 

[11] 

Ήταν Υπουργός Παιδείας επί 
20 σχεδόν μήνες (6/10/1910-
31/5/1912) και είχε αναλάβει 
να υλοποιήσει την 
εκπαιδευτική πολιτική των 
Φιλελευθέρων, η οποία είχε τα 
εξής αιτήματα: 
- Κατάργηση των ελληνικών 
σχολείων 
- Καθιέρωση εξάχρονου 
γυμνασίου που θα στηρίζεται 
σε 6χρονο αυτοτελές δημοτικό 
σχολείο 
- Φροντίδα για περιορισμό της 
ροπής προς τις κλασικές 
σπουδές 
- Πρόβλεψη για εισαγωγή 
πρακτικών γνώσεων ως 
μαθημάτων 
- Ίδρυση τεχνικών, γεωργικών 
και επαγγελματικών σχολών 
- Ενδιαφέρον για τη γυναικεία 
εκπαίδευση 

[12] 

Οι βασικοί του προσανατολισμοί ήταν: 1) 
Υποχρεωτική εκπαίδευση, 2) πρακτική κατεύθυνση 
της ύλης, 3) σύγχρονη παιδαγωγική, 4) γυναικεία 
εκπαίδευση, 5) προσαρμογή του εκπαιδευτικού 
συστήματος ανάλογα με τις κοινωνικές και 
οικονομικές ανάγκες του κράτους, 6) στροφή στις 
θετικές επιστήμες και 7) δημιουργία 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
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την πρώτη του συνάντηση με τον Ιωάννη Μεταξά[13] 

(1871-1941). Πιο συγκεκριμένα, στις 6 Οκτωβρίου του 

1910, ο Μεταξάς συναντήθηκε με τον Βενιζέλο, ο οποίος 

του πρότεινε τη θέση του πρώτου υπασπιστή, την οποία 

και δέχτηκε. Τα συναισθήματα[14] του γι’ αυτή την πρώτη 

συνάντηση, μάλιστα, τα σημειώνει και στο ημερολόγιό 

του.45  

 Η πρώτη τους επαφή θα σηματοδοτούσε την 

αρχή μιας μακροχρόνιας κόντρας, αναγνωρίζοντας όμως 

ο ένας την αξία του άλλου. Θα λέγαμε πως η κόντρα 

αυτή ήταν εντονότερη από πλευράς Μεταξά, λόγω της 

ιδιοσυγκρασίας του χαρακτήρα του και διαφόρων 

περιστάσεων ανά περιόδους. 

 Ακολούθησαν τα χρόνια των Βαλκανικών 

Πολέμων (1912-13), οπότε διπλασιάστηκαν τα 

ελληνικά εδάφη, με τις νίκες του ελληνικού 

στρατού και το διπλωματικό σχέδιο του Βενιζέλου, 

ο οποίος, αρχικά, – στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο 

– προχώρησε σε συνεργασία με τις γειτονικές 

χώρες, Βουλγαρία και Σερβία, και όταν η 

Οθωμανική αυτοκρατορία κήρυξε τον πόλεμο 

εναντίον της Βουλγαρίας και της Σερβίας – τον Οκτώβριο του 1912 – η Ελλάδα συστρατεύθηκε 

εναντίον της. Ακολούθως, στον Δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο συμμάχησε με την Σερβία, εναντίον 

της Βουλγαρίας, η οποία είχε υπερβολικές εδαφικές αξιώσεις κατά την κατανομή εδαφών – 

μετά τη νίκη στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο – μεταξύ των τριών.46 

 Στα δύσκολα, αυτά, χρόνια, ο Μεταξάς κέρδισε δύο βαθμούς: Ταγματάρχης τον Μάιο 

του 1913 και αντισυνταγματάρχης τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Λίγο αργότερα 

παρασημοφορήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος. Ο Μεταξάς, πλέον, ως 

αντισυνταγματάρχης και διευθυντής του Α΄ Γενικού Επιτελείου, έχει πάρει και την 

πρωτοβουλία για τη σύσταση του Σχολείου Μετεκπαιδεύσεως Ανωτέρας Μορφώσεως 

Αξιωματικών, ή αλλιώς «Σχολείον Λοχαγών».47  

 

1.2.5. Ο Διχασμός 

 

 Τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων ακολούθησε, τον Αύγουστο του 1914, ο Πρώτος 

Παγκόσμιος Πόλεμος. Από την αρχή του πολέμου έχει γίνει φανερό πως ο Βενιζέλος, τάσσεται 

                                                           
45

 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν του ημερολόγιο, επιμ. Χρ. Χριστίδη, τόμ. 1, Βιβλιοπωλείον της  Εστίας” Αθήνα 1951, 
σ. 61. 
46

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σσ. 301-302. 
47

 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν..., ό.π., σ. 65. 

[13]

[14] 

«Η εντύπωσίς μου εκ του Βενιζέλου 
καλύτερα αφ’ ό,τι επερίμενα πριν. 
Δεν μoυ έκαμεν όμως εντύπωσιν 

επιβλητικού ανθρώπου» 
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προς τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, στο πλευρό των Αγγλογάλλων (Entente), ενώ ο 

Βασιλιάς, αλλά και το Επιτελείο θέλουν να ακολουθήσουν πολιτική ουδετερότητας – τη 

στιγμή, βέβαια, που και η Βουλγαρία και η Οθωμανική αυτοκρατορία, δηλαδή οι χώρες με τις 

οποίες η Ελλάδα είχε ανοιχτά θέματα προς ρύθμιση, είχαν, ήδη, πάει με το μέρος των 

Κεντρικών Δυνάμεων που είχαν άξονα συσπείρωσης τη Γερμανία.48 Αρχηγός του Επιτελείου 

είναι ο Β. Δούσμανης και υπαρχηγός του ο Μεταξάς. Ο Βενιζέλος, επειδή είχε σε μεγαλύτερη 

εκτίμηση τον Μεταξά από τον Δούσμανη – ο οποίος είχε φανερώσει, ήδη, διαθέσεις 

ανυποταξίας και συμπάθειας προς τον Κωνσταντίνο – τον έχρισε αρχηγό του Επιτελείου. Όμως 

αυτή η κίνηση οδήγησε στη μοιραία σύγκρουση ανάμεσα στους δύο άντρες.49 

 Τον Ιανουάριο του 1915, ο Βενιζέλος φαίνεται κατηγορηματικά αποφασισμένος να 

δεχτεί τις προτάσεις της Αγγλίας που αφορούσαν εδαφικά ανταλλάγματα στη Μικρά Ασία και 

υποβάλλει τα υπομνήματά του στο Βασιλιά στις 11 και 17 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με αυτά, 

προτείνει να συμμετάσχει η Ελλάδα στην επίθεση κατά των Δαρδανελλίων. Ο Βενιζέλος 

συντάσσει και τρίτο υπόμνημα, στις 17 Φεβρουαρίου, οπότε παραιτείται ο Μεταξάς, ο οποίος, 

ενώ δέκα μήνες πριν σχεδίαζε αιφνιδιαστική επίθεση κατά των Δαρδανελλίων από τον 

ελληνικό στρατό μόνο του, τώρα αρνείται να συμπράξει με τις Αγγλογαλλικές δυνάμεις. Ο 

ίδιος δικαιολογεί την απόφασή του λέγοντας πως, πλέον η απειλή από τη Βουλγαρία είναι 

άμεση και πως ο αιφνιδιασμός δεν είναι πια εφικτός καθώς οι Τούρκοι έχουν προειδοποιηθεί 

γι’ αυτή την επίθεση. Ακολουθεί απόλυτη αντίθεση γνωμών, ο Κωνσταντίνος υιοθετεί τις 

απόψεις του Μεταξά και η εκστρατεία κατά των Δαρδανελλίων αποτυγχάνει. Ο Βενιζέλος 

θεωρεί υπαίτιο της αποτυχίας τον Μεταξά, ενώ ο δεύτερος εκτιμά πως η αποτυχία αυτή τον 

δικαίωσε και πως έτσι έσωσε τον ελληνικό στρατό από βέβαιη καταστροφή.50 

 Στις 25 Φεβρουαρίου του 1915, ο Βενιζέλος παραιτείται και με εκλογές επανέρχεται 

στην εξουσία τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Στο μεσοδιάστημα, ο Δούσμανης επανέρχεται στο 

Επιτελείο ως αρχηγός και ο Μεταξάς γίνεται πάλι υπαρχηγός. Μετά από μέρες σύγχυσης, ο 

Βενιζέλος παραιτείται για δεύτερη φορά, στις 24 Σεπτεμβρίου 1915 και η χώρα οδηγήθηκε, τον 

Αύγουστο του επόμενου χρόνου ουσιαστικά, με το κίνημα της Εθνικής Άμυνας, στον λεγόμενο 

«Εθνικό Διχασμό». Ηγέτης του κινήματος της Εθνικής Άμυνας ήταν ο Βενιζέλος που βρισκόταν 

στη Θεσσαλονίκη. Η χώρα διασπάστηκε σε δύο κράτη, το κράτος των Αθηνών με τον 

Κωνσταντίνο και το κράτος της Θεσσαλονίκης, τη λεγόμενη «Προσωρινή Κυβέρνηση», με τον 

Βενιζέλο.51  

 

 

 

                                                           
48

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σ. 302. 
49

 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν..., ό.π., σσ. 66-67. 
50

 Ό.π., σσ. 67-68. 
51

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σ. 302. 
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1.3. Η βενιζελική περίοδος 1917-20 

 

1.3.1. Η απομάκρυνση των «Κωνσταντινικών» και η εμφάνιση της Αριστεράς 

 

 Από τον Ιούλιο του 1916, οι Αγγλογάλλοι, οι οποίοι θεωρούσαν τον Μεταξά επικίνδυνο 

εχθρό τους, επέβαλαν την απομάκρυνσή του από τον στρατό. Έτσι ο Μεταξάς δεν είχε πια 

επίσημη ιδιότητα. Το ίδιο συνέβη και στον Κωνσταντίνο, περίπου ένα χρόνο αργότερα, την 1 

Ιουνίου του 1917, οπότε και η κυβέρνηση Βενιζέλου ανέλαβε τον έλεγχο ολόκληρης της χώρας, 

ενώ είχε ταχθεί από τον Νοέμβριο του 1916 στο πλευρό της Entente. Τον Κωνσταντίνο 

διαδέχτηκε στο θρόνο ο Αλέξανδρος που πέθανε από μόλυνση τον Οκτώβριο του 1920. 

Ωστόσο, η απομάκρυνση του Βασιλιά είχε αντίκτυπο και στον Μεταξά, αλλά και σε άλλους 

οπαδούς του, όπως τον Δ. Γούναρη, τον Β. Δούσμανη, τον Ι. Δραγούμη κ.ά., οι οποίοι 

επιβιβάστηκαν στο υπερωκεάνιο «Βασιλεύς Κωνσταντίνος» και στάλθηκαν στην Κορσική.52 

 Την ίδια εποχή, αναπτύχθηκε το συνδικαλιστικό κίνημα και ξέσπασαν οι πρώτες 

απεργιακές κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα, τον Νοεμβρίου του 1918, ιδρύθηκε η Γενική 

Συνομοσπονδία Ελλάδος από 214 σωματεία, στα οποία αντιπροσωπεύονταν τα ¾ των 

συνδικαλιζομένων. Μια εβδομάδα αργότερα, πραγματοποιήθηκε το ιδρυτικό συνέδριο του 

Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος (ΣΕΚΕ). Το ΣΕΚΕ προσχώρησε στην 3η Διεθνή το 

1920 και το 1924 θα μετονομαστεί σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ύστερα από πολλές 

περιπέτειες και παλινδρομήσεις. Έτσι, στις υπάρχουσες ιδεολογικοπολιτικές παρατάξεις, τους 

συντηρητικούς και τους φιλελεύθερους, προστέθηκε, οργανωμένα πλέον, κι η Αριστερά, ως 

τρίτη βασική πολιτική κατεύθυνση.53  

 

1.3.2. Τα νομοσχέδια του 1917 

 

 Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά, η κυβέρνηση Βενιζέλου, ήδη, από τον Μάιο του 1917 

είχε ορίσει τον Γληνό, πρόεδρο ενός τριμελούς 

Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και με Υπουργό 

Παιδείας τον Γεώργιο Αβέρωφ, εξέδωσε 

(11/5/1917) το Διάταγμα «περί εισαγωγής της 

δημοτικής γλώσσης»[15] στο Δημοτικό σχολείο. Το 

Διάταγμα αυτό ψηφίστηκε από τη Βουλή, ως νόμος 

(Ν. 827), τροποποιήθηκε από Ν. 1332 τον επόμενο 

χρόνο κι αποτελεί «σταθμό» στην εξέλιξη του 

                                                           
52

 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν..., ό.π., σ. 69. 
53

 Ά. Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική..., ό.π., σσ. 102-103. 

[15] 

Τα αναγνωστικά «οφείλουσι να 
είναι γεγραμμένα εις την κοινήν 

ομιλουμένην (δημοτικήν) γλώσσαν, 
απηλλαγμένην παντός αρχαϊσμού ή 

ιδιωματισμού» 
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εκπαιδευτικού-γλωσσικού ζητήματος.54 Εδώ, αξίζει να σημειωθεί πως η τριάδα του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου έπαιξε σημαντικό ρόλο στο νομοσχέδιο και γενικότερα στην 

εκπαιδευτική πολιτική, καθώς ο Γληνός είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και 

οι Δελμούζος και Τριανταφυλλίδης διορίστηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις ως Ανώτεροι 

Επόπτες Δημοτικής Εκπαίδευσης.55 

Ακολουθεί πίνακας με τη βασική τροποποίηση του νόμου:56  

 

Ν. 827 Ν. 1332 

 Διδασκαλία της δημοτικής στις 
πρώτες τέσσερις τάξεις χωρίς αυτή 
«να εγκαταλείπεται αποτόμως» 
στις δύο τελευταίες. 

 Διδασκαλία της δημοτικής στις 
τέσσερις πρώτες τάξεις, και στις 
δύο τελευταίες διδασκαλία 
«παραλλήλως προς αυτήν [τη 
δημοτική] και της καθαρευούσης». 

 

 Σύμφωνα με το πρόγραμμα για την ομαλή ένταξη της δημοτικής γλώσσας στα 

Δημοτικά, προβλεπόταν, κατά το σχολικό έτος 1917-18, να διδάσκεται η δημοτική στις δύο 

πρώτες τάξεις του Δημοτικού, κατά το 1918-19 στην Γ’ τάξη και διαδοχικά κάθε χρόνο και στις 

ανώτερες τάξεις. Στην Ε’ και Στ’ τάξη θα διδασκόταν παράλληλα με τη δημοτική και η 

καθαρεύουσα, αλλά και το κείμενο της Καινής Διαθήκης από το πρωτότυπο.57 

 Έως αυτή την περίοδο, ίσχυε το πρόγραμμα της ποσότητας και οικονομίας της ύλης των 

αναγνωστικών βιβλίων της Δημοτικής Εκπαίδευσης, που εκδόθηκε στις 30 Μαΐου του 1907. 

Βάσει αυτού του προγράμματος, το αναγνωστικό της Α’ τάξης θα χωριζόταν σε δύο μέρη, εκ 

των οποίων το δεύτερο μέρος θα περιείχε σύντομες ιστορίες, απλά παραμύθια, ποιήματα 

κατάλληλα της ηλικίας των μαθητών και περιγραφές στοιχείων της ελληνικής φύσης. Το 

αναγνωστικό της Β΄ τάξης θα έπρεπε να αποβλέπει στην καλλιέργεια των βασικών αρετών του 

ανθρώπου, όπως τη θεοσέβεια, την ολιγάρκεια, την τιμιότητα και την ευγνωμοσύνη. Το 

αναγνωστικό της Γ΄ τάξης θα στόχευε στην καλλιέργεια αρετών όπως η γενναιότητα, η 

φιλανθρωπία και η «εκρίζωση του κακού», ενώ το αντίστοιχο της Δ΄ τάξης, έπρεπε να έχει 

θρησκευτικό και εθνικό περιεχόμενο και στόχος του να είναι η εμπέδωση των κυριότερων 

αρετών που θα έπρεπε να κατέχει ο άνθρωπος και η «αποφυγή του κακού». Η ύλη των 

αναγνωστικών των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού περιστρεφόταν, κυρίως, γύρω από 

τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών, τη διαμόρφωση του ήθους τους, την ιδέα του 

Θεού και της πατρίδας και την αγάπη για τον άλλο, το δίκαιο και τη φύση.58 

                                                           
54

 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σ. 147. 
55

 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα..., ό.π., σσ. 170-171. 
56

 Ά. Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική..., ό.π., σ. 36. 
57

 Χ. Λέφας, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, Αθήνα 1942, σσ. 346-347. 
58

 Ό.π., σσ. 345-346. 
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 Ο Ν. 1332 αλλάζει και ολόκληρο το σύστημα συγγραφής, έγκρισης, αριθμού και χρόνου 

ισχύος των σχολικών βιβλίων. Δεν περιορίζει την ελευθερία των συγγραφέων, ορίζει ότι 

μπορεί να εγκριθεί απεριόριστος αριθμός βιβλίων και για αόριστο χρονικό διάστημα και 

προβλέπει τη χρήση, από τους δασκάλους, βοηθητικών βιβλίων γραμμένων στη δημοτική για 

τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Στην ουσία, ο νέος νόμος καταργεί τον νόμο ΓΣΑ’ του 

1907 που προέβλεπε την κρατική μονοπώληση των σχολικών βιβλίων και όριζε τη χρήση ενός 

μόνο αναγνωστικού που θα εγκρινόταν κάθε τετραετία.59 

 Επίσης, πλέον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός σχολικού βιβλίου από τον σύλλογο 

δασκάλων και καθηγητών από μια λίστα 

εγκεκριμένων βιβλίων. Οι προκηρύξεις βιβλίων 

γίνονταν με γενική περιγραφή των περιεχομένων, οι 

διδακτικές πρωτοβουλίες διδασκόντων χωρίς 

αυστηρές μεθοδολογικές δεσμεύσεις και η 

συγγραφή σχολικών βιβλίων με διαγωνισμό ή με 

ανάθεση, η έγκριση ειδικών εγχειριδίων για ειδικές 

κατηγορίες σχολείων.60  

 Ως τον Δεκέμβριο του 1917, εισάγονται τα 

πρώτα 7 αναγνωστικά[16]61 και προγραμματίζονται 

για τον Ιανουάριο του 1918 και «τα μαθήματα για 

τους δασκάλους».62 Επίσης, στις 13 Φεβρουαρίου 

του 1918 συγκροτείται μια Επιτροπή για τη 

συγγραφή κρατικών αναγνωστικών βιβλίων.63 Όλες 

αυτές οι κινήσεις γίνονται, βέβαια, σε κλίμα έντονων 

αντιδράσεων.  

 Το καλοκαίρι του 1919 κυκλοφόρησε και το 

«Αλφαβητάρι με τον ήλιο» και μαζί με «Τα ψηλά 

βουνά» [17] ήταν τα σημαντικότερα αναγνωστικά. 

                                                           
59

 Ά. Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική..., ό.π., σσ. 37-38. 
60

 Α. Καψάλης & Δ. Χαραλάμπους, Σχολικά εγχειρίδια : θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική, Μεταίχμιο, 
Αθήνα 2008, σ. 170.  
61

 Ά. Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική..., ό.π., σ. 41. 
62

 Χ. Νούτσος, Ιστορία της Εκπαίδευσης και Ιδεολογία: Όψεις του Μεσοπολέμου, Ο Πολίτης, Αθήνα 1990, σσ. 119-
120. 
63

 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σ. 150. 

[16] 

- Αλφαβητάριο (α’ και β’ μέρος) 
του Ε. Παπαμιχαήλ 
- Αλφαβητάριο (β’ μέρος) του Ι. 
Συκώκη 
- Πέτρος Λάρας (αναγνωστικό Β’ 
τάξης) των Α. Κουρτίδη και Ε. 
Παπαμιχαήλ 
- Τρεις φίλοι (αναγνωστικό Β’ 
τάξης) της Γ. Καζαντζάκη 
- Οδύσσεια (αναγνωστικό Γ’ 
τάξης) των Α. Κουρτίδη, Α. 
Κονιδάρη και Γ. Καλαρά 
- Αναγνωστικό για την Γ’ τάξη των 
Α. Καρκαβίτσα και Ε. Παπαμιχαήλ 
- Τα ψηλά βουνά (αναγνωστικό Γ’ 
τάξης) της συντακτικής επιτροπής 
που την αποτελούσαν οι Α. 
Δελμούζος, Π. Νιρβάνας, Ζ. 
Παπαντωνίου, Μ. 
Τριανταφυλλίδης 
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Σύμφωνα με τον Δελμούζο, τα νέα αναγνωστικά είναι «μοναδικά για την Ελλάδα», ενώ 

η γλωσσική πραγματικότητα βρίσκεται πλέον στη «μεταψυχαρική» εποχή της.64 Υποστηρίζει 

τέλος, πως από το 

περιεχόμενό τους 

«πηγάζει η ηθική 

απαίτησις ότι ο 

άνθρωπος πρέπει 

να είνε πρωτίστως 

υγιής, ενεργητικός, 

εργατικός και με 

πρωτοβουλίαν, να 

είνε τολμηρός, ν’ 

αγαπά την γνώσιν 

και την αλήθειαν, 

το αγαθόν και το 

καλόν, να είνε τέλος ειλικρινής, αλτρουιστής, να υποτάση το ατομικόν συμφέρον και τον 

εγωϊσμόν εις το συμφέρον και την πρόοδον της κοινότητος του συνόλου». 65 

  

 

1.3.3. Η ήττα των Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1920   

 

 Τα αποτελέσματα του πολέμου ήταν πολύ θετικά για τη χώρα. Ο Βενιζέλος με την 

ενεργή συμμετοχή του στη διεθνή πολιτική, με τη Συνθήκη του Νεϊγύ (1919) και τη Συνθήκη 

των Σεβρών (1920), εκπλήρωσε τους ρεαλιστικούς στόχους της Μεγάλης Ιδέας. Όμως αυτές οι 

επιτυχίες δεν κατόρθωσαν να αντισταθμίσουν τις αποτυχίες στην εσωτερική πολιτική. 

 Μετά τη Συνθήκη των Σεβρών (10/8/1920), ο Βενιζέλος γύρισε στην Ελλάδα και αφού 

διέλυσε τη Βουλή του 1915, προκήρυξε εκλογές για το Νοέμβριο, θεωρώντας πως οι επιτυχίες 

του θα επιβραβεύονταν από τον ελληνικό λαό. Όμως, τα αποτελέσματα των εκλογών στη 

1/11/1920 δεν τα περίμενε ούτε εκείνος, αλλά ούτε και η ίδια αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση 

κέρδισε τις εκλογές με σημαντική διαφορά. Το Λαϊκό Κόμμα κέρδισε 75 έδρες, το Εθνικό 

Συντηρητικό 60 και το Κόμμα του Ράλλη 25, ενώ 30 έδρες πήρε ο συνδυασμός του Στέφανου 

Δραγούμη και 70 διάφορες μικρές ανεξάρτητες ομάδες, όπως οι Μακεδόνες περί τον Γεώργιο 

Μπούσιο. Το κόμμα της κυβέρνησης πήρε μόνο 118 από τις συνολικά 369 έδρες (32%) και 

μάλιστα μόνο σε 18 από τις συνολικά 40 εκλογικές περιφέρειες, πράγμα το οποίο δείχνει την 

τεράστια μεταβολή της κατανομής ψήφων συγκριτικά με το 1912 και το 1915.66 

                                                           
64

 Χ. Νούτσος, Ιστορία..., ό.π., σ. 137.  
65

 «Ο κ. Αλ. Δελμούζος δια τα αναγνωστικά. Το πρόγραμμα της Κυβερνήσεως. Γλώσσα και σχολείον», Αθήναι, 29-
1-1919 (συνέντευξη του Δελμούζου) 
66

 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σσ. 948-949. 
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 Σημαντικότερος παράγοντας της αποτυχίας των Φιλελεύθερων πρέπει να θεωρηθεί η 

αυξανόμενη κόπωση από τον πόλεμο. Επίσης, πρέπει να συμπεριλάβουμε τον πόνο των 

οικογενειών που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά και τις δυσκολίες των γυναικών, που 

έμειναν πίσω, να καλλιεργήσουν τα χωράφια με τη βοήθεια των ανήλικων παιδιών τους και 

κατ’ επέκταση να συντηρήσουν την αγροτική οικονομία της χώρας. Ακόμα, ψήφισαν την 

αντιπολίτευση και εκείνοι που για λόγους αρχής ήταν αντίθετοι στους επεκτατικούς πολέμους, 

όπως οι Κομμουνιστές, ή εκείνοι που ήταν αλληλέγγυοι με την Τουρκία, όπως οι 

μουσουλμάνοι. Μετά την εκλογική νίκη της αντιπολίτευσης, η οποία προκάλεσε απερίγραπτο 

ενθουσιασμό, στην Αθήνα στρατιώτες πυροβολούσαν στον αέρα φωνάζοντας «Κάτω το χακί! 

Κάτω ο πόλεμος!»67 

 Ο Βενιζέλος είχε δηλώσει πως αν έχανε τις εκλογές θα αποχωρούσε από την πολιτική 

και αφού τον πίεσε ο Δημήτριος Ράλλης, ο πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης συνασπισμού, 

εγκατέλειψε τη χώρα. Αρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων έγινε ο μετριοπαθής 

στρατηγός Δαγκλής.68 

 

 

 

1.4. Η περίοδος ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις Βενιζέλου (1921-27) 

 

1.4.1. Η πολιτική πρακτική της νέας 

ηγεσίας 

 

 Όπως ήταν φυσικό, η αλλαγή 

πολιτικής ηγεσίας μετέβαλλε τα 

εκπαιδευτικά. Η νέα κυβέρνηση, με τον 

νέο Υπουργό Παιδείας, τον 

πανεπιστημιακό Θεόδωρο Ζαΐμη 

επανέφερε την καθαρεύουσα στα 

σχολεία, εφαρμόζοντας την 

απόφαση[18]69 της «Επιτροπείας», την 

οποία η ίδια η κυβέρνηση είχε 

συγκροτήσει, για να κρίνει τα βιβλία της 

νέας προσπάθειας. Στην επιτροπή αυτή 

«προς εξέτασιν της γλωσσικής 

διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων» 

φαίνεται να έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο ο καθηγητής Παιδαγωγικής Ν. Εξαρχόπουλος.70 Με 

βάση τα πορίσματα της επιτροπής, η κυβέρνηση, θα ψηφίσει τον νόμο 2678 της 10ης 

                                                           
67

 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σσ. 951-952. 
68

 Ό.π., σ. 953. 
69

 Υπουργείον Εκκλησιαστικόν και Δημ. Εκπαιδεύσεως, Έκθεσις της Επιτροπείας της διορισθείσης προς εξέτασιν 
της γλωσσικής διδασκαλίας, Αθήνα 1921, 157.  
70

 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα..., ό.π., σ. 173. 

[18] 

«να εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχολείων και 
να καώσι ως έργα ψευδούς και κακοβούλου 

προθέσεως [...] Να καταδιωχθώσι δε ποινικώς 
οι υπαίτιοι των προς διαφθοράν της ελληνικής 

γλώσσης και παιδείας τελεσθέντων 
πραξικοπημάτων». Κι ακόμη «να αφεθώσι 

ελεύθεροι οι διδάσκαλοι να εισαγάγωσι προς 
καιρόν εκ των εγκεκριμένων προ του 1917 

βιβλίων επανερχόμενοι ως προς την γλωσσική 
και γραμματικήν διδασκαλίαν εις το 

Πρόγραμμα του 1913». 
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Αυγούστου 1921 «Περί εισαγωγής ως αναγνωστικών βιβλίων εις τα Δημοτικά σχολεία των 

καταλληλοτέρων εκ των προ του 1917 εγκεκριμένων».71 

 Επιπρόσθετα, η νέα πολιτική ηγεσία επαναφέρει τον Κωνσταντίνο, που ήταν εξόριστος 

στην Ελβετία, με το δημοψήφισμα της 20ής Νοεμβρίου 1920 72 και λίγες μέρες αργότερα 

επιστρέφει και ο Μεταξάς στην Αθήνα για να διαπιστώσει πως πλέον οι νέοι ηγέτες, που είχε 

βοηθήσει στο παρελθόν, δεν τον ανέχονται. Ο Γούναρης τον παραμερίζει από κάθε δράση και 

παρά τη στρατιωτική του αποκατάσταση, ο Μεταξάς, αποστρατεύεται σχεδόν αμέσως με το 

βαθμό του υποστράτηγου.73  

 Όμως, οι πολεμικές επιχειρήσεις δεν σταμάτησαν ούτε με τη νέα κυβέρνηση, η οποία 

διατηρούσε και επεξέτεινε το πεδίο δράσης του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Τα 

αποτελέσματα αυτών των επιχειρήσεων είναι γνωστά. Η Μικρασιατική Καταστροφή ακύρωσε 

όλες τις προηγούμενες κατακτήσεις και η Συνθήκη της Λωζάνης (1923) διαμόρφωσε τη νέα 

πραγματικότητα. Η ανταλλαγή πληθυσμών έφερε στην Ελλάδα περίπου 1.500.000 Έλληνες της 

Μ. Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, ως πρόσφυγες. Η λύση του «προσφυγικού ζητήματος» 

δεν μπορούσε να είναι άμεση. Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην πλειονότητά τους στη 

βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, η νέα πραγματικότητα, σε κοινωνικό-ιδεολογικό επίπεδο, οδήγησε 

σε αυξανόμενη δράση της Αριστεράς και το ΣΕΚΕ, ένα χρόνο μετά το προσφυγικό, έγινε ΚΚΕ.74 

 

1.4.2. Ο Μεταξάς στην πολιτική 

 

 Όμως, κατά τη διάρκεια του πολέμου υπήρξε κινητικότητα και στη Δεξιά. Ο 

απόστρατος, πια, Μεταξάς, ο οποίος προβλέποντας την ήττα απέρριπτε τη συνέχιση της 

μικρασιατικής εκστρατείας, ξεκίνησε την πολιτική του πορεία. Δημιούργησε κόμμα, ως 

εναλλακτική πρόταση αντί των υπολοίπων αντιβενιζελικών κομμάτων που είχαν πλέον το 

στίγμα της ήττας στη Μ. Ασία.  

 Η απογοήτευση του Μεταξά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλούμε από το 

ημερολόγιό του, για το κοινοβουλευτικό πολίτευμα – όπως λειτουργούσε στην Ελλάδα – είχε 

ξεκινήσει από τα νεανικά του χρόνια. Όμως, από τη στιγμή που αποφάσισε να ασχοληθεί με 

την πολιτική, έπρεπε να ανεχτεί τα – σύμφωνα με τον ίδιο – ελαττώματά της. Δεν υπάρχει 

θέμα που να επανέρχεται τόσο συχνά, όσο το θέμα της αηδίας του για την «μικροπολιτική».75 

Ήταν περίεργος χαρακτήρας, κυκλοθυμικός, είχε από μικρός δίψα για εξουσία και η αηδία του 

για την πολιτική που ασκούταν στη χώρα, τον οδηγούσε σε τάσεις εκδίκησης ανθρώπων που 

ταυτόχρονα θεωρούσε, στις περισσότερες των περιπτώσεων, και εχθρούς του έθνους. Έτσι, 

σκοπός του ήταν να αφήσει τον Γούναρη – που τον είχε αποστασιοποιήσει – να καταστραφεί 
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 Α. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τόμ. Β΄, Ερμής, Αθήνα 1974, σσ. 133-134. 
72

 Ά. Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική..., ό.π., σ. 46. 
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 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν..., ό.π., σ. 70. 
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 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα..., ό.π., σσ. 34-35. 
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 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν..., ό.π., σ. 72. 
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με ολόκληρο το σύστημα. Με αφετηρία την ιδέα του οικουμενικού ελληνισμού ανέπτυξε στη 

διάρκεια του πολέμου απόψεις τις οποίες υποστήριζαν μόνο σοσιαλιστές. Καταδίκαζε τις 

κινήσεις της κυβέρνησης, τόνιζε ότι οι Τούρκοι ήταν ακόμη και στην περιοχή της Σμύρνης η 

πλειονότητα, «και [ότι] εννοούν να παλαίσουν υπέρ της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των, 

ακριβώς δια τα αυτά πράγματα υπέρ των οποίων ηγωνίσθημεν και ημείς [το 1821] κατ’ 

αυτών», και χαρακτήριζε την ελληνική εκστρατεία κατακτητική πολιτική. Θεωρούσε ότι τίποτα 

πια δεν τον συνέδεε με τους αντιβενιζελικούς και γι’ αυτό το λόγο αρνήθηκε, στη συνέχεια, την 

πρόταση της κυβέρνησης να υπηρετήσει και πάλι στο Γενικό Επιτελείο ή ακόμη να αναλάβει τη 

γενική διοίκηση στη Μ. Ασία.76  

 Η νέα πολιτική κίνηση του Μεταξά, ο πυρήνας των «Μεταρρυθμιστών», όπως 

αυτοαποκαλούνταν, πρέπει να σχηματίστηκε τον Μάρτιο του 1921, με τις πρώτες λέσχες και 

μια διοικούσα επιτροπή στην Ιθάκη και την Κεφαλονιά, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Λίγους 

μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, έγιναν οι πρώτες προσπάθειες παρουσίασης των ιδεών των 

Μεταρρυθμιστών στον Τύπο και έναν μήνα μετά άρχισαν οι διαβουλεύσεις για τη σύνταξη του 

προγράμματος του κόμματος, το οποίο παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 1922, όμως 

εγκρίθηκε μετά το πραξικόπημα (Πλαστήρα – Γονατά το 1922). Οι Μεταρρυθμιστές απέκτησαν 

και εκπρόσωπο στη Βουλή, όταν ο βουλευτής Σαγιάς δήλωσε ανεξάρτητος. Η εφημερίδα 

«Εσπερινή» χαρακτήρισε, το φθινόπωρο του 1922, τους οπαδούς του Μεταξά «Κόμμα των 

Ελευθεροφρόνων». Το κόμμα αποδέχτηκε αυτή την ονομασία καθώς, ταυτόχρονα, εξέφραζε 

την απόσταση από τα αντιβενιζελικά κόμματα.77 

 Το κόμμα ήταν εναντίον της αντιβενιζελικής παράταξης της περιόδου 1920-22, αλλά και 

της πολιτικής των Φιλελευθέρων την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δήλωνε 

πίστη στη δυναστεία, και ήθελε, ταυτόχρονα, να αποκτήσει ο «λαϊκός παράγων» μεγαλύτερη 

δύναμη στο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Ακόμα, με τις βασικές του αρχές, το Κόμμα 

των Ελευθεροφρόνων είχε ως στόχο την «εξυπηρέτησιν των ομαδικών συμφερόντων και τις 

ιδεολογίας της αγροτικής και της μικροαστικής τάξεως». Τονίζει τα πλεονεκτήματα της 

αγροτικής παραγωγής ως βασική πλουτοπαραγωγική πηγή για τη χώρα και υπόσχεται – με 

μετριασμένη διατύπωση – βοήθεια και στους εργαζομένους εκτός αγροτικής απασχόλησης. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, δεν περιείχε κάτι συγκεκριμένο, εκτός από τη συγχώνευση των 

διαφόρων σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης σε ένα εξατάξιο γυμνάσιο. Ο Μεταξάς είχε 

προτείνει, στις 25 Οκτωβρίου του 1921, με επιφύλαξη την εισαγωγή της δημοτικής στις πρώτες 

τέσσερις τάξεις της βασικής εκπαίδευσης. Αργότερα αυτό το αίτημα εγκαταλείφθηκε.78  
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1.4.3. Το πραξικόπημα του 1922 και η διαφυγή του Μεταξά 

 

 Γενικότερα, τα χρόνια από το 1920 έως το 1928 αποτελούν μια περίοδο ακραίας 

πολιτικής αστάθειας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αλλάξουν 33 κυβερνήσεις και από το 

Υπουργείο Παιδείας θα περάσουν 29 Υπουργοί.79 Ωστόσο, παρά τις συχνές μεταβολές των 

πολιτικών συνθηκών, το κράτος ανέπτυξε τη βιομηχανία, το εμπόριο και τη ναυτιλία του, 

σημειώνοντας αύξηση των απασχολουμένων σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, στον αγροτικό 

τομέα, σημειώνεται μείωση της μεγάλης γαιοκτησίας και, αντιστοίχως, αύξηση της μεσαίας και 

μικρής ιδιοκτησίας γης.80 

 Μετά το πραξικόπημα του 1922 και λίγο πριν τις εκλογές του 1923, στις οποίες 

κέρδισαν οι Φιλελεύθεροι, τα αντιβενιζελικά κόμματα είχαν χάσει σημαντικά τη δύναμή τους 

και τον προσανατολισμό τους και ο Μεταξάς προσπάθησε με πιέσεις στο Λαϊκό Κόμμα να 

ηγηθεί, ουσιαστικά, της αντιβενιζελικής παράταξης. Παρά την αποχώρηση πολλών στελεχών 

του Λαϊκού Κόμματος και την προσάρτησή τους σε συνδυασμούς των Ελευθεροφρόνων στην 

επαρχία, το Λαϊκό Κόμμα δεν δέχτηκε τη συνένωση με το «μεταξικό» κόμμα και προτίμησε να 

διατηρήσει την αυτονομία του.81 

 Ο Μεταξάς, όμως, δε μπορούσε να εφαρμόσει τις ιδέες και τις φιλοδοξίες του σε 

ορθολογική κομματική δράση. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας του, 

η δίψα του για εξουσία και ο συνδυασμός αυτο-υπερεκτίμησης κι ανασφάλειας που 

χαρακτήριζαν την κυκλοθυμία του, τον οδήγησαν γι’ ακόμη μια φορά σε λάθη. Με την επιλογή 

του να συμμετάσχει στην «αντεπανάσταση» του 1923, κατέστρεψε τις όποιες δυνατότητες είχε 

το κόμμα του. Ήρθε σε επαφή με τη συνωμοτική «οργάνωση των λοχαγών», χωρίς όμως να 

ασκήσει επιρροή στα σχέδια του πραξικοπήματος και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι 

αξιωματικοί που βρίσκονταν επικεφαλής της «αντεπανάστασης» απέρριψαν κατηγορηματικά 

τη συνεργασία του, αλλά ακόμη κι οι λοχαγοί δεν ήταν πρόθυμοι να παραδώσουν το γενικό 

πρόσταγμα στο Μεταξά. Ωστόσο, εκτέθηκε με αυτές του τις κινήσεις κι όταν το πραξικόπημα 

κατέρρευσε, διέφυγε στην Ιταλία. Επιπλέον, λόγω της συμμετοχής τους, πολλά από τα στελέχη 

του κόμματος φυλακίστηκαν. Η αυταρχική του στάση για την αρχηγία προκάλεσε, 

εσωκομματικά, διαμαρτυρίες στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κεφαλονιά, αλλά και στη 

Θεσσαλονίκη, αργότερα. Το βασικό του λάθος ήταν ότι δεν πίστεψε ουσιαστικά στην 

ενδεχόμενη – ο ίδιος είχε προβλέψει ότι το κόμμα του θα θριάμβευε –  επιτυχία του κόμματός 

του στις εκλογές του 1923 και προσπάθησε να ακολουθήσει άλλη οδό προς την ανέλιξη στην 

εξουσία. Ακόμα όμως και μετά τις κινήσεις του αυτές, από την Ιταλία πλέον, κατηγορούσε τους 

οπαδούς του κόμματος ότι τον εγκατέλειψαν.82 
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1.4.4. Η δικτατορία Πάγκαλου και οι εκλογές του 1926  

 

 Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου του 1924, συμμετέχει στο 

δημοψήφισμα της 13ης Απριλίου για το πολίτευμα, κι αναγνωρίζει τη Δημοκρατία, δηλώνοντας 

πως θα πολιτευτεί «εντός του πλαισίου της».83 Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα τον 

Ιούνιο του 1925, ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος κατέλαβε, με πραξικόπημα, την εξουσία 

και επέβαλε δικτατορία, την οποία μπόρεσε να διατηρήσει για περισσότερο από έναν χρόνο, 

πράγμα το οποίο υπονόμευε τον πολιτικό κόσμο, αλλά και έδειχνε την πολιτική αστάθεια που 

χαρακτήριζε την περίοδο. 

 Μετά το πραξικόπημα, ο Μεταξάς ήταν ο 

πολιτικός που έκανε τις μεγαλύτερες 

παραχωρήσεις στον δικτάτορα, καθώς είχε 

αποδεχτεί να δοθούν στον Πάγκαλο ιδιαίτερες 

εξουσίες με σκοπό να γίνουν βουλευτικές 

εκλογές. Όμως, οι διαβουλεύσεις και οι 

συζητήσεις του Μεταξά με εκπροσώπους του 

νέου καθεστώτος δεν ευδοκίμησαν και, μάλιστα, 

στις δημοτικές εκλογές, που έγιναν στα τέλη του 

1925, στην Κεφαλονιά υπερίσχυσε ο Πάγκαλος 

έναντι του αρχηγού των Ελευθεροφρόνων. 

Επίσης, λίγο πριν ανατραπεί η δικτατορία από 

τον Γ. Κονδύλη, είχαν απαγορευτεί ο Τύπος των 

Ελευθεροφρόνων και ο Μεταξάς συνελήφθη.84 

Γενικότερα, αυτή την περίοδο, ο Μεταξάς, 

περνάει κρίσεις απογοήτευσης[19], οι οποίες είναι 

αποτέλεσμα της κυκλοθυμίας του.85 

 Αργότερα, ο Μεταξάς, ο οποίος αποζητούσε την παραίτηση της «στρατιωτικής 

κυβέρνησης», αρκέστηκε στη δήλωση του Κονδύλη ότι το κόμμα του δεν θα συμμετείχε στις 

επερχόμενες εκλογές.86 Σε αυτές (7/11/1926), οι Ελευθερόφρονες κατόρθωσαν να σημειώσουν 

ένα απροσδόκητα υψηλό ποσοστό της τάξης του 15.78%, κερδίζοντας 52 έδρες από τις 

συνολικά 286 και ήταν κοινοβουλευτικά σχεδόν ισοδύναμο με το Λαϊκό Κόμμα. Στις 4 

Δεκεμβρίου του 1926 ορκίζεται η Οικουμενική Κυβέρνηση με Πρόεδρο τον Αλέξανδρο Ζαΐμη.87
 

Είναι η πρώτη φορά που το κόμμα των Ελευθεροφρόνων συμμετέχει στην εξουσία. Στην 

Οικουμενική κυβέρνηση το κόμμα του Μεταξά είχε τα υπουργεία Συγκοινωνιών και 
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 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν..., ό.π., σ. 74. 
86

 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σ. 1113. 
87

 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν..., ό.π., σ. 74. 

[19] 

«[...] αισθάνομαι μέσα μου βαθειά 
αηδία διά τον πολιτικόν βίον. Είναι 
αλήθεια ότι εις εμέ παρουσιάσθη 

πάντοντε υπό αηδή μορφήν...» 
(1/3/26). «Αισθάνομαι ότι εισέρχομαι 
εις την σκιάν του θανάτου (55 ετών). 
Με λυπεί ότι δεν έκαμα τίποτε εις την 

ζωήν μου. Αγωνίσθηκα πολύ για να 
επιτύχω πολλά. Δεν έκαμα όμως 

τίποτε! Και το όλίγον το οποίον έκαμα 
ηρπάγη από άλλος, το έκλεψαν και το 

παρουσίασαν ως δικόν των[...]» 
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Δικαιοσύνης και μετά την αποχώρηση του Λαϊκού Κόμματος τον Αύγουστο του 1927, του 

ανατέθηκαν και τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας.88 

 

1.4.5. Τα εκπαιδευτικά δρώμενα της περιόδου 

 

 Στην εκπαίδευση, στα χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και πριν τη 

«βενιζελική τετραετία» του 1928-32, υπάρχουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις.  

 Το 1922, ιδρύθηκε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.) και δύο χρόνια 

αργότερα, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.). Αυτές οι δύο συλλογικές 

εκφράσεις αποτελούν σημαντικό σταθμό στο χώρο της εκπαίδευσης και η παρουσία τους 

καταγράφεται μέσα από τα συνδικαλιστικά τους 

έντυπα: το «Διδασκαλικόν Βήμα» της Δ.Ο.Ε. και το 

«Δελτίον» της Ο.Λ.Μ.Ε. αντίστοιχα89 Επίσης, το 

1924 με τον νόμο 2180, εισάγεται η δημοτική 

γλώσσα σε κάθε τάξη του Δημοτικού, όμως η 

δικτατορία του Πάγκαλου έφερε νέες γλωσσικές 

αρχές και νέο νόμο για τα αναγνωστικά βιβλία.90 

 Το 1925, σύμφωνα με την έκθεση του 

Αεροπαγίτη Γεώργιου Αντωνακάκη «επί των 

γεγονότων και διαδόσεων, των γνωστών υπό το 

όνομα Μαρασλειακά»91 ήρθε η ρήξη στο 

Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών ανάμεσα στο 

Δελμούζο και σε τρεις δασκάλους του Προτύπου 

Δημοτικού σχολείου, λόγω των διαφορών τους σε 

παιδαγωγικές και γλωσσικές αντιλήψεις.92 Το 

πόρισμα της έκθεσης ήταν ένα είδος ηθικής 

αποκατάστασης στον Δελμούζο, τον οποίο κι ο ίδιος 

ο Βενιζέλος, που αυτήν την περίοδο βρίσκεται στο 

Λονδίνο, είχε υποστηρίξει[20].93 

 Τον ίδιο χρόνο, ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκινά τη λειτουργία 

του ένα χρόνο αργότερα. Το έργο αυτό αποτελεί την υλοποίηση ενός σχεδίου, που στην 

προώθησή του έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Α. Παπαναστασίου. Το σχέδιο αυτό απέβλεπε στη 

                                                           
88

 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σ. 1114. 
89

 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα..., ό.π., σ. 175. 
90

 Χ. Λέφας, Ιστορία..., ό.π., σ. 353. 
91

 Τα Μαρασλειακά. Έκθεσις Γεωργίου Αντωνακάκη Αρεοπαγίτου, Εν Αθήναις 1926. 
92

 Χ. Νούτσος, Ιστορία..., ό.π., σ. 19. 
93

 Ά. Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική..., ό.π., σσ. 75-76. Το γράμμα, με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 1926, 
δημοσιεύτηκε στο Παιδεία και Ζωή, τόμ. Β΄, αρ. 18-19, 1953, αφιέρωμα στο Δελμούζο, σ. 207. 

[20] 

«Φίλε κ. Δελμούζε, αυτή τη στιγμή 
ετελείωσα την ανάγνωσιν της 

θαυμάσιας εκθέσεως περί των 
Μαρασλειακών του Αρεοπαγίτου κ. 

Αντωνακάκη, προς τον οποίον 
γράφω επίσης διά να τον συγχαρώ 

δι’ αυτήν. Η τελευταία παράγραφός 
της, η οποία σας αφορά, ελπίζω να 
σας έκαμε να λησμονήσετε, προς 
στιγμήν τουλάχιστον, τας πικρίας 

που σας επότισαν διότι αφιερώσατε 
την ζωή σας όπως δώσετε εις το 
έθνος εκείνο που του λείπει, και 
που του χρειάζεται περισσότερο 

από κάθε άλλο, το αληθινό 
σχολείο» 
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δημιουργία ενός νεωτερικού πνευματικού κέντρου που θα λειτουργούσε αντισταθμιστικά του 

συντηρητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης 

συγκέντρωσε πολλά από τα στελέχη του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, με κυριότερους τον 

Τριανταφυλλίδη από το 1926 και τον Δελμούζο από το 1929.94 

 Ο νέος Υπουργός Παιδείας, μετά τις εκλογές του 1926, Θ. Νικολούδης (από τους 

Ελευθερόφρονες), κατέθεσε ένα νομοσχέδιο για τα αναγνωστικά βιβλία, το οποίο ψηφίστηκε 

ως νόμος (Ν. 3438). Σε αυτό καθοριζόταν η γλώσσα του Δημοτικού, η οποία θα ήταν η 

δημοτική, με την υποχρέωση, όμως, να διδάσκεται και η καθαρεύουσα στην Ε΄ και στη Στ’ τάξη 

επί 3-4 ώρες την εβδομάδα.95 Ακόμα, κατέθεσε νομοσχέδιο για την ανασύσταση του 

«Ανωτάτου Συμβουλίου Παιδείας» που αποσκοπούσε στην απομάκρυνση δύο διανοουμένων: 

του Δελμούζου και του Δ. Γληνού. Η αιτιολογία του Υπουργού Παιδείας είχε να κάνει με την 

προστασία από τον κομμουνισμό και την επιστροφή στη θρησκεία, η οποία ήταν στο 

περιθώριο. Ο Γεώργιος Αθανασιάδης- Νόβας, εκπρόσωπος των Ελευθεροφρόνων, που 

αναφέρθηκε στο τρίπτυχο πατρίς-θρησκεία-οικογένεια – σύνθημα της μετέπειτα δικτατορίας 

Μεταξά – δεν ήθελε να δει το φως της μόρφωσης «ως τερατώδη ερυθράν φλόγα, αλλά ως 

πρωινόν ήλιον, ο οποίος με νέαν λάμψιν και με νέον θάλπος ν’ ανατείλη από το ίδιον αιώνιον 

μέρος υπεράνω της ζωφόρου του Παρθενώνος και υπεράνω των θόλων της Αγίας Σοφίας».96 

 Παρά την κριτική τους στα νομοσχέδια, οι Φιλελεύθεροι τα ψήφισαν για να μην πέσει η 

κυβέρνηση. Το Λαϊκό Κόμμα, όμως, τα θεωρούσε ανεπαρκή και άμεσα συνδεδεμένα με την 

εκπαιδευτική πολιτική των Φιλελευθέρων την 

περίοδο 1917-20. Οι βουλευτές του Λαϊκού 

Κόμματος θεωρούσαν τη δημοτική γλώσσα ως 

«απότοκο του εκφυλισμού, της αναρχίας και του 

κομμουνισμού» και η αντίστασή τους οδήγησε 

τον Μεταξά σε ανοιχτή περιφρόνηση[21] του 

κοινοβουλευτικού συστήματος.97 

                                                           
94

 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σσ. 184-185 και Β. Φούκας, Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: 
Σπουδές, σπουδαστές και σπουδάστριες, κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1926-1940), Εκδοτικός Οίκος 
Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 33-73. 
95

 Χ. Λέφας, Ιστορία..., ό.π., σ. 355. 
96

 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σ. 1116. 
97

 Ό.π., σσ. 1116-1117. 

[21] 

«Προτιμώ να ομιλώ εκτός των 
κοινοβουλευτικών κανόνων, αλλά εντός 

της πραγματικότητος» 
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 Έναν χρόνο πριν τη διακυβέρνηση του 

Βενιζέλου, το 1927, έχουμε ακόμα ένα 

σημαντικό γεγονός που επηρεάζει την 

εκπαιδευτική πραγματικότητα: τη διάσπαση του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου.98 Η διάσπαση (Μάρτιος 

1927) αυτή προήλθε από τη διαφορά των 

απόψεων και των προσεγγίσεων σε διάφορα 

σημαντικά θέματα του Ομίλου, του Δελμούζου 

και του Γληνού. Ο Γληνός, κινούμενος προς τα 

«αριστερά», τόνιζε τον πολιτικό 

προσανατολισμό του Ομίλου, ενώ ο Δελμούζος 

ήταν υπέρμαχος του εκπαιδευτικού του 

προσανατολισμού. Ο Δελμούζος θα καταστήσει 

σαφές ότι πρόκειται, ουσιαστικά, για δύο διαφορετικούς Ομίλους[22].99 

 Μετά τη διάσπαση, οι Δελμούζος και Γληνός θα ακολουθήσουν δρόμους που δεν θα 

διασταυρωθούν ξανά. Ο Γληνός ακολουθεί το δρόμο που οδηγεί προς το ΚΚΕ, ενώ ο Δελμούζος 

συμμετέχει στη μεταρρύθμιση του 1929 και εκλέγεται στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, 

της οποίας αναλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, παράλληλα με το έργο του στη 

Φιλοσοφική, δημιουργεί το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – το τρίτο 

σχολείο στη Θεσσαλονίκη – που λειτουργεί από το 1934.100 

 

 

1.5. Η βενιζελική κυβέρνηση του 1928-32 

 

1.5.1. Η αποτυχία του μεταξικού κόμματος 

  

 Στις 22 Αυγούστου του 1927, λίγο πριν την ψηφοφορία για ψήφο εμπιστοσύνης στην 

κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική ομάδα των Ελευθεροφρόνων διαλύθηκε, με μόνο 20 

βουλευτές να μένουν πιστοί στον Μεταξά. Ασκούσε τον ηγετικό του ρόλο στο κόμμα με 

αυταρχικό τρόπο και αυτό δημιουργούσε εσωκομματικές εντάσεις και οδήγησε σε αυτά τα 

αποτελέσματα. Αυτές οι εσωκομματικές εντάσεις τροφοδοτούσαν τις, ήδη, υπάρχουσες 

απόψεις του[23] για την πολιτική της χώρας. Μέχρι τις εκλογές του 1928, οι οποίες υπήρξαν 

καταστροφικές για τους Ελευθερόφρονες, μεταπηδούσαν όλο και περισσότερα μέλη των 

                                                           
98

 Δ. Χαραλάμπους, Ο Εκπαιδευτικός Ομιλος : η ίδρυση, η δράση του για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η 
διάσπασή του, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 117. 
99

 Α. Δελμούζος, Παιδεία και Κόμμα, Εκδοτικός Οίκος Αλικιώτης & Υιοί, Αθήνα 1947, σσ. 82-83. 
100

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σ. 320. 

[22] 

«Από τη μια μεριά ένα σωματείο 
εκπαιδευτικό και όχι πολιτικό [...] που 

θα μελετά τα εκπαιδευτικά 
προβλήματα [...] θα ετοιμάζη βιβλία 
και προγράμματα [...] Από την άλλη 

μεριά ένα σωματείο χωρίς ορισμένες 
αρχές, που με το δόγμα του κ. Γληνού 
«κανένας φραγμός προς τα αριστερά» 

αδιάκοπα θα παρασύρεται και θα 
πολιτικολογή [...]» 
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Ελευθεροφρόνων στο Λαϊκό Κόμμα ή 

συνεργάζονταν μαζί του, παρά την αντίθεση του 

αρχηγού τους.101 

 Λίγο πριν τις εκλογές στις 19 Αυγούστου του 

1928, τα κόμματα είχαν προετοιμάσει τα 

προγράμματά τους σύμφωνα με το γενικότερο 

κοινωνικό πλαίσιο που είχε δημιουργηθεί τα χρόνια που προηγήθηκαν. Για παράδειγμα, το 

κόμμα των Φιλελευθέρων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε 

εκπαιδευτικά θέματα, πράγμα το οποίο ίσως του έδινε 

προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του. Στις εκλογές, 

λοιπόν, οι Φιλελεύθεροι νίκησαν θριαμβευτικά και ήταν 

σε θέση, πλέον, να προχωρήσουν στη σύνθεση μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής, που «επρόκειτο να μείνει στην 

ιστορία για ποικίλους, διαφορετικής υφής λόγους».102 

Όσον αφορά τον Μεταξά, μετά την ήττα στις 

εκλογές – το κόμμα του δεν εκλέγει ούτε πέντε βουλευτές 

– αποφασίζει να παραιτηθεί[24] από την πολιτική.103  

 Μετά την απόφασή του, ρίχνεται στη μελέτη 

φιλοσοφικών κειμένων, παρακολουθεί τις σπουδές των 

κοριτσιών του και δείχνει ενδιαφέρον για τη σύγχρονη 

λογοτεχνία. Όμως, ψυχικά, δε βρίσκει ανακούφιση. 

Χαρακτηριστικά της σύγχυσης του χαρακτήρα του είναι τα παρακάτω δύο αποσπάσματα[25], 

σύμφωνα με το ημερολόγιό του:104 
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 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σσ. 1117-1118. 
102

 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σ. 193. 
103

 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν..., ό.π., σ. 76. 
104

 Ό.π., σσ. 77-78. 

[23] 

«Αποκτώ την πεποίθησιν ότι 
αδύνατον να προοδεύσωμεν με 
κοινοβουλευτικόν πολίτευμα» 

[24] 

«Εδώ κλείει η πολιτική μου 
ζωή. Μέσα μου έχω την 
πεποίθησιν ότι δεν θα 

παρουσιασθή τίποτε που να 
με εξαναγκάση να 

επανέλθω... Πολλοί με 
ειρωνεύονται. Πολλά μάτια 
σαρκαστικά και χαιρέκακα 
συναντώ. Τι με μέλλει; Η 

γαλήνη της ψυχής μου είναι 
αδιατάρακτος...». 

[25α] 

26/12/1929 
«Μέσα σ’ αυτά να έρχωνται να μου ομιλούν πολιτικά! Είναι να μην αγανακτώ; Δεν μισώ 
τον τόπον μου, όχι. Δεν ξέρω αν [τον] αγαπώ. Εκείνο που ξέρω είναι ότι είμαι ένα πράμα 
με την Ελλάδα. Σαρξ εκ της σαρκός της. Αλλά την σημερινήν της εμφάνισιν την 
αποστρέφομαι. Δεν θέλω να ακούω τίποτα, να μη συλλογίζομαι...». 
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1.5.2. Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 1929-32 

 

 Η «Μεταρρύθμιση 1929-32» αποτελεί μια από τις σημαντικότερες νομοθετικές 

ρυθμίσεις στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο 

πολιτικό-οικονομικό-κοινωνικό πλαίσιο και τις διάφορες ιδεολογικές προσεγγίσεις, 

παρατηρούμε πως αυτές οι εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις στα εκπαιδευτικά είναι 

καθοριστικές.105 

Ακολουθεί πίνακας με βασικά σημεία της Μεταρρύθμισης:106  

 

 Εξαετής Δημοτική – υποχρεωτική 
Εκπαίδευση. 

 Μικτή φοίτηση στο Δημοτικό και στο 
διετές Νηπιαγωγείο. 

 Εξαετής Μέση Εκπαίδευση.  Η βαρύτητα των κλασικών γλωσσών – 
Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά – 
περιορίζεται σημαντικά, καθώς ο 
συνολικός χρόνος και των 2 μειώνεται 
κατά 17.4%. 

 Η Μέση Εκπαίδευση εξειδικεύεται 
σε 2 κατευθύνσεις: Γενικό Γυμνάσιο 
και Πρακτικό Λύκειο. 

 Διδασκαλία της Δημοτικής, όμως με 
παράλληλη διδασκαλία της 
καθαρεύουσας στις 2 τελευταίες τάξεις 
του Δημοτικού και με περιορισμένο τον 
αριθμό ωρών της. 

 Ίδρυση Κατώτερων Επαγγελματικών 
Σχολών. 

 Εισάγεται η χρήση της Δημοτικής και 
στη Μέση Εκπαίδευση σε περιορισμένο 
βαθμό. 

                                                           
105

 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σ. 195. 
106

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σσ. 321-322. 

[25β] 

31/12/1929 
«Εκείνο που έχω το δικαίωμα είναι να προσφέρω τον εαυτό μου ακέριο, με τις ιδέες μου, 
και τις πεποιθήσεις μου, χωρίς καμμία υποχώρηση, χωρίς καμμία συγκατάβαση. Να είμαι 
ολάκερος, και αληθινός. Ούτε ρουσφέτια, ούτε φροντίδες για ανικάνους. Ούτε σκοτούρα 
αν, κάνοντας το καθήκον μου, δυσαρεστώ τον οποιοδήποτε. Αυτό το δικαίωμα το έχω, 
και είμαι έτσι σε σωστό δρόμο. – Μα πάλι πως να προσφερθώ έτσι; Τρέχοντας εδώ κι 
εκεί για να κινήσω την προσοχή και να επιβληθώ; Όχι, αυτό ούτε το θέλω, ούτε πρέπει. 
Περιμένοντας και μη αρνούμενος όταν παρουσιασθή η περίστασις. Όχι όμως 
λαχταρώντας· αφίνοντας να γεννηθή η περίστασις, και μη αποκρούοντας. Έτσι θα 
ξαναμπώ στην πολιτική; Μπορεί. Αλλά δεν το πιστεύω και χαίρομαι γι’ αυτό». 
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 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κόμματος των Φιλελευθέρων αντιστοιχούσε στους 

γενικότερους εκσυγχρονιστικούς του στόχους. Το κράτος δεν είχε καταφέρει να επιβάλει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως, το σχολικό έτος 1926-27 τα μισά 

περίπου παιδιά μαθητικής ηλικίας απείχαν από το σχολείο.107 Η νέα κυβέρνηση επιδίωξε να 

ενισχύσει τα πρακτικά μαθήματα στο Δημοτικό και τα δευτεροβάθμια επαγγελματικά σχολεία 

έναντι του κλασικού Γυμνασίου.108  

Για να εισαχθούν στις Κατώτερες Επαγγελματικές Σχολές, οι μαθητές έπρεπε να έχουν 

το απολυτήριο του Δημοτικού. Δεν έγραφαν εισαγωγικές εξετάσεις και η φοίτηση διαρκούσε 

2-3 χρόνια. Βασικός στόχος της ίδρυσής τους ήταν το πρόβλημα 

υπερπληθυσμού στα Γυμνάσια αλλά και η ενσωμάτωση ενός 

μέρος των μαθητών στην αγορά εργασίας από τη νόμιμη ηλικία 

των 14 ετών.109 

Όμως, το νέο πνεύμα δεν αλλάζει ουσιαστικά τα μαθήματα 

των δύο πρώτων σχολικών βαθμίδων. Τα μαθήματα του 

Δημοτικού παραμένουν τα ίδια και στο Γυμνάσιο, το 58% του 

συνόλου των ωρών γλωσσικής διδασκαλίας αφιερώνεται στα 

Αρχαία Ελληνικά (24% στα Νέα Ελληνικά και 18% στα Γαλλικά).110 

Ο γενικός εισηγητής των νομοσχεδίων αυτών και Υπουργός 

Παιδείας, Κ. Β. Γόντικας, αλλά και ο μετέπειτα αντικαταστάτης του, 

Γ. Παπανδρέου, θα υπογραμμίσουν το νέο ρόλο[26]111του σχολείου 

που πρέπει να είναι η 

διαμόρφωση πολιτών και 

επαγγελματιών. Επίσης, 

στον σκοπό[27] του 

Δημοτικού σχολείου  

αναφέρεται η θρησκευτική, ηθική και εθνική 

διαπαιδαγώγηση.112 Πλέον, υπάρχει ανάγκη 

προσαρμογής του κράτους στις νέες οικονομικές 

συνθήκες (οικονομικό κραχ του 1929113) και τονίζεται 

η οικονομική αποτελεσματικότητα της 

                                                           
107

 Κατά την απογραφή του 1928, ο μέσος όρος αναλφαβήτων από 8 ετών και πάνω είναι 40.72% του πληθυσμού, 
23.47% για τους άνδρες και 57.97% για τις γυναίκες. 
108

 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σ. 1157. 
109

 Ά. Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική..., ό.π., σ. 60. 
110

 Α. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση..., ό.π., σσ. 175-176.  
111

 Γενική εισηγητική έκθεσις και εκπαιδευτικά νομοσχέδια κατατεθέντα εις την Βουλήν κατά την συνεδρίαν της 
2ας Απριλίου 1929 υπό του υπουργού της παιδείας Κ.Β. Γόντικα, Αθήνα 1929, σ. 18. 
112

 Ν. Δ. 4397/1929 «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 309/Α’/24-08-1929. 
113

 Η «Μαύρη Πέμπτη» είναι η μέρα που κατέρρευσαν όλες οι «αξίες» στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.  

[26] 

«το εκπαιδευτικόν 
μας σύστημα δεν 

ανταποκρίνεται εις 
τας ανάγκας της 

κοινωνίας μας» κι 
αυτό γιατί «έδωσε 

μονομερή 
κατεύθυνσιν εις την 
παιδείαν, καθαρώς 

θεωρητικήν, 
παραμελήσαν την 

πρακτικήν μόρφωσιν 
προς βλάβην των 

πλουτοπαραγωγικών 
κλάδων» [27] 

«Σκοπός των δημοτικών σχολείων 
είναι η στοιχειώδης 

προπαρασκευή των μαθητών δια 
την ζωήν και η παροχή εις αυτούς 
των απαραίτητων προς μόρφωσιν 

χρηστού πολίτου στοιχείων» 
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εκπαίδευσης.114 

Αξίζει να αναφερθεί, πως αυτή τη φορά – σε αντίθεση με την περίοδο 1917-20 – ο 

Βενιζέλος έχει απέναντι του τον Γληνό (και την Αριστερά), που επικρίνει την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, με σειρά άρθρων του στην εφημερίδα «Ακρόπολις».115  

 Το 1931, ο Παπανδρέου εισήγαγε το νόμο 5045 «Περί των σχολικών βιβλίων». Βάσει 

αυτού του νόμου τα αναγνωστικά βιβλία θα διαιρούνταν σε τρεις κατηγορίες:116 

 

 Διδακτικά   Υποχρεωτικά στους μαθητές. 

 Βοηθήματα   Χρήση για βαθύτερη κατανόηση, προαιρετικά 
για τους μαθητές αλλά υποχρεωτικά για τις 
σχολικές βιβλιοθήκες. 

 Ελεύθερα αναγνώσματα   Προαιρετικά για μαθητές και βιβλιοθήκες. 

 

 Με τον νόμο αυτόν επιχειρείται μια ολοκληρωμένη ρύθμιση κάθε διάστασης του 

ζητήματος των σχολικών βιβλίων. Ως γλώσσα των αναγνωστικών ορίζεται η δημοτική και για 

την Ε’ και Στ’ τάξη επιτρεπόταν η διδασκαλία κειμένων γραμμένων σε απλή καθαρεύουσα. 

Επίσης, απομακρύνεται κάθε έννοια κρατικού μονοπωλίου, διότι από το Υπουργείο 

εγκρίνονταν περισσότερα βιβλία για κάθε μάθημα κι οι Σύλλογοι επέλεγαν ένα, ύστερα από 

εισήγηση των διδασκόντων.117 

 Τα νέα αναγνωστικά μετέδιδαν στους μαθητές και τις μαθήτριες τις αξίες της 

σύγχρονης φιλελεύθερης κοινωνίας. Αποφεύγεται κάθε είδους «πατριωτικής προπαγάνδας» 

και «κενού εθνικού πάθους» κι ως το ανώτερο ιδεώδες της εκπαίδευσης ορίζεται η σύνδεση 

της ιδέας του έθνους με την ειρήνη και τη διατήρησή της.118 Επομένως, η εκπαίδευση 

προσπαθεί να αλλάξει σελίδα και να αποβάλλει τις μεσοπολεμικές απόψεις και τη σύνδεση 

της ιδέας του έθνους με εδαφικές απαιτήσεις. 

 Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο υπουργίας του Παπανδρέου θα συγκεντρωθεί όλη η 

διοίκηση της εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας και θα ιδρυθεί το «Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Συμβούλιο» με το νόμο 4653 του 1930. Ακόμα, από το 1930 έως το 1932 ανεγέρθηκαν 

συνολικά 145 σχολικά κτίρια.119 

 Εκτός του Δελμούζου, που εικάζεται ότι βοήθησε λίγο ανεπίσημα, το μεταρρυθμιστικό 

πρόγραμμα του 1929-32, σε επίπεδο σχεδιασμού, δεν στηρίχτηκε στους παραδοσιακούς 

ηγέτες του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί «προϊόν» 

των αρχών του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού. Οι πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις οφείλονται σε 
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 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα..., ό.π., σ. 177. 
115

 Ό.π., σ. 180. 
116

 Χ. Λέφας, Ιστορία..., ό.π., σ. 357. 
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 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σ. 200. 
118

 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σσ. 1158-1159. 
119

 Ά. Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική..., ό.π., σσ. 63-64. 
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εισηγήσεις δύο ανθρώπων που αντιπροσώπευαν το γενικότερο πνεύμα του Εκπαιδευτικού 

Δημοτικισμού: του Ευάγγελου Κακούρου από ανώτατη διοικητική θέση στο υπουργείο 

Παιδείας και του Μίλτου Κουντουρά από ένα νεοσύστατο όργανο, το «Εκπαιδευτικόν 

Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον».120 

 Όσον αφορά το γλωσσικό, μπορούμε να συμπεράνουμε από τις μεταρρυθμιστικές 

κινήσεις της βενιζελικής κυβέρνησης, ότι στην ουσία παρέμεινε στο περιθώριο. Οι όποιες 

γλωσσικές επεκτάσεις αρκέστηκαν σε παράπλευρες ρυθμίσεις, όπως στην περιγραφή της ύλης 

του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στο Γυμνάσιο. Προφανώς, η κυβέρνηση δεν τόλμησε να 

κάνει το «βήμα παραπάνω», διότι η κοινωνία δεν ήταν ακόμη έτοιμη να το αποδεχτεί. Όπως 

και 20 χρόνια πριν, το 1911, ο Βενιζέλος θέλησε και πάλι να κρατήσει ισορροπίες και να 

ενσωματώσει τα νέα εκσυγχρονιστικά μέτρα μέσα στα «αστικά όρια» της κοινωνίας.121 

 

 

 

 

1.6. Στο δρόμο προς τη δικτατορία (1933-36) 

 

 Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1932 έγιναν εκλογές, στις οποίες οι Φιλελεύθεροι έχασαν 

περίπου το 18% των ψήφων του 1928 και έχασαν κατά 4.453 ψήφους από το Λαϊκό Κόμμα που 

αύξησε τις ψήφους του κατά 62% σε σύγκριση με τις εκλογές του 1928. Τρίτοι ήρθαν οι 

Προοδευτικοί (8.35%) και τέταρτο το Αγροτικό Κόμμα (6.17%). Το ΚΚΕ τριπλασίασε τις ψήφους 

του (4.9%), σε σύγκριση με το 1928 και το Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα του Κονδύλη αύξησε το 

ποσοστό του κατά 72% (στο 4%). Όσον αφορά τους Ελευθερόφρονες, ήταν και αυτοί οι 

μεγάλοι χαμένοι μαζί με τους Φιλελεύθερους, καθώς κέρδισαν μόλις 3 έδρες και με 18.591 

ψήφους υποβιβάστηκαν στην ομάδα των «κομματιδίων».122 Στις 10 Μαρτίου του 1933 

ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος, με πρωθυπουργό τον Τσαλδάρη.123 

 Αξίζει να σημειωθεί πως το 1931, ο Μεταξάς σημείωνε στο ημερολόγιό του: «Η 

χειρότερη χρονιά της ζωής [μου]. Ούτε έχω πραγματική ελπίδα για το 1932». Όμως, ο ίδιος και 

το κόμμα του, όχι μόνο συμμετείχε στις εκλογές του 1932, αλλά και από αυτή τη χρόνια και 

μέχρι του θάνατό του θα παραμείνει στο πολιτικό προσκήνιο.124 

 Ο ίδιος, το 1933, ξεκίνησε έναν προσωπικό αγώνα εναντίον του Βενιζέλου, 

συντάσσοντας κατηγορητήριο με στόχο να αποδείξει την ηθική αυτουργία του Βενιζέλου στο 

κίνημα του στρατηγού Πλαστήρα. Όμως, σε συνδυασμό και με την απόπειρα δολοφονίας κατά 

του Βενιζέλου στις 6 Ιουνίου του ίδιου χρόνου (εικάζεται ότι οργανώθηκε από τον αρχηγό της 
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 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σσ. 200-201. 
121

 Ό.π., σ. 203. 
122

 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σσ. 1175-1176. 
123

 Ό.π., σ. 1196. 
124

 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν..., ό.π., σ. 78. 
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Γενικής Ασφάλειας του κράτους), ο Μεταξάς, που μέχρι λίγο πριν είχε δείξει την αδιαλλαξία 

του προς τον Βενιζέλο, δέχτηκε το μίσος των βενιζελικών. Ο Βενιζέλος, μάλιστα, μέσα στην 

πρώτη ταραχή του, εκφράζει υποψίες κατά του Μεταξά με το δεύτερο να αντιδρά αμέσως 

καταθέτοντας μήνυση «επί ψευδεί καταμηνύσει». Όμως, ο Βενιζέλος ανακάλεσε γρήγορα την 

πρώτη του κατάθεση.125 

 

1.6.1. Τα «εκπαιδευτικά» 

 

 Όπως ήταν φυσικό, η νέα κυβέρνηση άλλαξε και τα εκπαιδευτικά. Ο νέος Υπουργός 

Παιδείας, Θ. Τουρκοβασίλης, βασικό στέλεχος του κόμματος των Ελευθεροφρόνων του Ι. 

Μεταξά, εισηγείται νομοσχέδια, από τα οποία ένα σχετίζεται με τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, 

που αντικαθιστούν τα Διδασκαλεία και γίνονται μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα για την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και ένα δεύτερο, το «περί διδακτικών 

βιβλίων», αναιρεί σε πολλά τη μεταρρύθμιση του 1929-32 και κατακρίνεται από τον Αλ. 

Δελμούζο, ο οποίος τιμωρείται πειθαρχικά, αλλά αθωώνεται από το Συμβούλιο Επικρατείας, 

στο οποίο προσφεύγει.126 

 Ο νέος νόμος (Ν. 5911/1933) ήταν αντίθετος με τον νόμο 5045 σε ουσιώδεις γραμμές. 

Εκτός άλλων, η δημοτική γλώσσα θα διδασκόταν στις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, 

ενώ στις δύο τελευταίες η καθαρεύουσα, καταργήθηκαν τα βοηθήματα και τα ελεύθερα 

αναγνώσματα και περιορίστηκε σε τετραετία η πενταετία έγκρισης των βιβλίων. Την εφαρμογή 

αυτού του νόμου ανέλαβε μια επιτροπή που αποτελούνταν από τους Ν. Εξαρχόπουλο 

(καθηγητή Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών), Δ. Λάμψα (προέδρου του 

Εκπαιδευτικού Συμβουλίου), Θ. Παρασκευόπουλο (μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου), Ν. 

Βλάχο (διευθυντή του Διδασκαλείου της Μέσης Εκπαίδευσης) και Κ. Μπακανάκη (επιθεωρητή 

Δημοτικών σχολείων). Η επιτροπή αυτή, στις 31 Δεκεμβρίου του 1933 υπέβαλε στο υπουργείο 

την προκήρυξη «Περί του τρόπου συντάξεως των αναγνωστικών βιβλίων του δημοτικού 

σχολείου».127 

  

1.6.2. Τα «πολιτικά» 

 

 Όσον αφορά τη γενικότερη κατάσταση στη χώρα αυτή την περίοδο, η οικονομική κρίση 

οδήγησε σε νέες πρακτικές. Μπορεί η Ελλάδα να μην επηρεάστηκε από την κρίση αρκετά, 

διότι δεν ήταν κράτος αρκετά αναπτυγμένο, αλλά οι νέες πολιτικές και τα ιδεολογικά ρεύματα 

που εμφανίζονταν στην Ευρώπη δεν την άφησαν ανέγγιχτη. Τη δεκαετία του 1930, ο ιταλικός 

φασισμός, ο γερμανικός εθνικοσοσιαλισμός (Χίτλερ στην εξουσία το 1933) και ο φασισμός του 
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 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σ. 325. 
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 Χ. Λέφας, Ιστορία..., ό.π., σσ. 360-363. 
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Φράνκο, που θα προκαλέσει εμφύλιο στην Ισπανία και θα ανατρέψει τη δημοκρατική 

κυβέρνηση, δείχνουν την τροπή που είχαν πάρει τα πολιτικά στην Ευρώπη. 

 Σε πνευματικό επίπεδο, η λεγόμενη «γενιά του ΄30» προσέφερε σημαντικό λογοτεχνικό 

έργο. Σε αυτή τη γενιά ανήκουν μεγάλα ονόματα, όπως ο Σεφέρης και ο Ελύτης, που πήραν 

βραβεία Νόμπελ. Αυτοί μαζί με κριτικούς και ιστορικούς της λογοτεχνίας, όπως ο Κ. Θ. 

Δημαράς, «συνέθεσαν μια άτυπη ομάδα που από το έργο τους μόνο έδειχναν μια προοδευτική 

ιδεολογία».128 

 Επιστρέφοντας στα πολιτικά δρώμενα που εκτυλίσσονται στη χώρα, η κυβέρνηση 

Τσαλδάρη αρχίζει να φθείρεται, όπως ακριβώς και το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, το οποίο 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα νέα ευρωπαϊκά ιδεολογικά ρεύματα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Ο Μεταξάς, που περίμενε από χρόνια τη δικτατορία κι ήταν αποφασισμένος να 

καταργήσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία, προτείνει τη «συγκέντρωση της κρατικής 

εξουσίας», η οποία θα κυβερνούσε «ανεμπόδιστη» και θα έλεγχε «το όλον». Ο Κονδύλης, 

αρχηγός του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, προτείνει την ίδια λύση κι επιθυμούσε να 

χρησιμοποιήσει τις αντιπαραθέσεις για την «εκ νέου ρύθμιση της επετηρίδας και των βαθμών 

των αξιωματικών για να γίνει δικτάτορας». 129  

 Όλες αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν, στις 10 Ιουλίου του 1935, τον Τσαλδάρη σε 

ανακοίνωση δημοψηφίσματος για το πολίτευμα. Το 

σχέδιο απόφασης για τη διεξαγωγή του ήταν μέχρι 

τις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.130  

 Πριν όμως από το δημοψήφισμα, στις 10 

Οκτωβρίου, γίνεται το καθεστωτικό πραξικόπημα 

του Κονδύλη[28]131 και «πέφτει» η κυβέρνηση 

Τσαλδάρη.132 Την ίδια μέρα καταργείται και η 

Δημοκρατία και ορίζεται η διεξαγωγή του 

δημοψηφίσματος για τις 3 Νοεμβρίου. Η νοθεία 

των αποτελεσμάτων ήταν τεράστια. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, από 

συνολικά 1.527.714 ψηφοδέλτια τα 1.491.992 ήταν 

υπέρ της βασιλείας και 32.454 υπέρ της 

αβασίλευτης. Παρά την ικανοποίηση του βασιλιά 

Γεωργίου Β΄, οι ηγεσίες των κομμάτων δεν 

αναγνώρισαν το αποτέλεσμα. Όμως, ο Βενιζέλος 

διαφοροποιήθηκε δηλώνοντας πως θα ήταν καλό 

                                                           
128

 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα..., ό.π., σ. 36. 
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 G. Hering, Τα Πολιτικά..., ό.π., σσ. 1211-1212. 
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 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικό του Ημερολόγιο, επιμ. Σιφναίου, τόμ. Δ΄2, εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα χ.χ., σ. 639. 
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[28] 

«Επειδή κατά το διάστημα της 
κρίσεως ταύτης, ήτις έφθασεν εις 
το κατακόρυφον σήμερον και 
επέφερε το αποτέλεσμα το οποίον 
βλέπομεν σήμερον, εγράφη, ότι 
ευρίσκομαι εις επαφήν και 
συνεννόησιν με τους ενεργήσαντας 
αυτήν, οφείλω να δηλώσω προς 
υμάς, χάριν της αλήθειας, ότι εις 
ουδεμίαν τοιαύτην συνεννόησιν 
ευρισκόμην και εις ουδεμίαν 
επαφήν, ουδεμίαν δε συμμετοχήν 
έχω εις την κυβερνητικήν ταύτην 
ανατροπήν» 

Απόσπασμα λόγου του Μεταξά 
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να δοθεί μια ευκαιρία στο βασιλιά, εφόσον εκείνος θα αποκαθιστούσε τα συνταγματικά 

δικαιώματα και τις συνταγματικές ελευθερίες και θα τηρούσε τους νόμους του 

συντάγματος.133  

 Έτσι, στις 25 Νοεμβρίου του 1935, επιστρέφει ο 

Γεώργιος Β΄[29] κι αρχίζει τις ακροάσεις με τους αρχηγούς των 

κομμάτων. Στις 27 Νοεμβρίου, δέχεται τον Μεταξά, παλιό 

φίλο του πατέρα του και παλιό δικό του δάσκαλο 

στρατηγικής στα 1907-07 και 1908-09, και του δίνει το 

Μεγαλόσταυρο.134 Τρεις μέρες μετά παραιτείται ο Κονδύλης 

κι ο βασιλιάς διόρισε υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον 

αντιβενιζελικό καθηγητή του Αστικού Δικαίου στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξωκοινοβουλευτικό,  

Κωνσταντίνο Δεμερτζή.135 

 Αργότερα, ο βασιλιάς προκήρυξε εκλογές 

αναθεωρητικής βουλής για τις 26 Ιανουαρίου 1936. Στις 

εκλογές, που έγιναν με αναλογικό εκλογικό σύστημα, ο Μεταξάς εκλέγει μόλις 7 βουλευτές κι 

η Βουλή βρίσκεται μοιρασμένη σε δύο αντίπαλες ομάδες, που η καθεμιά τους χρειάζεται τη 

βοήθεια των 15 κομμουνιστών βουλευτών για να εξασφαλίσει πλειοψηφία. Πρώτη φορά το 

ΚΚΕ έχει τέτοια δύναμη στη Βουλή και ο Γληνός αρχίζει κάποιες συνεννοήσεις με τον 

Τσαλδάρη, αλλά η συμφωνία των κομμουνιστών κλείνεται τελικά μεταξύ Σοφούλη και 

Σκλάβαινα, με τον πρώτο να εκλέγεται Πρόεδρος της Βουλής με τις ψήφους των 

κομμουνιστών.136 Τελικά, στην κυβέρνηση παραμένει ο Δεμερτζής. 

 Στις 31 Ιανουαρίου πεθαίνει ο Κονδύλης, ο οποίος υπήρξε ο πιο πρόσφατος δυναμικός 

αντιβενιζελικός ηγέτης. Ένα μήνα περίπου αργότερα, στις 5 Μαρτίου του 1936, ο Μεταξάς 

ορκίστηκε νύχτα από το βασιλιά ως Υπουργός των Στρατιωτικών και 9 μέρες αργότερα 

αναλαμβάνει και το υπουργείο Αεροπορίας και γίνεται αναπληρωτής του πρωθυπουργού.137  

 Η εξέλιξη των γεγονότων συνεχίζεται γρήγορα και στις 18 Μαρτίου του 1936, οι 

Φιλελεύθεροι αλλά και γενικότερα ο τόπος χάνει ένα χαρισματικό ηγέτη, τον Ε. Βενιζέλο, ο 

οποίος πεθαίνει από εγκεφαλικό επεισόδιο. Έτσι, ο Βενιζέλος δεν ήταν γραφτό να δει τον 

άσπονδο εχθρό του, ούτε ένα μήνα αργότερα (13/4/1936) να αναλαμβάνει την πρωθυπουργία 

– ο βασιλιάς τον όρκισε αμέσως, χωρίς να συμβουλευτεί τους ηγέτες των κομμάτων – μετά το 

θάνατο και του Δεμερτζή. Ο Τσαλδάρης και ο Σοφούλης επέκριναν το διορισμό του Μεταξά, ο 

οποίος σε αντίθεση με τον Δεμερτζή ήταν αρχηγός κόμματος κι επομένως είχε χαθεί η 
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ισορροπημένη συγκρότηση της κυβέρνησης, κι άρχισαν διαπραγματεύσεις για κυβέρνηση 

συνασπισμού, υποστηριζόμενοι κι από τα μικρά κόμματα.138 

 Το παράδοξο είναι πως παρά την έντονη κριτική, τα δύο μεγάλα κόμματα ψήφισαν 

υπέρ του Μεταξά. Πιο συγκεκριμένα, οι Φιλελεύθεροι, οι Προοδευτικοί και το 

Μεταρρυθμιστικό Κόμμα, του έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης, το Λαϊκό Κόμμα και το Εθνικό 

Λαϊκό Κόμμα χαρακτήρισαν την ψήφο τους ως «πρόσκαιρη ανοχή» και τελικά, οι βουλευτές 

επικύρωσαν νόμιμα τον Μεταξά ως πρωθυπουργό με 241 ψήφους έναντι 16 και 4 αποχές.139 

Έτσι, ο Μεταξάς, σε ηλικία 65 ετών, γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας. 

 Στις 17 Μαΐου του 1936 πεθαίνει και ο Τσαλδάρης. Πλέον, κυρίαρχη προσωπικότητα 

στην αντιβενιζελική παράταξη ήταν ο Θεοτόκης, ο οποίος επιδίωκε εκλογές με πλειοψηφικό 

σύστημα. Με το Λαϊκό Κόμμα να έχει χάσει τον αρχηγό του και το Κόμμα των 

Ελευθεροφρόνων του Μεταξά να μην έχει απήχηση, αυτός θα ήταν η ηγετική πολιτική 

φυσιογνωμία της αντιβενιζελικής παράταξης και θα κατόρθωνε ίσως να προσελκύσει πολλά 

στελέχη του Λαϊκού Κόμματος στο δικό του.140  

 Στις 22 Ιουλίου ο αρχηγός του κόμματος των Φιλελευθέρων ενημέρωσε τον βασιλιά και 

του ανακοίνωσε ότι μόλις ολοκληρωθεί η πεντάμηνη εξουσιοδότηση, δηλαδή στις αρχές 

Οκτωβρίου, θα απέσυρε την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση. Το ίδιο βράδυ ο βασιλιάς 

ενημέρωσε τον Μεταξά και του έδωσε το πράσινο φως για να προλάβει την κοινοβουλευτική 

λύση επιβάλλοντας δικτατορία.141  

 Εν τω μεταξύ, από τη στιγμή που ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Μεταξάς, το ΚΚΕ 

προσπαθούσε να δημιουργήσει κοινωνικές ταραχές με στόχο να δημιουργηθεί χάσμα 

ανάμεσα στους εργάτες και την κυβέρνηση. Οι κινητοποιήσεις της 8ης και 9ης Μαΐου του 1936 

στη Θεσσαλονίκη θεωρήθηκαν ως «προοίμιον» κομμουνιστικής επανάστασης142 και 

συνελήφθησαν εκατοντάδες συνδικαλιστές. Την αφορμή που περίμενε ο Μεταξάς για να 

επιβάλλει τη δικτατορία την απέκτησε όταν η ΓΣΕΕ και η υπό κομμουνιστική ηγεσία ΕΓΣΕΕ 

ανακοίνωσαν για τις 4 Αυγούστου 24ωρη απεργία κι έτσι, ο Μεταξάς αποφάσισε να «σώσει» 

τη χώρα από τη δήθεν απειλή.143 Η δικτατορία επιβλήθηκε χωρίς αντίσταση και χωρίς 

αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο, στον οποίο υπήρχε σύγχυση. Επίσης, η έλλειψη 

κοινωνικής συνείδησης των διανοούμενων της εποχής επέτρεψε σε πολλούς που είχαν 
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 «Από μακρού χρόνου, αλλά ιδίως κατά τους τελευταίους μήνας εντατικώτατα πλέον, ο Κομμουνισμός 
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σκηναί της Θεσσαλονίκης κατά τον παρελθόντα Μάιον υπήρξαν το προοίμιον», στο: Ν.Δ. «Προς τον Ελληνικόν 
λαόν», ΦΕΚ 323/ τ. Α΄/ 4-08-1936, σ. 1655. 
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δημοκρατικά φρονήματα να δημοσιεύσουν υμνητικά κείμενα για τον Μεταξά και το 

δημοτικιστικό του πνεύμα και κατ’ επέκταση να ανεχθούν τη φασιστική ιδεολογία.144 

 Στις 4 Αυγούστου του 1936, ο Μεταξάς συγκαλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο και 

εκδίδει ένα Βασιλικό Διάταγμα «Περί διαλύσεως της Γ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων», 

κι ένα άλλο «περί αναστολής των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20 και 95 του 

Συντάγματος καθ’ όλην την χώραν»145 

 Στον Μεταξά δόθηκε η ευκαιρία να κάνει αυτό που χρόνια σκεφτόταν σε, πραγματικά, 

απόλυτα ευνοϊκές συνθήκες γι’ αυτόν. Εντός της χώρας, δεν υπήρχαν πλέον τα επιβλητικά 

πολιτικά πρόσωπα των προηγούμενων χρόνων, αλλά κι εκτός αυτής, στην Ευρώπη, είχαν 

επιβληθεί δικτατορικά συστήματα όπως ο ναζισμός κι ο φασισμός. 

 

 

 

 

1.7. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 

 

 Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου παρουσίαζε κάποιες ιδιοτυπίες που το 

διαφοροποιούσαν από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα της Ευρώπης και, κυρίως, της Ιταλίας και 

της Γερμανίας. Δεν πρόκειται για φασιστικό καθεστώς, ως σύστημα διακυβέρνησης, αλλά για 

καθεστώς που χρησιμοποιεί το πνεύμα του φασισμού και φασιστικές μεθόδους. Δεν ήταν 

αποτέλεσμα φασιστικής ιδεολογικής προετοιμασίας, αλλά ήταν, ίσως, η αρχή μιας 

προσπάθειας εκφασισμού της κοινωνίας με βάση προϋπάρχοντα ιδεολογήματα.146 Η 

ιδεολογία του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου αφορά, κυρίως, το τρίπτυχο, πατρίδα-θρησκεία-

οικογένεια, την αξία της γης για τον Έλληνα, τον Γ’ Ελληνικό πολιτισμό και τη νέα ταυτότητα 

του Έλληνα και της Ελληνίδας. Όσον αφορά τη νέα ταυτότητα του Έλληνα, σε γενικές γραμμές 

πρέπει να είναι χριστιανός, ηθικός, πειθαρχημένος, γυμνασμένος, εργατικός και υπάκουος. Ως 

προς την Ελληνίδα, αυτή πρέπει να είναι ως επί το πλείστον σωστή οικοδέσποινα, στυλοβάτης 

της οικογενείας και καλή μητέρα.147 

 Ακολουθούν αποσπάσματα του λόγου[30] του Μεταξά στο ραδιόφωνο, στις 10 

Αυγούστου του 1936:148 
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1.7.1 Η εκπαιδευτική πολιτική του καθεστώτος  

 

 Όμως, για τη στήριξη των ιδανικών που επιθυμούσε ο Μεταξάς να ενστερνιστεί κάθε 

Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, συνδύασε τις ιδεολογικές του επιδιώξεις με την εκπαίδευση. Το 

ισχύον παιδαγωγικό ιδεώδες, σύμφωνα με τον Μεταξά, δεν έφερε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα και είχε ως αποτέλεσμα την «ηθική παραλυσία» και την «κατάπτωση του 

εθνικού φρονήματος».149 Έτσι, η παιδεία, πλέον, μπαίνει στην υπηρεσία του Εθνικού Κράτους, 

το οποίο θα αναλάμβανε τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, όπως ακριβώς και στην Αρχαία 

Σπάρτη, αφαιρώντας το δικαίωμα αυτό από τους γονείς, αφού τα «παιδιά των Ελλήνων 
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 Β. Τσίριμπας, Αι νέαι εκπαιδευτικαί κατευθύνσεις εις το κράτος της 4
ης

 Αυγούστου, Αθήνα 1939, σ. 1. 

[30] 

«Αποτείνομαι προς όλους του Έλληνας, από του πρώτου μέχρι του τελευταίου, από του 
αστού μέχρι του αγροτού και του εργατού. Και σας καλώ όλους να εγασθήτε με όλην την 
δύναμίν σας δια το μέγα έργον της εθνικής μας αναγεννήσεως[...] Εν τω μεταξύ, τα 
κόμματα, εις τα οποία οι Έλληνες είχατε επό τόσον χρόνον βασίσει ματαίας ελπίδας και τα 
οποία τοσάκις σας έφεραν εις τον όλεθρον, βουτηγμένα εις την συναλλαγήν, η οποία 
διέφθειρε τα πάντα, μη βλέποντα πέραν των στενών κομματικών των υπολογισμών, 
διαπληκτιζόμενα και ερίζοντα μεταξύ των διότι χωρίς τα έριδας αυτάς δεν ηδύναντο να 
ζήσωσιν, εν τω μεταξύ τα κόμματα είχον προπαρασκευάσει δια της θολής κομματικής 
ζωής των την αποπνικτικήν ατμόσφαιραν μέσα εις την οποίαν θα εξερρηγνύετο ο 
κεραυνός της κοινωνικής ανατροπής. Είχομεν φτάσει δύο βήματα προ του όλεθρου. Την 
5ην Αυγούστου επρόκειτο ν΄αρχίση το αιματοκύλισμα της Ελλάδος και να καταποντισθή η 
εθνική μας υπόστασις. Την 4η Αυγούστου όμως η Βασιλική χειρονομία σας εσταμάτησεν 
εις τον κατήφορον, εις δύο βήματα από του κρημνού [...] 
Σήκω επάνω, ελληνική νεολαία. Δεν υπάρχει δια σε άλλη πραγματικότης παρά η ελληνική 
πατρίς, μόνον εκεί θα επανεύρης τον εαυτό σου. Μόνον μέσα εις τας εθνικάς παραδόσεις 
θα επανεύρης τον προορισμόν σου. 
Μόνον μέσα εις τον ελληνικόν πολιτισμόν θα επανεύρης τα ιδανικά σου και τα όνειρά 
σου. Χωρίς αυτά δεν ημπορείς να ζήσης, ελληνική νεολαία. Μόνον εκείνα τα οποία σου 
εδημιούργησεν η ελληνική ιστορία αποτελούν το σώμα σου και την ψυχήν σου. Τα ξένα 
κατασκευάσματα, με τα οποία ηθέλησαν να σε παρασύρουν οι αγύρται με τους 
παράφρονας ρωμαντισμούς των, είναι ψευτικά δια σε και αποτελούν δηλητήριον[...] 
Σήκω λοιπόν, ελληνική νεολαία, απόβαλε μακράν σου τας αγυρτείας και τα ψεύδη, με τα 
οποία σου εδηλητηρίασαν την ψυχήν. Πέταξε μακράν σου τα ελλεινά αναγνώσματα, τα 
οποία σε διδάσκουν την ανηθικότητα και την ανανδρίαν, ακόμα και εκείνα τα οποία, 
δήθεν φιλολογικά έργα, σε διδάσκουν να φοβάσαι τους αγώνας της ζωής και να μη 
σκέπτεσαι παρά το άτομόν σου και την υλικήν απόλαυσίν σου [...] 
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γονέων ανήκουν στην Ελλάδα».150 Για την εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών, ο Μεταξάς 

ιδρύει την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ) λίγες μέρες μετά την κήρυξη της δικτατορίας (10 

Αυγούστου 1936) και την ανάγει σε κοινωνικό θεσμό και ισότιμο παράγοντα αγωγής με το 

σχολείο. Οι σκοποί της ΕΟΝ είναι: «η επωφελής διάθεσις του ελεύθερου χρόνου των νέων, 

προς προαγωγήν της σωματικής και πνευματικής καταστάσεως αυτών, ανάπτυξη εθνικού 

φρονήματος και της πίστεως προς την Θρησκεία, δημιουργία πνεύματος συνεργασίας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης και έγκαιρον επαγγελματικόν προσανατολισμόν εκάστου, αναλόγως 

προς τας φυσικάς ιδιότητας αυτού» (άρθρο 3).151 Στην ουσία η ΕΟΝ ιδρύθηκε για να δώσει 

μακροπρόθεσμη προοπτική στο εγχείρημα του Μεταξά και να διαπαιδαγωγήσει τη νεολαία 

σύμφωνα με τα ιδεώδη που διέπνεαν το καθεστώς.152 

 Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που λόγω των 

αναγνωστικών απασχολεί την έρευνα, η οργάνωση και ο σκοπός της εξαρτάται από τον τύπο 

οργάνωσης της Μέσης Εκπαίδευσης. Ο Υπουργός Παιδείας, Κ. Γεωργακόπουλος, το νόμο 

770/1937, επαναφέρει το σχήμα που ίσχυε πριν από το 1929, τροποποιώντας το ως προς τη 

συνολική διάρκεια (δωδεκαετής και όχι ενδεκαετής) και στη δομή. 

 Όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήμα, το Δημοτικό είναι εξαετές, όμως μόνο το 

παιδί που αποφοίτησε από τη Δ’ τάξη μπορεί να εγγραφεί στο Γυμνάσιο. Η εγγραφή από την 

Δ’ Δημοτικού στην Α’ Γυμνασίου δεν είναι υποχρεωτική, όμως αν το παιδί συνέχιζε στην Ε’ και 

Στ’ σχολική τάξη, στο «Ανώτερο Δημοτικό», δεν επιτρεπόταν μετά η συνέχιση της φοίτησής του 

στη Μέση Εκπαίδευση.153 Με τη μείωση των τάξεων του Δημοτικού, όσοι δεν είχαν τη 

δυνατότητα να μορφωθούν τελείωναν πιο γρήγορα την υποχρεωτική εκπαίδευση κι ήταν 

έτοιμοι να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία.154 
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 Οι αντιπαραθέσεις[31],155 όμως, του Κ. Γεωργακόπουλου με τον Μεταξά, οδήγησαν στην 

ανάληψη του Υπουργείου Παιδείας από τον δεύτερο. Έτσι έληξε η «αντίδρασις» κατά της 

Νεολαίας με την πλήρη επιβολή του Μεταξά,156 ο οποίος μπορεί, πλέον, να κάνει πράξη όσα 

οραματίζεται για τη χώρα. 

Το νέο μοντέλο εκπαίδευσης που εισήγαγε ο Μεταξάς μείωνε τις πιθανότητες των 

παιδιών να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο και το «Αστικό» σχολείο. Με τον νόμο 

1800/1939 και τον 1849/1939, τα παιδιά που τελείωναν τις τέσσερις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού, μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με εισιτήριες εξετάσεις στο Γυμνάσιο, 
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 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικό του Ημερολόγιο, επιμ. Σιφναίου, τόμ. Δ΄1, εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα χ.χ., σσ. 312-
313. Ο Χρυσόστομος είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών που απεβίωσε την 22 Οκτωβρίου 1938. Ο Κορινθίας 
Δαμασκηνός έγινε αργότερα Αρχιεπίσκοπος επί Κατοχής και Αντιβασιλεύς (1944). Ο Τραπεζούντος Χρύσανθος, 
αποκρισάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου από το 1926. 
156

 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν του ημερολόγιο, επιμ. Χρ. Χριστίδη, τόμ. 2 (1898-1906), Βιβλιοπωλείον της 
 Εστίας”, Αθήνα 1951, σ. 315. 

[31] 

«Ας τα μετρήσουμε ένα ένα. Πρώτα πρώτα η εκλογή του Αρχιεισκόπου. Κινδυνεύει ο 
Χρυσόστομος. Αρχίζει κίνησις προεκλογική. Καλώ Γεωργακόπουλον, μου λέγει ότι σχεδόν 
όλη η ιερφαρχία συγκεντρωμένη ολόγυρα στον Κορινθίας. Ο Γεωργακόπουλος το είχε 
προετοιμάση όλο από καιρό – δύο χρόνια. Τον ανύψωσε, τον ενδυνάμωσε, τον έκαμε 
αφέντη των υλικών μέσων της Εκκλησίας. Συγχρόνως εδυνάμωσε τον εαυτόν του, 
απέκτησε την ιδιαιτέραν εκτίμησιν του Βασιλέως, του Διαδόχου, την ιδιαίτερη συνάφεια 
με την Αυλή, εμένα με εκατέβασε με πολλή τέχνη και χωρίς να φαίνεται, μου έριξε και 
μερικά κόκκαλα της Νεολαίας για να μη τον ενοχλώ, στο Υπουργικό Συμβούλιο έριχνε τον 
πάγο. Και ρώρα θέλησε να μου κολλήση τον Κορινθίας, τον άνθρωπο που συνώμοσε μαζί 
του, και που αισθανόμουνα την εχθρότητα. Τι να κάμω; Γύρω μου κανείς. Κοτζιάς γραμμή 
στον Δαμασκηνό, που του έβλεπε βεβαία την επιτυχία. Σπυρίδωνος ύπουλα μου έσκαβε 
τον λάκκο. Οι άλλοι μη ξέροντες τίποτε. Μανιαδάκης έτοιμος για ό,τι πω. Τραπεζούντος με 
σταυρωμένα τα χέρια. Η περασμένη ψυχική αδράνεια με έσπρωχνε σε αποφυγή του 
αγώνος. Ούτε ήξερα τι δυνάμεις είχα. Αγκάλα έχει κανείς δυνάμεις εκεινές που θέλει να 
έχη. Και εδίσταζα για όλα. 
Κατέφυγα στην ουδετερότητα. Επροσπάθησα να πάρω τον Γεωργακόπουλο με το καλό. Να 
τον κερδίσω. Κερδίζει κανείς τους εχθρούς όταν τον νομίσουν χωρίς θάρρος; Έκαμε και 
αυτός τον ουδέτερο, μα από κάτω ενεργούσε με όλη του τη δύναμι για τον Δαμασκηνό. 
Έλεγα σε όλους: δεν με ενδιαφέρει ποιος θα εκλεγή, και οι δύο καλοί είναι. Στο τέλος δεν 
δίνω σημασία στην Εκκλησία. Δεν με φοβίζει ο Δαμασκηνός Αρχιεπίσκοπος: είμαι αρκετά 
ισχυρός. Στην αρχή τα επίστευα. Έπειτα όμως λίγο λίγο άρχισα να διστάζω» 

Απόσπασμα του Ημερολογίου του Μεταξά (21/10/1938-11/12/1938) 
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ενώ τα παιδιά που ολοκλήρωναν το εξαετές Δημοτικό μπορούσαν να εισαχθούν με τις 

αντίστοιχες εξετάσεις στο «Αστικό» σχολείο. Όμως, το γεγονός ότι λείπουν κατώτερες σχολές 

στις οποίες θα μπορούσαν να φοιτήσουν οι απόφοιτοι του Δημοτικού χωρίς εξετάσεις και η μη 

λειτουργία των ανώτερων τάξεων του Δημοτικού ως τάξεις επαγγελματικής προετοιμασίας, 

καθιστούν τη Δημοτική εκπαίδευση «αναποτελεσματική και ατελή». Εδώ μπαίνει ο ρόλος της 

ΕΟΝ, η οποία θα αναλάβει το έργο της στοιχειώδους επαγγελματικής κατάρτισης.157 

 Η επιβολή της ΕΟΝ είναι καθολική και τα κίνητρα που προγραμμάτιζε να προσφέρει το 

καθεστώς ήταν πολλά: ατελής είσοδος σε κινηματογράφους-θέατρα, δωρεάν μετακινήσεις με 

τρένα, προτίμηση των μελών της ΕΟΝ για διορισμό στο Δημόσιο, μέχρι και μειωμένη 

στρατιωτική θητεία.158 Μάλιστα, ο κινηματογράφος και τα θέατρα, μαζί με το ραδιόφωνο και 

τον περιοδικό τύπο, αποτελούσαν βασικά μέσα προπαγάνδας της ΕΟΝ.159 Όσον αφορά την 

εκπαίδευση των νέων στις τάξεις της ΕΟΝ, αυτή είχε καθοριστεί για την Κυριακή και την 

Τετάρτη.160 Τις ημέρες αυτές, τα μέλη διδάσκονταν «Ηθική και Εθνική Αγωγή», «Σωματική 

Αγωγή και Τεχνική Εκπαίδευση» και «Εκπαίδευσις εις ειδικότητας».161Επίσης, προτείνεται στα 

βιβλία που ήδη κυκλοφορούν, να προστεθούν και νέα, γραμμένα «κατά το πνεύμα του 

σημερινού Κράτους», που θα βραβεύονται και θα αγοράζονται από την ΕΟΝ. Σε αυτό το 

πλαίσιο παρέχεται φροντίδα από το Υπουργείο Παιδείας και για το σχολικό βιβλίο, με την 

ίδρυση του Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (Ο.Ε.Σ.Β.).162 

 Με την ίδρυση του Ο.Ε.Σ.Β. και με το νόμο 952/1937,163 καθορίζονται όσα αφορούν τα 

αναγνωστικά βιβλία. Σκοπός του Οργανισμού είναι να εκδίδει διδακτικά και βοηθητικά βιβλία 

για τις ανάγκες των μαθητών και των σχολείων, βιβλία για τις λαϊκές βιβλιοθήκες, βιβλία για 

τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και άλλων Ανώτατων Σχολών, συγγράμματα για τους 

καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και βιβλία για την Εκκλησία. Επίσης, είναι 

αρμόδιος για τον εξοπλισμό των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, έπιπλα και 

διδακτικά όργανα. Αξίζει να σημειωθεί πως τα σχολικά βιβλία δεν διανέμονται δωρεάν, αλλά 

πωλούνται στα σχολεία για να καλύψουν τις δαπάνες της βιβλιεκδοτικής παραγωγής.164 

 Το 1939 έχουμε την κυκλοφορία των νέων αναγνωστικών για το Δημοτικό σχολείο. Τα 

αναγνωστικά είναι τα βασικότερα εγχειρίδια για την ολόπλευρη διαμόρφωση – γλωσσική, 

ηθική, θρησκευτική και εθνική – των μαθητών του Δημοτικού σχολείου. Η μεγάλη τους 

σημασία οφείλεται σε δύο λόγους: ο πρώτος είναι η συχνή ενασχόληση των μαθητών με αυτά 
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 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα..., ό.π., σ. 187. 
158

 Ζ. Ι. Καγκαλίδου, Εκπαίδευση..., ό.π., σσ. 76-77. 
159

 Β. Αγγελής, Γιατί χαίρεται..., ό.π., σσ. 88-114. 
160

 Η Τετάρτη έγινε Σάββατο μετά από αντιδράσεις, καθώς λειτουργούσε σε βάρος του σχολείου. 
161

 Β. Αγγελής, Γιατί χαίρεται..., ό.π., σ. 115. 
162

 Ζ. Ι. Καγκαλίδου, Εκπαίδευση..., ό.π., σσ. 80-81. 
163

 Ν.Δ. 952/1937 «Περί ιδρύσεως οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών κλπ. βιβλίων», ΦΕΚ 469/ Α΄/ 18-11-1937, 
σσ. 3017-3019. 
164

 Ζ. Ι. Καγκαλίδου, Εκπαίδευση..., ό.π., σσ. 120-121. 
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και ο δεύτερος, η μεγάλη ιδεολογική σημασία τους.165 Όμως, στην ουσία ήταν ανατύπωση 

παλαιών, με τη διαφορά ότι είχαν προσθήκες προπαγανδιστικού περιεχομένου και νέο 

εξώφυλλο.166 

Ανάμεσα στους συγγραφείς των αναγνωστικών υπάρχουν και σημαντικοί λογοτέχνες 

που υπηρέτησαν το κίνημα του Δημοτικισμού, όπως η Μυρτιώτισσα  με το αναγνωστικό της Β’ 

τάξης του Δημοτικού (Κρινολούλουδα) κι ο Π. Νιρβάνας με το αναγνωστικό της Γ’ τάξης του 

Δημοτικού (Ελληνόπουλα) και τα αναγνωστικά της Ε’ και Στ’ τάξης. Το περιεχόμενο των 

αναγνωστικών αυτών ήταν εθνοκεντρικό, αναδεικνύοντας την αδιάσπαστη συνέχεια του 

ελληνικού έθνους μέσα στον χρόνο προβάλλοντας ταυτόχρονα ήρωες, τοποθεσίες και 

γεγονότα που ενισχύουν αυτή την εικόνα.167 

Η ανάληψη του υπουργείου Παιδείας από τον Μεταξά δημιούργησε προσδοκίες σε ότι 

αφορά το γλωσσικό ζήτημα[32].168 Όμως, ούτε τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δημοτική 

καθιερώθηκε σε κάποια από τις σχολικές βαθμίδες. Συνεχίστηκε να διδάσκεται η 

καθαρεύουσα παράλληλα με τη δημοτική στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού169 και 

όπως διαπιστώνεται διδασκόταν, αρχικά, και στη Δ΄ τάξη, η οποία θα προετοίμαζε το παιδί για 

τις ανάγκες τις Μέσης Εκπαίδευσης. Όποτε, έτσι όπως είχε δομηθεί το Δημοτικό, ως βασική 

εκπαίδευση για το Γυμνάσιο, προϋπέθετε την προετοιμασία των υποψηφίων στην 

καθαρεύουσα.170 

Αυτό αλλάζει με τον νόμο 1644/1939, σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές του 

Γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα εξοικείωσης με την καθαρεύουσα από τις πρώτες τάξεις 

του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να «απελευθερωθεί» η Δ΄ τάξη Δημοτικού από την 

καθαρεύουσα και να καθιερωθεί η δημοτική. Στο Γυμνάσιο, η δημοτική προσδιορίζεται μόνο 

ως γλώσσα της λογοτεχνίας και αποδυναμώνεται από τις δυνατότητες που έχει ως εκφραστικό 

μέσο διατύπωσης επιστημονικών θέσεων. Η δημοτική θα χρησιμοποιηθεί ως κυρίαρχη 

γλώσσα στην ΕΟΝ, στις σχολές αναλφάβητων και στις ραδιοφωνικές εκπομπές· χώροι που 

ήλεγχε το μεταξικό καθεστώς. 171 

  

                                                           
165

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου: ιδεολογικός πειθαναγκασμός και 
παιδαγωγική βία, Θεμέλιο, Αθήνα 1978, σσ. 11-12. 
166

 Β. Αγγελής, Γιατί χαίρεται..., ό.π., σ. 143. 
167

 Κ. Θεριανός, «4η Αυγούστου και εκπαίδευση». Προσβάσιμο στο: criticeduc.blogspot.gr [δημοσιεύθηκε 03-03-
2013]. 
168

 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικό..., ό.π., σ. 696. 
169

 ΦΕΚ 103, Α΄, 20 Μαρτίου 1939, σ. 696 (άρθρο 5). 
170

 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα..., ό.π., σ. 188. 
171

 Ό.π., σσ. 188-189. 

http://criticeduc.blogspot.gr/2013/03/4.html
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 Ωστόσο, παραμένοντας στο γλωσσικό 

ζήτημα, το σημαντικότερο βήμα (απόφαση 14ης 

Δεκεμβρίου 1938) είναι η λειτουργία της 

Επιτροπής Σύνταξης της Γραμματικής της 

Δημοτικής Γλώσσας με πρόεδρο τον Μ. 

Τριανταφυλλίδη. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι 

πως αρχίζει να διαχωρίζεται «η ιδιότητα του 

δημοτικιστή από του κομμουνιστή και, 

ουσιαστικά, αποποινικοποιείται η υπεράσπιση 

της δημοτικής».172 Η Γραμματική τυπώθηκε από 

τον Ο.Ε.Σ.Β. το 1941, όταν είχε ήδη πεθάνει ο 

Μεταξάς, αλλά διασώθηκε ο πρόλογος[33] που 

προόριζε για το βιβλίο, και του οποίου τη 
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 Ό.π., σ. 189. 

[33] 

«Η μητρική γλώσσα, ρυθμισμένη 
γραμματικά, θα βοηθήση το σχολείο, 
που παίρνει τα ελληνόπαιδα από τη 
ζωή, να τα ετοιμάση καλύτερα για τη 
ζωή. Ο γραμματικός κανόνας θα 
περιορίση τον υπερτροφικό ατομισμό 
και ο γλωσσικός τύπος, που εκφράζει 
το πανελλήνιο αίσθημα, χαρίζοντας 
την ελευθερία στην έκφραση, θα 
μπορέση ν’ αξιώση την απαραίτητη σε 
συγχρονισμένο λαό γραμματική 
πειθαρχία» 

Απόσπασμα του προλόγου  

[32] 

«Κατά τας επισκέψεις ημών εις τα διάφορα δημοτικά σχολεία του κράτους διεπιστώσαμεν 
με μεγάλην λύπην, ότι αρκετοί εκ των δημοδιδασκάλων των διδασκόντων το μάθημα της 
μητρικής γλώσσης εις τας 4 κατωτέρας τάξεις του δημοτικού σχολείου διδάσκουν αυτό 
αφροντίστως και πλημμελώς, μη εφαρμόζοντες τα υπό του ισχύοντος αναλυτικού 
προγράμματος περί της διδασκαλίας αυτού τεταγμένα, ότι δε μάλιστα δεν λείπουν οι 
διδάσκαλοι οι παραλείποντες όλως την διδασκαλίαν της γραμματικής της δημοτικής 
γλώσσης ή διδάσκοντες αντ΄αυτής την γραμματικήν της καθαρευούσης. Το μέγα αυτό 
άτοπον, το οποίον καθιστά εντελώς άκαρπον την διδασκαλίαν του σπουδαιοτάτου εκ των 
μαθημάτων του δημοτικού σχολείου, τους δε μαθητάς αυτού ανικάνους προς ορθήν 
χρήσιν της δημοτικής γλώσσης, πρέπει καθ΄ολοκληρίαν και ως τάχιστα να εκλείψη. Δια 
τούτο παραγγέλλομεν εις υμάς, όπως παρακολουθήτε εφεξής με όλως ιδιαιτέραν 
φροντίδα και προσοχήν την εις τα υφ΄υμάς σχολεία διδασκαλίαν του μαθήματος της 
μητρικής γλώσσης, δίδετε δε προσηκούσας οδηγίας και συμβουλάς εις τους διδάσκοντας 
τούτο, και λαμβάνετε αυστηρότατα μέτρα κατά των διδασκάλων εκείνων, οίτινες θα 
εξακολουθούν να μη συμμορφώνωνται προς τα ύπο του επισήμου αναλυτικού 
προγράμματος περί της διδασκαλίας του μαθήματος τούτου καθωρισμένα. Εντελλόμεθα 
δ΄επίσης εις υμάς, όπως δια τακτικών αναφορών καθιστάτε ημάς ενημέρους περί των 
αποτελεσμάτων, τα οποία θα έχουν αι περί του προκειμένου μέριμναι υμών» 

Εγκύκλιος του προέδρου της κυβερνήσεως Ι. Μεταξά δια την διδασκαλίαν  
της δημοτικής εις τα σχολεία 
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δημοσίευση είχε απαγορεύσει ο τότε Υπουργός.173 

 

 

 

1.8. Η περίοδος της Κατοχής 

 

 Από το 1939, ο Μεταξάς προέβλεπε τον κίνδυνο του πολέμου και είχε καθορίσει από 

την αρχή ποια θα ήταν η θέση του.174 Είναι γνωστά αυτά που συνέβησαν τη νύχτα της 27ης 

προς την 28η Οκτωβρίου, με την απάντηση του Μεταξά στον ιταλικό φασισμό.  

 Στις 29 Ιανουαρίου του 1941, έπειτα από μια σύντομη αρρώστια λίγων ημερών, ο 

Μεταξάς ξεψύχησε στην Κηφισιά. Ο διάδοχος του Μεταξά στην πρωθυπουργία, Αλέξανδρος 

Κορύζης, προερχόταν από τη διοίκηση της Εθνικής Τραπέζης και κατ’ επέκταση η χώρα δεν είχε 

την κατάλληλη ηγεσία για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Ακολούθησε η τριπλή κατοχή Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων.175 

 Οι κατακτητές αντιμετώπισαν με μεγάλη αδιαφορία την οικονομία του κράτους. 

Κατέλαβαν όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, σταμάτησαν το εξαγωγικό εμπόριο, εξέδωσαν 

νέο χαρτονόμισμα και εμφανίστηκε η μαύρη αγορά. Λόγω της μεγάλης έλλειψης τροφίμων, το 

χειμώνα του 1941-42, έχασαν τη ζωή τους αμέτρητοι άνθρωποι από την πείνα.176 Όλα αυτά 

είχαν αποτέλεσμα την «αντίσταση», η οποία κυρίως από τις αρχές του 1942 άρχισε να παίρνει 

μαζικά χαρακτηριστικά.177 

 Από το 1941 είχε δημιουργηθεί το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), το οποίο 

πρωτοστάτησε στην Εθνική Αντίσταση, καθώς και το στρατιωτικό του τμήμα, ο Ελληνικός 

Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ). Στόχος του ΕΑΜ ήταν η εκδίωξη των κατακτητών και 

η εγκαθίδρυση, στη συνέχεια, ενός δημοκρατικού καθεστώτος.178 Είναι η πρώτη φορά που η 

Αριστερά παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία. 

 Προς το τέλος της Κατοχής υπήρχαν τρεις φορείς εξουσίας: 

 Η Κυβέρνηση Ι. Ράλλη στην Αθήνα 

 Η εξόριστη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου στο Κάιρο 

 Η Προσωρινή Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) 

 Η ΠΕΕΑ δημιουργήθηκε από το ΕΑΜ το Μάρτιο του 1944 και πρόεδρός της ήταν ο Αλ. 

Σβώλος. Είχε τρεις στόχους: την οργάνωση και καθοδήγηση του εθνικοαπελευθερωτικού 
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 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικό..., ό.π., σσ. 281-282. 
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 Ι. Μεταξάς, Το προσωπικόν..., ό.π., σ. 86. 
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 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σσ. 328-329. 
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 Για να αναγερθούμε ιδιαίτερα στα παιδιά, το χειμώνα του 1941-42 πέθαναν από την πείνα 60.000 παιδιά, 
130.000 έπαθαν σημαντικές ζημιές στην υγεία τους, 400.000 έμειναν ορφανά, ενώ 450 εμφάνισαν συμπτώματα 
τρέλας και κλείστηκαν στο Δημόσιο Ψυχιατρείο. 
177

 Σ. Μπουζάκης, Πανόραμα..., ό.π., σσ. 201-202. 
178

 Ό.π., σ. 202. 
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αγώνα, τη διοίκηση των ελεύθερων περιοχών και την εξασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας σε 

όλη τη χώρα.179 

 

1.8.1. Η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα 

 

Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά έως το καλοκαίρι του 1944: 

 Τα λίγα σχολεία που είχαν παραμείνει ανοιχτά, κυρίως Δημοτικά, λειτουργούσαν ως 

«καταφύγιο» για τα παιδιά, και όχι ως κέντρα μόρφωσης. Ακόμα, λειτούργησαν και ως 

κέντρα διανομής συσσιτίου.180  

 Το 1941, έχουμε τη δίωξη του Ιωάννη Θ. Κακριδή, δίωξη που είναι γνωστή ως «Η Δίκη 

των Τόνων» (επειδή έγραφε στη δημοτική και χρησιμοποιούσε το μονοτονικό 

σύστημα), η οποία προκλήθηκε από εκπροσώπους του παραδοσιακού εκπαιδευτικού 

ρεύματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.181 

 Το καλοκαίρι του 1944 η ΠΕΕΑ, η λεγόμενη «Κυβέρνηση του Βουνού», ενέκρινε ένα 

αναλυτικό «Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας», που στη σύνταξή του είχε συμμετάσχει και ο 

Γληνός. Το σχέδιο αυτό αποφάσισε την ίδρυση δύο ολιγόμηνων «Παιδαγωγικών 

Φροντιστηρίων», και οργάνωσε στη Λάσπη Καρπενησίου μεγάλο παιδαγωγικό 

συνέδριο.182 Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η έκδοση δύο αναγνωστικών του 

δημοτικού («Τα αετόπουλα» και «Ελεύθερη Ελλάδα»),183 στα οποία, ο Δελμούζος 

άσκησε έντονη κριτική.184 

 

Και μετά το καλοκαίρι του 1944:185 

 

 Τον Νοέμβριο του 1944, η κυβέρνηση Παπανδρέου σχεδιάζει τη συγκρότηση 

ανεξάρτητης «Ανώτατης Επιτροπής Μελέτης Εκπαιδευτικών Ζητημάτων», η οποία δεν 

απέδωσε έργο. 

 Το 1945, με υπουργό Παιδείας τον Κωνσταντίνο Άμαντο και γενικό διευθυντή του 

υπουργείου τον Ευάγγελο Παπανούτσο, εγκρίθηκε νομοσχέδιο που νομιμοποιούσε τη 

                                                           
179

 Ό.π., σ. 204. 
180

 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σσ. 208-209. 
181

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σ. 329. 
182

 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σσ. 211-212. 
183

 Ν. Π. Τερζής, Μελέτη..., ό.π., σ. 330-331. Το αναγνωστικό «Αετόπουλα» προοριζόταν να διδαχθεί στη Γ΄ και τη 
Δ΄ τάξη του Δημοτικού και το «Ελεύθερη Ελλάδα» αφορούσε την Ε΄ και τη Στ΄ τάξη του. «Τα βιβλία αυτά, 
γραμμένα από εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς που συμμερίζονταν τις απόψεις του ΚΚΕ, και των οργανώσεων 
που το κόμμα αυτό ήλεγχε, επέσυραν εντονότατη κριτική, από το Δελμούζο γιατί, παρά το γεγονός ότι γράφτηκαν 
σε περίοδο έκτακτων συνθηκών, οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν κάποιες υπερβολές εναντίον των 
κατακτητών και των συνεργατών τους, είναι πλημμυρισμένα όπως λέει ο ίδιος, από αδελφοκτόνο φανατισμό 
εναντίον κάθε Έλληνα που δεν συμμεριζόταν τις απόψεις του ΚΚΕ και των οργανώσεών του.» Μέχρι πριν την 
έκδοση αυτών των αναγνωστικών, διδάσκονταν τα αναγνωστικά της μεταξικής περιόδου. 
184

 Α. Δελμούζος, Παιδεία..., ό.π., σσ. 101-111. 
185

 Α. Δημαράς, Ιστορία..., ό.π., σσ. 214-217. 



 50  

 

χρήση της δημοτικής στην εκπαίδευση. Όταν, όμως, έφτασε η φάση της επικύρωσης, ο 

αντιβασιλέας Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός αρνήθηκε να το υπογράψει. 

 Τον Απρίλιο του 1945, ο Εξαρχόπουλος έκανε μια διάλεξη με τίτλο «Προς αναμόρφωσιν 

της ελληνικής εκπαιδεύσεως». Το σύστημα που περιγράφει έχει συντηρητικά 

χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα περιέχει και πολλά από εκείνα που θεωρούνται 

«νεωτεριστικά», όπως η αποκέντρωση, η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η 

αύξηση των σχολείων «θετικής» κατεύθυνσης κ.ά. 

 Το 1946, ιδρύεται, στην Αθήνα, ο Μορφωτικός Σύλλογος «Αθήναιον», η Σχολή 

Ελευθέρων Σπουδών (με πρωτοστάτη τον Παπανούτσο). 

 Τον ίδιο χρόνο ο Παπανούτσος άρχισε την έκδοση του περιοδικού «Παιδεία». 

 Τέλος, το υπουργείο Παιδείας, το 1949, με Υπουργό Παιδείας τον Κωνσταντίνο Τσάτσο 

(κυβέρνηση συνασπισμού με πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Διομήδη) ετοίμασε ένα 

νομοσχέδιο για τη Μέση Εκπαίδευση. Οι κύριες διατάξεις του αναφέρονταν στην 

διαίρεσή της σε 2 κύκλους και στην κατάργηση των εισαγωγικών προς τα πανεπιστήμια 

εξετάσεων με τη δημιουργία προπαιδευτικού τμήματος. Όμως οι πολιτικές εξελίξεις και 

οι έντονες αντιδράσεις πανεπιστημιακών κύκλων, δεν επέτρεψαν την προώθηση του 

νομοσχεδίου στη Βουλή. 
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Κεφάλαιο 2:  

Το Σχολικό βιβλίο: ιστορική εξέλιξη, ρόλος και λειτουργίες 

 

2.1. Ιστορική αναδρομή  

 

2.1.1. Οι νόμοι του 1893 και του 1895 

 

 Η προκήρυξη του 1893[1]186 σηματοδοτεί την 

πρώτη προσπάθεια αλλαγής της παιδαγωγικής 

αντίληψης για τα αναγνωστικά του Δημοτικού 

σχολείου, σε σχέση με τη διάταξη της ύλης. Επίσης, 

αυτή η αλλαγή συνδέεται και με τη γενικότερη 

στροφή της εκπαίδευσης από τις θεωρητικές στις 

πιο πρακτικές κατευθύνσεις. Χαρακτηριστικό είναι 

πως η προκήρυξη δεν αναφέρεται στην ανάγκη 

συγγραφής βιβλίου ιστορίας για τα Δημοτικά 

σχολεία: «τις είναι εκείνος, όστις επιμελώς 

αποκλείει εκ των αναγνωσματαρίων του λαού τα 

ιστορικά μέρη, εκ του προγράμματος δε των 

δημοτικών ημών σχολείων την εθνικήν ημών 

ιστορίαν, αφ΄ ου όλος ο κόσμος ηξεύρει ότι ημείς 

ουδέν άλλον έχομεν, εις ο δυνάμεθα να 

καυχηθώμεν, ή μόνον την ιστορίαν ημών;»187 

 Δύο χρόνια αργότερα, ψηφίστηκε ο νόμος 

ΒΤΓ’/1895 «Περί διδακτικών βιβλίων της τε δημοτικής και  μέσης εκπαιδεύσεως»188, σύμφωνα 

με τον οποίο θα υπήρχε ελεύθερος ανταγωνισμός αγοράς βιβλίων. Ο νόμος αυτός είχε ως 

αποτέλεσμα την περίοδο 1895-1903 να εγκριθούν, μόνο για τα Δημοτικά, 246 βιβλία. Αυτό 

οδήγησε, το 1904, τον Υπουργό Παιδείας Σπ. Στάη, να καταθέσει στη Βουλή νέο νομοσχέδιο με 

σκοπό την αλλαγή της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Αυτή η κίνηση, όμως, δεν μπορεί παρά να 

αποτελέσει «πρώτη απόπειρα», καθώς το νομοσχέδιο δεν ψηφίστηκε.189 

 

                                                           
186

 Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ. 68, 25 Φεβρουαρίου 1893, σ. 
307. 
187

 «Η προκήρυξις περί διαγωνισμού βιβλίων των δημοτικών σχολείων δι΄εαυτής κρινομένη», Εκπαίδευσις, τχ. 28, 
τόμ. 1, 1893, σ. 217.  
188

 Ν. Δ. ΒΤΓ’/1895 «Περί διδακτικών βιβλίων της τε δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 14/ Α’/14-07-1895, 
σσ. 50-52. 
189

 Α. Γ. Καψάλης – Δ. Φ. Χαραλάμπους, Σχολικά Εγχειρίδια: θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική, 
Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 23-25. 

[1] 

«αναγνωστικά βιβλία διά τους 
μαθητάς αμφοτέρων των φύλων, 
άνευ εικόνων, περιέχοντα 
Αισωπείους μύθους, περιγραφάς 
και βίους ζώων και φυτών, 
περιγραφάς της φύσεως, 
παροιμίας, γνωμικά, ποιήματα και 
διηγήματα διά γλώσσης απλής και 
γνησίως ελληνικής καλλύνοντα τας 
ψυχάς των μαθητευόντων παίδων 
κατά το παράδειγμα των επί των 
τελευταίων δεκαετιών πανταχού 
του πεπολιτισμένου κόσμου 
επικρατούντων αναγνωστικών 
βιβλίων» 
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2.1.2. Ο νόμος του 1907 

 

Η αλλαγή πραγματοποιείται με τον νόμο ΓΣΑ’/1907 «Περί διδακτικών βιβλίων»190. Ο 

νόμος αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο της συγκεντρωτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους για 

την παιδεία από την ίδρυσή του. Ακόμα, εκφράζει την επιδίωξη της κυβέρνησης Θεοτόκη να 

περιορίσει την αυθαιρεσία και τον ρόλο πελατειακών σχέσεων στην επιλογή των σχολικών 

βιβλίων.191 Προέβλεπε ότι τα βιβλία θα έπρεπε να περνούν από επιτροπή έγκρισης ανά 

τετραετία. Επίσης, στα Δημοτικά σχολεία θα γινόταν χρήση μόνο των αναγνωστικών βιβλίων, 

ενώ στις δύο τελευταίες τάξεις του πλήρους Δημοτικού σχολείου θα διδασκόταν κι η 

Γραμματική, αλλά κι η Καινή Διαθήκη. Όσον αφορά την έγκριση των βιβλίων, θα την 

αναλάμβαναν έξι επιτροπές, οι αποφάσεις των οποίων θα συνοδεύονταν από αιτιολογικές 

εκθέσεις. Η αρμόδια επιτροπή για τα αναγνωστικά βιβλία των Δημοτικών σχολείων θα είχε το 

δικαίωμα να επιλέγει τρία για κάθε τάξη και στη συνέχεια να εγκρίνει το καλύτερο από αυτά. 

Τέλος, οι συγγραφείς κι οι εκδότες των εγκεκριμένων βιβλίων που χρησιμοποιούνταν για μια 

ολόκληρη τετραετία, θα αποζημιώνονταν, ενώ προβλέπονταν κι αυστηρές ποινές σε 

περίπτωση παραβάσεων της νομοθεσίας.192 

 

2.1.3. Ο νόμος του 1917 

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης (βλ. κεφ. Α’, ενότ. 

3.2), ο νόμος ΓΣΑ’/1907 ίσχυσε έως το 1917, οπότε έχουμε τον Ν. 827 και στη συνέχεια την 

τροποποίησή του από τον Ν. 1332/1918, ο οποίος προέβλεπε ότι στις τέσσερις πρώτες τάξεις 

του Δημοτικού σχολείου θα γινόταν χρήση μόνο των αναγνωστικών, ενώ στις δύο τελευταίες 

θα υπήρχε η δυνατότητα χρήσης βοηθητικών βιβλίων. Επιπλέον, τα αναγνωστικά των πρώτων 

τριών τάξεων έπρεπε να είναι γραμμένα στη δημοτική, ενώ προβλεπόταν κι η βαθμιαία 

εισαγωγή της δημοτικής στις υπόλοιπες τρεις τάξεις, ταυτόχρονα όμως με τη διδασκαλία της 

καθαρεύουσας στην Ε’ και Στ’ τάξη. Τα βοηθητικά βιβλία θα ήταν γραμμένα στη γλώσσα των 

αναγνωστικών βιβλίων των τάξεων στις οποίες απευθύνονταν. Όσον αφορά στο περιεχόμενό 

τους, δεν θα έπρεπε να προσβάλλουν τη θρησκεία, την πατρίδα, το πολίτευμα και τα χρηστά 

ήθη, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να είναι σαφή στη γλώσσα και στο ύφος. Τέλος, η υποβολή 

αίτησης για έγκριση των σχολικών βιβλίων θα μπορούσε να γίνεται κάθε χρόνο.193 

Οι γενικότερες νεωτεριστικές αντιλήψεις για την εκπαίδευση σε συνδυασμό με την 

αλλαγή της γλώσσας στα αναγνωστικά οδήγησε στη διαμόρφωση δύο αντίθετων πολιτικών: τη 

φιλελεύθερη και τη συντηρητική.  

                                                           
190

 Ν. Δ. ΓΣΑ’/1907 «Περί διδακτικών βιβλίων», ΦΕΚ 60/Α’/4-04-1907, σσ. 221-224. 
191

 Λ. Βεντούρα, «Η νομοθεσία περί διδακτικών βιβλίων: μια εστία συγκρούσεων εκπαιδευτικού δημοτικισμού και 
αντιμεταρρυθμιστών (1907-1937)», Μνήμων, τόμ. 14 (1992),  σ. 94. 
192

 Α. Γ. Καψάλης – Δ. Φ. Χαραλάμπους, Σχολικά…, ό.π., σσ. 25-26. 
193

 Ό.π., σσ. 32-33. 
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Οι οπαδοί της συντηρητικής πολιτικής υποστήριζαν πως τα νέα βιβλία παρέχουν 

αρνητικά πρότυπα κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης των παιδιών και υπονομεύουν τις 

αξίες της ελληνικής κοινωνίας και οδηγούν τους μαθητές και τις μαθήτριες στη νέα πολιτική 

ιδεολογία που καθιέρωσε η ρωσική επανάσταση. Χαρακτηριστική της άποψης των 

συντηρητικών, είναι η κριτική[2] του αναγνωστικού «Τα Ψηλά Βουνά»:194  

Από την πλευρά της φιλελεύθερης πολιτικής οι απόψεις[3] ήταν εντελώς 

διαφορετικές:195 

 

 

 

 

 

                                                           
194

 Γ. Χατζιδάκις, Γεννηθήτω φως: Ο μαλλιαρισμός εις τα δημοτικά σχολεία, Εν Αθήναις 1920, σσ. 47-48. 
195

 Π. Δέλτα, «Τα καινούργια μας αναγνωστικά», Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμ. Ζ΄, 1919, σ. 45. 

[2] 

«Ουδείς χαρακτήρ και ουδεμία αρετή ή ηθική αρχή εξαίρεται, ώστε να προβληθή εις τους 
μικρούς προς μίμησιν, προς απόκτησιν. Πάντα τα εν αυτώ πρόσωπα είναι μέτρια και 
ακατάλληλα να χρησιμεύσουν εις τα παιδία ως πρότυπα βίου και πράξεων διά το μέλλον 
[…]. Έπειτα περί των μεγάλων ιδανικών, της πατρίδος, της θρησκείας, ουδείς γίνεται 
λόγος. Και ου μόνον τούτο, αλλά και διά της όλης παραστάσεως φαίνεται ως να θέλουν 
[…] ν΄ αποτρέψουν τα παιδία από τούτων […]. Αλλά και αυτό το μέγιστον και 
τιμαφλέστατον αγαθόν της φυλής ημών, λέγω την οικογενειακήν στοργήν, φαίνεται 
παραμελούμενον εν τω βιβλίω τούτω» 

[3] 

«Το αναγνωστικό παρουσιάζει συγκεντρωμένα τα στοιχεία του πολιτισμού, την ιδεολογία 
και την ηθική αντίληψη που το έθνος έχει να μεταδώση στη νέα γενεά που εκπαιδεύει 
[…]. Το γεγονός πως τα καινούργια αναγνωστικά γράφτηκαν στη δημοτική, μας κάνει να 
προσέξωμε με περισσότερη φροντίδα το περιεχόμενό της και να δούμε αν με τη διαφορά 
της γλώσσας τα παιδιά μας θ΄ αποκτήσουν βιβλία που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη και 
την ηθική τους μόρφωση. Γιατί θα ήταν λυπηρό αν την προσπάθεια για ν΄ αναμορφωθή η 
παιδεία μας τη νομίζαμε τελειωμένη με το πρώτο βήμα που έγινε, και αν περιωρίζουνταν 
η αναμόρφωση αυτή στην αλλαγή της γλώσσας, σε αλλαγή δηλαδή τύπων»  
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2.1.4. Ο νόμος του 1921 

 

 Αυτά που ακολούθησαν μετά την πολιτική αλλαγή του 1920, όσον αφορά το σχολικό 

βιβλίο, μετέβαλαν τις όποιες μεταρρυθμιστικές κινήσεις είχαν γίνει την περίοδο 1917-20. Η 

«επιτροπεία» που ορίστηκε για την αξιολόγηση των 

δεκατριών βιβλίων της δημοτικής γλώσσας κατέληξε 

στο γενικότερο συμπέρασμα[4] πως η γλώσσα στην 

οποία είναι γραμμένα τα βιβλία δεν είναι ούτε 

δημώδης ούτε διαλεκτική.196 

 Τα νέα βιβλία κρίθηκαν και με βάση το 

περιεχόμενό τους και τα πρότυπα τα οποία 

προβάλλουν. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια με τα 

οποία υποστηρίζεται η ακαταλληλότητά τους είναι 

τρία:197 το πρώτο αφορά τις αξίες της πατρίδας, της 

θρησκείας και της οικογένειας, το δεύτερο έχει να 

κάνει με την ηθική[5] ανάπτυξη του ατόμου,198 ενώ το 

τρίτο αναφέρεται στα πρότυπα κοινωνικού βίου που 

προβάλλουν τα βιβλία. 

Έπειτα από τα πορίσματα της επιτροπείας (βλ. κεφ. Α’, ενότ, 4.1), η νέα κυβέρνηση 

προχώρησε στην ψήφιση του νόμου 2678/1921 «Περί εισαγωγής ως αναγνωστικών εις τα 

δημοτικά σχολεία των καταλληλοτέρων εκ των προ του 1917 εγκεκριμένων», ο οποίος 

επανέφερε τα εγκεκριμένα βιβλία πριν του 1917. Συγκεκριμένα, στη Μέση Εκπαίδευση, το 

σχολικό έτος 1921-22 θα εισάγονταν «πλην των νυν εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων, και τα 

                                                           
196

 [Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως], Έκθεσις της επιτροπείας της διορισθείσης προς 
εξέτασιν της γλωσσικής διδασκαλίας των Δημοτικών Σχολείων, Εν Αθήναις 1921, σ. 16. 
197

 Α. Γ. Καψάλης – Δ. Φ. Χαραλάμπους, Σχολικά…, ό.π., σσ. 38-39. 
198

 [Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως], Έκθεσις…, ό.π., σ. 55. 

[4] 

«γλώσσα τεχνητή, κράμα 
ιδιόρρυθμον, σύμφυρμα 
ανομοίων γλωσσικών στοιχείων, 
δημιούργημα απαίσιον, υπ΄ 
ουδενός ομιλούμενον και εις 
ουδεμίαν επαφήν προς το βίον 
του έθνους ευρισκόμενον. Είναι 
η απαισία μαλλιαρή γλώσσα, ης 
οι κακή μοίρα γινόμενοι 
νομοθεταί της σχολικής γλώσσης 
τυγχάνουσι πάτρωνες και 
κήρυκες» 

[5] 

«Ως μορφωτικόν δε βιβλίον είναι αίσχιστον ως γέμον υλοφροσύνης, πλεονεξίας, ηθικής 
εξαχρειώσεως και εσχάτης διανοητικής χυδαιότητος. Όθεν αντί να διαπλάττη πολίτας 
ηθικούς και ευπαιδεύτους, φαίνεται ως προωρισμένον να ανατρέφη λυκανθρώπους 
ελαυνομένους μόνον υπό αγρίων παθών και ουδένα χαλινόν ηθικής αισθανομένους. Ίσως 
τα φυλλάδια τα εξιστορούντα τον βίον και τα κατορθώματα διασήμων ληστών και 
δολοφόνων είναι σχετικώς ηθικώτερα του συγγραφικού τούτου τερατουργήματος» 

Κριτική στο αναγνωστικό «Τα Ψηλά Βουνά» 
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έχοντα προγενεστέραν του 1917 λήξασαν έγκρισιν», ενώ επίσης, δεν προβλεπόταν 

αποζημίωση για τους συγγραφείς και εκδότες των αναγνωστικών βιβλίων της Δημοτικής.199 

 

2.1.5. Ο νόμος του 1924 

Ο επόμενος νόμος σχετικός με τα σχολικά βιβλία είναι ο Ν. 3180/1924 «Περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 1332 «περί διδακτικών βιβλίων ως ούτος 

ετροποποιήθη διά μεταγενεστέρων νόμων», ο οποίος επαναφέρει τον νόμο της κυβέρνησης 

Βενιζέλου. Όμως, με τη δικτατορία Πάγκαλου, δημιουργείται νέο κλίμα για τα εκπαιδευτικά 

και κατ’ επέκταση για τα σχολικά βιβλία. Συγκεκριμένα, με το Διάταγμα της 5ης Μαΐου 1926:200 

α) απαγορεύεται η εισαγωγή το νέο σχολικό έτος των αναγνωστικών και των βοηθητικών 

βιβλίων των τεσσάρων πρώτων τάξεων του Δημοτικού, β) το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι 

αρμόδιο για την προκήρυξη της συγγραφής σχολικών βιβλίων, ενώ για την κρίση τους ορίζεται 

επταμελής επιτροπή, γ) το περιεχόμενο των βιβλίων δεν πρέπει να είναι αντίθετο στη 

θρησκεία, την πατρίδα, το πολίτευμα ή τα χρηστά ήθη, ενώ ο συγγραφέας πρέπει να 

συμμορφώνεται σε περίπτωση υποδείξεων για διορθώσεις, δ) εγκρίνονται δύο αναγνωστικά 

για κάθε τάξη, τα οποία θα ισχύουν για τρία χρόνια, και ε) στις τρεις ανώτερες τάξεις του 

Δημοτικού σχολείου επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων βοηθητικών βιβλίων. 

 

2.1.6. Ο νόμος του 1927 

Επόμενο σημαντικό σταθμό αποτελεί ο νόμος 3438/1927, ο οποίος ρυθμίζει τη 

διάρκεια της ισχύος της έγκρισης των βιβλίων για τη Δημοτική (3 έτη) και για τη Μέση 

Εκπαίδευση (5 έτη) και ορίζει πενταμελή επιτροπή για τη Δημοτική και αντίστοιχη για τη Μέση 

Εκπαίδευση με σκοπό τη σύνταξη της προκήρυξης διαγωνισμού συγγραφής σχολικών βιβλίων. 

Δεκαοκτώ μήνες πριν τη λήξη κάθε τριετίας ή πενταετίας, ο υπουργός παιδείας έπρεπε να 

δημοσιεύσει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκήρυξη που όριζε την ποσότητα και 

οικονομία της ύλης των υποβλητέων βιβλίων.201 Ο ανώτατος αριθμός εγκεκριμένων 

αλφαβηταρίων ήταν τέσσερα, ενώ τα υπόλοιπα διδακτικά βιβλία δεν έπρεπε να είναι πάνω 

από τρία. Ως γλώσσα του Δημοτικού σχολείου ορίζεται η δημοτική με την παράλληλη 

διδασκαλία της καθαρεύουσας στις δύο τελευταίες τάξεις, και τέλος, προβλεπόταν κι η 

συνολική αναθεώρηση των, ήδη, εγκεκριμένων βιβλίων της Δημοτικής και της Μέσης 

Εκπαίδευσης.202 Ο Ν. 3438 «εκφράζει την πρόθεση των νέων εκπαιδευτικών αρχών και 

ορισμένων κομμάτων της Οικουμενικής κυβέρνησης να αυξήσουν τον έλεγχο πάνω στα 

                                                           
199

 Ν. Δ. 2678/1921 «Περί εισαγωγής ως αναγνωστικών βιβλίων εις τα δημοτικά σχολεία των καταλληλοτέρων εκ 
των προ του 1917 εγκεκριμένων», ΦΕΚ 147/Α’/19-08-1921, σσ. 654-655. 
200

 Α. Γ. Καψάλης – Δ. Φ. Χαραλάμπους, Σχολικά…, ό.π., σσ. 43-44. 
201

 Λ. Βεντούρα, «Η νομοθεσία…» ό.π., σ. 100. 
202

 Α. Γ. Καψάλης – Δ. Φ. Χαραλάμπους, Σχολικά…, ό.π., σσ. 44-45.  
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διδακτικά βιβλία. Περιορίζει την ελευθερία των συγγραφέων με τη θέσπιση προκήρυξης 

διαγωνισμού για τη σύνταξη των βιβλίων και στενεύει τα περιθώρια επιλογής των εγχειριδίων 

που διαθέτουν οι διδάσκοντες, αφού εγκρίνονται μόνο τρία διδακτικά βιβλία για κάθε τάξη και 

μάθημα».203 

 

2.1.7. Ο νόμος του 1931 

Η σημαντικότερη, ίσως, νομοθετική κίνηση που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο των 

σχολικών βιβλίων έγινε την περίοδο της τελευταίας κυβέρνησης του Βενιζέλου και πιο 

συγκεκριμένα, το 1931 με το νόμο 5045 (βλ. κεφ. Α’, ενότ. 5.2). Κάποιες από τις προβλέψεις 

του νόμου ήταν οι εξής:204 

 Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιου θα εξέδιδε οδηγίες για τη σύνταξη των βιβλίων. 

 Τα βιβλία που προορίζονταν για έγκριση θα παραπέμπονταν σε οκταμελείς επιτροπές 

οι οποίες απαρτίζονταν από πέντε εκπαιδευτικούς συμβούλους και τρεις ειδικούς. 

 Δεν έπρεπε να περιέχει κάτι που να προσβάλλει τη θρησκεία, την πατρίδα, το 

πολίτευμα και τα χρηστά ήθη. 

 Τα βιβλία των θρησκευτικών έπρεπε να έχουν την έγκριση της Ιεράς Συνόδου. 

 Η έγκρισή τους θα ίσχυε για πέντε χρόνια. 

 Οι σύλλογοι των διδασκόντων θα ήταν 

αρμόδιοι για την επιλογή των βιβλίων που 

θα δίδασκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους. 

 Υπήρχε πρόβλεψη για την ίδρυση 

βιβλιοθηκών σε όλα τα σχολεία της 

Δημοτικής και της Μέσης Εκπαίδευσης, 

καθώς και στα Διδασκαλεία. 

Όλες οι μεταρρυθμιστικές κινήσεις για την 

εκπαίδευση από το κόμμα των Φιλελευθέρων 

έδειχναν το ενδιαφέρον για την 

αποτελεσματικότητά της, αλλά και τη σημασία[6] 

που είχε το σχολικό βιβλίο στην εξασφάλισή της.  

Ο νόμος 5045/1931 εισάγει νεωτερισμούς και συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.205 Εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες, ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιήσουν — παράλληλα με το εγχειρίδιο, του οποίου η χρήση είναι καθημερινή— κι 

άλλα διδακτικά και βοηθητικά βιβλία. Έτσι, αναιρείται η «αυθεντία» των διδακτικών βιβλίων, 

                                                           
203

 Λ. Βεντούρα, «Η νομοθεσία…» ό.π., σ. 101. 
204

 Ν. Δ. 5045/1931 «Περί των σχολικών βιβλίων», ΦΕΚ 165/Α’/23-06-1931, σσ. 1137-1143. 
205

 Α. Γ. Καψάλης – Δ. Φ. Χαραλάμπους, Σχολικά…, ό.π., σσ. 48-50. 

[6] 

 «Είναι πλέον ή γνωστόν, ότι ο 
ουσιωδέστερος μετά τον 

διδάσκαλον παράγων της προκοπής 
του σχολείου είναι το βιβλίον. Δι΄ 
αυτό και κάθε προσπάθεια υπέρ 

της ανυψώσεως του σχολικού 
βιβλίου είναι και προσπάθεια υπέρ 
της ενθσχύσεως του όλου έργου και 
της όλης αποδόσεως του σχολείου» 
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δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές και στις μαθήτριες να διακρίνουν και να σχολιάσουν 

διάφορες απόψεις πάνω σε κάποιο θέμα και «παρέχεται η δυνατότητα κριτικής της 

παρεχόμενης γνώσης».206   

Κατά την πρώτη του εφαρμογή, υποβλήθηκαν προς κρίση 745 βιβλία και αυτά που 

εγκρίθηκαν έπειτα από αποφάσεις κριτικών επιτροπών ήταν: 7 αλφαβητάρια, 4 αναγνωστικά 

για τη Β’, 4 αναγνωστικά για την Γ’, 2 για την Δ’, 7 για την Ε’ και 5 για τη Στ’ τάξη:207 

 

Α’ τάξη  1. Αλφαβητάριο, μέρος Α΄ (Δ. Δούκα, Δ. Δεληπέτρου και Ρ. Ιμβριώτη) 
2. Αλφαβητάριο, μέρος Α΄ (της Συντακτικής Επιτροπής) 
3. Αλφαβητάριο, μέρος Α΄ (της Συντακτικής Επιτροπής της καταρτιθείσης κατά 
το νόμο 1332 του 1917) 
4. Αλφαβητάριο, μέρος Α΄ (Ι. Συκώκη) 
5. Αλφαβητάριο, τεύχος Β’ Η ζωή των παιδιών (από Μ. Λιουδάκη και Αικ. 
Γιαννικάκη) 
6. Αλφαβητάριο, μέρος Β΄ (Ι. Συκώκη) 
7. Αλφαβητάριο, μέρος Β΄ (της Συντακτικής Επιτροπής του κράτους) 

Β’ τάξη  1. Ο κόσμος του παιδιού (Δ. Δούκα, Δ. Δεληπέτρου και Ρ. Ιμβριώτη) 
2. Ιστορία (Α. Κουρτίδη) 
3. Ο καλός δρόμος (Γ. Ξενόπουλου και Γ. Κονιδάρη) 
4. Η Αυγή (Ε. Παπαμιχαήλ και Δ. Βουτυρά) 

Γ’ τάξη  1. Ιστορία και παραμύθια (Β. Αγγελοπούλου) 
2. Οδύσσεια (Δ. Ανδρεάδου) 
3. Η ζωή του παιδιού (Δ. Δούκα, Δ. Δεληπέτρου και Ρ. Ιμβριώτη) 
4. Πράματα σπουδάματα (Δ. Παπαϊωάννου και Μ. Δώρου) 

Δ’ τάξη  1. «Παιδικά αναγνώσματα» (Δ. Δημητράτου) 
2. «Το ραζακί σταφύλι» (Α. Καρκαβίτσα και Ν. Ελάτου) 

Ε’ τάξη  1. Ο φάρος του χωριού (Δ. Ανδρεάδη και Π. Παπαχριστοδούλου) 
2. Ο Μωριάς (Δ. Κοντογιάννη) 
3. Η Κυψέλη (Α. Ταμπακοπούλου) 
4. Αναγνωστικόν της καθαρευούσης της ε΄τάξεως των δημοτικών σχολείων (Δ. 
Ανδρεάδη) 
5. Ο Βόσπορος (Δ. Κοντογιάννη) 
6. Αναγνωστικόν της καθαρευούσης της ε΄τάξεως του δημοτικού σχολείου (Β. 
Φάβη) 
7. Αναγνωστικόν της καθαρευούσης της ε΄τάξεως του δημοτικού σχολείου (Π. 
Νιρβάνα, Δ. Ζήση και Δ. Δαμασκηνού) 

Στ’ τάξη  1. Παιδικά αναγνώσματα (Π. Δημητράτου) 
2. Αναγνωστικόν της δημοτικής της στ΄τάξεως (Π. Νιρβάνα, Δ. Ζήση και Δ. 
Δαμασκηνού) 

                                                           
206

 Λ. Βεντούρα, «Η νομοθεσία…» ό.π., σ. 106. 
207

 Χ. Λέφας, Ιστορία..., ό.π., σσ. 358-359. 
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3. Αναγνωστικόν της καθαρευούσης της στ΄τάξεως (Δ. Ανδρεάδη) 
4. Αναγνωστικόν της καθαρευούσης της στ΄τάξεως (Γ. Μέγα) 
5. Αναγνωστικόν της καθαρευούσης της στ΄τάξεως (Ν. Αμπατζόγλου και Δ. 
Λουκοπούλου) 

 

2.1.8. Ο νόμος του 1933 

 

Με την αλλαγή κυβέρνησης, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, άλλαξε γι’ ακόμη μια 

φορά η νομοθεσία για τα σχολικά βιβλία. Με τον νόμο 5911/1933 (βλ. κεφ. Α’, ενότ. 6.1) που 

εισάγεται από τη νέα συντηρητική κυβέρνηση, εκτός των άλλων, προβλεπόταν η υποβολή και 

η κρίση των βιβλίων, η οποία θα γινόταν κάθε δύο χρόνια, η παρεχόμενη έγκριση που θα ίσχυε 

για τέσσερα χρόνια κι η κρίση των βιβλίων που θα αναλάμβαναν δύο πενταμελείς επιτροπές 

για τη Δημοτική Εκπαίδευση και παραπάνω από μια για τη Μέση.208 Για το γλωσσικό, 

επαναλαμβάνονται οι θέσεις που διατύπωνε ο Θ. Νικολούδης το 1927 κι οι απόψεις των 

πολέμιων του δημοτικισμού, ενώ όσον αφορά το περιεχόμενο, «εισηγητές αναφέρουν ότι 

προστέθηκε στο νομοσχέδιο ειδική διάταξη που ορίζει ως σκοπό των αναγνωστικών την εθνική 

και ηθική διάπλαση των παιδιών», με την επιχειρηματολογία ότι «οι δημοτικιστές 

προωθούσαν αντεθνική, ανήθικη και εχθρική προς τη θρησκεία πολιτική».209 

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, εγκρίθηκαν 6 αναγνωστικά της Α’ τάξης, 10 της Β’ 

τάξης, 7 της Γ’ τάξης, 11 της Δ’ τάξης, 10 της Ε’ τάξης και 10 της Στ’ τάξης:210 

 

Α’τάξη  1. Παιγνίδια και παιδάκια (Αρσ. Ταμπακοπούλου) 
2. Ο Ήλιος (της Συντακτικής Επιτροπής) 
3. Αλφαβητάριο (Ι. Συκώκη) 
4. Άλφα-Βήτα (Δ. Παπαϊωάννου)  
5. Η χαρά μας (Δ. Ζήση και Δ. Δαμασκηνού) 
6. Τα παιδάκια (Δ. Δούκα και Δ. Δεληπέτρου) 

Β’ τάξη  1. Η χαρά του παιδιού (Μ. Παπαδημητρίου) 
2. Το χρυσό μου βιβλίο (Ε. Παπαμιχαήλ και Δ. Βουτυρά) 
3. Παιδικές Ιστορίες (Β. Πετρούνια) 
4. Ο καλός δρόμος (Γ. Ξενόπουλου και Γ. Κονιδάρη) 
5. Αναγνωστικό β΄ (Π. Νιρβάνα, Δ. Ζήση) 
6. Τα καλά παιδιά (Σπ. Ματάλα) 
7. Ιστορίες (Αρ. Κουρτίδη) 
8. Ο κόσμος του παιδιού (Δ. Δούκα και Α. Δελμούζου) 
9. Κρινολούλουδα (Θ. Δρακοπούλου) 
10. Λουλούδια (Ηλ. Βουτιερίδη) 

                                                           
208

 Ν. Δ. 5911/1933 «Περί διδακτικών βιβλίων», ΦΕΚ 357/Α’/18-11-1933, σσ. 2195-2198. 
209

 Λ. Βεντούρα, «Η νομοθεσία…» ό.π., σ. 109. 
210

 Χ. Λέφας, Ιστορία..., ό.π., σσ. 363-364. 
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Γ’ τάξη  1. Αναγνωστικό γ΄ (Ελ. Σταματέλλου) 
2. Η δάφνη (Πανέτου και Σαμίου) 
3. Ο φίλος των παιδιών (Δ. Παπαϊωάννου) 
4. Οδύσσεια (Γ. Κονιδάρη και Καλαρά) 
5. Η ζωή του παιδιού (Δ. Δούκα και Δ. Δεληπέτρου) 
6. Οδύσσεια (Ν. Γκινοπούλου) 
7. Οδύσσεια (Δ. Ανδρεάδη) 

Δ’ τάξη  1. Αναγνωστικό δ΄τάξεως (Β. Φάβη) 
2. Φύση και ζωή (Π. Νιρβάνα, Δ. Ζήση και Δ. Δαμασκηνού) 
3. Η καλή καρδιά (Αθ. Μπρούστη) 
4. Αυγερινός (Δ. Κοντογιάννη) 
5. Το ραζάκι σταφύλι (Α. Καρκαβίτσα και Ν. Ελάτου) 
6. Τα παληά χρόνια (Γ. Κονιδάρη και Αρ. Κουρτίδη) 
7. Αναγνωστικό δ΄τάξεως (Δουφεξή, Κωνσταντινοπούλου και Καρνάβου) 
8. Αναγνωστικό δ΄τάξεως (Δάλα) 
9. Ελληνική Ζωή (Δ. Δούκα και Δ. Δεληπέτρου) 
10. Παιδικά αναγνώσματα (Π. Δημητράτου) 
11. Στάθης Σραθάς (Δ. Ανδρεάδη) 

Ε’ τάξη  1. Παιδικά αναγνώσματα (Χριστοβασίλη) 
2. Αναγνωστικό (Β. Φάβη) 
3. Εκλεκτά αναγνώσματα (Στ. Σκλαβουνάκου) 
4. Ποικίλη στοά (Π. Νιρβάνα και Δ. Ζήση) 
5. Αναγνώσματα ε΄ δημοτικού (Γ. Μέγα) 
6. Ο Βόσπορος (Δ. Κοντογιάννη) 
7. Ο δρόμος της ζωής (Δουφεξή) 
8. Παιδικός θησαυρός (Αν. Κοντομάρη) 
9. Αναγνωστικό ε΄ δημοτικού (Γοντζέ και Ντέλη) 
10. Αναγνωστικόν ε’ δημοτικού (Δ. Ανδρεάδη) 

Στ’ τάξη  1. Η νέα γενιά (Χριστοβασίλη) 
2. Αναγνωστικό στ΄τάξεως (Β. Φάβη) 
3. Αναγνωστικόν στ΄τάξεως (Οικονομίδου και Φερεντίνου) 
4. Αναγνωστικόν στ΄τάξεως (Δ. Οικονομοπούλου) 
5. Νέα ζωή (Π. Νιρβάνα και Δ. Ζήση) 
6. Αναγνώσματα στ΄ δημοτικού (Γ. Μέγα) 
7. Πάτρια (Δ. Λουκοπούλου 
8. Αεροπόρος (Δ. Κοντογιάννη) 
9. Ο ελληνικός κόσμος (Ν. Κοντοπούλου) 
10. Αναγνωστικόν στ΄ δημοτικού (Δ. Ανδρεάδη) 
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2.1.9. Ο νόμος του 1937 

 

 Με την άνοδο του Μεταξά στην εξουσία, το 1936, σημειώνεται κι η αρχή του κρατικού 

μονοπωλίου για τα σχολικά βιβλία. Το νέο καθεστώς έδειξε τις προθέσεις του για το θέμα από 

τις πρώτες μέρες της εξουσίας του με τον αναγκαστικό νόμο 40/31-8-1936 «Περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί διδακτικών βιβλίων κειμένων διατάξεων». Με 

τον νόμο αυτόν καταργείται ο περιορισμός της δημοτικής γλώσσας στις τρεις πρώτες τάξεις 

του Δημοτικού σχολείου, η οποία, πλέον, θα διδάσκεται στις τέσσερις πρώτες τάξεις του. 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα κατά την ανατύπωση των εγκεκριμένων βιβλίων «να 

επιφέρωνται εις αυτά μεταβολαί υπό των συγγραφέων των μετ΄ απόφασιν της ολομελείας του 

Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και έγκρισιν του Υπουργείου».211 

 Αυτή η νομοθετική πράξη αποτελεί προοίμιο του καθοριστικότερου σταθμού για το 

θεσμικό πλαίσιο του σχολικού βιβλίου, που είναι ο αναγκαστικός νόμος 952/1937 «Περί 

ιδρύσεως οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών κλπ. βιβλίων» (βλ. κεφ. Α’, ενότ. 7.1). Ο 

συγκεκριμένος νόμος εισάγει την εκπαίδευση στην περίοδο κρατικού μονοπωλίου για τα 

σχολικά εγχειρίδια. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκε στην Αθήνα ο Ο.Ε.Σ.Β. (Οργανισμός Εκδόσεως 

Σχολικών Βιβλίων), που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και είναι υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας. Σκοπός του ήταν η έκδοση και 

διάθεση των διδακτικών και βοηθητικών βιβλίων, βιβλίων για τις βιβλιοθήκες, 

πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, «εντύπων εικόνων και βιβλίων συντεινόντων εις την 

καθόλου ηθικήν και πνευματικήν ανάπτυξιν του Λαού» και εκκλησιαστικών βιβλίων 

«υποδεικνυομένων υπό της Ιεράς Συνόδου». Επιπλέον, ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια 

των εποπτικών μέσων διδασκαλίας, των επίπλων και άλλων αντικειμένων απαραίτητων στα 

σχολεία. Ανθρώπινο δυναμικό του αποτελούσε ένα Συμβούλιο έντεκα μελών, από τα οποία τα 

πέντε συγκροτούσαν την εκτελεστική επιτροπή. Ο Υπουργός Παιδείας όριζε τον πρόεδρο και 

τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. Ένα από τα μέλη του Συμβουλίου συμμετείχε και στην κρίση 

των βιβλίων (τα τρία καλύτερα θα επιβραβεύονταν), που είχε αναλάβει το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εκπαιδεύσεως («δικαιούται να ζητήση, προκειμένου περί κρίσεως εξειδικευμένων βιβλίων, 

την γνώμην Καθηγητών του Πανεπιστημίου ή άλλων ειδικών μετ΄ έγκρισιν του Υπουργού της 

Εθνικής Παιδείας»). Τα εγκεκριμένα βιβλία «μετά την καταβολήν εις τους δικαιούχους των 

ορισθέντων βραβείων περιέρχονται εις την πλήρη κυριότητα και ιδιοκτησίαν του Οργανισμού, 

δικαιουμένου να εκμεταλλεύηται και διαθέτη κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα ταύτα […]». 

Όσον αφορά στο χρονικό διάστημα διδασκαλίας των βιβλίων ορίζεται «ουδέποτε κατώτερον 
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 Ν. Δ. 40/1936 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί διδακτικών βιβλίων κειμένων διατάξεων», 
ΦΕΚ 378/Α’/31-08-1936, σσ. 1970-1971. 
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της πενταετίας, δυνάμενον δε να παραταθή και πέραν αυτής δι΄ αποφάσεως του 

Υπουργού».212 

Οι προθέσεις του νέου καθεστώτος συνοψίζονται στο ενημερωτικό λεύκωμα[7] του 

υφυπουργείου Τύπου για τα θέματα της παιδείας:213 

Με τον νόμο 1644/1939214, το Συμβούλιο του Ο.Ε.Σ.Β. από 11μελές γίνεται 9μελές. 

Γενικός Διευθυντής της Παιδείας αναλαμβάνει ένας Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος του 

Συμβουλίου, διοριζόμενος από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ανά τριετία. Γενικότερα, με το νέο 

νόμο τα πρόσωπα του το Οργανισμού μειώνονται με στόχο να γίνει πιο ευέλικτος.  

 Όσον αφορά στην έγκριση και έκδοση των σχολικών βιβλίων, η ισχύς τους μειώνεται 

στα τρία χρόνια. Επίσης, ο Ο.Ε.Σ.Β. επικυρώνει συμβάσεις συνεργασίας με γνωστούς 

εκδοτικούς οίκους της Αθήνας για την εκτύπωση, βιβλιοδέτηση, έκδοση και διάθεση δώδεκα 

εγκεκριμένων βιβλίων για τη Μέση Εκπαίδευση.215 
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 Ν.Δ. 952/1937 «Περί ιδρύσεως οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών κλπ. βιβλίων», ΦΕΚ 469/Α’/19-11-1937, σσ. 
3017-3019. 
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 Β. Αγγελής,  Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει, πατέρα…”:  Μαθήματα Εθνικής Αγωγής” και νεολαιίστική 
προπαγάνδα στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2006, σσ. 142-143. 
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 Ν. Δ. 1644/1939 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Αναγκ. Νόμου 952/1937  Περί ιδρύσεως 
οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών κλπ. βιβλίων”, και τινών των περί διδακτικών βιβλίων κειμένων διατάξεων», 
ΦΕΚ 103/ Α΄/ 20-03-1939, σσ. 695-701. 
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 Ό.π., σ. 696. 

[7] 

«Εισήγαγεν [η κυβέρνηση] εις τα δημοτικά σχολεία τα νέα αναγνωστικά του Κράτους, τα 
οποία αντικατέστησαν παλαιότερα εγκεκριμένα προ της 4ης Αυγούστου 1936 […] ούτως 
ώστε ν΄ ανταπωκρίνονται πλήρως, κατά τε το πνεύμα και το περιεχόμενον του Νέου 
Εθνικού Κράτους. Συγκεκριμένως διέπει τα νέα αναγνωστικά βιβλία […] χριστιανική 
εθνική πνοή και παλμός, εξαίρωνται δε εις αυτά υπό μορφήν λογοτεχνικήν αι 
διδακτικώτεραι σελίδες της μακράς Εθνικής μας ζωής και Ιστορίας. 
 
Παραλλήλως καλλιεργείται διά καταλλήλων αναγνωσμάτων […] η πίστις και αφοσίωσις 
εις το Εθνικόν Κράτος, εις την εκάστοτε κοσμική δύναμιν […] εμπνέεται δε το σέβας και η 
μετ΄ αγάπης πειθαρχία εις τους Εθνικούς μας Ηγέτας. Εικονίζεται περαιτέρω – κατά 
τρόπον κινούντα εις δράσιν – η ζωή της νέας γενεάς και το δυνατόν της συμμετοχής […] 
όπως ερρύθμισε την συμμετοχήν ταύτην η Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας […]. Ανάλογος 
φροντίς ελήφθη και διά τα διδακτικά βιβλία του Γυμνασίου». 
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2.2. O ρόλος και οι λειτουργίες του σχολικού βιβλίου 

Όσον αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία, το σχολικό βιβλίο θεωρείται από τα 

σημαντικότερα μέσα διδασκαλίας και μάθησης καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο του μαθητή, 

της μαθήτριας και του/της εκπαιδευτικού. Ιστορικά, αποτελεί ένα από τα παλαιότερα 

διδακτικά μέσα και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης, καθώς χρησιμοποιείται 

καθημερινά από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τις μαθήτριες, πράγμα το οποίο 

οδηγεί στο συμπέρασμα πως η χρήση του είναι αυτονόητη σε κάθε σχολική βαθμίδα.216  

Το σχολικό βιβλίο έχει συγκεκριμένες λειτουργίες και στόχους. Οι λειτουργίες αυτές 

δεν είναι σταθερές αλλά μεταβάλλονται ανάλογα με τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και 

πολιτικές συνθήκες, τους σκοπούς της εκπαίδευσης, το αντικείμενο και τις μεθόδους 

διδασκαλίας, τους μαθητές και τις μαθήτριες κ.ά. Ταυτόχρονα, οι λειτουργίες αυτές αποτελούν 

γενικότερα λειτουργίες της εκπαίδευσης, επομένως μπορούμε να πούμε πως το σχολικό βιβλίο 

είναι το βασικότερο μέσο της εκπαίδευσης για την εκπλήρωση των στόχων της.217 Στη συνέχεια 

της ενότητας παρουσιάζονται ορισμένες από τις βασικότερες λειτουργίες του σχολικού 

βιβλίου. 

Παρουσίαση πραγματικότητας: Ο/η εκπαιδευτικός σχεδιάζει τη διδασκαλία του/της, 

στηριζόμενος/η στο σχολικό βιβλίο, από το οποίο αντλούνται τα περιεχόμενα μάθησης, τα 

οποία συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των μαθητών/τριών 

(εθνική ταυτότητα, ταυτότητες φύλου κ.ά.).218 Αυτή η συνεργασία εκπαιδευτικού-βιβλίου έχει 

ως πρωταρχικό της στόχο τη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών χρήσιμων για τη ζωή των 

μαθητών και των μαθητριών. Κατεξοχήν φορέας των γνώσεων αυτών είναι το σχολικό βιβλίο, 

το οποίο είναι υποχρεωμένο να παρουσιάσει την πραγματικότητα στο μαθητή και στη 

μαθήτρια. Σημαντικό ρόλο προς την επίτευξη αυτής της λειτουργίας παίζει και ο/η 

εκπαιδευτικός, που κατά τη διδασκαλία βοηθά προς την «εποπτικότητα» της ύλης με τα 

διάφορα παραδείγματα που παρουσιάζει με στόχο την επιτυχημένη μεταφορά της 

πραγματικότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες. Σύμφωνα με αυτή τη λειτουργία, βασικό 

κριτήριο ενός καλού σχολικού βιβλίου «είναι η μεταφορά της πραγματικότητας και η 

εξασφάλιση δυνατοτήτων ερμηνείας της ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης των μαθητών».219 

Εργαλείο του/της εκπαιδευτικού: Όπως γίνεται φανερό κι από όσα ειπώθηκαν 

παραπάνω, το σχολικό βιβλίο αποτελεί σημαντική βοήθεια στον/στην εκπαιδευτικό και το 

έργο του/της. Είναι ο «διδακτικός οδηγός», καθώς ορίζει τα θέματα διδασκαλίας και την 
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 Μ. Κοντοβά, Ελλάδα και Βαλκάνια στα ελληνικά σχολικά βιβλία Ιστορίας της περιόδου 1967-2007, διδακτορική 
διατριβή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2014, 
σ. 23. 
217

 Α. Γ. Καψάλης – Δ. Φ. Χαραλάμπους, Σχολικά…, ό.π., σ. 81. 
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 Κ. Θ. Μπονίδης, Προδιαγραφές της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας: Θεωρία και Πράξη, εκδόσεις Γράφημα, 
Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 63-64. 
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 Α. Γ. Καψάλης – Δ. Φ. Χαραλάμπους, Σχολικά…, ό.π., σσ. 82-83. 
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πορεία που ενδείκνυται στον/στην εκπαιδευτικό να ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. 

Η διάταξη της ύλης, λοιπόν, προδιαγράφει την πορεία διδασκαλίας. Επομένως, το 

σχολικό βιβλίο οργανώνει το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του/της 

εκπαιδευτικού.220  

Ενεργοποίηση κινήτρων μάθησης: Βασικό εμπόδιο στην προσπάθεια του/της 

εκπαιδευτικού για ενεργοποίηση των κινήτρων μάθησης στους μαθητές και τις μαθήτριες, 

αποτελεί η παθητικότητα της μάθησης. Το σχολικό βιβλίο μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμο 

προς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Σύμφωνα με τον Baumann (1984), το σχολικό 

βιβλίο μπορεί να παρακινήσει τον μαθητή στην αυτενέργεια και να του παρουσιάσει σωστά 

την κοινωνική πραγματικότητα με διάφορα στοιχεία του, όπως:221 

 O τονισμός της σημασίας του αντικειμένου διδασκαλίας για τη ζωή. 

 Ο τονισμός προσωπικών προοπτικών και σχέσεων. 

 Ο συσχετισμός του περιεχομένου με καθημερινές εμπειρίες των μαθητών και των 

μαθητριών. 

 Η παρουσίαση και η ικανοποίηση αναγκών και ενδιαφερόντων της ηλικίας των 

μαθητών και των μαθητριών. 

 Ο τονισμός κάποιων γνώσεων ως σημαντικών, νέων, πρωτότυπων κλπ. 

 Ο τονισμός εξαιρετικών επιστημονικών επιδόσεων. 

 Η συσχέτιση του περιεχομένου με προσωπικότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της 

ιστορίας και της πολιτικής. 

 Οι ιστορικές αναδρομές και η παρουσίαση των εξελίξεων σε διάφορες περιοχές κλπ. 

Γενικότερα, η πρώτη επαφή του παιδιού με το βιβλίο ως πηγή γνώσης μπορεί να 

αποτελέσει βάση στη γενικότερη στάση του απέναντι στα βιβλία και στη χρησιμότητά τους. 

Επομένως, το σχολικό βιβλίο πρέπει να είναι ελκυστικό προς τις νέες ηλικίες και να 

απευθύνεται σε γνώριμα στοιχεία της καθημερινότητας των παιδιών ώστε να κεντρίζει το 

ενδιαφέρον τους και να αποτελεί βασική πηγή γνώσεων, πληροφοριών και ψυχαγωγίας.   

Όμως, το βιβλίο από μόνο του δεν μπορεί να δραστηριοποιήσει τους μαθητές και τις 

μαθήτριες. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός σε αυτό το κομμάτι, διότι με 

το σχολικό βιβλίο ως βοηθητικό και υποστηρικτικό εργαλείο του, μπορεί να εξασφαλίσει την 

προσοχή, το ενδιαφέρον και τα κίνητρα για μάθηση. 

Κοινωνικό και πολιτικό προϊόν: Το σχολικό βιβλίο, εκτός των άλλων, περιέχει 

κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις, μεταβιβάζει στους αποδέκτες του ιδεολογικά μηνύματα 

και αποτελεί μέσο κοινωνικοποίησης των μαθητών και των μαθητριών.222 Το σχολείο συνιστά 
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Κ. Θ. Μπονίδης, Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: Διαχρονική εξέταση της 
σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σ. 5.  
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θεμελιώδη μηχανισμό του κράτους και αναλαμβάνοντας την κοινωνικοποίηση των παιδιών 

αποβλέπει στην ένταξή τους στην κοινωνικοπολιτική δομή και στην εσωτερίκευση του 

συστήματος αξιών και πεποιθήσεων των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων, δηλαδή της 

κυρίαρχης ιδεολογίας.223 Εξάλλου, ως κοινωνικό προϊόν, το σχολικό βιβλίο δεν μπορεί να είναι 

ουδέτερο στους στόχους και στο περιεχόμενό του. Αποτελεί φορέα ιδεολογίας, με βάση τον 

οποίο επιδιώκεται η μεταβίβαση της «επίσημης» γνώσης στους μαθητές.224  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η σχολική εκπαίδευση, ως φορέας της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, αναλαμβάνει και πολιτικό ρόλο. Ο ρόλος αυτός γίνεται φανερός στους σκοπούς 

κάθε σχολικής βαθμίδας, αλλά και στους στόχους των μαθημάτων, όπως διατυπώνονται στα 

προγράμματα σπουδών.225 Επομένως, το σχολικό βιβλίο, το οποίο αποτελεί βασικό μέσο 

διδασκαλίας, θα μπορούσαμε να πούμε πως λειτουργεί κι ως «πολιτικό προϊόν». 

 

 

2.3. Η δομή του σχολικού βιβλίου 

 

 Το σχολικό βιβλίο αποτελείται από διάφορα μέρη, τα οποία του δίνουν συγκεκριμένη 

δομή και αποτελούν τα στοιχεία που το κάνουν ένα ενιαίο σύνολο. Η δομή του σχολικού 

βιβλίου μεταβάλλεται αναλόγως του είδους του και το μάθημα που απευθύνεται. Τα 

κυριότερα στοιχεία της δομής ενός σχολικού βιβλίου είναι:226  

 Παρουσίαση της ύλης 

 Μέλη εντύπωσης  

 Εργασίες και ασκήσεις 

 Οδηγίες για τον τρόπο εργασίας 

 Χρηστικές διευκολύνσεις 

Η παρούσα εργασία μελετά το περιεχόμενο των αναγνωστικών βιβλίων, επομένως 

παραθέτει μόνο το πρώτο από τα κύρια στοιχεία της δομής ενός σχολικού βιβλίου που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω.227 

Παρουσίαση της ύλης: Η παρουσίαση της ύλης αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος ενός 

σχολικού βιβλίου, μέσα στο οποίο προσφέρονται οι πληροφορίες στο μαθητή και τη μαθήτρια. 

Γι’ αυτό το λόγο, ο κύριος όγκος του έχει τη μορφή κειμένου, το οποίο πλαισιώνεται πολλές 

φορές από εικόνες, πηγές, πειράματα, τύπους κ.ά.228 
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Κείμενο: Ένα από τα μέσα με τα οποία γίνεται η παρουσίαση της ύλης είναι το κείμενο. 

Το κείμενο καταλαμβάνει συνήθως τη μεγαλύτερη έκταση στον κορμό ενός σχολικού βιβλίου 

και πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις: α) να δίνει την ύλη συνοπτικά αλλά σε όλο της το 

πλάτος, β) να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο, γ) να παρουσιάζεται με πρόσφορο τρόπο, 

ώστε να αφομοιώνεται εύκολα από τους μαθητές και τις μαθήτριες, δ) να δίνει μια καλά 

διαρθρωμένη επισκόπηση μιας ενότητας, και ε) να ανταποκρίνεται το επίπεδο της γλώσσας 

του αναλόγως τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών. 229 

Εικόνες: Σημαντικός είναι κι ο ρόλος των εικόνων που χρησιμοποιούνται στα σχολικά 

βιβλία. Οι εικόνες αποβλέπουν στη βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου, το οποίο 

συμπληρώνουν με επιτυχία, διότι κεντρίζουν το ενδιαφέρον και καλλιεργούν την αισθητική 

παιδεία των μαθητών και των μαθητριών.230 Απευθύνονται κυρίως στο συναίσθημα, 

χαλαρώνοντας την ένταση του κειμένου και συμβάλλοντας σημαντικά στην ενεργοποίηση 

κινήτρων μάθησης. Στις εικόνες ενός σχολικού βιβλίου ανήκουν φωτογραφίες, σκίτσα, 

σχήματα, γραφικές παραστάσεις, χάρτες, πίνακες κ.ά. Επίσης, οι εικόνες πρέπει: α) να 

επιλέγονται με βάση την αναμενόμενη λειτουργία τους σε συνδυασμό με το κείμενο, β) να 

λειτουργούν συμπληρωματικά προς το κείμενο και να βοηθούν στην κατανόησή του, και γ) να 

έχουν χρώματα που να επηρεάζουν το συναίσθημα και να συμβάλλουν στη δραστηριοποίηση 

των μαθητών και των μαθητριών. 231 

Πιο συγκεκριμένα, η Κανταρτζή δίνει τριπλή διάσταση στο ρόλο της εικονογράφησης 

των βιβλίων:232 α) κοινωνικοποιητικός ρόλος, β) αισθητικός ρόλος, και γ) παιδαγωγικός ρόλος. 

Όσον αφορά τον πρώτο, τα βιβλία, ως φορείς κοινωνικοποίησης, «αντανακλούν τις κοινωνικές 

νόρμες και παρουσιάζουν μοντέλα ρόλων με τα οποία το παιδί πρέπει να ταυτισθεί. Ο 

καλλιτέχνης έχει τη δύναμη να εκφράσει γνώμες και στάσεις ανάλογα με το τι ζωγραφίζει, πως 

το ζωγραφίζει και με το τι παραλείπει να ζωγραφίζει. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τα βιβλία 

τις κοινωνικές και πολιτιστικές νόρμες της κοινωνίας μας, το τι οι άλλοι άνθρωποι σκέφτονται 

και αισθάνονται, ποια στάνταρ συμπεριφοράς είναι αποδεκτά. Δηλαδή τα παιδιά μέσα από τα 

βιβλία διαμορφώνουν την ταυτότητά τους».233 

Ο δεύτερος ρόλος αναφέρεται στην αισθητική ανάπτυξη του παιδιού με την έννοια της 

καλλιέργειας της ικανότητάς του να δημιουργεί, να βιώνει και να εκτιμά την τέχνη. Επίσης, 

μπορούν να του δοθούν κίνητρα να πάρει μέρος στην τέχνη, την ομορφιά, την αρμονία και τη 

χαρά, «όπως εκφράζονται μέσα από τις τέχνες και να γίνει πρόθυμος λήπτης των αισθητικών 

φαινομένων της κοινωνίας του».234 
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Τέλος, η παιδαγωγική σημασία των εικόνων είναι πολύ μεγάλη, όπως τονίστηκε από 

πολλούς παιδαγωγούς. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται πολύ συχνά στη διδασκαλία όχι μόνο στα 

τεχνικά και φυσιογνωστικά μαθήματα αλλά και στα φρονηματιστικά. Είναι ένα 

αποτελεσματικό μέσο διδασκαλίας, γιατί απευθύνεται στην όραση, που μάλιστα θεωρείται 

πρώτη από τις αισθήσεις. Η εικόνα αποδίδει στο μάτι γρήγορα, συνοπτικά και ολικά ένα 

πράγμα (γεγονός, αντικείμενο, πρόσωπο, ανακοίνωση), που χρειάζεται πολλά λόγια για να 

περιγραφεί με ακρίβεια. Κάτι που ο λόγος μεταδίδει με την ακοή, κατά το Μ. Βασίλειο, η 

ζωγραφική το δείχνει σιωπηρά με την παράσταση. Βέβαια η εικόνα δεν αντικαθιστά το λόγο, 

αλλά τον συμπληρώνει και τον εμπεδώνει.235 «Η χρήση της εικόνας γενικά στο σχολείο 

αποβλέπει στην κατανόηση του περιεχομένου της και στην εξέταση της μορφής της. Ο ρόλος 

της είναι πολύπλευρος στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και η παιδαγωγική της σημασία 

μεγάλη, διότι αυτή διεγείρει τη φαντασία τους, τη διευρύνει και την καλλιεργεί. Υπάρχει 

βέβαια και η αντίθετη άποψη που υποστηρίζει ότι οι εικόνες εμποδίζουν τη φαντασία του 

παιδιού.236 

 

 

 

2.4. Αναγνωστικά βιβλία 

 

Τα σχολικά βιβλία «φέρουν το μέρος εκείνο του εκπαιδευτικού μηνύματος που, 

σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές και τους συγγραφείς, αξίζει να τυπωθεί, να το μάθουν και να 

το συγκρατήσουν οι μαθητές, οι αυριανοί δηλαδή ενήλικες. Εμπεριέχουν τις γνώσεις, τις 

κατηγορίες, τις έννοιες, τις αντιλήψεις, τις αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που 

θεωρούνται, στη συγκεκριμένη κοινωνία και εποχή, απαραίτητα στοιχεία της 

διαπαιδαγώγησης του αυριανού πατριώτη και πολίτη. Αποτελούν ένα δείκτη του τύπου των 

γνώσεων και της ιδεολογίας που κυριαρχούν».237  

 Τα σχολικά βιβλία διαιρούνται σε αναγνωστικά και εγχειρίδια.238 Η σημασία των 

αναγνωστικών βιβλίων για το Δημοτικό σχολείο ήταν μεγάλη, διότι διαμόρφωναν τους 

μαθητές και τις μαθήτριες όχι μόνο γλωσσικά, αλλά κι ηθικά, εθνικά και θρησκευτικά. Δηλαδή, 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνέβαλαν στη γενική ιδεολογική τους διαμόρφωση. 

 Οι μαθητές κι οι μαθήτριες χρησιμοποιούσαν τα αναγνωστικά πολύ περισσότερο από 

τα υπόλοιπα σχολικά βιβλία, καθώς η γλωσσική διδασκαλία γίνονταν σχεδόν αποκλειστικά 

από αυτά και κάλυπτε μεγάλο μέρος του συνόλου των διδακτικών ωρών.  
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Θεωρητικά, τα αναγνωστικά επωμίζονταν το έργο της γλωσσικής κατάρτισης των 

μαθητών και των μαθητριών, όμως περιείχαν κείμενα για το Θεό και γενικότερα τη θρησκεία, 

την πατρίδα, την οικογένεια, το ήθος, την ιστορία και την κοινωνία. Περιείχαν, δηλαδή, αξίες 

που κάλυπταν «όλο το γνωστικό χώρο, μια συγκεκριμένη παιδαγωγική, μια συγκεκριμένη 

ηθική, μια συγκεκριμένη αισθητική, μιαν αντίληψη για το φυσικό και τον κοινωνικό περίγυρο, 

τέλος μιαν αντίληψη για την ιστορία κι έναν ορισμένο εθνικισμό».239 Επομένως, είχαν μεγάλη 

ιδεολογική σημασία, καθώς μετέδιδαν τα μηνύματά τους έμμεσα κι αποτελεσματικότερα. Σε 

αυτό βοηθούσε κι η επανάληψη. Οι μαθητές κι οι μαθήτριες αντέγραφαν αποσπάσματα των 

κειμένων, αποστήθιζαν ποιήματα, έκαναν περιλήψεις κ.ά. Αυτές οι ασκήσεις, βέβαια, δε 

σημαίνει πως γίνονταν για να αφομοιώσουν τις αξίες που προέβαλαν τα κείμενα, αλλά 

περισσότερο για να ασκηθούν στην έκφραση και στη γραφή. Έτσι όμως, με έμμεσο κι 

αποτελεσματικό τρόπο, και εξουδετερώνοντας τη δυνατότητα κριτικής αντίστασης, 

μεταδίδονταν οι αξίες, τα πρότυπα κι η επιδιωκόμενη ιδεολογία στους μαθητές και τις 

μαθήτριες.240 

 

2.4.1. Αξίες και πρότυπα 

 

Όσον αφορά τις αξίες, ένα παράδειγμα ταξινόμησής τους είναι το εξής:241 

 Προσωπικές αξίες: όσες είναι διακριτές στις στάσεις, στα «πιστεύω», στις πράξεις 

(τιμιότητα, υπευθυνότητα). 

 Κοινωνικές αξίες: όσες προσδιορίζουν προτεραιότητα στα δικαιώματα ευρύτερων 

ομάδων ανθρώπων (ισότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία, εθνική υπερηφάνεια). 

 Πολιτικές αξίες: ιδεολογικά «πιστεύω» σχετικά με τον καλύτερο τρόπο διακυβέρνησης 

μιας χώρας (μέσω της πρόνοιας, της δημοκρατίας, της αστικής ευθύνης). 

 Οικονομικές αξίες: αυτές που σχετίζονται με το χρήμα και συμπεριλαμβάνουν αξίες, 

συνήθως σχετικές προς την ιδιοκτησία της περιουσίας, τη συνεισφορά φόρων, την 

ισορροπία της ζήτησης και της προσφοράς. 

 Θρησκευτικές αξίες: πνευματικές στην υφή και στη φύση τους και συμπεριλαμβάνουν 

πεποιθήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά και τη φροντίδα του ενός προς τον άλλον, με 

σημείο αναφοράς τη λατρεία του Θεού. 

 Καθολικές αξίες: όσες θεωρούνται ότι έχουν καθολική-παγκόσμια εφαρμογή. 

Σε μια προσπάθεια ορισμού: «Οι αξίες περιγράφουν τις βασικές αρχές και κανόνες που 

καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ατομικές και ομαδικές συμπεριφορές. Κάθε αξία 

υπονοεί ένα σύνολο ιδιοτήτων που εκφράζουν τη σπουδαιότητα ή τη χρησιμότητα ενός 
                                                           
239
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πράγματος, καθετί γενικά που ικανοποιεί υλικές ή πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου. 

Συνιστά, δηλαδή, τον ύψιστο κανόνα προς τον οποίο τα μέλη μιας κοινωνίας προσανατολίζουν 

και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους. Με αυτήν την έννοια οι αξίες, ως θεμελιώδεις 

κανονιστικές αρχές κάθε κοινωνίας, αποτελούν τον πλέον σημαντικό παράγοντα ρύθμισης της 

συμπεριφοράς των μελών της, παίρνουν ταυτόχρονα τη σημασία του ανώτερου προτύπου, 

προς το οποίο οφείλουν να κατατείνουν όλες οι πράξεις και τα έργα των ανθρώπων».242  

Πολλές φορές, οι αξίες μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και εσωτερικεύονται από τα 

άτομα με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Επίσης, συνθέτουν  ένα σύστημα, στο πλαίσιο 

του οποίου κάθε αξία επηρεάζεται από τις άλλες και επηρεάζει τις άλλες. Επομένως, η  

εξασθένηση ή η ενίσχυση μιας αξίας, η ανάδειξη ή η μεταβολή ή και η εξάλειψη μιας αξίας, 

επιδρούν στο σύστημα και έχουν επιπτώσεις σε όλες τις αξίες που το συναποτελούν.243 

Ο όρος-ομπρέλα που περιλαμβάνει αξίες και αρετές, όπως η υπευθυνότητα, η 

εντιμότητα, η ευθύνη, η πίστη, η συνέπεια, η ακεραιότητα, ο σεβασμός, το ηθικό θάρρος και η 

φιλική διάθεση, είναι ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας του παιδιού διαμορφώνεται, σε μεγάλο 

βαθμό, μέσω της εκπαίδευσης.  

Το σχολείο εσωκλείει αξίες που τις βρίσκουμε: στις ιδεολογίες που στηρίζουν τις 

εκπαιδευτικές πολιτικές, στις εκπαιδευτικές δομές, στα γνωστικά αντικείμενα και στις θεσμικές 

προτεραιότητες. «Πέρα από τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις αξίες που προβάλλονται 

μέσω της διδασκαλίας, το σχολείο κοινωνικοποιεί, σε συνάρτηση με μια λογική που συνδέεται 

με τη ρύθμιση, την κανονικοποίηση και την ηθικοποίηση του παιδιού, το οποίο ρέπει προς την 

αναρχία και τη μη πειθάρχηση σε κανόνες».244  

Ο όρος «ηθικοποίηση» παραπέμπει στην ηθική καλλιέργεια των παιδιών και στην 

ανάπτυξη της ηθικής τους συνείδησης. Επομένως, δίνεται βάση στις ηθικές αξίες, οι οποίες 

ορίζονται από την κοινωνία. «Όλες οι αξίες, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικότητας, είναι 

θέματα συνηθειών και συμβάσεων που καλλιεργούνται στα παιδιά και αποτελούν αυτό που 

ονομάζεται μόρφωση του χαρακτήρα».245 

Οι ηθικές-κοινωνικές αξίες τοποθετούνται στην ανώτερη κλίμακα διαβάθμισης των 

αξιών και θεωρούνται ως οι σημαντικότερες στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. Είναι 

σταθερές, αντικειμενικές και αποβλέπουν στην καλλιέργεια του ψυχικού κόσμου του 

ανθρώπου, ώστε να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και ταυτόχρονα 

συμβάλουν στην αρμονική συμβίωση των μελών μιας κοινωνίας κι από κοινού στην κοινωνική 

συνοχή, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, της αμάθειας, της εγκληματικότητας, της 
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προκατάληψης, του ρατσισμού κ.ά. Την πρόοδο γενικά σε όλους τους τομείς της ζωής και την 

ανάπτυξη του πολιτισμού. Οι ηθικές-κοινωνικές αξίες αφορούν την αγάπη,246 τη φιλία,247 την 

ειλικρίνεια, την ελευθερία, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη,248 την αλληλεγγύη-συνεργασία,249 την 

πειθαρχία, την ανδρεία, την ευγένεια, την εντιμότητα. 250  

Όσον αφορά τα πρότυπα, αποτελούν ένα πνευματικό, τεχνικό, ή οποιοδήποτε άλλο 

δημιούργημα που μπορεί να χρησιμεύσει ως υπόδειγμα προς μίμηση. «Πρότυπο μπορεί να 

αποτελέσει ο τέλειος άνθρωπος, υπαρκτός ή ακόμη και φανταστικός, καθώς επίσης ένας 

τρόπος ζωής, ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος συμπεριφοράς, ο οποίος μπορεί να βρει 

εφαρμογή στις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Τα πρότυπα, ανάλογα 

με την αποδοχή τους από την κοινότητα και τις συνέπειες, αρνητικές ή θετικές για το άτομο ή 

το κοινωνικό σύνολο, μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά». Τα ανθρώπινα πρότυπα 

συμπεριφοράς, με τη λειτουργία του μηχανισμού μίμησης, κατευθύνουν τις προσπάθειες των 

ανθρώπων και διαμορφώνουν χαρακτήρες, συνιστώντας με αυτόν τον τρόπο τις κινητήριες 

δυνάμεις για κοινωνική πρόοδο. Όμως, μπορεί να έχουν και αρνητικές επιπτώσεις, διότι η 

μίμηση κι η ταύτιση περιορίζει: τον προσωπικό τρόπο σκέψης και έκφρασης, τη συχνότητα 

ανάληψης πρωτοβουλιών, και την ελευθερία επιλογών.251 

 

 

 

2.5. Η ιδεολογία του Ο.Ε.Σ.Β. 

 

Σύμφωνα με τον Therborn (1980), η ιδεολογία δημιουργείται και διατηρείται από την 

κοινωνική δομή κι από όσους κατέχουν εξέχουσες θέσεις σε αυτήν. Η ιδεολογία συνδέεται με 

την πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ιστορική δομή μιας κουλτούρας, και προσδιορίζει τα 

υποκείμενα υποδεικνύοντάς τους: α) «τι υφίσταται και κατά συνέπεια τι δεν υφίσταται – 
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 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι αναφορές σε περιστατικά, στα οποία με διάφορες ενέργειες και 
πράξεις εκφράζεται υλική και ηθική συμπαράσταση προς το συνάνθρωπο ή αλληλοβοήθεια. 
250

 Χ. Ι. Σιλιγάρης, Κοινωνικοποίηση στο Σχολείο…, ό.π., σσ. 58-60. 
251

 Ό.π., σσ. 65-66. 
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δηλαδή ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο κόσμος, πως είναι η φύση, η κοινωνία, οι άνδρες και οι 

γυναίκες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούμε μια αίσθηση ταυτότητας, αποκτούμε συνείδηση 

του πραγματικού και του αληθινού –, β) τι είναι καλό, σωστό, δίκαιο, όμορφο, ελκυστικό, 

απολαυστικό και τα αντίθετά τους – κατ’ αυτόν τον τρόπο οι επιθυμίες μας δομούνται και 

κοινωνικοποιούνται – και γ) τι είναι εφικτό και τι ανέφικτο – έτσι η συνείδηση της 

μεταλλαξιμότητας της υπόστασής μας στον κόσμο και οι συνέπειες των μεταβολών 

εντάσσονται σε πρότυπα, δίνεται σχήμα στις ελπίδες, τους φόβους και τις φιλοδοξίες μας».252 

 Όσον αφορά την ιδεολογία στην εθνική της υπόσταση, ως εθνικισμός, μπορεί να 

«ταυτίζεται με το ρατσισμό και το φασισμό ως ακραία ολοκληρωτική πολιτική συμπεριφορά 

που ξεδιπλώνει κάποιες διαστάσεις της ανθρώπινης ψυχής στο επίπεδο των ζωωδών 

ενστίκτων»,253 όμως, όπως αναφέρει κι ο Λέκκας, έχει μια «διττή λειτουργία»: 

 «[…] Οφείλει να εννοήσει και να πείσει, να αντιληφτεί και να παρακινήσει, να 

ερμηνεύσει και να καθοδηγήσει […]. Αν η εθνικιστική ιδεολογία δεν είναι απλώς συμπίλημα 

από ανεπεξέργαστες αντιλήψεις κι αυθόρμητα συναισθήματα, τότε η θεωρητική μελέτη 

οφείλει να λάβει υπόψη τα προβλήματα της εσωτερικής της συγκρότησης και να προβεί σε 

συγκεκριμένες αναλυτικές προτάσεις. Μια από αυτές αφορά στον αναγκαίο, κατά τη γνώμη 

μου, διαχωρισμό ανάμεσα στην έννοια του εθνικισμού ως εθνικιστικού λόγου ή εθνικιστικής 

θεωρίας και στην έννοια του εθνικισμού ως εθνικής συνείδησης ή εθνικού φρονήματος. Οι δύο 

αυτές πτυχές της εθνικιστικής ιδεολογίας, έστω κι αν συνυπάρχουν, πρέπει να διακριθούν 

αναλυτικά […]. Το εθνικό φρόνημα θα μπορούσε να οριστεί ως εκείνη η συλλογική στάση της 

υπέρτατης κι ενεργούς νομιμοφροσύνης προς το έθνος – στάση, που συνοδεύεται από 

στοχεύσεις σχετικές με την απόκτηση ή τη διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας, τη 

διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας ή την επίτευξη εθνικού μεγαλείου και δόξας. Πρόκειται 

ουσιαστικά για […] θυμική κατάσταση […]. Η εθνική θεωρία από την άλλη πλευρά μπορεί 

σχηματικά να οριστεί ως η συστηματική απόπειρα κωδικοποίησης, οργάνωσης και λογικής 

επεξεργασίας της εθνικιστικής ιδεολογίας, ως η λόγια διατύπωσή της».254  

 Ο σκοπός των εθνικιστικών κινημάτων, ανά τα χρόνια, ήταν να εξασφαλίσουν την 

πολιτική χειραφέτηση του έθνους. Ανάμεσα στα διάφορα μέσα ενός εθνικιστικού κινήματος γι’ 

αυτόν το σκοπό, όπως για παράδειγμα είναι ο Τύπος,255 βασική συνιστώσα στη διαμόρφωση 

                                                           
252

 Α. Hattery, Γυναίκες, Εργασία και Οικογένεια: Εξισορρόπηση και Συνύφανση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 33-34. 
253

 Σ. Τουλιάτος, «Μεθοδολογικά προβλήματα προσέγγισης των εννοιών  έθνος” και  εθνική συνείδηση” στα 
εγχειρίδια Ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», στο: Σεμινάριο 17: Εθνική Συνείδηση και Ιστορική 
Παιδεία, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Αθήνα 1994, σ. 190. 
254

 Π. Λέκκας, «Η συγκρότηση της εθνικιστικής ιδεολογίας: εθνική θεωρία και εθνικό φρόνημα», στο: Έθνος-
Κράτος-Εθνικισμός: 21 και 22 Ιανουαρίου 1994, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής 
Παιδείας, Αθήνα 1995,  σσ. 235-236. 
255

 Ένα παράδειγμα, στην περίπτωση του μεταξικού καθεστώτος, είναι το περιοδικό «Νέον Κράτος» (εκδίδεται την 
περίοδο 1937-41). Το «Νέον Κράτος» δέχεται και μορφοποιεί το διάχυτο αίσθημα δυσαρέσκειας, εντάσσοντάς το 
στις δεσπόζουσες ιδεολογικές συντεταγμένες, και το επιστρέφει στο κοινό με τη μορφή αφετηρίας για δράση. 
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της εθνικής ταυτότητας – για την κατασκευή της οποίας προκρίνονται πέντε πολιτικά και 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά:256 α) μια ιστορική επικράτεια ή πατρίδα (έδαφος), β) κοινοί μύθοι 

και ιστορικές μνήμες (φυλή και καταγωγή), γ) κοινός μαζικός πολιτισμός (γλώσσα, κουλτούρα, 

θρησκεία), δ) κοινά νομικά δικαιώματα και καθήκοντα για όλα τα μέλη, και ε) κοινή οικονομία 

για τα μέλη που κινούνται μέσα στην επικράτεια – αποτελεί το εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Ένα από τα βασικότερα «εργαλεία» του εκπαιδευτικού συστήματος προς αυτόν το 

σκοπό, είναι τα σχολικά εγχειρίδια, και στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, τα 

αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού σχολείου.   

Το σχολικό εγχειρίδιο, προορισμένο να μεταδώσει στις νεότερες γενεές το σύνολο των 

βασικών γνώσεων και τις κυρίαρχες για την εκάστοτε εποχή αξίες, υιοθετεί ένα λόγο 

«αντικειμενικό» κι ουδέτερο. Από την άλλη μεριά όμως, το γεγονός ότι στην Ελλάδα το σχολικό 

εγχειρίδιο υπήρξε κατά κανόνα κρατικό μονοπώλιο προσέφερε στις κοινωνικές και πολιτικές 

ομάδες που έλεγχαν κάθε φορά την κεντρική εξουσία μια μοναδική ευκαιρία αποτελεσματικής 

προπαγάνδας. Με την κρατική έγκριση, οι συγγραφείς των εγχειριδίων μπορούσαν να 

μεταδώσουν θετικές ή αρνητικές εικόνες, να ορίσουν εχθρούς και φίλους, να καλέσουν σε 

συναισθηματική ταύτιση τους μαθητές, μέσω ενός λόγου, όχι πλέον ουδέτερου.257  

 Η ευρύτητα των στόχων του Ο.Ε.Σ.Β., ο οποίος είχε αναλάβει την έκδοση όλων των 

βιβλίων αποβλέποντας στην ηθική και διανοητική ανύψωση της κοινωνίας, δείχνει τον 

ιδεολογικό έλεγχο που θέλει να ασκήσει. Βέβαια, προς αυτή την κατεύθυνση κινείται κι η 

αναγκαιότητα να είναι φθηνά τα βιβλία και πολλές οι λαϊκές βιβλιοθήκες που εφοδιάζονται με 

τα εγκεκριμένα από τον Οργανισμό βιβλία κι έτσι να χειραγωγείται περισσότερο το ευρύ 

αναγνωστικό κοινό. Με τους πολλαπλούς σκοπούς του λοιπόν, υπηρετεί τις «ιδεολογικές 

σκοπιμότητες της νέας τάξης πραγμάτων».258 

 Το μεταξικό καθεστώς επιδιώκει να ανατρέψει το έργο του κομμουνιστικού κόμματος, 

το οποίο παλαιότερα χρησιμοποίησε βιβλία και έντυπα, «διά της αντεκδόσεως ισαρρίθμων 

συν τω χρόνω έργων πατριωτικών, ηθοπλαστικών και φρονηματιστικών συμφώνως με τας 

αρχάς του Εθνικού Κράτους της 4ης Αυγούστου […].»259 Έτσι, η μεταξική κυβέρνηση προχωρά 

σε χρήση των βιβλίων που υπήρχαν ήδη και υπηρετούσαν τις ιδεολογικές επιδιώξεις του, με 

προσθήκες κειμένων όπως τον ύμνο της 4ης Αυγούστου, τον ύμνο της ΕΟΝ, αποσπάσματα από 

                                                                                                                                                                                           
Γίνεται δηλαδή όργανο προπαγάνδισης: «ο διαφωτισμός των αφωτίστων συνειδήσεων, η πνευματική 
χειραγώγησις της νεότητος είναι ο κυριώτερος σκοπός μας». Πηγή: Γ. Κόκκινος, Η Φασίζουσα Ιδεολογία στην 
Ελλάδα: Η Περίπτωση του Περιοδικού «Νέον Κράτος» (1937-41), εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1990, σσ. 25-26.  
256

 Θ. Βέικος, Εθνικισμός και Εθνική Ταυτότητα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999. 
257

 Χ. Κουλούρη. «Φανατισμός, δογματισμός, συγκρότηση ταυτότητας: μια προσέγγιση στο λόγο των σχολικών 
βιβλίων», Μνήμων, τόμ. 18 (1996), σ. 145. 
258

 Ζ. Ι. Καγκαλίδου, Εκπαίδευση και πολιτική: Η περίπτωση του καθεστώτος της 4
ης

 Αυγούστου, Εκδοτικός Οίκος 
Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 125. 
259

 Π. Παπανικολάου, Εισηγητική Έκθεσις περί των ληπτέων γενικωτέρων μέτρων προς προαγωγή του έργου της 
ΕΟΝ και ιδία το κεφάλαιον της ιδεολογικής διαφωτίσεως, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Γραφ. ΙΙΙ ΕΟΝ, 24 Ιουλίου 
1939, σ. 31. 
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λόγους του Μεταξά, σκίτσα φαλαγγιτών, το σήμα της 4ης Αυγούστου κι άλλων με 

προπαγανδιστικό περιεχόμενο. 

 Με τον Ο.Ε.Σ.Β., το καθεστώς, όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη ενότητα του 

κεφαλαίου, απορρίπτει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και υιοθετεί την πολιτική του κρατικού 

μονοπωλίου με αποτέλεσμα η συγγραφή των βιβλίων να είναι αναγκαίο να συμφωνεί με τις 

κρατικές αντιλήψεις. Το συγκεκριμένο θεσμικό όργανο απέκτησε σταθερότητα στο σύστημα 

συγκεντρωτικής πολιτικής και δεν έχει εγκαταλειφθεί από καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα. 
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Κεφάλαιο 3:  

Τα αναγνωστικά βιβλία της περιόδου 1939-41 

 

3.1. Το αλφαβητάριο  

 

Το πρώτο από τα αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού 

σχολείου την περίοδο που μελετάται (1939-41) είναι το 

αλφαβητάριο «Τα Παιδάκια».  

Το αλφαβητάριο χωρίζεται σε δύο μέρη εκ των 

οποίων στο πρώτο οι μαθητές και οι μαθήτριες διδάσκονται 

φθόγγους, δίφθογγους και συνειρμούς, ενώ το δεύτερο 

περιέχει μικρά κείμενα που προσφέρονται κυρίως για 

ανάγνωση. Αποτελείται από 69 πεζά και 15 ποιήματα, και 

είναι το μόνο από τα αναγνωστικά με έγχρωμες εικόνες (75 

έγχρωμες και 43 ασπρόμαυρες). Την εικονογράφηση του 

βιβλίου ανέλαβε ο ζωγράφος Τάκης Καλμούχος.260 

Οι Δημ. Δούκας και Δημ. Δεληπέτρος αποτελούν την κύρια συγγραφική ομάδα. 

Μάλιστα, δεν είναι το μόνο αναγνωστικό βιβλίο, στο οποίο συνεργάζονται (βλ. πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1261 

Δημ. Δούκας – Δημ. Δεληπέτρος 

Τίτλος βιβλίου Τόπος/Έκδοση/Χρονολογία 

Αλφαβητάρι: τα παιδάκια Αθήναι: Εκδότης Ι. Σιδέρης, 1932 
Η ζωή του παιδιού: αναγνωστικό για την Γ΄ 
τάξη του δημοτικού 

Αθήναι: Ι. Ν. Σιδέρης, 1934 

Αλφαβητάριο τα παιδάκια Αθήναι: Εκδότης Ι. Σιδέρης, 1935 

Ελληνική ζωή: αναγνωστικόν της Δ΄ τάξεως του 
δημοτικού 

Αθήναι: Ι. Ν. Σιδέρης, 1935 

Ο κόσμος του παιδιού: αναγνωστικό για τη Β’ 
τάξη του δημοτικού 

Αθήναι: Ι. Ν. Σιδέρης, 1936 

Ελληνική ζωή: αναγνωστικόν της Δ΄ τάξεως του 
δημοτικού 

Αθήναι: Ι. Ν. Σιδέρης, 1937 

Τα παιδάκια: αλφαβητάριο Εν Αθήναις: Ο.Ε.Σ.Β., 1947 

                                                           
260

 Ο Τάκης Καλμούχος γεννήθηκε το 1895 στο Άργος. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών απόφοιτος του 1921. 
Επι σειρά ετών έζησε στην Αλεξάνδρεια και την Αίγινα.Επισκέφτηκε χώρες του εξωτερικού και ανάμεσα στα 
ταξίδια του συγκαταλέγεται και αυτό με το Ν. Καζατζάκη στο όρος Σινά. Πέθανε στην Αθήνα το 1961. Πηγή: 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ, «Καλμούχος Τάκης (1895-1961)». Προσβάσιμο στο: 
http://www.larissa-katsigras-gallery.gr/gallery/el/artist/kalmouxos-takis [ανακτήθηκε: 14/1/2016]. 
261

 Στον πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα σχολικά βιβλία στα οποία συνεργάστηκαν οι Δημ. 
Δούκας και Δημ. Δεληπέτρος. 

[εικ. 1]

 

http://www.larissa-katsigras-gallery.gr/gallery/el/artist/kalmouxos-takis
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 Επίσης, στο βιβλίο χρησιμοποιούνται και κείμενα των: 

 

Πίνακας 2 

Συμμετέχουν: 

Γ. Βιζυηνός (2)262 

Α. Κατακουζηνός (1) 

Α. Μωραΐτης (1) 

 

 

 

3.2. Το αναγνωστικό της Β’ τάξης 

 

Το αναγνωστικό βιβλίο της Β’ τάξης Δημοτικού 

σχολείου, «Κρινολούλουδα», είναι το μόνο που δεν χωρίζει τα 

περιεχόμενά του σε μέρη ή κύκλους. Περιέχει 31 πεζά, 28 

ποιήματα και 77 εικόνες (εικονογράφηση: Αντώνης Βώττης).  

 Επίσης, είναι το μοναδικό βιβλίο του οποίου τη 

συγγραφική ομάδα αποτελούν γυναίκες. Στους δύο 

επόμενους πίνακες παρουσιάζονται κάποια από τα 

αναγνωστικά της Αρσινόης Ταμπακοπούλου (πίνακας 3) και 

της Θεώνης Δρακοπούλου263 (πίνακας 4):  

                                                           
262

 Σε παρένθεση, ο αριθμός κειμένων. 
263

 Η Μυρτιώτισσα (1881-1968) γεννήθηκε το 1881 στο Μπεμπέκι, προάστιο της Κωνσταντινούπολης. Το 1919 
κυκλοφόρησε η πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Τραγούδια». Σημαντική για τη ζωή της στάθηκε επίσης η 
βαθιά φιλία που τη συνέδεε με τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος στάθηκε καθοδηγητής της. Τιμήθηκε με κρατικά 
βραβεία ποίησης, το 1932 για τα «Δώρα της αγάπης» και το 1939 για τις «Κραυγές». Μετά τον πρόωρο χαμό του 
γιου της, τον οποίο υπεραγαπούσε, εξέδωσε το βιβλίο «Ο Γιώργος Παππάς στα παιδικά του χρόνια (1962)». 
Ασχολήθηκε, επίσης, με τη μετάφραση ξένων λογοτεχνών και ελλήνων κλασικών, που δημοσιεύτηκαν σε 
περιοδικά ή κυκλοφόρησαν σε αυτοτελή βιβλία. Η ποίηση της  κυριαρχείται από έντονο λυρισμό, ενώ συχνά 
θέματά της είναι η φύση και το δίπτυχο έρωτας - θάνατος. Η Μυρτιώτισσα, όπως  παρατήρησε και ο Κωστής 
Παλαμάς, δεν επιμένει, ιδίως στις πρώτες της συλλογές, στην επεξεργασία του στίχων και παρουσιάζει 
χαλαρότητα στο ύφος, μειονεκτήματα, που καλύπτονται συχνά από τον πηγαίο θερμό λυρισμό της. Πέθανε στην 
Αθήνα στις 5 Αυγούστου 1968, σε ηλικία 87 ετών. Εργογραφία: Ποίηση («Τραγούδια». Αθήνα, 1919. «Κίτρινες 
φλόγες». Αθήνα, 1925. «Τα δώρα της αγάπης». Αθήνα, 1932. «Κραυγές». Αθήνα, 1939), πεζογραφία («Ο Γιώργος 
Παππάς στα παιδικά του χρόνια». Αθήνα, 1962), ανθολογίες («Ελληνικά ποιήματα, κατάλληλα για απαγγελία». 
Αθήνα, 1921. «Παιδική ανθολογία 1-2». Αθήνα, 1930), μεταφράσεις («Κοντέσσα ντε Νοάιγ, Ποιήματα». 
Μετάφραση Μυρτιώτισσας. Αθήνα, 1928. «Ευριπίδη, Μήδεια». Αθήνα, 1932), συγκεντρωτικές εκδόσεις 
(«Ποιήματα». Αθήνα, 1953. «Μυρτιώτισσας Άπαντα». Αθήνα, Alvin Redman Hellas, 1965). Πηγές: Σαν Σήμερα, 
«Μυρτιώτισσα (1881-1968)». Προσβάσιμο στο: http://www.sansimera.gr/biographies/915 [ανακτήθηκε: 
2/1/2016] και Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, «Δρακοπούλου Θεώνη». Προσβάσιμο στο:  
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=289 [ανακτήθηκε: 22/12/2015]. 

[εικ. 2]

 

http://www.sansimera.gr/biographies/915
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=289
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Πίνακας 3 

Α. Ταμπακοπούλου 

Τίτλος βιβλίου Τόπος/Έκδοση/Χρονολογία 

Παιγνίδια και παιδάκια: αλφαβητάριο [μαζί με 
Λυδάκη Γιώργο] 

Αθήναι: Ι. Δ. Κολλάρος και Σία, 1934 

Παιγνίδια και παιδάκια: αλφαβητάριο [μαζί με 
Λυδάκη Γιώργο] 

Εν Αθήναις: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1936 

Κρινολούλουδα: Αναγνωστικό για τη δευτέρα 
τάξη του δημοτικού σχολείου 

Εν Αθήναις: Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών 
Βιβλίων, 1947  

 

Πίνακας 4 

Θ. Δρακοπούλου 

Τίτλος βιβλίου Τόπος/Έκδοση/Χρονολογία 

Κρινολούλουδα: αναγνωστικό Β΄ δημοτικού Εν Αθήναις: "Εστία", 1934.  

Κρινολούλουδα: αναγνωστικό Β΄ δημοτικού Εν Αθήναις: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1936.  

Κρινολούλουδα: Αναγνωστικό για τη δευτέρα 
τάξη του δημοτικού σχολείου 

Εν Αθήναις : Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών 
Βιβλίων, 1947  

 

Επίσης, στο βιβλίο χρησιμοποιούνται και κείμενα των: 

 

Πίνακας 5 

Συμμετέχουν: 

Μ. Δ. Στασινόπουλος (3)264 Ι. Πολέμης (3)265 

Τ. Άγρας (1) Ζ. Παπαντωνίου (1) 

Γ. Καμαρινάκης (1) Μ. Παπαριστείδης (1) 

Στ. Σπεράντζας (1) Γ. Βιζυηνός (1) 

                                                           
264

 Ο Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος (1903-2002) γεννήθηκε στη Μεσσήνη και μεγάλωσε στη Καλαμάτα. Αποφοίτησε 
από το α' Γυμνάσιο Αθηνών και εισήλθε στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρώτος στις εξετάσεις του 1929. 
Υφηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1937), Καθηγητής της τότε Παντείου Ανωτάτης 
Σχολής, έγινε Πρύτανης αυτής (1951-1958). Διετέλεσε υπηρεσιακός υπουργός Προεδρίας και Εργασίας (1952) και 
υπηρεσιακός υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως (1958). Πρόεδρος του ΣτΕ από το 1966 εώς το 1969 οπότε 
απεμακρύνθη βιαίως από τη θέση του από το δικτατορικό καθεστώς λόγω της γνωστής, ιστορικής απόφασης που 
δικαίωσε τους δικαστές που απελύθησαν ενώ παραβιάσθηκε το θεμελιώδες δικαίωμά των της ακροάσεως. Για 
την πράξη του αυτή έχει προταθεί ως υποψήφιος για Nobel Ειρήνης από τον René Cassin. Ως ποιητής, στα έργα 
του συνδύαζε την παιγνιώδη φαντασία και την ονειροπόλα ευαισθησία με την πραγματικότητα. Πηγές: Ίδρυμα 
Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινόπουλου, «Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος». Προσβάσιμο στο: 
http://www.stasinopoulos-foundation.gr/default.asp?pid=5&la=1 [ανακτήθηκε: 16/1/2016] και Δρανδάκης Π., 
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος ΚΒ΄, Εκδοτικός οργανισμός  Ο Φοίνιξ”,  Aθήνα, σ. 291. 
265

 Ο Ιωάννης Πολέμης γεννήθηκε στην Αθήνα στα 1862 και ήταν λυρικός και δραματικός ποιητής. Ήταν 
πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ σπούδασε και για δύο χρόνια (1888-90) 
αισθητική στο Παρίσι. Μαζί με τον Παλαμά, το Δροσίνη και τον Καμπά, αποτέλεσε την τετράδα των δημοτικιστών 
ποιητών. O Πολέμης ήταν κυρίως λυρικός ποιητής και στα έργα του, γράφει για τον έρωτα και για τη φύση, αλλά 
και για θέματα πατριωτικά και θρησκευτικά. Πηγή: Π. Δρανδάκης, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Θ΄, 
Εκδοτικός οργανισμός  Ο Φοίνιξ”,  Aθήνα, σ. 560. 

http://www.stasinopoulos-foundation.gr/default.asp?pid=5&la=1
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3.3. Το αναγνωστικό της Γ’ τάξης 

 

 Το τρίτο αναγνωστικό βιβλίο του Δημοτικού σχολείου, «Ελληνόπουλα», χωρίζεται σε 

τέσσερις κύκλους. Κάθε κύκλος είναι και μία εποχή. Το 

βιβλίο ξεκινά με το φθινόπωρο και ολοκληρώνεται με το 

καλοκαίρι. Ο Α’ κύκλος (φθινόπωρο)266 κατηγοριοποιεί τα 

κείμενά του σε: α) σχολικές ιστορίες, β) οικογενειακές 

ιστορίες, γ) ιστορίες για τα ζώα, δ) από τον κόσμο των 

μύθων και ε) λόγια του λαού. Ο Β’ κύκλος (χειμώνας)267 σε: 

α) οικογενειακές ιστορίες, β) κοινωνικές αρετές και κακίες, 

γ) θρησκευτικές ιστορίες, δ) ασχολίες και επαγγέλματα, ε) 

ιστορίες για τα ζώα, στ) μύθοι, ζ) από την αρχαία μυθολογία 

και θ) λόγια του λαού. Ο Γ’ κύκλος (άνοιξη)268 σε: α) από τη 

φύση, β) οικογενειακές ιστορίες, γ) ιστορίες του χωριού και 

της πόλης, δ) ιστορίες για τα ζώα, ε) από τη μυθολογία και 

στ) λόγια του λαού. Τέλος, ο Δ’ κύκλος (καλοκαίρι)269 σε: α) από τη φύση, β) οικογενειακές 

ιστορίες, γ) κοινωνικές ιστορίες, δ) ιστορίες για τα ζώα, ε) από την αρχαία μυθολογία και στ) 

λόγια του λαού. Συνολικά τα πεζά είναι 49 και τα ποιήματα 26. 

 Ο Παύλος Νιρβάνας270 και ο Δ. Γ. Ζήσης, οι οποίοι έχουν μεγάλη συμμετοχή στο χώρο 

των αναγνωστικών βιβλίων (ενδεικτικά κάποια από αυτά στους πίνακες 6, 7, 8), αποτελούν την 

κύρια συγγραφική ομάδα, ενώ η εικονογράφηση του βιβλίου έγινε από τον Νίκο 

Καστανάκη271(63 εικόνες). 

                                                           
266

 12 πεζά – 8 ποιήματα 
267

 17 πεζά – 6 ποιήματα 
268

 13 πεζά – 5 ποιήματα 
269

 7 πεζά – 7 ποιήματα 
270

 Το πραγματικό του όνομα είναι Πέτρος Αποστολίδης και γεννήθηκε στα 1866 στη Μαριανούπολη της Ρωσίας. 
Το ποιητικό του ταλέντο εκδηλώθηκε από μικρή ηλικία καθώς όταν ήταν ακόμα μαθητής έγραψε ένα επικήδειο 
ελεγείο για τη γυναίκα του γυμνασιάρχη του Γ. Κρέμου στα 1881. Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και ως άνθρωπος ξεχώριζε για το ήθος του και τη βαθιά αισθητική του μόρφωση. Ήταν πολυγραφότατος, 
καλλιέργησε όλα σχεδόν τα είδη του έντεχνου γραπτού λόγου (διηγήματα, αφηγηματικά-ταξιδιωτικά, 
μυθιστορήματα, κριτικές μελέτες, θεατρικά έργα, χρονογραφήματα, μεταφράσεις), έμεινε στην ιστορία κυρίως 
ως χρονογράφος και κατόρθωσε με τα κείμενα του να γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς της εποχής 
του. Πηγή: Β. Τομανάς, Παύλος Νιρβάνας (1866-1937), Λαογραφικό Μουσείο Σκοπέλου, Νησίδες 2002, σσ. 15-20. 
271

 Γεννήθηκε το 1896 στην Κωνσταντινούπολη. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Ζωγράφειο Σχολή της 
Κων/πολης, πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Καστανάκης έδωσε πνοή στη 
δημοσιογραφική σκιτσογραφία και είχε πολλές επιτυχίες. Για 40 χρόνια στάθηκε στις επάλξεις της 
δημοσιογραφίας χωρίς να πάψει παράλληλα να ασχολείται και με τη ζωγραφική. Στην εποχή της Αντίστασης είχε 
ενεργό ρόλο, διότι πολλά από τα ανώνυμα έργα μάχης εναντίον του φασισμού, που κολλούσαν στους τοίχους της 
Αθήνας οι μαχητές της Αντίστασης, ήταν δικά του. Πηγή: Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης-
Μουσείου Αλέξανδρου Ζούτσου, «Ψηφιοποιημένα άρθρα εφημερίδων». Προσβάσιμο στο: 

[εικ. 3]
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Πίνακας 6 

Π. Νιρβάνας – Δ. Γ. Ζήσης 

Τίτλος βιβλίου Τόπος/Έκδοση/Χρονολογία 

Ταξίδια: αναγνωστικόν Ε. δημοτικού 
(καθαρευούσης) [μαζί με Δ. Π. Δαμασκηνό] 

Αθήναι: Δημητράκος, 1932 

"Εμπρός, πάντα εμπρός !": αναγνωστικό για την 
έκτην τάξη του Δημ. Σχολείου [μαζί με Δ. Π. 
Δαμασκηνό] 

Αθήναι: Δημητράκος, 1933 

Φύση και ζωή: αναγνωστικό για την τετάρτη τάξη 
του δημοτικού σχολείου [μαζί με Δ. Π. 
Δαμασκηνό] 

Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε. , 1933 

Ποικίλη στοά: αναγνωστικόν Πέμπτης τάξεως 
δημοτικού σχολείου 

Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., 1934 

Αναγνωστικό: (χωριό και πολιτεία): δευτέρας 
τάξεως δημοτ. σχολείου 

Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., 1934 

Νέα ζωή: αναγνωστικόν έκτης τάξεως δημοτικού 
σχολείου 

Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., 1934 

Ελληνόπουλα: αναγνωστικόν δια την τρίτην τάξιν 
του δημοτικού σχολείου 

Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου, 1937 

Ελληνόπουλα: αναγνωστικό για την τρίτη τάξη 
του δημοτικού σχολείου 

Εν Αθήναις: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών 
Βιβλίων, 1946 

  

Πίνακας 7 

Π. Νιρβάνας 

Τίτλος βιβλίου Τόπος/Έκδοση/Χρονολογία 

Αλφαβητάριον της συντακτικής επιτροπής [μαζί 
με: Ανδρεάδης, Δημοσθένης Μ., Δελμούζος, 
Αλέξανδρος Π., Νιρβάνας, Παύλος, 
Παπαντωνίου, Ζαχαρίας Λ., Τριανταφυλλίδης, 
Μανόλης, Κόντογλου, Φώτης] 

Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου, 1929 

Ο Πρόσκοπος: αναγνωστικό Δ' Δημοτικού Αθήνα: Δημητράκος, 1929 

Ελληνική ζωή: αναγνωστικό Ε' δημοτικού Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου, 1929 

Εκλεκταί σελίδες: αναγνωστικόν Ε΄ δημοτικού 
(καθαρευούσης) 

Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., 1929 

Για την πατρίδα: αναγνωστικό ΣΤ' δημοτικού Αθήνα: Εκδοτικό οίκος Δημητράκου, 1929 

Αναγέννησις: αναγνωστικόν ΣΤ' δημοτικού 
(καθαρευούσης) 

Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., 1929 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
http://www.nationalgallery.gr/library/el/cifiopoiimena_ar8ra_efimeridon/el_19612105_00006_0001.html 
[ανακτήθηκε: 14/1/2016]. 

http://www.nationalgallery.gr/library/el/cifiopoiimena_ar8ra_efimeridon/el_19612105_00006_0001.html
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Πίνακας 8 

Δ. Γ. Ζήσης 

Τίτλος βιβλίου Τόπος/Έκδοση/Χρονολογία 

Η χαρά μας: αλφαβητάριο [μαζί με Δ. Π. 
Δαμασκηνό] 

Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., 1933 

Η χαρά μας: αλφαβητάριο [μαζί με Δ. Π. 
Δαμασκηνό] 

Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., 1937 

Αναγνωστικό της Δ' δημοτικού [μαζί με Κ. 
Ρωμαίο] 

Αθήναι: Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών 
Βιβλίων, 1949 

 

Επίσης, στο βιβλίο χρησιμοποιούνται και κείμενα των: 

 

Πίνακας 9 

Συμμετέχουν: 

Ι. Πολέμης (7) Γ. Δροσίνης (3)272 

Γ. Βιζυηνός (2) Ζ. Παπαντωνίου (3)273 

Α. Κατακουζηνός (1) Μυρτιώτισσα (1) 

Τ. Άγρας (1) Σ. Μεταξάς (1) 

Κ. Καρυωτάκης (1) Δ. Σολωμος (1) 

Α. Βλάχος (1)  
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 Γεννήθηκε στην Αθήνα στα 1859. Παρακολούθησε μαθήματα Νομικής και Φιλοσοφίας, ενώ συμπλήρωσε τις 
σπουδές του στη Γερμανία. Εκτός από την πλούσια ποιητική του συλλογή, διήυθηνε την εφημερίδα «Εστίαν» από 
το 1889 μέχρι το 1898, αλλά και κάποια περιοδικά, όπως την «Εθνικήν Αγωγήν», τη «Μελέτην» και το 
«Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος». Κάποια διηγήματα και μυθιστορήματά του («Αγροτικαί Επιστολαί», «Τρεις 
ημέραι εν Τήνω», «Αμαρυλλίς», «Το βοτάνι της Αγάπης», «Διηγήματα των αγρών και της πόλεως», «Ο 
Μπαρδήμος», «Διηγήματα παιδικά», «Έρση») αποτελούν σταθμούς της ελληνικής πεζογραφίας. Εκτός από το 
λογοτεχνικό του έργο, διετέλεσε γραμματεύων σύμβουλος στο Σύλλογο προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, 
εξέδωσε λαογραφικές μελέτες και συλλογές και υπήρξε τμηματάρχης του Υπουργείου Παιδείας ως τα 1924 και 
διευθυντής του μουσείου κοσμητικών τεχνών ως τα 1926. Πηγή: Π. Δρανδάκης, Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Θ΄, Εκδοτικός οργανισμός  Ο Φοίνιξ”,  Aθήνα, σ. 560. 
273

 Γεννήθηκε στο Καρπενήσι στα 1877. Στράφηκε από τα φοιτητικά του χρόνια προς τη συγγραφή και τη 
δημοσιογραφία και σε ηλικία 16 μόλις ετών ξεκίνησε να αρθρογραφεί στην Ακρόπολη του Βλ. Γαβριηλίδη. Ως το 
1898, οπότε κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο Πολεμικά τραγούδια, συνέχισε να 
συνεργάζεται με περιοδικά και εφημερίδες όπως η «Εφημερίδα των Συζητήσεων», «Ο Χρόνος και η Σκριπ», στην 
οποία υπήρξε αρχισυντάκτης από το 1900 ως το 1905. Το 1904 γίνεται ένα από τα πρώτα μέλη της εταιρίας «Η 
Εθνική Γλώσσα», με στόχο την υπεράσπιση της δημοτικής γλώσσας. Έγραψε (σε συνεργασία με τους Δ. Ανδρεάδη, 
Αλ. Δελμούζο, Π. Νιρβάνα και Μ. Τριανταφυλλίδη και εικονογράφηση του Π. Ρούμπου) τα Ψηλά Βουνά, έργο που 
προορίστηκε για αναγνωστικό της τρίτης τάξης του δημοτικού σχολείου και το 1920 τύπωσε την παιδική ποιητική 
συλλογή «Τα χελιδόνια», αφιερωμένη στον αδελφό του, η οποία επανεκδόθηκε το 1931 με τίτλο «Παιδικά 
τραγούδια». Το 1923 εξέδωσε την ποιητική συλλογή του «Πεζοί ρυθμοί» και τους τρεις τόμους των Νεοελληνικών 
αναγνωσμάτων για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, τιμήθηκε με το εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών και 
διορίστηκε καθηγητής στο Αμαλίειο ορφανοτροφείο και τη Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1938 αναγορεύτηκε μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της λογοτεχνίας, θέση από την οποία υπέβαλε την πρώτη του εισηγητική 
έκθεση στη δημοτική, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Πέθανε την πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου του 1940. 
Πηγή: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, «Παπαντωνίου Ζαχαρίας». Προσβάσιμο στο: 
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=315 [ανακτήθηκε: 20/12/2015]. 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=315
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Στην παρακάτω εικόνα (εικ. 4), αξιοσημείωτη είναι η διαφορά του εξωφύλλου του 

αναγνωστικού της Γ’ τάξης πριν (1937) και μετά το καθεστώς της 4ης Αυγούστου (1939) και την 

αλλαγή των σχολικών βιβλίων στο Δημοτικό σχολείο. Τα καθημερινά ρούχα των εικονιζόμενων 

παιδιών, τα λουλούδια στο χέρι του κοριτσιού και το κράτημα των χεριών μεταξύ τους, που 

συμβολίζει τη φιλία, αντικαθίστανται από τη στολή σε ελληνικά χρώματα και το συμβολικό 

χαιρετισμό των φαλαγγιτών και φαλαγγιτισσών προς τα στελέχη της ΕΟΝ και τον Μεταξά. Η 

σύγκριση αυτών των δύο εξωφύλλων αποτελεί ένα πολύ καλό πρώτο παράδειγμα της αλλαγής 

και κλίσης των αναγνωστικών βιβλίων προς τη μεταξική ιδεολογία. 

 

 

 

 

3.4. Το αναγνωστικό της Δ’ τάξης 

 

 Το «Αναγνωστικό Δ’ Δημοτικού» χωρίζεται κι αυτό – 

όπως κι εκείνο της Γ’ τάξης – σε τέσσερις κύκλους. Τα 

κεφάλαια του Α’ κύκλου (φθινόπωρο)274 είναι τα εξής: α) 

από τη ζωή του υπαίθρου, β) από τη ζωή του σπιτιού και 

του σχολείου και γ) ιστορίες για τα ζώα. Αυτά του Β’ 

κύκλου (χειμώνας)275 είναι: α) από τη ζωή του υπαίθρου, β) 

θρησκευτικές ιστορίες, γ) ασχολίες και επαγγέλματα, δ) η 

ζωή στην κοινωνία και ε) ιστορικές σελίδες. Του Γ’ κύκλου 

                                                           
274

 9 πεζά – 6 ποιήματα 
275

 12 πεζά – 5 ποιήματα 

[εικ. 4] 

 

[εικ. 5]
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(άνοιξη)276: α) ιστορίες για ζώα, β) ιστορικές σελίδες, γ) θρησκευτικές ιστορίες, δ) 

οικογενειακές ιστορίες και ε) ασχολίες και επαγγέλματα. Τέλος, ο Δ’ κύκλος (καλοκαίρι)277 

περιέχει: α) από τη ζωή του υπαίθρου, β) ιστορίες για ζώα, γ) κοινωνικές αρετές, δ) 

οικογενειακές ιστορίες και ε) ιστορικές σελίδες. 42 πεζά και 24 ποιήματα αποτελούν, 

συνολικά, το περιεχόμενο του αναγνωστικού βιβλίου, με εικονογράφηση του Περικλή 

Βυζάντιου278 (58 εικόνες). 

 Κύριος συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Γεώργιος Μέγας και στους δύο επόμενους 

πίνακες παρατίθενται κάποια, επιπλέον, από τα αναγνωστικά του βιβλία (πίνακας 10) και 

επίσης, οι συγγραφείς-ποιητές, κείμενα των οποίων χρησιμοποιούνται στο αναγνωστικό 

βιβλίο (πίνακας 11). 

 

Πίνακας 10 

Γεώργιος Μέγας 

Τίτλος βιβλίου Τόπος/Έκδοση/Χρονολογία 

Αναγνώσματα: εγκεκριμένα προς μεθοδικήν 
διδασκαλίαν της καθαρευούσης διά την Ε' τάξιν 
των δημοτικών σχολείων [μαζί με Γεώργιο 
Κονιδάρη] 

Αθήναι: Εστία, 1927 

Αναγνωστικόν: προς μεθοδικήν διδασκαλίαν της 
καθαρευούσης διά την Στ' τάξιν των δημοτικών 
σχολείων [μαζί με Γεώργιο Κονιδάρη] 

Εν Aθήναις: Ιωάννης Δ. Κολλάρος & Σία, 1928 

Αναγνώσματα έκτης Δημοτικού: προς μεθοδικήν 
διδασκαλίαν της καθαρευούσης 

Εν Aθήναις : Εστία, 1934  

Αναγνωστικό για την τετάρτη τάξη του δημοτικού 
σχολείου 

Αθήναι: Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών 
Βιβλίων, 1940 

Αναγνωστικό Δ' δημοτικού Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 
Βιβλίων, 1954 

 

 

 

 

 

                                                           
276

 11 πεζά – 8 ποιήματα 
277

 10 πεζά – 5 ποιήματα 
278

 Ο Π. Βυζάντιος (1893-1972) ήταν ζωγράφος, σκηνογράφος και γελοιογράφος. Φοίτησε στη Σχολή Καλών 
Τεχνών στο Παρίσι, όμως το 1915 γύρισε στην Ελλάδα, όπου υπηρέτησε στο στρατό για 8 ολόκληρα χρόνια. Πήρε 
μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία ως πολεμικός ζωγράφος μαζί με τον Παύλο Ροδοκανάκη και τον Σπύρο 
Παπαλουκά. Το 1917 ο Ζ. Παπαντωνίου έγραψε επαινετικό κριτικό σημείωμα για το νεαρό καλλιτέχνη στην 
εφημερίδα «Εμπρός». Το 1919 υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της πρώτης ομάδας «Τέχνη». Το 1938 έγινε 
ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του «Συνδέσμου Ελλήνων Ζωγράφων» και τον επόμενο χρόνο διορίστηκε καθηγητής 
και διευθυντής στα παραρτήματα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στους Δελφούς και στην Ύδρα. Πηγή: Π. 
Δρανδάκης, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Β΄, Εκδοτικός οργανισμός  Ο Φοίνιξ”,  Aθήνα, σσ. 373-374. 
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Πίνακας 11 

Συμμετέχουν: 

Ζ. Παπαντωνίου (4) Κ. Παλαμάς (3) Ι. Πολέμης (3) 

Ν. Δαμιράλης (1) Μ. Στασινόπουλος (2) Γ. Βιζυηνός (2) 

Π. Βασιλικός (1) Α. Παράσχος (1) Σ. Σκίπης (1) 

Γ. Δροσίνης (1) Αλ. Φωτιάδης (1)  Δ. Σολωμός (1) 

Κ. Βελμύρας (1) Ν. Γεννηματάς (1) Σ. Μεταξάς (1) 

 

 

 

3.5. Το αναγνωστικό της Ε’ τάξης 

 

Το «Αναγνωστικό Ε’ τάξης» χωρίζεται σε δύο μέρη. 

Το πρώτο μέρος περιέχει πεζογραφήματα στη δημοτική 

γλώσσα, ενώ το δεύτερο στην καθαρεύουσα. 

 Το Α’ μέρος279 χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια: α) 

από τη θρησκευτική ζωή, β) από την εθνική ζωή, γ) από την 

οικογενειακή και κοινωνική ζωή και δ) από την ελληνική 

φύση και την αγροτική ζωή.  

Το Β’ μέρος280 χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια: α) από 

την θρησκευτικήν ζωήν, β) από την εθνικήν ζωήν και 

ιστορίαν, γ) από την οικογενειακήν και κοινωνικήν ζωήν, δ) 

από την ελληνικήν φύσιν και την αγροτικήν ζωήν και ε) 

φυσικά φαινόμενα, ανακαλύψεις, τεχνικαί πρόοδοι. 

Συνολικά, το αναγνωστικό βιβλίο περιέχει 49 πεζά, 

24 ποιήματα και 51 εικόνες (εικονογράφηση: Ευάγγελος Τερζόπουλος281). 

Παρατηρώντας το εξώφυλλο, βλέπουμε πως είναι η πρώτη φορά που 

χρησιμοποιούνται δύο αγόρια – στα προηγούμενα τέσσερα αναγνωστικά το εξώφυλλο 

παρουσίαζε ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το γεγονός αυτό δημιουργεί και την υπόθεση ότι ίσως η 

επιδίωξη του καθεστώτος είναι να συνεχίζουν στις τελευταίες δύο τάξεις του Δημοτικού 

κυρίως τα αγόρια. Στις στολές που φορούν κυριαρχεί το γαλάζιο χρώμα και τα ίδια δείχνουν να 

είναι καθαρά, κοντοκουρεμένα και γυμνασμένα. Το ένα αγόρι κρατά την ελληνική σημαία και 

                                                           
279

 25 πεζά – 13 ποιήματα 
280

 24 πεζά – 11 ποιήματα 
281

 Ο Ευάγγελος Τερζόπουλος (1906-1990) σπούδασε ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. (1928-1934) με δάσκαλο το 
Νικόλαο Λύτρα. Εργάστηκε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ως σκιτσογράφος, μακετίστας και καλλιτεχνικός 
συνεργάτης σε εφημερίδες και περιοδικά του μεσοπολέμου. Μετά τον πόλεμο εργάστηκε στην εφημερίδα 
«Ριζοσπάστης» ως εικονογράφος. Κατά βάση, η ζωγραφική του περιλαμβάνει τοπία και πορτρέτα που 
δημιουργούνται με τις αξίες του κλασικού ρεαλισμού. Πηγή: Αρχεία του Μοντέρνου, «Έλληνες εικονογράφοι των 
αρχών του 20ου αιώνα». Προσβάσιμο στο: http://archiv.gr/show_main.php?id=294 [ανακτήθηκε 16/1/2016]. 

[εικ. 6]

 

http://archiv.gr/show_main.php?id=294
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το άλλο μια τρομπέτα. Όλα αυτά τα στοιχεία προδίδουν, πριν ακόμα ανοίξει κάποιος το βιβλίο, 

τις επιδιώξεις του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Η εικόνα δίνει, σε πρώτη ματιά, την 

αίσθηση της σοβαρότητας, της πειθαρχίας, της εθνικής ενότητας και της υπερηφάνειας.  

Η συγγραφική ομάδα αποτελείται από τους, Δημ. Κοντογιάννη, Γεώργιο Μέγα, Παύλο 

Νιρβάνα και Δ. Γ. Ζήση. Εφόσον παρουσιάστηκαν, παραπάνω, κάποια από τα αναγνωστικά 

των, Μέγα, Νιρβάνα και Ζήση, ο πίνακας που ακολουθεί (πίνακας 12), περιέχει, ενδεικτικά, 

κάποια από τα σχολικά βιβλία του Κοντογιάννη: 

Πίνακας 12 

Δ. Κοντογιάννης 

Τίτλος βιβλίου Τόπος/Έκδοση/Χρονολογία 

Ο Μωριάς: αναγνωστικό Ε΄. δημοτικού Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκος Α.Ε., 1932 

Ο Βόσπορος: αναγνωστικόν Ε' δημοτικού 
(καθαρευούσης) 

Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., 1932 

Ο αυγερινός: αναγνωστικό Δ' τάξεως Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., 1934 

Ο αεροπόρος: αναγνωστικόν έκτης τάξεως 
δημοτικού σχολείου 

Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., 1934 

Αναγνωστικό για την πέμπτη τάξη του δημοτικού 
σχολείου 

Αθήναι: Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, 
1943 

Αναγνωστικό για την έκτη τάξη του δημοτικού 
σχολείου 

Εν Αθήναις: Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών 
Βιβλίων, 1943 

 

Συνολικά, στο αναγνωστικό της Ε’ τάξης του Δημοτικού σχολείου συμμετέχουν με 

κείμενά τους οι:  

Πίνακας 13 

Συμμετέχουν: 

Ι. Πολέμης (5) Δ. Κοντογιάννης (7) Γ. Δροσίνης (7)  Α. Παπαδόπουλος (2) Δ. Ζήσης (6) 

Α. Κουρτίδης (2) Δ. Δεληπέτρου (6) Μ. Πετρίδης (3) Α. Παπαδοπούλου (1) Π. Δέλτα (2) 

Μυρτιώτισσα (1) Π. Παναγόπουλος (3) Α. Κουρτίδης (2) Ι.  Δαμβέργης (1) Γ. Μέγας (2) 

Σ. Ματζώκης (1) Γ. Βλαχογιάννης (3) Σ. Γρανίτσας (1) Ν. Χατζηδάκης (1) Κ. Παλαμάς (2) 

Α. Κων/ίδης (1) Πλ. Ροδοκανάκης (2) Σ. Μεταξάς (1) Α. Αδαμαντίου (1) Γ. Αθάνας (1) 

Ι. Κονδυλάκης (1) Τ. Μωραϊτίνης (1)282 Π. Νιρβάνας (1) Ν. Βασιλειάδου (1) Σ. Σολωμός (1) 

Σ. Σπεράντζας (1) Α. Καρκαβίτσας (1) 

                                                           
282

 Ο Τ. Μωραϊτίνης (1876-1952) έγραψε τον ύμνο της 4
ης

 Αυγούστου. Ως ποιητής, εξέδωσε δύο ποιητικές 
συλλογές, «Τα Φθινοπωρινά» και οι «Στίχοι». «Τα Φθινιπωρινά» το 1923 με το ψευδώνυμο «Κάποιος» που 
περιλαμβάνει ποιήματα γραμμένα στη δεκαετία 1910- 1920 και οι «Στίχοι», έκδοση του 1940, με ποιήματα της 
δεκαετίας 1920-1930, που περιλαμβάνουν και «Τα Φθινοπωρινα». «Τα Φθινοπωρινά» επανακυκλοφορούν το 
1925 με το όνομα πλέον του ποιητή. (Έχουν ήδη εκδοθεί- όντας μαθητής 14 ετών- από τους δασκάλους του, που 
θαύμαζαν το ταλέντο του, τα ποιητικά του πρωτόλεια με τίτλο «Αφροί και κύματα»). Στα «ΑΠΑΝΤΑ» του 
περιλαμβάνονται αρκετά ανέκδοτα ποιήματα. Η τελευταία ποιητική του προσφορά είναι αυτή της 12ετίας 1940- 
1952 και περιλαμβάνει ποίηση του Πολέμου (1940- 41), της Σκλαβιάς (Κατοχής), της Ξενιτιάς (της τριετίας 1947- 
49 που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη) και τα τελευταία του ποιήματα, από την επιστροφή του, το 1949 έως το θάνατό 
του το 1952. Πηγή: Τίμος Μωραϊτίνης, «Ποίηση». Προσβάσιμο στο: http://www.timos-
moraitinis.gr/%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7/ [ανακτήθηκε: 8/1/2016]. 

http://www.timos-moraitinis.gr/%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://www.timos-moraitinis.gr/%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7/
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3.6. Το αναγνωστικό της Στ’ τάξης 

 

 Το έκτο και τελευταίο αναγνωστικό βιβλίο είναι το «Αναγνωστικό Στ’ Δημοτικού». Όπως 

κι εκείνο της Ε’ τάξης, έτσι κι αυτό χωρίζει τα περιεχόμενά του σε δύο μέρη βάσει της γλώσσας 

που χρησιμοποιεί. Το πρώτο μέρος έχει κείμενα στη 

δημοτική, ενώ το δεύτερο στην καθαρεύουσα. 

 Το Α’ μέρος283 χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια: α) 

από τη θρησκευτική ζωή, β) από την εθνική ζωή, γ) από την 

οικογενειακή και κοινωνική ζωή και δ) από την ελληνική 

φύση και τους ελληνικούς τόπους.  

Το Β’ μέρος284 χωρίζεται κι αυτό σε τέσσερα 

κεφάλαια: α) από την θρησκευτικήν ζωήν, β) από την 

εθνικήν ζωήν, γ) από την οικογενειακήν και κοινωνικήν 

ζωήν και δ) από την ελληνικήν φύσιν και την ζωήν του 

χωρίου. 

Συνολικά, το αναγνωστικό βιβλίο περιέχει 55 πεζά, 

28 ποιήματα και 58 εικόνες (εικονογράφηση: Γεώργιος 

Λυδάκης285). 

Το εξώφυλλο του αναγνωστικού της Στ’ τάξης 

διατηρεί τις δύο αντρικές φιγούρες που υπάρχουν και σε εκείνο της Ε’ τάξης. Αυτή τη φορά τα 

δύο – γυμνασμένα – αγόρια φορούν στολές σκαπανέων και παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να δείχνουν την πειθαρχία, την προσήλωση και κυρίως την εργατικότητα.  

                                                           
283

 34 πεζά – 16 ποιήματα 
284

 21 πεζά – 12 ποιήματα 
285

 Ο Γ. Λυδάκης, το 1947 –  έχει φύγει πια ο Μεταξάς – τους έβγαλε τη στολή, αλλά κράτησε το ίδιο σκηνικό. Δύο 
παιδιά (ένα αγόρι και ένα κορίτσι όμως αυτή τη φορά!) φυτεύουν ένα δέντρο. «Δείχνει διάθεση για 
αναδιοργάνωση, διάθεση για πρόοδο». Πήγη: Γ. Δ. Μπάρτζης, «Περιήγηση στον Κόσμο των Αναγνωστικών του 
Δημοτικού Σχολείου, από της Ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους Μέχρι Σήμερα». Προσβάσιμο στο:  
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/alfavitaria/Mpartzis_anagnwstika_2015.pdf, [ανακτήθηκε: 
14/1/2016], σσ. 39-40. 

 

[εικ. 7]

 

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/alfavitaria/Mpartzis_anagnwstika_2015.pdf
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Όπως, εύκολα, διαπιστώνεται, τα μηνύματα που επιδιώκει να περάσει στους μαθητές 

και στις μαθήτριες, το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, γίνονται φανερά από τα εξώφυλλα, 

κιόλας, των βιβλίων.  

Τη συγγραφική ομάδα αποτελούν οι, Δημ. Κοντογιάννης, Νικ. Κοντόπουλος, Παύλος 

Νιρβάνας και Δ. Γ. Ζήσης. Το νέο συγγραφικό πρόσωπο για τα αναγνωστικά που απασχολούν 

την έρευνα είναι ο Δημ. Κοντόπουλος, για τον οποίο παρατίθενται κάποια από τα σχολικά του 

βιβλία στα οποία συμμετέχει στον πίνακα 14. 

 

Πίνακας 14 

Ν. Κοντόπουλος 

Τίτλος βιβλίου Τόπος/Έκδοση/Χρονολογία 

Νεοελληνικά αναγνώσματα: εγκριθέντα δια τους 
μαθητάς της Α' τάξεως των ελληνικών σχολείων 

Εν Αθήναις: Ηλίας Ν. Δίκαιος, 1925 

Ελληνικός κόσμος: αναγνωστικόν ΣΤ΄ δημοτικού Εν Αθήναις: Ηλίας Ν. Δίκαιος, 1935 

Νεοελληνικά αναγνώσματα: διά την Γ' τάξιν των 
Γυμνασίων και την Α' τάξιν των αστικών σχολείων 
[μαζί με Μ. Οικονόμου και Θ. Μακρόπουλο] 

Εν Αθήναις: Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών 
Βιβλίων, 1940 

Νεοελληνικά αναγνώσματα: δια την τετάρτην 
τάξιν των γυμνασίων παλαιού τύπου 

Εν Αθήναις: Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών 
Βιβλίων, 1940 

Νεοελληνικά αναγνώσματα: δια την στ' τάξιν των 
γυμνασίων παλαιού τύπου 

Εν Αθήναις: Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών 
Βιβλίων, 1940 

Νεοελληνικά αναγνώσματα: δια την δ' τάξιν 
των γυμνασίων και την β' τάξιν των αστικών 
σχολείων 

Εν Αθήναις: Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών 
Βιβλίων, 1940 

 

Συνολικά, στο αναγνωστικό της Στ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου συμμετέχουν με 

κείμενά τους οι: 

 

Πίνακας 15 

Συμμετέχουν: 

Δ. Κοντογιάννης (11) Γ. Δροσίνης (6) Ζ. Παπαντωνίου (3) Α. Προβελέγγιος (3) Δ. Ζήσης (3) 

Γ. Βλαχογιάννης (4) Δ. Σολωμός (3) Α. Καρκαβίτσας (2) Γ. Ξενόπουλος (2) Ι. Πολέμης (1) 

Δ. Δημητροκάλλης (3) Π. Νιρβάνας (2) Σ. Μυριβήλης (1)  Ν. Κοντόπουλος (2) Κ. Μάνος (1) 

Δ. Καμπούρογλου (2) Σ. Μεταξάς (1) Σ. Μαρτζώκης (1) Τ. Μωραϊτίνης (1)  Γ. Σουρής (1)  

Χ. Χριστοβασίλης (2) Γ. Βιζυηνός (1) Γ. Μαρκοράς (1) Θ. Μακρόπουλος (1) Γ. Μέγας (1) 

Ιουλία Δραγούμη (1) Σ. Γρανίτσας (1) Ρ. Φεραίος (1) Α. Μωραϊτίδης (1) Α. Πάλλης (1) 

Α. Τραυλαντώνης (1) Π. Φωστίνης (1) Σπ. Λοβέρδος (1) Α. Βαλαωρίτης (1) Ν. Βεντήρης (1) 

Χ. Βασιλογεώργης (1) Ι. Γεννάδιος (1) Α. Κουρτίδης (1) Γ. Κουτσογιάννης (1) Γ. Στρατηγής (1) 
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3.7. Τα αναγνωστικά σε αριθμούς 

 

Γράφημα 1 

 
  

Γράφημα 2286 

 
 

Όπως φαίνεται από το γράφημα 1, όσο μεγαλύτερες είναι η τάξεις, τόσο αυξάνεται κι ο 

αριθμός των σελίδων των αναγνωστικών βιβλίων. Η διαφορά του αριθμού των κειμένων 

(γράφημα 2) στις τελευταίες τάξεις δεν είναι μεγάλη, πράγμα το οποίο, σε συνδυασμό με τη 

μεγάλη διαφορά στις σελίδες (Γ’ τάξη: 200 σελ. – Στ’: 272 σελ.), μαρτυρεί πως τα κείμενα είναι 
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 Στα πεζά της Α’ τάξης συμπεριλαμβάνονται και τα πολύ μικρά κείμενα διδασκαλίας των φθόγγων. 

0 50 100 150 200 250 300

Α' τάξη 

Β' τάξη 

Γ' τάξη 

Δ' τάξη 

Ε' τάξη 

Στ' τάξη 

Σελίδες 

0

10

20

30

40

50

60

70

Α' τάξη Β' τάξη Γ' τάξη Δ' τάξη Ε' τάξη Στ' τάξη 

Πεζά 

Ποιήματα 



 86  

 

αρκετά μεγαλύτερα σε έκταση όσο προχωρούν οι μαθητές και οι μαθήτριες στις τάξεις της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Όσον αφορά το γράφημα 2, το αναγνωστικό βιβλίο «Κρινολούλουδα», της Α. 

Ταμπακοπούλου και της Θ. Δρακοπούλου, είναι το μόνο που παρουσιάζει ισορροπία στη 

χρήση πεζών κειμένων και ποιημάτων. Τα αναγνωστικά των μεγαλύτερων τάξεων έχουν την 

τάση να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό πεζά κείμενα. Αυτό συνδυάζεται και με την 

εισαγωγή κειμένων με ιστορικό περιεχόμενο από τη Γ’ τάξη και έπειτα. Τα ιστορικά κείμενα 

είναι συνήθως μεγάλα σε έκταση και αυξάνονται από τη μία τάξη στην επόμενη.  

 

Γράφημα 3 

 
 

 Επίσης, παρατηρείται πτωτική τάση της χρήσης εικόνων, με το αναγνωστικό της Α’ 

τάξης (162 σελ.) να έχει τις διπλάσιες από εκείνο της Στ’ τάξης, το οποίο έχει πολύ 

περισσότερες σελίδες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, λοιπόν, όσο μεγαλώνουν, έρχονται όλο 

και περισσότερο σε επαφή με βιβλία, φορτωμένα με πολλά και μεγάλα κείμενα, χωρίς να 

υπάρχει η ανάλογη χρήση εικόνων, που θα μπορούσε να μετατρέψει την ανάγνωση σε πιο 

ευχάριστη διαδικασία. Ας μην ξεχνάμε, επιπλέον, ότι το χρώμα λείπει από τα αναγνωστικά από 

την Α’ τάξη.287 

 

 

 

 

 

 
                                                           
287

 Έγχρωμες εικόνες υπάρχουν μόνο στο Α’ μέρος του αλφαβητάριου «Τα Παιδάκια». 
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Γράφημα 4 

 
 

 Δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη η γλώσσα των δύο τελευταίων τάξεων. Στις 

αρχές του 1940, με εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ (αρ. 8/18-1-40) προς του γενικούς επιθεωρητές της 

στοιχειώδους εκπαίδευσης και τους διευθυντές των σχολείων, προσδιορίζεται ο τρόπος 

διδασκαλίας της δημοτικής στην Ε’ και στη Στ’ τάξη του Δημοτικού και περιορίζεται η 

διδασκαλία της καθαρεύουσας σε ιδιαίτερες ώρες, διότι θα διδάσκεται, πλέον, ως ξεχωριστό 

μάθημα με σκοπό «να καταστήση τους μαθητάς ικανούς προς κατανόησιν της λαλουμένης ή 

γραφομένης». Καταργείται, λοιπόν, η ισότιμη συνδιδασκαλία της με τη δημοτική, προκειμένου 

να αποδυναμωθεί ο επιζήμιος ρόλος της σε βάρος της τελευταίας, τον οποίο είχε 

επανειλημμένα επισημάνει ο Μ. Τριανταφυλλίδης. Επίσης, η εγκύκλιος όριζε τη δημοτική ως 

γλώσσα των εκθέσεων των μαθητών, αλλά και της διδασκαλίας του συνόλου των μαθημάτων 

σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου.288 

 Τέλος, εκτός από τα κείμενα, στα αναγνωστικά των δύο τελευταίων τάξεων του 

Δημοτικού σχολείου και συγκεκριμένα στο Β’ μέρος (καθαρεύουσα)289 του βιβλίου της Ε’ τάξης 

και στα Α’290 – Β’291 μέρη εκείνου της Στ’ τάξης, περιλαμβάνονται λόγια του ίδιου του Ι. 

Μεταξά, που απευθύνονται, κυρίως, σε θέματα έθνους και εργασίας.  

 

 

 

 

                                                           
288

 Δ. Ρηγοπούλου, Η εκπαιδευτική και γλωσσική πολιτική της μεταξικής περιόδου (1936-1941), Διδακτορική 
Διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
2002, σ. 285. 
289
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 3 κείμενα. 
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3.8. Τα σύμβολα και οι συμβολισμοί 

 

 Στα αναγνωστικά βιβλία που μελετώνται, η χρήση συμβόλων και συμβολισμών, που 

υπογραμμίζουν την ανάγκη μυθοποίησης της μεταξικής ιδεολογίας, είναι αρκετά συχνή. 

Ακολουθεί ένας πίνακας που παρουσιάζει τη σημασία ορισμένων από αυτά τα σύμβολα κι 

αυτούς τους συμβολισμούς, σύμφωνα με το «μικρό λεξικό» της Ε. Μαχαίρα:292 

 

Πίνακας 16 

4η Αυγούστου  Ημέρα νίκης και επανάστασης της ψυχής του ελληνικού λαού. Η αρχή 
στροφής προς νέους κόσμους. 

Αθλητισμός  Βελτίωση του μέσου φυλετικού μας τύπου. 

Αρχηγός  Σύμβολο θρησκευτικό και ηρωικό. Ανασταίνει τον νεκρωμένο Έλληνα, διαλύει 
το παχύ σκοτάδι, οδηγεί το Έθνος στα ανηφορικά μονοπάτια των μεγάλων 
πεπρωμένων. Ως νέος Χριστός κάνει θαύματα. Ανορθώνει, ανανεώνει, 
αναδιοργανώνει, αναπροσαρμόζει κι οπλίζει την Ελλάδα. Παιδί του λαού, 
πατέρας με στοργή και ενδιαφέρον, εργάτης πρώτος, αγρότης πρώτος και 
νεολαίος. 

Βασιλιάς  Σύμβολο της λεβεντιάς, της ανδρείας, της απλότητας του Έλληνα στρατιώτη, 
της εθνικής προσδοκίας. 

Διπλός Μινωικός 
Πέλεκυς  

Σύμβολο της αιωνιότητας της ελληνικής φυλής και έμβλημα τόσο της 
βασιλικής (επίγειας) όσο και της θρησκευτικής (θείας) εξουσίας. 

Επιστροφή στη γη  Ανασύνδεση της γεωργικής παράδοσης με το παρελθόν των θρύλων του λαού, 
καθώς και το γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ πόλης και χωριού και της 
απόστασης ανάμεσα στον επιστήμονα και το λαό. 

Ιερός πυρσός  Ο γνήσιος ενθουσιασμός την ημέρα της εγκαθίδρυσης του καθεστώτος. 

Νεολαία  Αυτοθυσία, τάξη, πειθαρχία, εύρωστη ψυχή σε υγιή σώματα. 

Σπάρτη  Η αρχαία πατρίδα της ΕΟΝ. Σύμβολο δράσης (σωματικής και πνευματικής), 
δόξας και μεγαλείου, σωστής αγωγής, κυριαρχίας επί του εαυτού και επί του 
εξωτερικού κόσμου, σεβασμού προς τους μεγαλύτερους, χαλύβδινης 
πειθαρχίας, εγκράτειας και αγάπης προς τη φύση. 

Στολή  Ένταξη στη μεγάλη οικογένεια της ΕΟΝ και αναγνώριση του ανθρώπου-μάζα. 
Είναι η στολή της πειθαρχίας και συμβολίζει τον παρόντα αλλά και τον 
παρελθόντα ηρωισμό. 

Στρατόπεδα  Συναναστροφή με τη φύση και εκπαίδευση. 

Φωτιά  Η πίστη που άναψε στην καρδιά του λαού. 

Χαιρετισμός  Δεν είναι απλά μια χειρονομία. Είναι εκδήλωση σεβασμού προς το 
χαιρετώμενο πρόσωπο ή σύμβολο. Δείχνει το βαθμό πειθαρχίας και την 
ατομικότητα (οι διαταγές καθορίζουν σαφώς τα περί χαιρετισμού και 
τηρούνται με απόλυτη ακρίβεια). 

 

 

                                                           
292

 Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία της 4
ης

 Αυγούστου: Φωτογραφίες, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, σσ. 83-85. 
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3.9. Το τετράπτυχο «Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια – Εργασία» 

 

 Από την βιβλιογραφία και κυρίως από το περιεχόμενο των αναγνωστικών βιβλίων της 

περιόδου 1939-41, που αποτελούν το βασικό υλικό της έρευνας, το τετράπτυχο «Πατρίς – 

Θρησκεία – Οικογένεια – Εργασία» κρίθηκε ως η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν οι 

αναλύσεις των επόμενων κεφαλαίων. 

 Για τις ανάγκες της συνολικής εικόνας των αναγνωστικών με βάση το τετράπτυχο, στη 

συνέχεια της ενότητας παρουσιάζεται, ανά τάξη, ο αριθμός των κειμένων, τα οποία έχουν ως 

κύρια θεματική τους έναν ή και – σε περιπτώσεις – περισσότερους όρους του.293  

 

Γραφήματα 5-6 

 
Γραφήματα 7-8 

 

                                                           
293

 Πρέπει να σημειωθεί πως τα κείμενα που επιλέχθηκαν είναι εκείνα που καλύπτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις 
ανάγκες της παρούσας έρευνας, προς την ανάδειξη  αξιών, προτύπων, ιδεολογιών και ιδεολογημάτων. 
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Γραφήματα 9-10 

 
 

 Παίρνοντας τους όρους με τη σειρά, παρατηρούμε πως τα κείμενα που έχουν ως κύρια 

θεματική τους την Πατρίδα, είναι τα μόνα που έχουν αυξητική τάση «ανεβαίνοντας» τις τάξεις. 

Ενώ δεν φτάνουν σε διψήφιο αριθμό στις τρεις πρώτες, βλέπουμε πως ξεπερνούν τα 30 στην 

τελευταία τάξη του Δημοτικού. Δύο λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι ότι, κυρίως από την Ε’ 

τάξη αυξάνονται κατά πολύ α) τα κείμενα με πολεμικό-εθνικό ιστορικό περιεχόμενο, και β) τα 

κείμενα που προστέθηκαν από το μεταξικό καθεστώς. 

 Περνώντας στο δεύτερο όρο, τη Θρησκεία, παρατηρούμε πως γίνεται προσπάθεια 

θρησκευτικής αγωγής των μαθητών και των μαθητριών από πολύ νωρίς στο σχολείο. Οι 

πρώτες δύο τάξεις έχουν αρκετά κείμενα με θέμα τις θρησκευτικές εορτές, την Κυριακή στην 

εκκλησία ή προσευχές. Στη Γ’ και στη Δ’ τάξη τα κείμενα με θρησκευτικό περιεχόμενο είναι 

πολύ λίγα, ενώ στις δύο τελευταίες και κυρίως στην Ε’ τάξη, ο λόγος της αύξησης του αριθμού 

είναι, περισσότερο, τα ιστορικοθρησκευτικά κείμενα. 

 Ο όρος Οικογένεια, σε αντίθεση με τον όρο Πατρίδα, έχει πτωτική τάση. Τα κείμενα 

που προβάλλουν τις αξίες της οικογένειας και γενικότερα τις σχέσεις μεταξύ των μελών της, 

είναι πιο πολλά στην Α’ τάξη. Βέβαια, πρόσωπα της οικογένειας πρωταγωνιστούν σε πολλά 

κείμενα στο σύνολο των αναγνωστικών βιβλίων κι αυτό, ως στοιχείο, ισχυροποιεί τα 

οικογενειακά πρότυπα στο μυαλό των μαθητών και των μαθητριών. 

 Η Εργασία, που αποτελεί και τον τελευταίο όρο του τετράπτυχου, δείχνει τη 

μεγαλύτερη σταθερότητα. Τα κείμενα που κάνουν λόγο για τα διάφορα επαγγέλματα, τις αξίες 

της εργασίας και της καλλιέργειας κ.ά., χρησιμοποιούνται πάντα στα αναγνωστικά, σε τέτοιο 

βαθμό ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του νέου καθεστώτος, το οποίο έδινε μεγάλη έμφαση 

στην εργασία.  
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 Στα δύο επόμενα γραφήματα παρουσιάζονται συνολικά όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 

(γράφημα 11) και το σύνολο επί τοις εκατό (%) που καλύπτει ο κάθε όρος και στα έξι 

αναγνωστικά (γράφημα 12). 

 

Γράφημα 11 

 
 

 

Γράφημα 12 
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Κεφάλαιο 4:  

Πατρίδα: «Εμπρός για μια Ελλάδα νέα…» 

 

 Στα αναγνωστικά βιβλία υπάρχουν αρκετά 

κείμενα, στα οποία παρουσιάζονται τα εθνικά ιδεώδη 

και πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια 

προσπάθεια ανάλυσης των χαρακτηριστικότερων 

αποσπασμάτων και των έξι αναγνωστικών βιβλίων, με 

σημείο αναφοράς τους, τις αξίες, τα πρότυπα και την 

ιδεολογία γύρω από τον έναν εκ των τεσσάρων όρων 

του τετράπτυχου (Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια – Εργασία), την πατρίδα.  

 Τα κείμενα – πεζά ή ποιήματα – που έχουν ως κύρια θεματική τους την πατρίδα και 

όλα εκείνα που σχετίζονται με αυτήν ή με διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν τη γενικότερη 

έννοια του έθνους-κράτους, παρουσιάζονται σε μεγάλη συχνότητα. Από την Α’ τάξη Δημοτικού 

ως τη Στ’, τα κείμενα με αναφορές σε εθνικά ιδεώδη αυξάνονται ανά τάξη, με τις δύο 

τελευταίες να περιέχουν το μεγαλύτερο όγκο κείμενων του, υπό μελέτη, περιεχομένου. 

Η έννοια του παιχνιδιού είναι πολύ βασική στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού 

σχολείου. Ωστόσο, συνδυάζεται σε διάφορες 

περιπτώσεις με τον πόλεμο. Τα παιδιά έρχονται σε 

επαφή με την έννοια του πολέμου από την πρώτη, 

κιόλας, τάξη. Ο πόλεμος είναι βασικό 

χαρακτηριστικό των κειμένων που αφορούν το θέμα 

του παρόντος κεφαλαίου και χρησιμοποιείται σε 

πολλές περιπτώσεις με σκοπό τη δημιουργία της 

αίσθησης καθηκόντων του ατόμου προς όφελος της 

πατρίδας του και την ανάπλαση συγκεκριμένων 

[1] 

«Εμπρός για μια Ελλάδα νέα. 

Εμπρός μ’ ελληνική καρδιά. 

Εμπρός περήφανα γενναία 

ναι, της Ελλάδος τα παιδιά. […]»  

(Γ, 174-175) 

[2] 

«Ο Μπάμπης, ο Τάκης του κυρ Μπίμπα, η Ισμήνη Μπούρα, ο Γιώργος του Σγουρού και άλλα 

παιδιά παίζουν πόλεμο.  

Μπαμ μπουμ! Χωρίς μπαρούτι πολεμούν από την αυγή στην αυλή.  

Η Ισμήνη είναι νοσοκόμος.  

Ο Μπάμπης είναι αρχηγός και καμαρώνει στο καλαμένιο άλογο. 

 Ο Τάκης έπιασε καλό ταμπούρι, το καλαθάκι της μπουγάδας. 

 Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, τα καλαμένια τουφεκάκια τους.» 

(Α, 61-62) 

[εικ. 1]
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πτυχών του χαρακτήρα του, των οποίων εκτεταμένη αναφορά θα γίνει στη συνέχεια των 

αναλύσεων. 

Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα, τα παιδιά μαθαίνουν τον πόλεμο παίζοντας. 

Παρατηρείται η ανάθεση ρόλων, όπως αυτός του αρχηγού και αυτός του νοσοκόμου. Οι δύο 

αυτοί ρόλοι είναι πολύ σημαντικοί, καθώς ο πρώτος χρησιμοποιείται σε αρκετά 

αποσπάσματα, στις περισσότερες των περιπτώσεων αναφερόμενος στον Μεταξά, ως αρχηγό 

του κράτους, κι ο δεύτερος διότι, είναι ρόλος που αναφέρεται πάντα στα κείμενα ως 

γυναικείος. Επίσης, τα παιχνίδια τους είναι καλάμια που χρησιμοποιούν ως όπλα και όπως 

φαίνεται στην εικόνα (εικ. 1), τα παιδιά παίρνουν μια πρώτη «γεύση» για τις στάσεις του 

πολέμου, αλλά και πώς να κρατούν σωστά τα όπλα.  

Στο απόσπασμα 3, μπορεί η έννοια του παιχνιδιού να μη συνδέεται άμεσα με τον 

πόλεμο – συγκεκριμένα, στο κείμενο αναφέρονται παιχνίδια όπως η κολοκυθιά, το κρυφτό, η 

τυφλόμυγα, η τραμπάλα και ο χαρταετός – όμως, παρά ταύτα, γίνεται αναφορά με έμμεσο 

[3] 

«Είναι Σάββατο απόγευμα. Τα παιδιά δεν έχουν σχολείο.  

Μαζεύτηκαν στην αυλή του Φάνη και αποφάσισαν να κάμουν τα παιγνίδια τους στα 

αλώνια, που είναι στην άκρη του χωριού. 

Ξεκίνησαν σα μικρός στρατός. Στο δρόμο όλο συζητούσαν για τα παιγνίδια που θα παίξουν 

[…].»  

(Α, 104-105) 

[4] 

«Του Δημητράκη του χάρισαν στη γιορτή του ένα πηλήκιο με χρυσά γαλόνια. 

Τρεις μικροί συμμαθητές του ήρθαν να του πουν χρόνια πολλά και να παίξουν. Ο 

Δημητράκης γεμάτος χαρά έδειξε στους φίλους του το πηλήκιο και είπε: 

- Κοιτάτε τι μου χάρισε ο πατέρας για τη γιορτή μου! Δεν είναι σα στρατιωτικό; 

- Τι ωραίο που είναι! Φώναξε ο Κωστάκης. Είναι σαν αυτά που φορούνε οι αξιωματικοί! 

- Ξέρετε τι να κάμωμε; Είπε ο Περικλής που όλο ιδέες για παιγνίδια κατέβαζε το κεφαλάκι 

του. Να κάνωμε πως είμαστε στρατός. Και συ Δημητράκη, να γίνης ο λοχαγός μας, αφού 

είναι η γιορτή σου σήμερα και έχεις και το χρυσό πηλήκιο. 

- Κι εγώ να κρατώ τη σημαία! Φώναξε ο Γιώργος που ήθελε κι αυτός νάχη τα πρωτεία […]. 

- Προσοχή! Εμπρός…… μαρς! Εν, δυο, εν, δυο! Βήμα ταχύ!  

[…] - Να ο εχθρός! Πυρ! Μπαμ! Μπουμ! 

Ο γενναίος στρατός στάθηκε και σημάδευε με τα ξύλινα τουφεκάκια του. Τα μπαμ και 

μπουμ ακούονταν φωναχτά από τα στόματά τους. […] 
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τρόπο. Η φράση «ξεκίνησαν σα μικρός στρατός» είναι χαρακτηριστική και υποδεικνύει πως 

μαζί με το παιχνίδι και την «ανεμελιά» του, υπάρχει ταυτόχρονα και η ομαδοποίηση σε 

στρατιωτικά πλαίσια παραπέμποντας κυρίως στην παρέλαση και συνακολούθως, στην έννοια 

της πειθαρχίας.  

 Στο παραπάνω παράθεμα (4) που παραπέμπει σε κείμενο της Β’ τάξης Δημοτικού και 

ενώ τα παιδιά είναι ακόμη σε αρκετά μικρή ηλικία, παρατηρείται για ακόμη μια φορά ο 

συνδυασμός παιχνιδιού με τον πόλεμο. Αρχικά, δίνεται έμφαση στο δώρο που πήρε το αγόρι 

από τον πατέρα του. Το δώρο αυτό συνοδεύεται με έντονα συναισθήματα χαράς («γεμάτος 

χαρά», «τι ωραίο που είναι») και ευχαρίστησης που προκαλεί το είδος του δώρου («πηλήκιο», 

«σα στρατιωτικό»). Γενικότερα, σχεδόν σε όλο το κείμενο επικρατεί το αντρικό στοιχείο, καθώς 

υπάρχει η φιγούρα του πατέρα και τα παιδιά δεν είναι παρά μια παρέα αγοριών, τα οποία 

έχουν όλα τον ίδιο ενθουσιασμό για το δώρο. Αυτό 

υπήρξε και η αφορμή για το παιχνίδι που θα έπαιζαν 

τα τέσσερα αγόρια στη συνέχεια· «να κάνωμε πως 

είμαστε στρατός», είναι η φράση που δίνει το 

έναυσμα και μετέπειτα τα παιδιά μοίρασαν ρόλους 

και ξεκίνησαν την παρέλαση («Προσοχή! Εμπρός…… 

μαρς! Εν, δυο, εν, δυο! Βήμα ταχύ!»).  

Είναι φανερή η σημασία που δίνεται στην 

παρέλαση, η οποία λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα 

με την διασκέδαση που προσφέρει ένα παιχνίδι. Η 

παρέλαση μέσα απ’ το παιχνίδι λειτουργεί ως 

φορέας ανάπλασης της πειθαρχίας που θα έπρεπε να έχουν τα παιδιά ακόμα κι όταν οι 

καταστάσεις δεν το απαιτούν. Επομένως, η πειθαρχία παρουσιάζεται ως ένα από τα πρώτα και 

πολύ βασικά στοιχεία του χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχουν οι νέοι Έλληνες από μικρή 

ηλικία. 

Καθώς έτρεχαν με ορμή ο λοχαγός σκόνταψε σε μια πέτρα και ξαπλώθηκε φαρδύς-πλατύς 

επάνω στο δρομάκι. […] 

Αχ! Πονεί πολύ! Φώναξε ο μικρός λοχαγός και παρά λίγο ν’ αρχίση τα κλάματα. Κρατήθηκε 

όμως, γιατί του ήρθαν στο νου του τα λόγια, που του είχε πει ο πατέρας του, όταν του έδινε 

το πηλήκιο. 

- Τώρα θα φαίνεσαι σαν αληθινός στρατιώτης, Δημητράκη μου και πρέπει να φέρεσαι σαν 

άντρας. […] 

Η μητέρα έτρεξε αμέσως έξω. Πήρε τον πληγωμένο ήρωα στην αγκαλιά της, τον έφερε 

μέσα και του έπλυνε το πόδι με νερό βρασμένο που είχε πάντα μέσα σ’ ένα μπουκάλι. 

- Εύγε σου! του είπε, είσαι καλό παιδί και δεν κλαις! […].»  

(Β, 41-44) 

[εικ. 2]
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Εκτός από την πειθαρχία, ένα ακόμα στοιχείο του χαρακτήρα, που φανερώνεται μέσα 

από το συγκεκριμένο κείμενο, είναι το θάρρος («γενναίος στρατός»). Όπως θα φανεί και σε 

παρακάτω αναλύσεις τα θάρρος παρουσιάζεται ως το βασικότερο ίσως χαρακτηριστικό του 

Έλληνα και συγκεκριμένα, του Έλληνα που πολεμά για την πατρίδα του. 

Αξιοσημείωτο είναι και το στοιχείο του θορύβου που περνάει μέσα από τα κείμενα 

(«Να ο εχθρός! Πυρ! Μπαμ! Μπουμ!»). Όπως και παραπάνω (παράθεμα 2), έτσι και σε αυτό 

το απόσπασμα υπάρχει η αίσθηση της δυναμικής μέσω της φωνής («φώναξε ο Κωστάκης», 

«φώναξε ο Γιώργος», «τα μπαμ και μπουμ ακούονταν φωναχτά από τα στόματά τους»). Αυτό 

το στοιχείο δίνει ένταση στο γραπτό λόγο, κάνοντάς τον πολύ ζωντανό και διαπερνώντας με 

αυτόν τον τρόπο στους μαθητές και τις μαθήτριες, το ανάλογο πάθος. 

Οι φράσεις «σαν αληθινός στρατιώτης» και «πληγωμένος ήρωας», είναι οι φράσεις-

κλειδιά του κειμένου. Σημαντικός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούνται: η πρώτη φράση 

αποτελεί πατρική συμβουλή, επομένως ο πατέρας δείχνει στο γιο του τη σκληρότητα που 

πρέπει να έχει ένας άντρας που σέβεται τον εαυτό του και δεν έχει αδυναμίες, αλλά θάρρος, 

όπως ακριβώς και ένας αληθινός στρατιώτης. Η δεύτερη φράση παραπέμπει στη μητρική 

φροντίδα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η γυναίκα, είτε αυτή είναι κορίτσι είτε μητέρα, 

φροντίζει τον άντρα ή το αγόρι και εν καιρώ πολέμου αυτός παρουσιάζεται ως ο ρόλος της για 

την πατρίδα. Επίσης, με τη φράση «πληγωμένος ήρωας», μπαίνει για πρώτη φορά το στοιχείο 

της αυτοθυσίας για την πατρίδα, αφήνοντας να εννοηθεί πως είναι ηρωική πράξη να 

πληγώνεσαι γι’ αυτή.   

[5] 

«Εικοσιπέντε Μαρτίου! Η εθνική μας γιορτή! 

Μπροστά στο σημείου του άγνωστου στρατιώτη γίνεται η παρέλαση του στρατού μας. Οι 

αξιωματική με υψωμένα τα γυμνά σπαθιά, επάνω στ’ άλογά τους, χαμηλώνουν τα 

σπαθιά τους, καθώς περνούν. Χαιρετούν Εκείνον, που έπεσε αγνώριστος για την 

πατρίδα, χαιρετούν όλους τους γενναίους, που θυσίασαν τη ζωή τους για την Ελλάδα. Κι 

ο στρατός περνάει, με τις σάλπιγγες, τα τύμπανα, με τη μουσική του μπροστά. Περνάει η 

Σημαία… 

Ατελείωτο είναι το πέρασμά του. 

Περνούν οι στρατιωτικές σχολές, με τα νέα παιδιά, που θα βγουν αύριο αξιωματικοί. Τα 

σχολεία του στρατού της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα. Περνάει το πεζικό, οι 

φαντάροι. Περνάει το ευζωνικό, οι τσολιάδες, με τις άσπρες φουστανέλες. Περνάει το 

πυροβολικό με τα κανόνια. Περνούν τα τανκς, τα άρματα μάχης και τα μεγάλα 

αντιαεροπορικά κανόνια. Περνάει το ιππικό, με τους ιππείς καμαρωτούς επάνω στα 

ωραία άλογα. Περνούν ψηλά στον ουρανό τ’ αεροπλάνα, σαν τεράστια πουλιά, που 

σκίζουν τον αέρα βουίζοντας. 
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Οι έντονες αναφορές στην παρέλαση 

σταματούν στη Γ’ τάξη Δημοτικού. Ο συνδυασμός της 

με την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και την 

ελληνική επανάσταση συμπίπτει και με την εισαγωγή 

– για πρώτη φορά – κειμένων με ιστορικό 

περιεχόμενο, στα αναγνωστικά βιβλία.  

Οι εθνικές γιορτές, πανελλήνιες και τοπικές, 

διοργανώνονταν από το μεταξικό καθεστώς με σκοπό 

τη διατήρηση της σχέσης με το παρελθόν της 

ελληνικής φυλής, στην αναζωπύρωση του ηρωικού 

πνεύματος και της θρησκευτικής πίστης. Το βασικό 

ρόλο κρατούσαν: α) οι παρελάσεις, β) η διακόσμηση των χώρων και γ) η μουσική, τα 

εμβατήρια και οι λόγοι.294  

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου συνοδευόταν με γιορτές στα σχολεία, με πολλούς 

πανηγυρικούς λόγους, με χαιρετιστήριες κανονιές από το Λυκαβηττό, με στεφάνια δάφνης στα 

μνημεία του Άγνωστου Στρατιώτη, με ελληνικά αεροπλάνα να πετούν «σαν ελπιδοφόρα 

πουλιά», στρατιωτικές παρελάσεις, φώτα τη νύχτα στους δρόμους.295  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να γνωρίσουν την παρέλαση στην 

ολοκληρωμένη της μορφή, καθώς το κείμενο καλύπτει κάθε της πτυχή («περνούν οι 

στρατιωτικές σχολές», «τα σχολεία του στρατού της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα», 

«περνάει το πεζικό, οι φαντάροι», «περνάει το ευζωνικό, οι τσολιάδες», «περνάει το 

πυροβολικό με τα κανόνια», «περνούν τα τανκς», «περνάει το ιππικό», «περνούν ψηλά στον 

                                                           
294

 Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία της 4
ης

 Αυγούστου: Φωτογραφίες, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, σσ. 131-132. 
295

 Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία… ό.π., σ. 132. 

Περνάει η ελληνική λεβεντιά, με τα κορμιά στητά, με τα κεφάλια ορθά, με τα μέτωπα 

ψηλά, με περήφανη ματιά, με ατρόμητη καρδιά. Περνάει η λεβεντιά, σαν ένας άνθρωπος.  

Με μια ψυχή, με μια καρδιά, για την Πατρίδα. 

Περνάει η Ελλάδα μας! 

Μια μέρα η Πατρίδα μας θα καλέση τα παιδιά της κάτω από τις σημαίες. Και τότε τα 

παιδιά της, όλα αυτά τα λεβέντικα νιάτα, θα τρέξουν στη φωνή της με αρχηγό το Βασιλιά 

μας. Θα τρέξουν από στεριές και θάλασσες. Και θα στήσουν σαν ασπίδα τα στήθια τους 

μπροστά της. Και θα βαδίσουν εκεί, που τους προσκαλεί το μεγάλο χρέος. Άλλοι θα 

σκοτωθούν, άλλοι θα πληγωθούν, άλλοι θα γυρίσουν δοξασμένοι. Μα η Ελλάδα θα ζη 

αιώνια.»  

(Γ, 148-150) 

[εικ. 3]
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ουρανό τ’ αεροπλάνα»). Τα παιδιά βλέπουν μια φαντασμαγορική εικόνα που απλώνεται 

μπροστά στα μάτια τους μέσα από τις λέξεις ενός γραπτού κειμένου. Στόχος αυτής της εικόνας 

είναι αρχικά να παρουσιάσει τη σημαντικότητα τη συγκεκριμένης γιορτής για τον τόπο και 

μετέπειτα, να προκαλέσει πολλών ειδών συναισθήματα στους μαθητές και τις μαθήτριες. 

Οι λέξεις «Εκείνον» και «Σημαία» έχουν κάτι διαφορετικό και δεν είναι άλλο από το 

κεφαλαίο γράμμα με το οποίο ξεκινούν. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση και ξεχωριστή 

σημασία στο προσδιοριζόμενο πρόσωπο και αντικείμενο αντίστοιχα. Η δεικτική αντωνυμία 

«εκείνος-η-ο», εδώ λειτουργεί ως «όνομα». Το αίσθημα της αυτοθυσίας και του θάρρους είναι 

άμεσα σε αυτή την περίπτωση («γενναίους, που θυσίασαν τη ζωή τους για την Ελλάδα») και η 

σύνδεσή τους με «Εκείνον» δίνει ένα ολοκληρωτικό νόημα. Εκείνος που θυσιάζεται για τη 

πατρίδα μπορεί να είναι άγνωστος («αγνώριστος»), άλλα το ίδιο σημαντικός με κάθε άλλον, 

που με απαράμιλλη γενναιότητα συγκροτεί ένα ενιαίο σύνολο «ελληνικής λεβεντιάς», που «με 

μια ψυχή, με μια καρδιά» θυσιάζεται για τον τόπο του, ατρόμητος («ατρόμητη καρδιά») και 

περήφανος («περήφανη ματιά»). 

Η τελευταία παράγραφος του κειμένου, μετά την αλλαγή του παροντικού χρόνου σε 

μελλοντικό (τα εννέα «θα»), παρουσιάζει και τους δύο τελικούς στόχους: τον ατομικό («άλλοι 

θα γυρίσουν δοξασμένοι») και το συλλογικό («μα η Ελλάδα θα ζη αιώνια»). Ο ατομικός στόχος, 

όμως, δε διαχωρίζεται από τον τραυματισμό («άλλοι θα πληγωθούν») ή το θάνατο («άλλοι θα 

σκοτωθούν»). Έτσι, το κείμενο προσδίδει την ίδια σημασία στην αυτοθυσία και την επιβίωση. 

Αυτό φανερώνει γι’ ακόμη μια φορά την έμφαση στο αίσθημα της αυτοθυσίας, όμως, τώρα 

συνδυάζεται και με το ρήμα «σκοτωθούν», με το οποίο τα παιδιά έρχονται έμμεσα σε επαφή 

με το θάνατο που προκαλείται από έναν άλλον άνθρωπο και όχι από φυσικά αίτια. Ωστόσο, 

μέσα από την ατομικότητα, πηγάζει το πνεύμα συλλογικότητας και ένωσης των Ελλήνων 

μεταξύ τους με απώτερο σκοπό την αιώνια επιβίωση της πατρίδας τους. 

Για τον Μεταξά και τους υποστηρικτές του, η πατρίδα ταυτιζόταν με τη χώρα, το έθνος, 

το κράτος, το λαό, τη γλώσσα και με τα σύμβολά τους.296 Στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου, 

κυρίως η έννοια του έθνους ήταν κυρίαρχη. Ίσως μαζί με την «αρχηγική» υπέρ του Μεταξά 

προπαγάνδα να ήταν τα δύο πιο συχνά προπαγανδιστικά θέματα.297 Αυτό γίνεται φανερό και 

μέσα από τα κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων του Δημοτικού. Το έθνος, σύμφωνα με το 

Hobsbawm, είναι ένα σύνολο επινοημένων παραδόσεων που επιδιώκουν να συγκροτήσουν 

ένα συνεκτικό σώμα εθνικής ιδεολογίας και μια σαφή και συνεκτική εθνική ταυτότητα. Για να 

προκύψουν όλα αυτά θα πρέπει να επιστρατευτεί η ιστορία, να καταγραφεί το ιστορικό 

παρελθόν.298 

                                                           
296

 Ό.π., σ. 44. 
297

 Β. Αγγελής, «Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει, πατέρα…»: «Μαθήματα Εθνικής Αγωγής» και 
νεολαιίστικη προπαγάνδα στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2006, σ. 172. 
298

 Π. Μουστάκα, Η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στα νέα σχολικά βιβλία της Ιστορίας του Γυμνασίου, 
Μεταπτυχιακή Εργασία, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 2009, σ. 24. 
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Όπως αναφέρει και η Φραγκουδάκη, «μέσα από την ιστορία, περισσότερο από όσο 

μέσα από οποιοδήποτε άλλο θέμα, η προσπάθεια του ιδεολογικού πειθαναγκασμού είναι 

τόσο έντονη και τόσο άμεση ώστε η βασική λειτουργία του βιβλίου, που είναι η μετάδοση 

γνώσεων, δεν έρχεται μόνο σε δεύτερη μοίρα, αλλά συχνά περιφρονείται τελείως. Υπάρχει 

συνειδητή παραποίηση, θελημένη μετάδοση ψευδών γνώσεων, όταν με αυτές μεταδίδονται 

πειστικότερα οι  αρχές”».299  

Η «εθνική συνέχεια», ήταν ένα βασικό συστατικό στοιχείο του ελληνικού εθνικισμού 

από τις αρχές του 19ου αιώνα και η μεταξική προπαγάνδα, με την καθημερινή χρήση του «Γ’ 

Ελληνικού Πολιτισμού», υπονοούσε τη συνέχεια από την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο και ως το 

1936.300 Την πορεία της «εθνικής συνέχειας» ακολουθεί και η εργασία παραθέτοντας κείμενα 

ιστορικού περιεχομένου από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια.  

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με την 

ιστορία της πατρίδας τους, κυρίως από τη Γ’ τάξη Δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με  

πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας και της θεωρίας της μάθησης, τα παιδιά ηλικίας 9 

χρονών χαρακτηρίζονται από εφετική ένταση απόκτησης νέων γνώσεων, σταθεροποίηση 

σκέψεων και από έντονη και διαρκή ενασχόληση (κινητικότητα, παιχνίδι κ.ά.). Οι μαθητές και 

οι μαθήτριες της Γ’ τάξης Δημοτικού, υπόκεινται εύκολα σε διαδικασία παίδευσης, και σε 

χάραξη ηθικο-κοινωνικής αγωγής.301 

Η ιστορία του «Έθνους», σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Μεταξά μέσα απ’ το 

αναγνωστικό της Στ’ τάξης 

(παράθεμα 6), είναι πολύ 

σημαντική. Η Ελλάδα «μέσα σε 

τρεις χιλιάδες χρόνια», «έδωσε τα 

μεγαλύτερα πράγματα». Όμως, 

εδώ, ο Μεταξάς δεν αναφέρεται σε 

πράγματα γενικού τύπου, όπως την 

πολιτισμική ανάπτυξη ή τη 

φιλοσοφία και την επιστήμη 

γενικότερα. Αναφέρεται σε δείγματα «ανδρείας», «ηρωισμού» και «κατορθωμάτων». Αυτά τα 

δείγματα παραπέμπουν σε εθνικούς αγώνες, ανά την πάροδο χιλιάδων χρόνων. Επομένως, η 

πολεμική ιστορία είναι αυτή, που δόξασε «πραγματικώς» την πατρίδα και τα παιδιά καλούνται 

να αφομοιώσουν αισθήματα ανδρείας και θάρρους, ηρωισμού και αυτοθυσίας, μέσα από το 

ταξίδι τους στην ιστορία της πατρίδας τους, από τη Γ’ ως τη Στ’ τάξη Δημοτικού. 
                                                           
299

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου: Ιδεολογικός Πειθαναγκασμός και 
Παιδαγωγική Βία, Θεμέλιο, Αθήνα 1978, σ. 94.  
300

 Β. Αγγελής, «Γιατί χαίρεται... ό.π., σσ. 174-175. 
301

 Γ. Σ. Βαγιανός, Ο Θεσμός της Οικογένειας στα Σχολικά Βιβλία: Συμβολή στη Διδακτική των Θρησκευτικών και 
της Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού, τχ. Α’, εκδόσεις «ΈΛΑΦΟΣ», Αθήνα 1992, σσ. 13-15. 

[6] 

«… Μέσα σε τρεις χιλιάδες χρόνια το Έθνος αυτό, 

το δικό μας, έδωσε τα μεγαλύτερα πράγματα… Επί 

χιλιάδες χρόνια το Έθνος έδωσε τα ωραιότερα 

δείγματα εθνικών αγώνων ανδρείας, ηρωισμού και 

κατορθωμάτων, τα οποία πραγματικώς εδόξασαν 

την ιστορίαν του.»  

(Στ, 59) 



 99  

 

Το ταξίδι των μαθητών/τριών στην ιστορία ξεκινά με τον Όμηρο. Ο Οδυσσέας 

πρωταγωνιστεί, λόγω των κατορθωμάτων και της γενναιότητάς του, αλλά βασικός σκοπός των 

συγκεκριμένων κειμένων που χρησιμοποιούνται στο αναγνωστικό βιβλίο της Γ’ τάξης, όπως 

μαρτυρούν και τα παραπάνω αποσπάσματα (παραθέματα 7 και 8), είναι η επιστροφή στην 

πατρίδα («γυρίζει στην πατρίδα του», «γλυκιά του πατρίδα», «του πατρικού σπιτιού»). Η 

επιστροφή στην πατρίδα και η αξία της, αποτελεί πρωτεύουσα επιδίωξη από τα πρώτα 

αναγνωστικά:  

[7] 

«Ύστερα από είκοσι χρόνια γυρίζει στην 

πατρίδα του, την αγαπημένη του Ιθάκη, ο 

πολυβασανισμένος βασιλιάς της, ο 

Οδυσσέας. Πόσα δεν πέρασε σε στεριές και 

θάλασσες, πόσες φορές δεν είδε το Χάρο 

με τα μάτια του, από τον καιρό που 

ξεκίνησε με τα γοργά ελληνικά καράβια 

από την Τροία, ώσπου να φτάση στη 

γλυκιά του πατρίδα! Μα τώρα όλα θα τα 

ξεχάση. […]» 

 (Γ, 99-101) 

[8] 

«[…] Ο Οδυσσέας ξαπλωμένος στο 

κάσαρο της πρύμης έχει αποκοιμηθή 

γλυκά. Όταν ξυπνήση, θ’ αντικρίση τα 

αγαπημένα βουνά της Ιθάκης. Ένας 

καπνός θα ξεχωρίζη μακριά στον 

ουρανό. Πόσα χρόνια τον πόθησε η 

ψυχή του! Θα είναι ο καπνός, που θ΄ 

ανεβαίνη από τη στέγη του πατρικού 

σπιτιού.»  

 

(Γ, 179-192) 

[9] 

«[…] – Ναι είν΄ όμορφα, μα για κείνους, που έχουν γεννηθεί εκεί. Εμείς γεννηθήκαμε εδώ 

πέρα. Εδώ είναι η δικιά μας πατρίδα. 

- Κι εγώ γεννήθηκα εδώ, χελιδονάκι μου, μα θάθελα πολύ να φύγω και να πάω στις 

μεγαλύτερες πολιτείες, που έχουν τα παλάτια και μαγευτικά περιβόλια, που έχουν 

ποτάμια και λίμνες και όλου του κόσμου τα΄ αγαθά. 

- Όταν μεγαλώσης, θα πας. Θα ιδής τα παλάτια τους και τα ποτάμια κι όλα τα΄ αγαθά τους, 

μα αφού τα ιδής, θα επιθυμήσης να γυρίσης και πάλι εδώ, στο μικρό σου το χωριό. […] 

- Πες μου, είναι τίποτε καλύτερο στον κόσμο από τη μάνα; 

- Όχι, τίποτε στον κόσμο δεν είναι σαν αυτή! Πόσο την αγαπώ τη μανούλα μου! 

- Λοιπόν, όταν βρεθής μακριά από τον τόπο σου, θα νιώσης εκείνο, που νιώθει κανείς, 

όταν φεύγη μακριά από την αγκαλιά της μάνας του. […]»  

(Β, 113-117) 
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Το συγκεκριμένο απόσπασμα (παράθεμα 9) από κείμενο του αναγνωστικού βιβλίου της 

Β’ τάξης έχει πρωταγωνιστές ένα κοριτσάκι και ένα χελιδόνι. Το χελιδόνι, ως αποδημητικό 

πτηνό, χρησιμοποιείται, όπως είναι φυσικό, για να δείξει τη βιολογική ανάγκη επιστροφής, 

καθώς προτιμά τα μεσογειακά κλίματα για την αναπαραγωγή του. Επομένως, είναι προφανής 

ο ρόλος του στο κείμενο, ο όποιος, εκτός των άλλων, είναι ρόλος ειδικού και έμπειρου, λόγω 

συνεχούς μετανάστευσης. Με αυτήν, λοιπόν, την εμπειρία προσπαθεί να εμφυτεύσει στο 

μικρό κορίτσι το «σπόρο» αγάπης για την πατρίδα και πως όσα εντυπωσιακά μέρη και αν 

υπάρχουν στον κόσμο, μέσα στην καρδιά της, το μικρό χωριό της, θα έχει πάντα τη 

μεγαλύτερη αξία.  

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως στο κείμενο 

επικρατεί έντονα το γυναικείο στοιχείο. Εκτός του 

γεγονότος ότι σ’ αυτή την περίπτωση ένα κορίτσι 

είναι στο προσκήνιο, εισάγεται για πρώτη φορά η 

«θηλυκή» πλευρά της πατρίδας. Η πατρίδα 

παρουσιάζεται ως μάνα και παρομοιάζεται με αυτή 

(«όταν βρεθής μακριά από τον τόπο σου, θα νιώσης 

εκείνο, που νιώθει κανείς, όταν φεύγη μακριά από 

την αγκαλιά της μάνας του»). Με αυτή την 

παρομοίωση, επιτυγχάνεται η αφομοίωση της 

σημαντικότητας της πατρίδας. «Τίποτε στον κόσμο 

δεν είναι σαν αυτή», αρά τίποτα στον κόσμο δεν είναι 

σαν την πατρίδα. Συνδυάζει όλα τα αισθήματα χαράς και ευτυχίας (παράθεμα 10) και διώχνει 

τη θλίψη και τη λύπη μακριά. Η αγάπη για την πατρίδα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη όσο και η 

αγάπη για τη μάνα. Η μάνα φροντίζει τα παιδιά της, τα αγαπά και είναι γλυκιά, όπως ακριβώς 

γλυκιά είναι και η πατρίδα στο νόστο του Οδυσσέα. 

[10] 

«Όλο τον κόσμο κι αν γυρίσης, 

τη θάλασσα και την ξηρά, 

καμιά χαρά δεν θα γνωρίσης, 

σαν της πατρίδας τη χαρά. 

 

Μόνο η πατρίδα, μόνο εκείνη, 

ωσάν μητέρα μας θωρεί, 

την ευτυχία μας λαμπρύνει, 

τη λύπη μας παρηγορεί.» 

(Β, 117) 

[11] 

«[…] Όταν μεγάλωσε ο Αχιλλέας, ο πατέρας του τον παράδωσε σ΄ ένα σοφό Κένταυρο, το 

Χείρωνα, για να τον αναθρέψη. Εκείνος τον δίδαξε όλες τις αντρικές τέχνες και τον έθρεψε 

με μυαλά από αρκούδες και με κρέας λιονταριών και αγριοχοίρων. Γι΄ αυτό ο Αχιλλέας 

έγινε τόσο δυνατός και τόσο ατρόμητος […] 

- Είναι ντροπή σ΄ έναν Αχιλλέα, του είπε ο Οδυσσέας, να φορή γυναικεία φορέματα και να 

μη θέλη να πάη στον πόλεμο, που θα πάνε όλα τα Ελληνόπουλα και όλοι οι ήρωες και 

βασιλιάδες της Ελλάδας. Είναι μεγάλη ντροπή! […] 

Πατέρα μου, καλύτερα να πεθάνω νέος και δοξασμένος για την πατρίδα μου, παρά να ζω 

χίλια χρόνια άγνωστος και καταφρονεμένος. […]»  

(Γ, 154-158) 
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 Η Οδύσσεια, όμως, δεν είναι η μόνη που χρησιμοποιείται. Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες έρχονται σε επαφή, αυτή τη φορά, και με την Ιλιάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Οδυσσέας, που έχουν γνωρίσει ήδη τα παιδιά, παίζει ενεργό ρόλο, ως αυθεντία, στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας του πρωταγωνιστή αυτού του πεζογραφήματος, του 

Αχιλλέα. Εδώ, τα παιδιά μαθαίνουν για την ανατροφή του Αχιλλέα, η οποία τον έκανε πολύ 

δυνατό και ατρόμητο. Έρχονται σε επαφή, δηλαδή, με τη σκληρή ανατροφή («τις αντρικές 

τέχνες και τον έθρεψε με μυαλά από αρκούδες και 

με κρέας λιονταριών και αγριοχοίρων») και τις 

θυσίες που πρέπει να κάνει κάποιος, από μικρή 

ηλικία, για να αποκτήσει δύναμη και γενναιότητα, 

έτσι, ώστε να μη φοβάται τίποτα όταν μεγαλώσει 

και να μπορεί να αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες 

της ζωής. Σε αυτό βοηθά η αυστηρότητα και 

σκληρότητα που παρουσιάζεται στο πρόσωπο του 

πατέρα, ο οποίος είναι αυτός που φροντίζει για την 

σκληραγώγηση του γιου του.  

 Όμως, ακόμα και αυτή η ισχυρή και 

δυναμική προσωπικότητα του Αχιλλέα, ήρθε σε 

στιγμή αδυναμίας, αλλά εκεί ήταν ο Οδυσσέας να 

συμβουλεύσει και να νουθετήσει τον Αχιλλέα 

(«ντροπή να φορή γυναικεία φορέματα»). Ο άντρας πρέπει να συμπεριφέρεται ως τέτοιος και 

είναι ντροπή οποιαδήποτε άλλη στάση. Σ’ αυτό το σημείο διαχωρίζονται τα αγόρια από τα 

κορίτσια, καθώς περνάει το μήνυμα δυναμικής και ευθύνης στα αγόρια, τα οποία αποκτούν 

την αίσθηση του βάρους στις πλάτες τους καθ’ όσο μεγαλώνουν και θα περάσουν από την 

παιδική ηλικία στην εφηβική και από εκεί στην ενήλικη ζωή τους. 

 Επίσης, γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στον όρο «Ελληνόπουλα» τον οποίο 

ακολουθεί ο όρος «ήρωες» και με τη σειρά του ο όρος «βασιλιάδες». Δεν είναι τυχαία η σειρά 

που χρησιμοποιούνται. Η ιεραρχική, ίσως, υπόσταση που δίνεται, έχει ως στόχο την 

«παραδειγματοποίηση» στα πρόσωπα των μικρών παιδιών, τα οποία παρομοιάζονται έμμεσα 

ως τα «Ελληνόπουλα» που στόχος τους είναι να γίνουν ήρωες ή ακόμα και βασιλιάδες. 

Επομένως, ταυτόχρονα ισχυροποιούνται και τα αντίστοιχα πρότυπα. 

 Η φράση με την οποία τελειώνει το κείμενο («καλύτερα να πεθάνω νέος και 

δοξασμένος για την πατρίδα μου, παρά να ζω χίλια χρόνια άγνωστος και καταφρονεμένος») 

εκτός από το αίσθημα θυσίας για την πατρίδα, που προδίδεται για ακόμη μια φορά, υπάρχουν 

και κάποια επιπρόσθετα συμπεράσματα. Πλέον, ο θάνατος για την πατρίδα ταυτίζεται με τη 

δόξα και την αναγνώριση της ατομικής αξίας από τους άλλους. Η δόξα παρουσιάζεται ως 

ακόμη ένας ατομικός στόχος που εσωκλείεται στον έναν και βασικό συλλογικό σκοπό που 

είναι η επιβίωση της πατρίδας. 

[εικ. 4]
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Μετά την αναφορά στα Ομηρικά έπη, επόμενοι σταθμοί στο ταξίδι της γνωριμίας με 

την πολεμική ιστορία της Ελλάδας, είναι η αρχαία Αθήνα (παράθεμα 12) και η αρχαία Σπάρτη 

(παραθέματα 13 και 14).  

Τα παιδιά στο συγκεκριμένο απόσπασμα (παράθεμα 12) δέχονται πληροφορίες για 

τους στρατιώτες στην αρχαία Αθήνα. Στόχος του κειμένου είναι να δουν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες, αρχικά, τα κοινά σημεία του αρχαίου Αθηναίου στρατιώτη με τον στρατιώτη της 

εποχής τους. Η φράση «έφηβος και στρατιώτης» καταδεικνύει στους μαθητές πως μπορεί να 

είναι ακόμη παιδιά, όμως όταν γίνουν έφηβοι θα γίνουν κι εκείνοι στρατιώτες, πράγμα το 

οποίο πρέπει να τους χαροποιεί γιατί θα είναι σε θέση να «υπηρετήσουν την πατρίδα» τους, 

που αποτελεί το υπέρτατο αγαθό. 

Επιπλέον, ο όρκος του στρατιώτη αναδεικνύει όλες τις αξίες που θέλει το νέο καθεστώς 

να έχουν οι νέοι Έλληνες στρατιώτες του «σήμερα». Ο μελλοντικός χρόνος που 

χρησιμοποιείται στον όρκο (εννέα «θα»), δείχνει τη στάση και τις αξίες που θα έχει μπροστά 

του και θα ακολουθεί πάντοτε, ο Έλληνας στρατιώτης. Αναλυτικότερα, πρέπει να κρατά τα 

όπλα με τιμή, χωρίς να τα ντροπιάζει και να πολεμά με θάρρος και βαθειά αγάπη για την 

πατρίδα, για την οποία θα πεθάνει, αλλά ο θάνατός του θα την κάνει μεγάλη και θα την 

δοξάσει. Επίσης, δίνεται έμφαση στη δικαιοσύνη και στους νόμους που πρέπει να τιμούν όλοι 

σε αντιπαράθεση με τον άδικο, τον κακό και τον προδότη, ο οποίος δέχεται τη χειρότερη 

τιμωρία («σφάζω τον προδότη»). Η προδοσία είναι κάτι πολύ βαρύ που δεν συγχωρείται και 

παρατηρείται και σε άλλα κείμενα που αναφέρονται στη σύγχρονη πολεμική ιστορία της 

χώρας (παράθεμα 27). 

Από τις αρχές του «Νέου Κράτους», ο Μεταξάς μίλα για την αρχαία Αθήνα σε λόγο του 

προς τα μέλη της οργανώσεως «Εθνικής Αναγεννήσεως» (14/9/1936): «[…]Οι νεώτεροι 

αποβλέποντας προς τους αρχαίους, στρέφονταν διαρκώς προς τας αρχαίας Αθήνας, εκ της 

[12] 

«Στα παλιά τα χρόνια, στην Αθήνα, όταν ο νέος έκλεινε τα δεκαεφτά του χρόνια, γινόταν 

στρατιώτης. Έπαυαν πια τα παιχνίδια και τα εύκολα μαθήματα του σχολείου. Δεν έμενε 

πια στο πατρικό σπίτι, γιατί από κείνη τη στιγμή έπρεπε ν΄ αφοσιωθή στην υπηρεσία της 

πατρίδας. Ήταν πια έφηβος και στρατιώτης. […] 

“Θα τα κρατώ τα όπλα αυτά και δεν θα τα ντροπιάσω. 

Και μόνος και με συντροφιά κι εδώ κι όπου να λάχη 

θα πολεμήσω με καρδιά κι αφρόντιστα θα πέσω 

και την πατρίδα μια φορά μεγάλη θα την κάμω. 

Και θ’ αγαπώ τους δικαίους και θα τιμώ τους νόμους, 

θα κατατρέχω τον κακό, θα σφάζω τον προδότη. 

Κι αν ίσως λέω ψέματα, κολάστε με, θεοί μου.” […] 

 (Δ, 116-118) 
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λάμψεως των οποίων θαμβήνονται, διότι η αρχαία αθηναϊκή πολιτεία έλαμψεν εις τα καλάς 

τέχνας κυρίως και παρεσύροντο εις την πλάνην ότι αι αρχαίαι Αθήναι ήσαν ο φορεύς των 

αρχαίων ιδανικών του πολιτισμού, της επιστήμης και της πολιτικής επικρατήσεως. Και εις μεν 

την επιστήμην προσέφερεν ολόκληρος η αρχαία Ελλάς […]. Αι δε αρχαίαι Αθήναι, ασφαλώς, 

δεν αποτέλεσαν το πολιτικόν ιδεώδες της αρχαίας Ελλάδος. Θα έπρεπε λοιπόν να θεωρώμεν 

τας αρχαίας Αθήνας ως την υπάτην μορφήν κοινωνίας καλλιτεχνικής, να στραφώμεν δε όλοι 

μας όσον αφορά τα πολιτικά εθνικά ιδεώδη προς την αρχαίαν Σπάρτην και την Μακεδονίαν. 

Προς την Σπάρτην η οποία άρχισε το έργον της πολιτικής ενώσεως και της πολεμικής 

επικρατήσεως του αρχαίου Ελληνισμού και προς την Μακεδονίαν, η οποία ετελείωσε το έργον 

τούτο […]».302  

Το κείμενο για την αρχαία Σπάρτη (παράθεμα 13) έχει παρόμοιο ύφος με το 

προηγούμενο για την αρχαία Αθήνα. Εδώ, πρωταγωνιστής είναι ένα μικρό αγόρι – 10 ετών, 

που μοιάζει πάνω από 12 – που ήταν «Σπαρτιατόπουλο». Στο κείμενο γίνεται ολοφάνερα η 

παρουσίαση του Αλκιδάμα, ως πρότυπο για το αγόρι-μαθητή. Η ηλικία του άλλωστε συμπίπτει 

με την ηλικία που έχει ένα παιδί της Δ’ τάξης Δημοτικού. Βασικό ζητούμενο είναι το ανάστημα 

και το γυμνασμένο σώμα, τα οποία είναι χαρακτηριστικά που σε κάνουν να μοιάζεις 

μεγαλύτερος απ’ ότι είσαι, σύμφωνα με το απόσπασμα. Επομένως, ταυτόχρονα με το 

σπαρτιατικό πρότυπο εισάγονται, εκτός από τα εσωτερικά χαρακτηριστικά όπως το θάρρος, η 

αγάπη για την πατρίδα, η αυτοθυσία κ.ά., που παρατηρήθηκαν από τις προηγούμενες 

αναλύσεις, και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως το γυμνασμένο σώμα και το επιβλητικό 

ανάστημα που σε συνδυασμό με τα εσωτερικά είναι η καλύτερη ασπίδα της πατρίδας («τείχη 

της ανίκητα ήταν τα γενναία στήθη των παλικαριών της»). 

                                                           
302

 Ι. Μεταξάς, Λόγοι και Σκέψεις: 1936-1941, τόμ. Α’, Ίκαρος, Αθήνα 1969, σσ. 126-127. 

[13] 

«[…] Ο Αλκιδάμας ήταν ένα Σπαρτιατόπουλο, που ζούσε τον καιρό που οι Έλληνες 

πολεμούσαν με τους Πέρσες. Φαινόταν, πως είχε περάσει τα δώδεκα χρόνια, αλλά στην 

πραγματικότητα μόλις είχε κλείσει τα δέκα. Σε ξεγελούσε το ψηλό ανάστημά του και το 

γυμνασμένο κορμί του. […]  

Ήξερε από τον πατέρα του, πως τείχη της [Σπάρτης] ανίκητα ήταν τα γενναία στήθη των 

παλικαριών της. […] 

Σε λίγο μέσα σ΄ αυτές τις φάλαγγες θα έμπαινε κι ο Αλκιδάμας. Τ΄ όνειρό του να γίνη 

φαλαγγίτης στη Νεολαία της Σπάρτης, αλήθευε. […] 

“Παιδί μου, από τώρα και πέρα μητέρα σου θα είναι η Σπάρτη. Και μην ξεχνάς πως ο 

πατέρας σου νίκησε πάντα στις μάχες, που πήρε μέρος.”»  

(Δ, 98-104) 
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Η απόλυτη συσχέτιση με το «σήμερα» γίνεται με τη φράση «τ΄ όνειρό του να γίνη 

φαλαγγίτης στη Νεολαία της Σπάρτης». Με αυτή τη φράση γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στην 

Ε.Ο.Ν. και το αγόρι που ταυτίζεται με το «Σπαρτιατόπουλο» καλείται να μοιραστεί το ίδιο 

όνειρο με εκείνον· να γίνει φαλαγγίτης στη σύγχρονη Νεολαία. 

Όμως, η αναφορά στην αρχαία Σπάρτη επεκτείνεται και στη γυναικεία διάσταση. Εκτός, 

από το αίσθημα της φροντίδας, παρουσιάζεται μέσω των Σπαρτιατισσών και το αίσθημα του 

δυναμισμού και του θάρρους. Μέχρι στιγμής αυτά τα δύο χαρακτηριστικά αναφέρονταν σε 

αντρικές φιγούρες και έδειχναν να απευθύνονται περισσότερο στους μαθητές παρά στις 

μαθήτριες. Σε αυτό το απόσπασμα δίνεται έμφαση στη «γενναιοψυχία των γυναικών» και στο 

ότι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για την αποφυγή ενός κινδύνου ή και σε άλλες 

περιπτώσεις, για την έκβαση ενός πολέμου. Ωστόσο, ο ρόλος τους και εδώ φαίνεται να είναι 

βοηθητικός και υποστηρικτικός στο ρόλο του άντρα, που παρουσιάζεται ως το κεντρικό και 

βασικό ανθρώπινο δυναμικό της πατρίδας προς την υπεράσπισή της. 

Ο Μεταξάς σε λόγο του στη Σπάρτη, στις 20/5/1937, αναδεικνύει το σπαρτιατικό ως το 

ιδανικό πρότυπο κατά τον ίδιο: «Και εξ όλων των αρχαίων προτύπων και των αρχαίων 

ιδεωδών, πιστεύω, ότι τα καλύτερα ήσαν τα ιδεώδη τα οποία ενέπνεαν την αρχαίαν Πατρίδα 

σας, την Σπάρτην. Και το εξεδήλωσα αυτό και δημόσια, πολλάκις, διότι ενόμισα και νομίζω, και 

πιστεύω, ότι εις τους χρόνους τους οποίους διατρέχομεν, χρόνους κινδύνων, κατά τους 

οποίους πρέπει να είμεθα ισχυροί, έτοιμοι να θυσιάσωμεν το παν υπέρ της πατρίδος και κατά 

τους οποίους αποφασίσαμεν να χαρίσωμεν και την ζωήν μας και την υλικήν μας ευημερίαν και 

τα πάντα υπέρ της Ελλάδος, ενόμισα ότι το καταλληλότερον αρχαίον πρότυπον δια να 

ανταποκριθή η Ελλάς προς τα ιδεώδη αυτά ήτο η αρχαία Σπάρτη. Και βλέπετε αμέσως αυτό, το 

οποίον διεκήρυξα παντού, δηλαδή τα δύο γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν το καθεστώς της 4ης 

Αυγούστου: Απόλυτος κρατική πειθαρχία συνδυαζομένη με μίαν λογικήν, αλλ’ όσον το δυνατόν 

μεγαλειώδη ατομικήν ελευθερίαν. Είναι η πειθαρχουμένη ελευθερία. Δεν ήτο το ιδεώδες της 

αρχαίας Σπάρτης;»303  

                                                           
303

 Στο: Σ. Λιναρδάτος, 4
η
 Αυγούστου, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1988, σ. 89. 

[14] 

«[…] Και κατά τα μεσάνυχτα, όταν οι άντρες άρχισαν να σκάβουν τη βαθιά τάφρο, όλες οι 

κοπέλες και οι γυναίκες έτρεξαν, για να εργαστούν κι αυτές. Παρακάλεσαν μάλιστα τους 

άντρες ν΄ αφήσουν τη φροντίδα για την τάφρο σ΄ αυτές και εκείνοι ν΄ αποσυρθούν, για να 

χουν δυνάμεις για την άλλη μέρα. Την τάφρο θα την έσκαβαν αυτές. […] 

Έτσι η Σπάρτη, με τη γενναιοψυχία των γυναικών της γλύτωσε από τον μεγάλο κίνδυνο 

[…].»  

(Δ, 200-203) 
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Η Σπάρτη εξέφραζε το πειθαρχημένο, στρατιωτικό μοντέλο που ταίριαζε και στο 

καθεστώς. Γι’ αυτό το λόγο, ήταν πολύ συχνή η αναφορά του περιοδικού της Οργάνωσης304 

στο σπαρτιατικό πρότυπο.305  

«Με μόνη πηγή πληροφόρησης τα αναγνωστικά, ο αναγνώστης θα ήταν ανίκανος να 

ξεχωρίσει τα ιστορικά από τα μυθολογικά γεγονότα. Άλλωστε, κάθε αναφορά στο μακρινό 

αυτό παρελθόν αποκαλείται «ιστορία», είτε για ιστορική μνεία πρόκειται είτε για μυθολογική. 

Εκτός από τη σύγχυση μεταξύ μυθολογικών και ιστορικών προσώπων, υπάρχει και μια 

σύγχυση στις εποχές. Από τους μυθικούς βασιλιάδες της Αθήνας στη Σπάρτη του 5ου αιώνα, κι 

από τις Μυκήνες στους Μακεδόνες, τα κείμενα εξιστορούν τη δόξα των προγόνων με τρόπο 

που είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς αν ο Αγαμέμνονας κι ο Μέγας Αλέξανδρος ανήκουν σε 

διαφορετικές εποχές, ή αν έζησαν σε διαφορετικές κοινωνίες. Είναι και οι δύο Έλληνες, και οι 

δύο βασιλιάδες, αυτό φτάνει. […]Την ελληνική αρχαιότητα χαρακτηρίζει ένας μόνο τρόπος 

διακυβέρνησης, και αυτός είναι η βασιλεία. Δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά στην αθηναϊκή 

δημοκρατία. Χρησιμοποιείται η αρχαιότητα με στόχο να εξαρθούν ορισμένες αρετές: η 

φιλοπατρία, η θυσία για την πατρίδα, ο σεβασμός στην οικογένεια και για να τονιστεί το 

δίδαγμα: οι λαοί ευτυχούν όταν τους κυβερνούν σπουδαίοι βασιλιάδες.»306  

Η παραπάνω ανάλυση της Φραγκουδάκη για την αρχαία ελληνική ιστορία μέσα από τα 

αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού σχολείου του 1954, δεν διαφέρει και πολύ από την 

ισχύουσα κατάσταση των αναγνωστικών βιβλίων που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Η 

ανάδειξη της φιλοπατρίας, του θάρρους και της θυσίας για την πατρίδα, είναι οι κύριες 

επιδιώξεις των κειμένων με θέμα τους την ελληνική αρχαιότητα και το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

αναφορά στην αθηναϊκή δημοκρατία, δείχνει τους σκοπούς του καθεστώτος και σε πολιτικό 

επίπεδο.  

                                                           
304

 Η «Νεολαία» είναι το μοναδικόν περιοδικόν, το οποίον διά της πλουσίας ύλης του, της εθνικής, ιστορικής και 
εγκυκλοπαιδικής, των ψυχαγωγούντων αλλά και ηθικοποιούντων αναγνωσμάτων του, δεν απομακρύνει τον 
αναπαυόμενον μαθητήν από του σχολικού κύκλου, αλλά τουναντίον τονώνει και τας γνώσεις και το πνεύμα του, 
ώστε ακόπως να συνεχίζη τας σπουδάς του […] Αλλά και η εργαζόμενη νεότης εις την «Νεολαίαν» ευρίσκει εκείνο 
ακριβώς, το οποίον την προάγει πνευματικών και ηθικώς και την ενισχύει εις το κύριον έργον της. Η «Νεολαία» 
είναι το περιοδικόν το οποίον συνιστά ο Αρχηγός ως τον πολύτιμον πνευματικόν σύντροφον όλων των Νέων της 
Ελλάδος. Πηγή: Η Νεολαία, τχ. 45, 19 Αυγούστου 1939, εσώφυλλο. 
305

 Β. Αγγελής, «Γιατί χαίρεται… ό.π., σ. 228. 
306

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά… ό.π., σ. 95.  

[15] 

«Πεντήκοντα δύο ημέρας επολιόρκει την απόρθητον Πόλιν ο Μωάμεθ Β΄, ο Κατακτητής, με 

διακοσίας εξήκοντα χιλιάδας στρατού και με τετρακόσια πλοία. […] Με πέντε χιλιάδας 

μαχητών ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος εφύλαττεν αγρύπνως την ιεράν κληρονομίαν των 

πατέρων του. […]  
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Μετά την αρχαία ιστορία, σειρά έχουν εκτεταμένες αναφορές στο Βυζάντιο. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη θεματική του παρόντος κεφαλαίου, επιλέχθηκαν για ανάλυση οι 

αναφορές στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης (παραθέματα 15 και 16).  

Για τη θεματική – άλωση της Πόλης – του παραπάνω αποσπάσματος, εκτενέστερη 

ανάλυση θα γίνει στο κεφάλαιο που αφορά το δεύτερο όρο του τετράπτυχου, τη θρησκεία. 

Ωστόσο, υπάρχουν και στοιχεία που βοηθούν σ’ αυτή την προσπάθεια ανάλυσης των αξιών, 

των προτύπων και της γενικότερης ιδεολογίας γύρω από την έννοια της πατρίδας μέσα από τα 

κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων. Αναλυτικότερα, βλέπουμε αυτό που κυριαρχεί στα 

περισσότερα κείμενα που έχουν πολεμικό-ιστορικό περιεχόμενο· η πατρίδα είναι αυτή που 

αμύνεται στους, κατά καιρούς, κατακτητές της. Έτσι γίνεται και στην προκειμένη περίπτωση 

(«Μωάμεθ Β΄, ο Κατακτητής»), κατά την οποία οι πανίσχυροι κατακτητές είναι αντιμέτωποι με 

τους ολιγάριθμους «μαχητές» που προσπαθούν να σώσουν την «ιεράν κληρονομίαν» του 

τόπου. Η επιλογή κειμένων που δείχνουν τους Έλληνες να είναι σε αμυντική στάση απέναντι 

στους επιτιθέμενους και κατ’ επέκταση κακούς εχθρούς, και να είναι συνήθως οι ολιγάριθμοι, 

γίνεται με σκοπό να φανεί όλο και περισσότερο η 

ανδρεία, η αγάπη για την πατρίδα και η 

αυτοθυσία. Αυτές οι πολύ βασικές αξίες που 

συντροφεύουν σχεδόν κάθε κείμενο του 

κεφαλαίου – είτε όλες μαζί είτε ξεχωριστά – 

λειτουργούν, με την εκτεταμένη αναφορά τους σε 

ιστορικά κείμενα, ως στοιχεία που υπάρχουν ίσως 

στο «αίμα» κάθε νέου Έλληνα, ο οποίος αποτελεί 

κι αυτός με τη σειρά του, αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της πατρίδας του, ως απόγονος 

και δικαιούχος της τεράστιας κληρονομιάς της. 

Επίσης, όπως μαρτυρούν και τα δύο αποσπάσματα (παραθέματα 15 και 16), αφήνεται 

να εννοηθεί πως κάποια μέρα η Κωνσταντινούπολη θα γυρίσει εκεί που ανήκει και πως αυτή 

τη μέρα την περιμένουν όλοι οι Έλληνες. Επομένως, εδώ τονίζεται η ελπίδα, η οποία είναι και 

αυτή ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του περήφανου Έλληνα που ατενίζει το μέλλον το δικό του 

και της πατρίδας του με αισιοδοξία. 

[16] 

«[…]Σώπασε, κυρά Δέσποινα και μη 

πολυδακρύζης, 

Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι 

δικά μας είναι» 

(Ε,45) 

Οι πρόμαχοι του γένους ήσαν έτοιμοι ν΄ αποθάνουν εδώ, δια την πίστιν του Χριστού και δια 

την πατρίδα, όχι δια τα πιλάφια και το μέλι του Παραδείσου. […] Αλλά το θέλημα του Θεού 

ήτο να πέση η «άπαρτη» Πόλις. […] «Σώσον, Κύριε, τον λαό σου!(χ3)» […]  

Δεν ετελείωσεν όμως η τελευταία λειτουργία. Μίαν ημέραν, την οποίαν θα δώση ο Θεός, θα 

επαναρχίση απ΄ εκεί, όπου εσταμάτησε. Και θα είναι η μεγάλη ημέρα, την οποίαν περιμένη 

το γένος των Ελλήνων.» 

(Ε, 145-150) 
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Ο βαθύς χριστιανισμός, τα πολλά θαύματα των θείων δυνάμεων που πολεμούν στο 

πλευρό των Βυζαντινών, οι πανίσχυροι και βαθιά θρησκευόμενοι αυτοκράτορές του καθώς και 

η φεουδαρχική του ιδεολογία ταιριάζουν κι εξυπηρετούν απόλυτα τις αξίες που θέλουν τα 

αναγνωστικά να μεταδώσουν. Το Βυζάντιο αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της 

«εθνικής συνέχειας» και της αιώνιας Ελλάδας.307 

 

Πολύ βασικό ρόλο παίζουν τα πεζογραφήματα που αφορούν το Σούλι. Στα 

αναγνωστικά των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού γίνεται εκτενής παρουσίαση των 

αγώνων των Σουλιωτών και των Σουλιωτισσών, με σκοπό να αναδειχθεί γι’ ακόμη μια φορά η 

ανδρεία και το πάθος των Ελλήνων. 

Στο παραπάνω απόσπασμα (παράθεμα 17) 

πρωταγωνιστεί ένα Σουλιωτόπουλο. Στόχος εδώ, 

είναι να παραδειγματιστούν τα παιδιά και κυρίως τα 

αγόρια. Το Σουλιωτόπουλο λειτουργεί ως πρότυπο 

θάρρους και πάθους για τον πόλεμο («διψάει»). Το 

ρήμα «διψάει» παραπέμπει σε βιολογική ανάγκη, 

επομένως καθορίζεται ως πολύ σημαντική ή και η 

μεγαλύτερη ανάγκη να πολεμήσει κάποιος για την 

πατρίδα του. Αξιοσημείωτα είναι τα λόγια της 

μητέρας του αγοριού, που η αγάπη της για εκείνο 

δεν μεταφράζεται ως αποτροπή του γιου της από τον 

πόλεμο, αλλά αντιθέτως, ως προτροπή. Γενικότερα, 

δεν παρουσιάζεται σε κανένα κείμενο η εικόνα της 

θλιμμένης μάνας για τον γιο της που πήγε στον πόλεμο ή πέθανε στη μάχη. Η περηφάνια 

                                                           
307

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά… ό.π., σ. 99.  

[17] 

«- Άντρα, ο γιος μας πια μεγάλωσε, τρέχει στα δεκαπέντε. Κι είν΄ απρόφταστος. Διψάει 

στον πόλεμο νάρθη. 

[…] Να το κοτρόνι. Κρύβε τα ζερβά σου! ο δεξιός αγκώνας σου μην ξεπροβάλλη! Το 

ντουφέκι έτσι δεν το κρατούν, να, έτσι! Και δεν δίνουν πρόσωπο γιομάτο στο σημάδεμα. Ο 

Αρβανίτης εκεί παραφυλάει. Και σου παίρνει και την τρίχα σου. Σκύψε ακόμα, παλαβέ! 

Αετός το μάτι σου! […] 

Όμως του κακού οι πατρικές οι συμβουλές! Παράφορο το Σουλιωτόπουλο, με το πρώτο 

κίνημά του, πριν ακόμα ρίξει την πρώτη ντουφεκιά, δείχνει το πρόσωπο άσκεπο στον 

Αρβανίτη. Και δέχεται το βόλι στο μεσόφρυδο…»  

(Ε, 46-47) 

[18] 

«[…]Μια γερόντισσα 

μαυροφορεμένη. Είχε χάσει στο 

βουλγάρικο πόλεμο το γιο της. 

Έξοχο παλικάρι. 

- Είμαι ευχαριστημένη, γιατί το 

παιδάκι μου δεν πήγε από 

αρρώστια, μου έλεγε. Σκοτώθηκε 

για την Πατρίδα κι ελευθέρωσε 

λαό. Σήμερα ήρθα στη γιορτή του 

παιδιού μου. […]» 

 (Δ, 134-137) 
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κερδίζει τη θλίψη και η πατρίδα είναι πάνω από κάθε ατομικό συναίσθημα (χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα στο παράθεμα 18, όπου η μάνα είναι ευτυχισμένη που σκοτώθηκε ο γιος 

της για την Πατρίδα και χαρακτηρίζει την κηδεία του «γιορτή»). 

Μετά τη μάνα, όμως, σειρά έχει ο πατέρας, ο οποίος, όπως παρατηρήθηκε και σε 

προηγούμενες αναλύσεις, είναι αυτός που θα συμβουλέψει το γιο του, αυτός που θα του 

μάθει τα «πολεμικά» και αυτός που θα του δείξει πώς 

να είναι και να φέρεται σαν άντρας. Όπως φαίνεται 

από τα λόγια του στο απόσπασμα (παράθεμα 17), 

αλλά και από την αρκετά παραστατική εικόνα (εικ. 5), 

ο πατέρας, αυστηρός, δίνει οδηγίες στο γιο του για το 

στήσιμο του στη μάχη, για τα ρίσκα και τον υψηλό 

κίνδυνο που βρίσκεται απέναντί του, τον εχθρό 

(«Αρβανίτης εκεί παραφυλάει»).  

Ωστόσο, το κείμενο δεν έχει αίσιο τέλος. Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες συναντούν ακόμα μια φορά 

το θάνατο μπροστά τους («δέχεται το βόλι στο μεσόφρυδο…»). Αυτή τη φορά δεν τονίζεται 

τόσο το αίσθημα της αυτοθυσίας, αλλά περισσότερο εκείνο της απειρίας. Η απειρία μπορεί να 

φέρει αντιστρόφως ανάλογα αποτελέσματα και στο κείμενο γίνεται φανερό πως δεν φτάνει 

μόνο η θέληση για τη μάχη. Η εξάσκηση και κυρίως η πειθαρχία, όπως θα σημειωθεί και 

παρακάτω, είναι αναπόσπαστα κομμάτια στη διαδικασία της ολοκλήρωσης της σωματικής 

διάπλασης και προσωπικότητας του νέου Έλληνα στρατιώτη. 

Μετά τα αγόρια, σειρά έχουν να παραδειγματιστούν τα κορίτσια. Αυτή τη φορά 

πρωταγωνίστρια είναι μια Σουλιωτοπούλα, η οποία δείχνει στις μαθήτριες την ύψιστη μορφή 

φροντίδας προς τον αδερφό της.  

[εικ. 5]

 

[19] 

«[…] Με χέρι σταθερό γιόμιζε κείνη και σημάδευε. Κι ο αδερφός της παραπέρα έτρωγε 

ήσυχος και μονάχα την πείνα του άκουγε, τη θεριεμένη, μέσα του. 

Κι ο πόλεμος βαστούσε. Κι εκεί ένα βόλι ήρθε και πέτυχε κατάστηθα την κορασιά. Κι 

αυτή έκανε καρδιά και δε μιλούσε. Το αίμα πλημμύριζε τον κόρφο της. Η Λάμπη σημάδευε 

και ντουφεκούσε.  

- Έφαγες, Νάση; 

- Κοντεύω, ακόμα λίγο, Λάμπη! 

Η κόρη ξαναρώτησε δεύτερα και τρίτα. Και τότε μ΄ ένα πήδημα, το παλικάρι βρέθηκε 

κοντά της. Άρπαξε το ντουφέκι κι ήσυχο, καθώς είχε τραβηχτή, ξανάρχισε τον πόλεμο. 

Αμίλητη η Σουλιωτοπούλα πήγε παρά πίσω κι έπεσε. Κι ο πόλεμος βαστούσε.»  

(Ε, 48-49) 
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Είχε τονιστεί και νωρίτερα, πως ο ρόλος της γυναίκας για την πατρίδα είναι 

υποστηρικτικός και κύριο μέλημά της είναι η φροντίδα του αρσενικού γένους. Στο 

συγκεκριμένο απόσπασμα η φροντίδα αυτή συναντάται στο υπέρτατο στάδιο, στο στάδιο της 

αυτοθυσίας («ένα βόλι ήρθε και πέτυχε κατάστηθα την κορασιά»). Η αυτοθυσία, εδώ, δεν έχει 

την ίδια ερμηνεία με τις προηγούμενες φορές. Θα λέγαμε πως λειτουργεί έμμεσα προς όφελος 

της πατρίδας και όχι άμεσα. Έμμεσα, διότι, είναι αυτοθυσία για τον αδερφό της, ο οποίος με 

τη σειρά του θα δώσει τη ζωή του για την πατρίδα.  

Βέβαια, δε θα μπορούσε να μη συμπεριληφθεί στα κείμενα και ο «χορός του 

Ζαλόγγου» (παράθεμα 20). Η ομαδική αυτοθυσία των Σουλιωτισσών («παρθένοι νεαραί», 

«τρυφεραί μητέρες», «γυναίκες ώριμοι», «γερόντισσαι σεβασταί») δείχνουν τον ηρωισμό της 

γυναίκας που στις ακραίες στιγμές δεν υστερεί σε τίποτα απ’ αυτόν του άντρα. Σε αντίθεση με 

το παράθεμα 19, σε αυτήν την περίπτωση η θυσία για την πατρίδα είναι άμεση, σ’ ένα κείμενο 

που αφορά καθαρά τη γυναίκα και παρά το συγκινητικό περιεχόμενό του, τονίζει τη χαρά των 

Σουλιωτισσών («αποθνήσκουν χαρούμεναι») που πεθαίνουν για χάρη ενός μεγαλύτερου 

σκοπού. 

Φτάνοντας στην Ελληνική Επανάσταση, τα κείμενα που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά 

και βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά στο αναγνωστικό βιβλίο της Στ’ τάξης Δημοτικού: 

[20] 

«[…] Έχουν ήδη σχεδιάσει το παράτολμον σχέδιόν των. Και αι εξήκοντα Σουλιώτισσαι, 

άλλαι παρθένοι νεαραί, άλλαι τρυφεραί μητέρες με τα τέκνα εις την αγκάλην, άλλαι 

γυναίκες ώριμοι και άλλαι γερόντισσαι σεβασταί, συμπλέκουν τα χείρας εις 

πρωτάκουστον ηρωικόν χορόν. Αι Σουλιώτισσαι γνωρίζουν να αποθνήσκουν χαρούμεναι 

και όχι λυπημέναι. […]»  

(Στ, 167-169) 

[21] 

«[…] – Τι στέκεσαι και βλέπεις, και δεν πας και συ να πολεμήσης, βρε Έλληνα; 

- Δεν έχω άρματα καπετάνιε! 

- Έχεις τη μαγκούρα σου, άρμα είναι κι αυτή, να! Πήγαινε να σκοτώσης κανέναν εχθρό μ’ 

αυτή, να πάρης τ’ άρματά του και ν’ αρματωθής και να φορέσης τα ρούχα του. […] 

Το βράδυ, όταν τέλειωσε η μάχη, ένοπλος κι αγνώριστος με ρούχα κάποιου Τούρκου, που 

είχε σκοτώσει, ξαναστάθηκε επιδεικτικά εμπρός στον Κολοκοτρώνη. […]»  

(Στ, 45) 
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Τα παραπάνω αποσπάσματα 

(παραθέματα 21, 22, 23, 24) παρουσιάζουν 

πολύ γνωστά πρότυπα ηρωισμού 

(Κολοκοτρώνης – παρ. 21, Καραϊσκάκης – 

παρ. 22, Κανάρης – παρ. 23, Ανδρούτσος – 

παρ. 24).  

Ο Κολοκοτρώνης παρουσιάζεται ως μια τόσο επιβλητική και αρχηγική παρουσία, που 

αποτελεί πηγή έμπνευσης και θάρρους ακόμη και σε έναν Έλληνα που δεν είναι στρατιώτης, 

να πάρει τη «μαγκούρα» του και να «σκοτώση κανέναν εχθρό» –  πράγμα και το οποίο κάνει, 

σκοτώνοντας έναν Τούρκο.  

Από την άλλη, το κείμενο με τον Καραϊσκάκη, τονίζει το συλλογικό πνεύμα που πρέπει 

να έχει ένας αρχηγός και το γεγονός ότι αυτός και οι στρατιώτες του πρέπει να λειτουργούν ως 

ομάδα και ως ένα σώμα και μια ψυχή να μοιράζονται τα εύκολα και τα δύσκολα μαζί («είναι 

τόσο μεγάλο το καράβι σας και τους παίρνει όλους εκείνους για;»).  

Στο τρίτο απόσπασμα (παράθεμα 23), ο Κανάρης αντιπροσωπεύει την τιμή των 

Ελλήνων, την εθνική αξιοπρέπεια και την αξία της δικαιοσύνης, λέγοντας πως «εμείς οι 

[22] 

«Στο 1826 ο Καραϊσκάκης με τρεις χιλιάδες 

άντρες διανυκτέρευσε στο ύπαιθρο κοντά 

στο Κερατσίνι. […]  

- Αρχηγέ, η νύχτα είναι κρύα, χιονοκαιρός 

όπως βλέπεις. Γι’ αυτό ο καπετάν Γιαννίτσης 

σε προσκαλεί να κοιμηθής στο καράβι. 

- Ε, είναι τόσο μεγάλο το καράβι σας και 

τους παίρνει όλους εκείνους για; Απάντησε 

δείχνοντας τους στρατιωτικούς του. 

- Όχι! 

- Τότε φύγε! 

Και ξανάπεσε με την κάπα του να κοιμηθή!» 

 (Στ, 53-54) 

[23] 

«[…] Ένα πρωί λοιπόν ο Μικές κι ο 

Αυστριακός πήγαν στο υπουργείο και 

ζήτησαν να ιδούν τον Κανάρη. Άμα 

μπήκαν, ο Μικές του είπε: 

- Εξοχότατε, θυμάσαι, που υπόγραψες μια 

απόδειξη για δύο χιλιάδες γρόσια σ’ ένα 

πλοίαρχο Αυστριακό κοντά στην 

Αλεξάνδρεια; 

- Α, ναι, θυμούμαι, απάντησε, αφού 

σκέφτηκε λίγο ο Κανάρης. 

- Να, λοιπόν ο πλοίαρχος, ήρθε να πάρη τα 

χρήματα. 

Ο Κανάρης ζήτησε την απόδειξη, την 

κοίταξε καλά καλά και έπειτα με εθνική 

περηφάνια λέει στον Αυστριακό: 

- Βλέπεις, πλοίαρχέ μου, πως εμείς οι 

Έλληνες ό,τι λέμε το κάνουμε! […]»                                      

(Στ, 46-49) 

[24] 

«[…] Καλύτερον θάνατον δεν ημπορεί να 

επιθυμήση Έλλην και χριστιανός. […] 

Περιμένω απάντησιν με τον κομιστήν της 

επιστολής μου. Την μπαρούτην και τα βόλια 

τα έλαβα και τα εμοίρασα.  

22 Μαρτίου 1821 

Σας χαιρετώ και σας γλυκοφιλώ. Ο αγαπητός 

σας Οδυσσεύς Ανδρούτσος.  

(Στ, 166-167) 
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Έλληνες ό,τι λέμε το κάνουμε». Ο Έλληνας ξεπληρώνει τα χρέη του και ο λόγος του έχει 

δυναμική και υπόσταση.  

Στο τελευταίο απόσπασμα, που αφορά μια επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

αναδεικνύεται γι’ ακόμη μια φορά η θυσία για την πατρίδα με νέο, πλέον, χαρακτηρισμό, ως 

τον «καλύτερον θάνατον». 

Η αγωνιστές του ’21 αποτελούν πρότυπα ηρωισμού που, παρά τη ταπεινή τους 

προέλευση, μπόρεσαν να γίνουν ηγετικές φυσιογνωμίες. Ακόμα κι οι γυναίκες επιδεικνύουν 

ανδρικό ηρωισμό, πολεμούν σαν άνδρες, πεθαίνουν σαν άνδρες και χαρακτηρίζονται από 

σπαρτιατική σκληρότητα. Η Ελληνική Επανάσταση είναι το τέλειο παράδειγμα θάρρους και 

αυτοθυσίας, με ήρωες και ηρωίδες που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως απογόνων των 

αρχαίων Ελλήνων.308 Και όπως φαίνεται, σκόπιμα το μεταξικό καθεστώς τονίζει αυτές τις αξίες 

και παραμερίζει τις σημαντικότερες αξίες της επανάστασης, όπως την ανεξαρτησία και την 

αγάπη για την ελευθερία. «Η περιφρόνηση του θανάτου αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του 

ήρωα και η έξαρση του θανάτου για την πατρίδα συμβαδίζει με τη σχετική και απολύτως 

δευτερεύουσα σημασία της ανθρώπινης ζωής».309 

 

Το ταξίδι των μαθητών και μαθητριών στην πολεμική ιστορία της Ελλάδας, τελειώνει με 

τους βαλκανικούς πολέμους. Σε αυτήν την περίοδο δίνεται η μεγαλύτερη έμφαση, καθώς 

αποτελεί τη σύγχρονη ιστορία και αφορά άμεσα τον βασιλιά Κωνσταντίνο αλλά και τον 

Μεταξά. 

                                                           
308

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά… ό.π., σσ. 102-103. 
309

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά… ό.π., σ. 103. 

[25] 

«[…] Έμπροσθεν της θύρας εκάθητο εν παιδίον, δώδεκα περίπου ετών, το οποίο με ένα 

μαχαίρι εκαθάριζε ένα κλάδον, δια να κάμη με αυτόν ράβδον. […]  

- Ημπορείς ν΄ ανεβής στην κορυφή αυτού του δέντρου; 

- Στην κορυφή αυτού του δέντρου; Εγώ; Σε μισό λεπτό είμαι επάνω! 

- Και θα μπορέσης να μου ειπής τι θα ιδής απ΄ εκεί επάνω; Αν φαίνονται προς το μέρος 

αυτό Βούλγαροι στρατιώται, σύννεφα σκόνης, άλογα ή όπλα να λαμποκοπούν στον 

ήλιο; 

- Βέβαια μπορώ! 

- Τι ζητείς γι΄ αυτή τη δουλειά; 

- Τι ζητώ! Απάντησε με γέλια το παιδί. Τίποτε. Αυτό δα έλειπε! Έπειτα προσέδεσεν: Αν 

ήταν για τους Βουλγάρους, ποτέ! Αλλά για τους δικούς μας!... Είμαι Έλληνας. […] 
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Γι’ ακόμη μια φορά, πρωταγωνιστής είναι ένα μικρό αγόρι σε ίδια ηλικία («δώδεκα 

περίπου ετών») με τα παιδιά της τάξης (Ε’ τάξη) στην οποία απευθύνεται το κείμενο. Έτσι, τα 

παιδιά – και περισσότερο τα αγόρια – να μπορούν να παραδειγματιστούν άμεσα και ίσως να 

φέρουν τον εαυτό τους στη θέση του μικρού γενναίου Μακεδόνα. Στην ουσία δεν είναι απλά 

γενναίος, αλλά είναι ένας ήρωας, ο οποίος «έδωσε την ζωήν του δια την αγαπητήν του 

Μακεδονίαν» και έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες, να είναι σε θέση να καταλάβουν πως η 

αυτοθυσία και η αγάπη για την πατρίδα έχει μείνει στο «dna» των Ελλήνων από την 

αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως οι βαλκανικοί πόλεμοι 

είναι τόσο κοντά – χρονικά – στην εποχή των μαθητών και των μαθητριών, που θα μπορούσαν 

να έχουν έρθει σε επαφή με ζωντανά παραδείγματα αλλά και αφηγήσεις παππούδων τους ή 

γιαγιάδων, αλλά ακόμη και των γονέων τους. Τέλος, η αξία της θυσίας για την πατρίδα 

αναδεικνύεται και από το γεγονός πως ακόμη και νεκρό, το αγόρι, παρουσιάζεται «σχεδόν 

γελαστόν»(!), θέλοντας, το κείμενο, με αυτήν την υπερβολή να δημιουργήσει εντονότερα 

συναισθήματα χαράς και αισιοδοξίας, παρά να μείνουν στους μαθητές αισθήματα λύπης ή 

απαισιοδοξίας λόγω της ατυχούς κατάληξης του ήρωα του κειμένου (θάνατος). 

Γενικότερα, σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στο παραπάνω παράθεμα («Άλλος 

εφίλησε το ψυχρόν μέτωπόν του. Και τα άνθη 

εξηκουλουθούν να πίπτουν εις τα γυμνά  πόδια, εις το 

αιματωμένον στήθος, εις την ξανθήν του κεφαλήν. Και 

αυτό εκοιμάτο εξηπλωμένον επάνω εις τα χόρτα, 

τυλιγμένον με την σημαίαν του και με το πρόσωπον 

ωχρόν») τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το θάνατο. 

Υπάρχουν μάλιστα, πολλές φορές, και ακραίες αναφορές (παράθεμα 26). 

 

 

 

 

 

Ένας αξιωματικός απέσπασεν από το στήθος του το παράσημον της στρατιωτικής αξίας και 

το απέθεσεν επί του παιδίου. Άλλος εφίλησε το ψυχρόν μέτωπόν του. Και τα άνθη 

εξηκουλουθούν να πίπτουν εις τα γύμνα  πόδια, εις το αιματωμένον στήθος, εις την 

ξανθήν του κεφαλήν. Και αυτό εκοιμάτο εξηπλωμένον επάνω εις τα χόρτα, τυλιγμένον με 

την σημαίαν του και με το πρόσωπον ωχρόν και σχεδόν γελαστόν, ωσάν να ησθάνετο το 

πτωχόν τους χαιρετισμούς και να έχαιρε, διότι έδωσε την ζωήν του δια την αγαπητήν του 

Μακεδονίαν.»  

(Ε, 155-161) 

 

[26] 

« […] Η μπόμπα η τούρκικη τον 

έκοψε στα δυό, μόλις άρχιζε η 

πολιορκία […]»  

(Ε, 49-51) 
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Συνεχίζοντας, στο παραπάνω παράθεμα, εκτός από τα δείγματα θάρρους του ήρωα της 

ιστορίας – του Κωνσταντίνου – που απέδρασε από τις βουλγαρικές φυλακές, και τη φανερή 

βία των Βούλγαρων προς τους Έλληνες («σφάξτε τους όλους»), γίνεται λόγος για προδοσία 

(«βουλγαρικής προδοσίας») και εκδίκησης («πληρώθηκε πολύ ακριβά»). Όσον αφορά την 

προδοσία, δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται σε κείμενα των αναγνωστικών. Αυτή τη 

φορά όμως, συνδυάζεται με την εκδίκηση, πράγμα το οποίο δείχνει ακόμα περισσότερο τις 

επιπτώσεις της προδοσίας και πώς αυτή τελικά τιμωρείται.  

 

 

[27] 

«[…] Ο Κωνσταντίνος δεν έχασε το θάρρος του. Εξακολούθησε το χάλασμα του τοίχου, 

πέταξε τρία κάγκελα και στο τελευταίο έδεσε το σκοινί. Απέξω από την πόρτα του φωνές 

βουλγάρικες ακούστηκαν: 

- Σφάξτε τους όλους!... Κλείστε τις πόρτες!... 

Ο Κωνσταντίνος ατάραχος σκάλωσε στο παράθυρο, έπιασε το σκοινί, κρεμάστηκε έξω στο 

γκρεμό και σε λίγο γερός βρέθηκε στα πόδια του κάστρου. Και σαν αετός πετώντας 

ολονυχτίς, πήγε στο βασιλιά του το μήνυμα της βουλγαρικής προδοσίας, που πληρώθηκε 

πολύ ακριβά στο γύρισμα του Αυτοκράτορα.»  

(Ε, 22-27) 

[28] 

«Μεταξύ των στρατιωτών, που επολέμησαν με τόσον ηρωισμόν δια την κατάληψιν του 

Μπιζανίου το 1913 ήτο εις μικρός 13-14 ετών, με ρούχα βοσκού, ασκεπής. Τον είχον εύρει 

κατά την νυκτερινήν  πορείαν εις τον δρόμον της Μανωλιάσας καθισμένον επάνω εις μιαν 

πέτραν. Εφαίνετο, ότι κάποιον επερίμενε. 

- Ποίον περιμένεις; Τον ηρώτησεν ο λοχαγός του 6ου λόχου του… συντάγματος πεζικού. 

- Τους Έλληνας. 

- Ημείς είμεθα. Τι θέλεις; 

- Να πολεμήσω τους Τούρκους. Είμαι Σουλιωτόπουλο. 

- Δεν έχεις οικογένειαν;  

- Όχι. Την οικογένειάν μου την εσκότωσαν οι Αρβανίτες, το σπίτι μου το έκαψαν οι 

Τούρκοι. Τα πρόβατά μου τα πήραν και τα έσφαξαν. Έφυγα κρυφά και ήλθα να 

πολεμήσω, απάντησε με απίστευτο θάρρος. […]  

Ο μικρός Σουλιώτης όχι μόνον εγνώριζε να πολεμή τους εχθρούς της πατρίδος του, αλλά 

και να προσέχη και να εργάζεται με επιμέλειαν όσον ολίγοι.»  

(Στ, 176-178) 
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Το αίσθημα της εκδίκησης όμως δεν μένει σε αρχαίους όρκους (παράθεμα 12) ή σε 

θέματα που αφορούν ένα ολόκληρο κράτος (παράθεμα 27). Αλλά επεκτείνεται (παράθεμα 28) 

και στο πρόσωπο ενός έφηβου αγοριού («μικρός 13-14 ετών»), ο οποίος θέλει να εκδικηθεί 

για όλα όσα έχασε («την οικογένειάν μου την εσκότωσαν οι Αρβανίτες, το σπίτι μου το έκαψαν 

οι Τούρκοι») και με το «απίστευτο θάρρος» του στο τέλος δικαιώθηκε γιατί εκτός από το ότι 

έγινε καλός στρατιώτης («όχι μόνον εγνώριζε να πολεμή τους εχθρούς της πατρίδος του») 

έγινε και καλός εργάτης («να εργάζεται με επιμέλειαν όσον ολίγοι»), η σημασία του οποίου 

αναλύεται εκτενέστερα στο κεφάλαιο που αφορά τον τέταρτο, κατά σειρά, όρο του 

τετράπτυχου, την εργασία. 

 

Το μεταξικό κράτος λειτουργεί ως φορέας των εθνικών πεπρωμένων και παρουσιάζεται 

σε επίπεδο προπαγάνδας ως μια μεγάλη στιγμή της εθνικής ύπαρξης. Δεν είναι λίγοι οι 

παραλληλισμοί του με άλλες στιγμές-ορόσημα της ιστορίας του έθνους, όπως η επανάσταση 

1821.310  

Το Κράτος-δύναμη είναι η έννοια κλειδί για τον Μεταξά. Η διάρκειά του είναι υπεράνω 

της βούλησης των πολιτών του και αποτελεί διαχρονική έννοια, διότι ανήκει στον παρελθόντα, 

στον παρόντα και στο μέλλοντα χρόνο. Η διάρκειά του, λοιπόν, προϋποθέτει τη δύναμή του, 

αλλά και η δύναμή του τη διάρκειά του.311 (46) 

Η ιστορία, λοιπόν, συνεχίζεται και πρέπει να εξακολουθεί να γράφεται με ένδοξο 

τρόπο. Ο Μεταξάς συγκεντρώνει τις δυνάμεις του και οργανώνει τον κυβερνητικό 

προγραμματισμό του, τοποθετώντας τη νέα γενιά στη νέα ιστορία που θέλει να δημιουργήσει 

– Γ’ Ελληνικός Πολιτισμός – και θα αποτελεί συνέχεια της ένδοξης αρχαίας και βυζαντινής 

ιστορίας. Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε διάφορες ενέργειες, πολλές από τις οποίες γίνονται 

φανερές και μέσα από πεζογραφήματα και ποιήματα των αναγνωστικών των έξι τάξεων του 

Δημοτικού σχολείου. 

                                                           
310

 Β. Αγγελής, «Γιατί χαίρεται… ό.π., σ. 181. 
311

 Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία… ό.π., σ. 46. 

[29] 

[…] - Θέλετε να σας πω για κείνον το Μάγο, που έκανε πράγματα και θάματα;  

- Μάλιστα, μάλιστα! Φώναξαν και στρογγυλοκάθισαν γύρω στον παππού όλα τα εγγόνια 

του: ο Κωστάκης, ο Λέαντρος, η Μαίρη και η Κική. […] 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια ξακουσμένη χώρα. Δεν ήταν πολύ μεγάλη, μα ήταν από 

τις ομορφότερες χώρες του κόσμου. Αυτή η χώρα είχε μια παλιά ιστορία πολύ ένδοξη. […] 

Επειδή ήταν όμορφη χώρα κάθε τόσο οι εχτροί της έκαναν πολέμους να την πάρουν. [...] 

Ήρθε όμως μια δύσκολη εποχή, που η χώρα αυτή κινδύνεψε να χαθή. 
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 Αρχηγός του νέου κράτους, που θα γράψει νέες ένδοξες σελίδες στην ιστορία της 

πατρίδας, ήταν ένας μάγος. Ή τουλάχιστον ως τέτοιος παρουσιάζεται ο Μεταξάς στους 

μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες. Η ιστορία που αφηγείται ο παππούς στα εγγόνια 

του μοιάζει με παραμύθι όμως, όπως καταλαβαίνουν από μόνα τους τα παιδιά, δεν είναι. Ο 

Μεταξάς έκανε «πράγματα και θάματα» και πήρε την πατρίδα και την έκανε «την πιο 

ευτυχισμένη χώρα».  

  

 

- Από τους εχτρούς πάλι; 

- Μα αυτό είναι το περίεργο. Όχι από τους εχτρούς, εξακολούθησε ο παππούς, μα από 

τους ίδιους τους κατοίκους της. Και για να πούμε την αλήθεια, όχι από το λαό της, που 

ήταν πάντα καλός, αλλά από εκείνους, που ήθελαν να διευθύνουν το λαό. Μια 

καταραμένη διχόνοια φύτρωσε αναμεταξύ τους και αδιάκοπα μάλωναν για την 

εξουσία. Κάθε τρεις και λίγο άλλαζε η Κυβέρνηση κι η χώρα βρισκόταν πάντα σε μια 

αναρχία. Κάθε μέρα γινόταν απεργίες, οι δουλειές λιγόστεψαν και χιλιάδες εργάτες 

δεν είχαν δουλειά. Φόρους άλλοι πλήρωναν κι άλλοι δεν πλήρωναν. Πειθαρχία δεν 

υπήρχε πουθενά. Στρατός και στόλος ήταν παραμελημένοι και κινδύνευε η χώρα να 

σκλαβωθή από άλλους δυνατώτερους λαούς. […] 

Ο Βασιλιάς τότε έλαβε μια γενναία απόφαση. Πρέπει να σώσω τη χώρα μου, σκέφτηκε, 

πριν καταστραφή ολωσδιόλου. Πρέπει να βρω έναν ικανό Κυβερνήτη. 

Τότε παρουσιάστηκε στο Βασιλιά ένας Μάγος, όπως σας είπα, και του λέει: 

- Μεγαλειότατε, δώσε μου εμένα την εξουσία και εγώ θα κάμω τη χώρα μας την πιο 

ευτυχισμένη χώρα. […] 

Και για τα παιδιά δεν έκαμε τίποτε ο Μάγος; 

- Μα εκείνα αγάπησε περισσότερο. Τα ένωσε όλα σε ένα σώμα και φρόντισε να γίνουν 

οι καλύτεροι πολίτες κι οι καλύτεροι στρατιώτες της Πατρίδας. Και όλα τα παιδιά της 

νέας χώρας απ΄ άκρη σ΄ άκρη ενώθηκαν για την Πατρίδα. Λάτρεψαν το Μάγο και τον 

έλεγαν πατέρα τους… 

- Μα αυτό δεν είναι παραμύθι, λέει ο Κωστάκης. Καταλάβαμε ποιος είναι ο μάγος. Και 

η Μαίρη άρχισε να τραγουδή:  

¨Την ολόθερμη ψυχή της 

εθνική φωτίζει αυγή 

κι ο μεγάλος Κυβερνήτης 

πάντα εμπρός την οδηγεί” […]»  

(Δ, 205-210) 
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 Χαρακτηριστικό παράδειγμα προς σύγκριση είναι οι φιγούρες των Χίτλερ και 

Μουσολίνι. Βασικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας τους ήταν ότι είχαν σχεδόν υπεράνθρωπες 

ιδιότητες. Και στις δύο περιπτώσεις προβαλλόταν η εξωπραγματική εργατικότητά τους που 

συνδυαζόταν με το «μύθο» περί ελάχιστων ωρών ύπνου (για τον Μουσολίνι λεγόταν πως δεν 

κοιμάται πάνω από 4 ώρες ημερησίως, ενώ ο Χίτλερ έλεγε «δεν κοιμάμαι ποτέ») και ότι ήταν 

λιτοδίαιτοι και χορτοφάγοι, παντογνώστες και σοφοί, ανιδιοτελείς, εργατικοί, καλοί 

στρατιώτες και αγρότες κλπ.312 Ο μύθος του Μεταξά ακολουθούσε τον ίδιο δρόμο: «Ο Ιωάννης 

Μεταξάς εργάζεται 18 και 20 ώρες το εικοσιτετράωρο, δια να ανοίξη νέους δρόμους στην 

ιστορία του Έθνους».313 «Εθεωρείτο στρατιώτης, άνδρας, λιτοδίαιτος, ιδανικός Έλληνας, 

τέλειος πολιτικός, καλός οικογενειάρχης, σοφός άνθρωπος, έξοχος δάσκαλος αλλά και καλός 

μαθητής […]».314  

 Όπως αναφέρει ο Λιναρδάτος,315 ο Μεταξάς είχε πολλούς ρόλους: ήταν ο 

πρωθυπουργός, ο Αρχηγός, ο Μεγάλος Κυβερνήτης, ο Εθνικός Κυβερνήτης, ο εκλεκτός, ο 

σταλμένος από το Θεό και από τη Μοίρα της Ελλάδας να σώσει το Έθνος κ.ά. Είχε ανακηρυχτεί 

«Πρώτος Εργάτης», «Πρώτος Αγρότης» κλπ., ενώ ο αρχιραββίνος της Θεσσαλονίκης του έδωσε 

δίπλωμα εγγραφής του στη Χρυσή Βίβλο του ιουδαϊσμού. Γενικότερα, παρουσιαζόταν να  έχει 

υπερφυσικές ιδιότητες («Μάγος»): «Το θαύμα αυτό της αναγεννήσεως ενός ολοκλήρου 

Έθνους – το «θαύμα Μεταξά» - επετελέσθη χάρις εις την στιβαράν θέλησιν, την βαθύτατην 

πατριωτικήν πνοήν και την ακατάβλητον ενεργητικότητα του Ιωάννου Μεταξά. Βοηθούς και 

συνεπικούρους του εις το μέγα αυτό έργον, που έθεσε τας βάσεις του Γ’ Ελληνικού Πολιτισμού, 

είχεν όχι μόνον τους υπουργούς του, αλλά και ολόκληρον τον Ελληνικόν Λαόν, ο οποίος 

διαισθανθείς τον υψηλό προορισμόν του αρχηγού ανέθεσε με απόλυτον εμπιστοσύνην εις τας 

στιβαράς του χείρας τα τύχας της χώρας.»316 

 Η χώρα ήταν σε διχασμό («διχόνοια») και γι’ αυτό υπαίτιοι ήταν οι πολιτικοί της. Τα 

πολιτικά συστήματα του παρελθόντος ευθύνονταν για το βαθύ πολιτικό σχίσμα που είχε 

δημιουργηθεί στο εκλογικό σώμα της Ελλάδας, αλλά και για το πολιτικό χάος που επικρατούσε 

στη χώρα. Η γενικότερη τάση της εποχής για προσωπολατρία αποτέλεσε τη βάση του 

προπαγανδιστικού μηχανισμού του καθεστώτος, το οποίο προέβαλε τον Μεταξά ως «Σωτήρα 

του Έθνους» και «Εγγυητή της Εθνικής Ενότητας», πράγμα το οποίο ήταν και ένα από τα καίρια 

συστατικά στοιχεία της μεταξικής ιδεολογίας.317 

 Για πρώτη φορά οι μαθητές και οι μαθήτριες ακούν για «εσωτερικό εχθρό». Στην 

ουσία, εχθρός της πατρίδας υπήρξε το ίδιο το πολίτευμά της. Όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούμενα κεφάλαια, ο Μεταξάς δεν ήταν οπαδός της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και 

                                                           
312

 Β. Αγγελής, «Γιατί χαίρεται… ό.π., σσ. 195-196. 
313

 Δ. Καλλονάς, Ιωάννης Μεταξάς: μαθητής, στρατιώτης, πολιτικός, αγωνιστής, κυβερνήτης, Αθήνα 1938, σ. 8. 
314

 Δ. Καλλονάς, Ιωάννης Μεταξάς… ό.π., σσ. 198-200. 
315

 Σ. Λιναρδάτος, 4
η
 Αυγούστου, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1988, σσ. 103-104. 

316
 «Τέσσερα χρόνια διακυβερνήσεως Ι. Μεταξά», τόμος Α’. Πρόλογος, σ. 7. 

317
 Μ. Πετράκη, Ο Μύθος του Μεταξά: Δικτατορία και Προπαγάνδα στην Ελλάδα, Ωκεανίδα, Αθήνα 2006, σ. 62. 
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όντας πλέον δικτάτορας φροντίζει να περάσει αυτή την ιδεολογία και στους μαθητές και τις 

μαθήτριες μέσα από κείμενα των αναγνωστικών.  

 Πολλά ήταν τα δημοσιεύματα κατά του κοινοβουλευτισμού σε εκδόσεις της 4ης 

Αυγούστου, καθώς και σε εκδόσεις της ΕΟΝ, ώστε να τονιστεί ακόμα περισσότερο η 

σπουδαιότητα του θέματος. Στόχος των δημοσιευμάτων αυτών ήταν να πείσουν το λαό ότι «ο 

κοινοβουλευτισμός και υπό την αρχαίαν και υπό την σύγχρονον μορφήν του εχρεωκόπησεν. 

Ελάχισται – μία και μόνη, ίσως εξαίρεσις του κανόνος αναγνωρίζεται. Ευτυχώς η Ελλάς 

εγκαίρως μετάβαλε δρόμον. Είχε την τύχην να εύρη τον κατάλληλον άνθρωπον εις την 

κρίσιμον ώραν. Και κυβερνάται σήμερον από τον Ιωάννην Μεταξάν, τον πιστεύοντα εις το 

Έθνος, εις εαυτόν, εις το ολοκληρωτικόν κράτος».318  

 Στο παράθεμα 29 είναι ολοφάνεροι οι υπαινιγμοί προς τους πολιτικούς και 

γενικότερα τις κυβερνήσεις των χρόνων που προηγήθηκαν αλλά και προς τον κομμουνισμό 

(«απεργίες»). Στην κακή πολιτική κατάσταση και στην «αναρχία» που επικρατούσε, 

βασικότατο ρόλο έπαιξε ο βασιλιάς που για να «σώσει τη χώρα από την καταστροφή» έδωσε 

την εξουσία σε έναν «ικανό Κυβερνήτη», τον Μεταξά. Αυτή παρουσιάζεται και ως η 

σπουδαιότερη κίνησή του. Χαρακτηριστικό είναι ένα φυλλάδιο με τίτλο «Ο Βασιλεύς». Σε 

αυτό, η έκταση των λεγομένων για τον Μεταξά είναι σχεδόν ισόποση και, σε περιπτώσεις, 

μεγαλύτερη με την αντίστοιχη που αφορά τον βασιλιά. Ο βασιλιάς είναι το σύμβολο του 

έθνους, όμως ο Μεταξάς ενσαρκώνει την εθνική δύναμη. Στο μόνο απόσπασμα που 

αναφέρεται ο «σημερινός μας βασιλιάς» σημειώνεται πως το πραγματικό του επίτευγμα ήταν 

ότι «διέκρινε τον σωτήρα, διέγνωσε τον ατσαλένιο γίγαντα […] και εμπιστεύτηκε […] τη 

σωτηρία και την αναγέννησί της στα χέρια του! Στα χέρια εκείνα τα στιβαρά».319  

Επίσης, ο Μεταξάς υπήρξε, σε αντιστοιχία της 

μητέρας-πατρίδας (παράθεμα 30), ο πατέρας των 

Ελληνόπουλων. Έδωσε μεγάλη έμφαση στη νέα γενιά 

Ελλήνων και πάνω σε εκείνη ήθελε να στηρίξει τις 

βάσεις της νέας Ελλάδας (παράθεμα 31), την οποία θα «φέρουν εις μεγαλύτερα ύψη».  

  

                                                           
318

 Θ. Νικολούδης, «Ένα κήρυγμα πίστεως», Το Νέον Κράτος, τχ. 4, Δεκέμβριος 1937, σ. 310. 
319

 Β. Αγγελής, «Γιατί χαίρεται… ό.π., σ. 192. 

[30] 

«[…] Πολλές φορές είχα ακούσει 

από το δάσκαλό μου να μιλή για 

μια καλή και στοργική μητέρα, 

που λέγεται πατρίδα· και ότι η 

πατρίδα αυτή φροντίζει για όλους 

μας, όπως η μητέρα φροντίζει για 

τα παιδιά της.[…]» 

(Ε, 52-57) 

[31] 

«Εμείς θα περάσωμε. Τα παιδιά μας είναι εκείνα, 

που θα έλθουν κατόπιν και πρέπει εκείνα να μας 

υπερβούν. Εκείνα πρέπει να φέρουν τον τόπον 

μας εις μεγαλύτερα ύψη»  

(Μεταξάς, Στ, 264) 
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 Η προβολή της πατρικής φιγούρας συνιστούσε πολύ σημαντικό στοιχείο για την 

εικόνα της χαρισματικής ηγεσίας. Τα μέλη της ΕΟΝ αναφέρονταν στον Μεταξά ως τον 

«πατέρα» τους, και η εικόνα που κυριαρχεί στο φωτογραφικό υλικό είναι αυτή του δικτάτορα 

ως ενός γλυκύτατου, αλλά και ενίοτε αυστηρού, σεβάσμιου πατέρα (εικόνες 6 και 7).320 

Παρακάτω παρατίθενται τραγούδια της νεολαίας σε αυτό το κλίμα: 

 

 

«Είμαστε όλο περηφάνεια 

και στη νέα μας την ψυχή 

του Αρχηγού μας και Πατέρα 

ένα πρόσταγμα αντηχεί. 

 

Σαν Σκαπάνισσες γενναίες 

που τραβάμε πάντα εμπρός 

μ’ ένα στόμα τραγουδάμε 

ζήτω, ζήτω ο Αρχηγός.»321  

 

 

«..Πανάγαθε μια μέρα ζηλευτή 

στη δοξασμένη μας Ελλάδα 

Πατέρα έστειλες κι οδηγητή, 

με την δική σου την λαμπάδα…» 

(Η προσευχή της φαλαγγίτισσας)322  

 

«Κι ήρθες Συ! Μυρισμένος αγέρας 

 και φωτίστηκε πάλι ο ουρανός. 

Ήρθες Συ Αρχηγός και Πατέρας  

της Αλήθειας πνοή σα Θεός. 

Πατέρα, ΠΑΤΕΡΑ Μας χάραξες νέα Ζωή 

κι’ όπως Συ μια Νεολαία σαν όνειρο είχε δει.»323  

  

 

  

                                                           
320

 Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία… ό.π., σσ. 189-190. 
321

 Στο: Μ. Πετράκη, Ο Μύθος… ό.π., σ. 94. 
322

 Τραγούδια της Νεολαίας, εκδ. ΕΟΝ, 1940.  
323

 Ύμνος αφιερωμένος στον Μεταξά. Αυτό το τραγούδι, όπως και τη μεγάλη συλλογή ποιημάτων και ύμνων που 
βρίσκονται στην προσωπική βιβλιοθήκη του Μεταξά στην Μπενάκειο Βιβλιοθήκη, έγραψαν για τον Αρχηγό και 
την Οργάνωση άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. 

[εικ. 7]

 

[εικ. 6]
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 Ακόμα και σημειώσεις του στο ημερολόγιό του που είναι γραμμένες σε πατρικό τόνο, 

αποκαλύπτουν πως θεωρούσε τους νέους και τους φτωχούς ως τα αγαπημένα του παιδιά. 

«Όποιοι και αν ήταν οι λόγοι πίσω από αυτή την πατρική συμπεριφορά, οι πολυάριθμες 

καταχωρίσεις στον ημερολόγιό του και οι αναφορές σε πολλές ομιλίες του υπαινίσσονται πως 

η πατερναλιστική συμπεριφορά προς τον λαό, και ιδιαίτερα προς τους λιγότερο 

προνομιούχους και προς τα παιδιά, χαρακτήριζε το μεταξικό καθεστώς».324 Η σύνδεσή του με 

το πατρικό πρότυπο ενίσχυε την ταύτισή του με την εξουσία, η οποία στα μάτια των παιδιών 

εκφράζεται κατεξοχήν από τον πατέρα. Ο ρόλος, λοιπόν, αυτός κάλυπτε σε μεγάλο βαθμό τις 

«προπαγανδιστικές ανάγκες» του καθεστώτος.325 

 «[…]Ο πατέρας μου στενοχωρημένος μου είπε να μπω στην ΕΟΝ αλλά να αποφύγω 

να πάρω οποιοδήποτε αξίωμα. Αυτό δεν ήταν δύσκολο γιατί άλλες συμμαθήτριές μου πιο 

ανυποψίαστες από μένα πήραν βαθμούς και φόρεσαν γαλόνια. Σε λίγο ήταν έτοιμο και το 

τραγούδι: «Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει πατέρα…». Έτσι μάθαμε ότι όλοι, μικροί, 

μεγάλοι, ακόμα και οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, είχαμε ένα «στοργικό πατέρα» τον Ι. 

Μεταξά[…]».326 

Έτσι λοιπόν, η ημέρα, από την οποία σταμάτησε η «αναρχία» και «έγινε το μεγάλο 

θαύμα», όταν έφυγαν όλοι εκείνοι που «δεν ξέρουν τι θα ειπή να κάμουν καλό στην Πατρίδα 

τους», γιορτάζεται ως μια εθνική επέτειος σαν αυτή της 25ης Μαρτίου. Η 4η Αυγούστου του 

1936, παρουσιάζεται ως μια τόσο σπουδαία μέρα και παρομοιάζεται έμμεσα με την 

απελευθέρωση του 1821. Αυτή τη φορά, όμως, ως απελευθέρωση από την Κοινοβουλευτική 

Δημοκρατία και τους εκπροσώπους της, που μόνο κακό έκαναν στην πατρίδα. Το 1936 

θεωρείται η επανάληψη του αγώνα του 1821 και κάθε νικητήριου αγώνα εδώ και χιλιάδες 

χρόνια, καθώς η ιδεολογία του μεταξικού καθεστώτος εικάζει ότι υπερασπίζεται την 

                                                           
324

 Μ. Πετράκη, Ο Μύθος… ό.π., σσ. 95-96. 
325

 Β. Αγγελής, «Γιατί χαίρεται… ό.π., σ. 198. 
326

 Στο: Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία… ό.π., σ. 111. 

[32] 

«[…]Σαν αύριο, λέγει ο Κωστάκης, δηλ. στις 4 Αυγούστου 1936, έγινε ένα μεγάλο θαύμα. 

Ήρθε ένας Αρχηγός, ο Μεταξάς και είπε: Έξω όλοι εκείνοι, που δεν ξέρουν τι θα ειπή να 

κάμουν καλό στην Πατρίδα τους! Τώρα θα κυβερνήσω εγώ και θα βάλω κάθε πράμα στη 

θέση του. Μαζί με το Βασιλιά μας θα κάμω την Ελλάδα μεγάλη. Θα κάμω τα παιδιά της 

πραγματικά Ελληνόπουλα.[…] Εσείς μάλιστα τα παιδιά πρέπει να γιορτάζετε με μεγαλύτερη 

χαρά, γιατί ο Αρχηγός μας εσάς αγαπάει περισσότερο και θέλει να γίνετε, όταν 

μεγαλώσετε, πραγματικοί Έλληνες σαν τους προγόνους μας, για να δοξάσετε την Πατρίδα 

μας.»                                                                                                                                      (Γ, 171-172) 
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περιφρούρηση των ίδιων αξιών. Ως άξιοι συνεχιστές των ηρωικών προγόνων και της ένδοξης 

ελληνικής ιστορίας παρουσιάζονται ο βασιλιάς και ο Μεταξάς.327 

 Ο «Αρχηγός» της πατρίδας, δηλαδή αυτός που θα ηγηθεί της προσπάθειας 

αναγέννησης της ένδοξης ιστορίας της και θα αποτελεί «πατέρας» όλων των Ελληνόπουλων 

και με την αληθινή αγάπη του θα τους δείξει το σωστό δρόμο προς όλα τα ιδανικά, εκείνα που 

θα τους κάνουν «πραγματικούς Έλληνες σαν τους προγόνους τους», δεν είναι άλλος από τον 

Μεταξά.  

Κι ως είθισται, η εθνική εορτή328 είναι συνακόλουθη με την παρέλαση. Η σημασία που 

έχει δοθεί στην παρέλαση μέσα απ’ τα αναγνωστικά έχει γίνει ήδη φανερή σε προηγούμενες 

αναλύσεις του κεφαλαίου και η 4η Αυγούστου δεν μπορούσε να λείπει απ’ τον κανόνα. Εκτός 

των όσων έχουν ειπωθεί ήδη, η παρέλαση της 4ης 

Αυγούστου συνδέεται έντονα με το αίσθημα της 

πειθαρχίας, της υπερηφάνειας, αλλά και της 

«ευγνωμοσύνης» στον Μεταξά.  

 Όπως φαίνεται και απ’ την εικόνα (εικ. 8), η 

επέτειος αυτή, ήταν γιορτή όλης της οικογένειας που 

ανέμιζε την τεράστια ελληνική σημαία, δείχνοντας έτσι 

την υπερηφάνεια και την ευγνωμοσύνη στον «Αρχηγό» 

για τη «νέα Ελλάδα…». 

                                                           
327

 Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία… ό.π., σσ. 132-133. 
328

 Στον εορτασμό της 4
ης

 Αυγούστου, τελούνται τα «Ελευσίνια», οι παρελάσεις του «σίτου», της «ελαίας» και του 
«καπνού», με συνοδεία τον «Ύμνο της Εργασίας» που δοξάζει το πνεύμα της δουλειάς και «σμίγει τις χώρες, τις 
καρδιές και τους ανθρώπους». Η γιορτή της ΕΟΝ εξελίσσεται με ανάπτυξη διαφόρων σχηματισμών με πυρσούς 
μες στη νύχτα, οι οποίοι «χαράσσουν» παραστάσεις και γράμματα: ένα στέμμα, ένα «Ι» και ένα «Μ» και δίπλα 
ένα «4» και ένα «Α», τα αρχικά του ονόματος του Αρχηγού και η «μεγάλη» ημερομηνία και παραδίπλα ο διπλούς 
πέλεκυς. Πηγή: Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία… ό.π., σ. 142.  

[33] 

«[…] Την παραμονή της 4ης Αυγούστου η συγκίνηση του Κώστα και τον συναγωνιστών του 

ήταν μεγάλη. Το απόγευμα θα γινόταν η παρέλαση. Όλες εκείνες οι χιλιάδες των 

Ελληνόπουλων θα περνούσαν μπροστά στον Αρχηγό, για να του δείξουν την ευγνωμοσύνη 

τους για ό,τι έκανε γι΄ αυτά! Κι αλήθεια δεν ήτανε λίγα…. […] 

 Όλα αυτά τα παιδιά ο Κώστας τα θεωρούσε αδέρφια του. Ναι, αυτό ήταν! Τ΄ αδέρφωνε ο 

ίδιος ενθουσιασμός, η ίδια Μητέρα, ο ίδιος σκοπός για μια Ελλάδα νέα… […]»  

(Στ, 88-90) 

[εικ. 8]
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Κι όπως παρατίθεται ο εθνικός 

ύμνος στα περισσότερα αναγνωστικά 

βιβλία, έτσι, δεν θα μπορούσε να λείπει 

και ο ύμνος της 4ης Αυγούστου (παράθεμα 

34).  

 «Γιατί χαίρεται ο κόσμος και 

χαμογελάει πατέρα;».  

 Ο πατέρας, ο οποίος έχει τεράστιο 

ρόλο ως συμβουλευτικό πρότυπο και 

αυθεντία για το παιδί του, είναι αυτός που 

θα μας δώσει την απάντηση, με ένα λόγο 

γεμάτο χαρά, ευτυχία, φως, τραγούδι, 

ελπίδα, θάρρος, δόξα και δύναμη.  Όλα 

αυτά παρουσιάζονται ως τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που έφερε στο 

προσκήνιο και πάλι το καθεστώς της 4ης 

Αυγούστου.   

 Σε πολλά από τα κείμενα 

προβάλλεται η αξία της φύσης της 

πατρίδας (βλ. παράθεμα 35) κι αυτό το 

στοιχείο υπάρχει και στον ύμνο της 4ης 

Αυγούστου, ο οποίος προσφέρει εικόνες 

ζωής, άνθισης, ήλιου, γαλάζιου ουρανού, 

που παραπέμπει και στο χρώμα της 

σημαίας. Τόσο σημαντικά είναι η φύση και 

το κλίμα της πατρίδας, που «χρωματίζουν» 

[34] 

«- Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει 

πατέρα; 

Γιατί λάμπει ο ήλιος έτσι, γιατί φέγγει έτσι η 

μέρα; 

- Γιατί σαν κι αυτή, παιδί μου, την ημέρα τη 

χρυσή 

που τη χαίρεσαι και συ, 

στέρεψε το μαύρο δάκρυ, κλείσανε πολλές 

πληγές, 

αψηλώσανε τα στάχυα 

κι ένα γύρο όλα τα βράχια 

εγινήκαν ανθοβούνια και χρυσοπηγές. 

 

Μιαν ημέρα σαν και τούτη, την ολόφωτη κι 

ωραία, 

ξεδιπλώθηκε και πάλι η γαλάζια μας σημαία, 

πούχει τ’ ουρανού το χρώμα 

και σκεπάζει τ’ άγιο χώμα 

που ελεύθερος πατάς. 

Κι έτσι με χαρά κι ελπίδα 

για μια ένδοξη πατρίδα 

η Σημαία κυματίζει μ’ ένα «ταν ή επί τας!» 

 

Μια ημέρα σαν και τούτη, που χτυπάνε οι 

καμπάνες, 

που την τραγουδούν οι νέες και δοξολογούν 

οι μάνες, 

έγινε σαν πρώτα πάλι 

η πατρίδα μας μεγάλη, 

δοξασμένη κι ισχυρή· 

κι έτσι σαν την αντικρίζης 

έτσι πάλι τη γνωρίζεις, 

τη γνωρίζεις «απ’ την κόψη 

του σπαθιού την τρομερή.» 

(Ε, 60-61) 

 

[35] 

«[…] Στη μακρινή πατρίδα μου έχει 

ευωδιά και χάρη 

το ταπεινότερο δεντρί, το πιο φτωχό 

χορτάρι· 

στους κλώνους της αμυγδαλιάς σμίγουν 

ανθοί και χιόνια 

και φέρνουνε την άνοιξη γοργά τα 

χελιδόνια. […]»  

(Στ, 198) 
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σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητά της και την καθορίζουν ως 

ξεχωριστή σε όλη την υφήλιο.  

 Επίσης, οι σπαρτιατικές αναφορές («ταν ή επί τας») 

και η παραπομπή σε στίχο του εθνικού ύμνου (απ’ την κόψη 

του σπαθιού την τρομερή»), εκτός από το ότι δίνουν πολεμική 

υπόσταση στον ύμνο, αναδεικνύουν και τη δυναμική του, 

τονίζοντας  αισθήματα θάρρους, δύναμης και μεγαλοπρέπειας 

της ένδοξης πατρίδας («η πατρίδα μας μεγάλη, δοξασμένη κι 

ισχυρή»). 

 Όμως, για να γίνει η πατρίδα μεγάλη, σύμφωνα με τον Μεταξά (παράθεμα 36), 

απαραίτητος είναι ένας κυβερνήτης-οδηγός, ο όποιος θα ενώσει το λαό και θα δημιουργήσει 

ένα «Έθνος» ενιαίο και αδιαίρετο. Εδώ λοιπόν, παρατηρείται ότι πρωταρχικός στόχος είναι να 

είναι οι Έλληνες «αλληλέγγυοι» και αγαπημένοι μεταξύ τους. Μόνο όταν εκπληρωθεί αυτός ο 

στόχος θα μπορέσει να έρθει η πραγματική ανάπτυξη και πρόοδος στη χώρα, αλλά και η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξωτερικών κινδύνων. Επομένως, ο Μεταξάς στηρίζει την 

εσωτερική και εξωτερική πολιτική του πάνω απ’ όλα, στους ίδιους τους Έλληνες και τις 

Ελληνίδες, που θα αποτελούν όλοι μαζί ένα σώμα και μια ψυχή, επιδίωξη η οποία έχει γίνει 

φανερή και σε προηγούμενα αποσπάσματα. 

[εικ. 9]

 

[36] 

«Θέλομε την Ελλάδα να την κυβερνά μια καρδιά, που μονάχα γι’ αυτήν να κτυπά. Γιατί 

μονάχα έτσι, μόνον όταν είμαστε ένας λαός ενιαίος και αδιαίρετος, όταν όλα τα άτομα, 

που αποτελούν αυτό το λαό είναι αλληλέγγυα μεταξύ τους, όταν ο καθένας αισθάνεται και 

πιστεύη, ότι η δυστυχία του άλλου είναι και δυστυχία ιδική του, τότε αποτελούμε 

πραγματικά ένα Έθνος, που θα μπορέση όχι μόνον ν΄ αναπτύξη την εσωτερική του ζωή σε 

πολιτισμό και σε ακμή και σε πρόοδο, αλλά θα μπορέση ν΄ αντιμετωπίση οποιανδήποτε 

πίεση….»  

(Μεταξάς, Στ, 78) 

[37] 

«Ο Μίμης έμαθε γράμματα. Για πρώτη φορά έβαλε την υπογραφή του σ’ ένα φύλλο χαρτί.  

Υπόγραψε την αίτηση για να γραφτή στη Νεολαία. Ο Μίμης θα γίνη σκαπανέας! 

Η στολή του είναι έτοιμη. Την έραψε η μητέρα του. Μα ο Μίμης ξέρει καλά, πως για να γίνη 

καλός σκαπανέας, δε φτάνει μόνο η καλή στολή. Δε φτάνει να βαδίζη περήφανα με τ’ άλλα 

παιδιά. Ξέρει, πως ο σκαπανέας, και όταν ακόμη δε φορή στολή, είναι ένας μικρός Έλληνας 

στρατιώτης. Και όπως όλοι οι στρατιώτες, πρέπει να είναι πάντα δυνατός, χαρούμενος και 

γενναίος. Ζήτω η Νεολαία!» 

 (Α, 156-157) 
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 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. παράθεμα 31), τα 

παιδιά είναι η ελπίδα του τόπου και η βάση για τη νέα Ελλάδα 

και πάνω σ’ αυτά στήριξε, ο Μεταξάς, το σχέδιό του για τη 

δημιουργία μια ενωμένης και ένδοξης πατρίδας. Για το σκοπό 

αυτό δημιούργησε την ΕΟΝ, με την οποία οι μαθητές και οι 

μαθήτριες έρχονται σε επαφή από την πρώτη κιόλας τάξη 

(παράθεμα 37).  

 Ήδη, από το αναγνωστικό βιβλίο της Α’ τάξης 

Δημοτικού γίνονται φανερές οι προθέσεις του νέου 

καθεστώτος, να δημιουργήσει «μικρούς Έλληνες στρατιώτες». 

Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός του Μεταξά, που ενισχύεται, 

κυρίως, μέσα από την ιστορική αναδρομή και την επισήμανση 

ιστορικών γεγονότων που βοηθούν με τη σειρά τους στην 

εκπλήρωση αυτού του σκοπού καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας φοίτησης.  

 Ένα μικρό αγόρι, ο Μίμης, υπογράφει για πρώτη φορά στη ζωή του και η υπογραφή 

του αφορά την αίτηση εγγραφής του στη Νεολαία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να 

παραδειγματιστούν με το μικρό αγόρι, το οποίο χαίρεται και βαδίζει περήφανα με τη στολή 

του φαλαγγίτη που του έραψε η μητέρα του. Καλούνται δηλαδή να γίνουν και εκείνοι μικροί 

Έλληνες στρατιώτες και έτσι θα μπορέσουν να αποκτήσουν δύναμη, ευτυχία και θάρρος.  

 Η ορκωμοσία των 500 πρώτων φαλαγγιτών της Αθήνας έγινε στις 31/12/1937. Αυτό 

σημαίνει ότι άργησε παραπάνω από ένα χρόνο από την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση της 

Οργάνωσης. Η ελάχιστη, αυτή, ανταπόκριση οδήγησε τον Μεταξά σε κινήσεις για τη 

μαζικοποίηση της ΕΟΝ. Η εγγραφή είχε γίνει ουσιαστικά υποχρεωτική,329 διότι οι καθηγητές 

έβαζαν στους μαθητές και τις μαθήτριες από μια αίτηση «εθελοντικής» εγγραφής, στις θέσεις 

τους στα θρανία και στην ουσία τους/τις πίεζαν να υπογράψουν τις αιτήσεις.330 

 Στο Γυμνάσιο, 20 απουσίες από τις συγκεντρώσεις της ΕΟΝ σήμαιναν για το μαθητή 

αποβολή από το σχολείο. Επίσης, ο Μεταξάς, ως μέσο εκβιασμού προς τους νέους και τις νέες, 

είχε δώσει εντολή στους υπουργούς του να προσλαμβάνουν μέλη της ΕΟΝ ακόμα και ως 

ημερομίσθιους υπαλλήλους. Χαρακτηριστική είναι η υπ’ αριθ. 36 εγκύκλιος που έστειλε ο 

δικτάτορας τον Οκτώβριο του 1939 προς τους υπουργούς, υφυπουργούς και γενικούς 

διοικητές:331 

                                                           
329

 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις 30 Μαρτίου 1940, η ΕΟΝ είχε 1.030.314 φαλαγγίτες και σκαπανείς. 
Φυσικά ο μεγαλύτερος αριθμός ήταν τυπικά μόνο γραμμένοι και έπαιρναν μέρος μόνο σε όσες εκδηλώσεις δεν 
μπορούσαν να αποφύγουν χωρίς συνέπειες. Απ’ αυτούς 600.000 περίπου ήταν οι μαθητές της δημοτικής και της 
μέσης παιδείας που είχαν γραφτεί υποχρεωτικά. Πηγή: Σ. Λιναρδάτος, 4

η
 Αυγούστου… ό.π., σ. 169. 

330
 Σ. Λιναρδάτος, 4

η
 Αυγούστου… ό.π., σσ. 154-156. 

331
 Ό.π., σσ. 164-165. 

[εικ. 10]
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 «Η Κυβέρνησις, εκτιμώσα το εθνικόν έργον το οποίον έχει αναλάβει η ΕΟΝ θεωρεί 

αναγκαίον όπως τονώση παντοιοτρόπως τας προσπαθείας αυτής. Δια τούτο επιθυμώ να 

συστήσω προς υμάς, όπως κατά την πλήρωσιν των κενών τα οποία παρουσιάζονται εις τας 

δημοσίας ή άλλας υπηρεσίας, τα υπαγομένας εις την αρμοδιότητα υμών, είτε πρόκειται περί 

μονίμων υπαλλήλων είτε πρόκειται περί εκτάκτων και ημερομισθίων επί συμβάσει τοιούτων, 

προβαίνητε εις την κατά προτίμησιν πρόσληψιν μελών της ΕΟΝ.» 

 Ο εκβιασμός είναι φανερός, κυρίως στα δύο παρακάτω αποσπάσματα: 

«[…]Λοιπόν, το ελάχιστον το οποίον έχει να κάμη το Κράτος, όχι από εκδίκησιν, αλλά 

υποχρέωσιν εκτελέσεως του καθήκοντος έναντι του Έθνους, είναι να είπη ότι: Κύριε, εν 

τοιαύτη περιπτώσει δεν ημπορείς να υπολογίζης εις εμέ. Εάν εσύ δεν θέλης να υπηρετήσης την 

Ελλάδα, δεν σου επιτρέπω να έλθης ποτέ σε καμμιά περίστασι και να ζητήσης κάτι από την 

Ελλάδα. Διότι δεν ημπορεί να υπάρχη Ελλάς όταν την έχης ανάγκη, και καθ’ όλον το άλλο 

διάστημα να την αγνοής. Λοιπόν δεν σε «γνωρίζει». Αυτό είναι το ελάχιστον της υποχρέωσής 

του. αλλά δικαιούται και να είπη εν ονόματι του Έθνους ότι: Κύριε, αυτήν την τακτικήν σου την 

ερμηνεύω ως διάθεσιν και στάσιν σου στρεφομένην κατά του τόπου και βέβαια εσύ μπορεί να 

νομίζης ότι έχεις δικαίωμα να ενεργήσης συμφώνως με την ασυνειδησίαν σου, αλλά και εγώ 

έχω δικαίωμα αναμφισβήτητον, αν όχι και υποχρέωσιν εν ονόματι της Ελλάδος, να μην ενεργώ 

εναντίον της, αδιαφορών δι’ εσέ, εφ’ όσον δεν εννοείς να συνέλθης και να την προστατεύσω 

με κάθε μέσον και με κάθε τρόπον από τας διαθέσεις σου και των ομοίων με σε».332  

 «[…]Αλλά το να τα πιέσωμεν, είναι εντελώς περιττόν, διότι τι νομίζετε πως θα 

χάσωμεν; Εις όλην την Ελλάδα 4-5 χιλιάδες παιδιά τι σημασίαν έχουν μέσα στο εκατομμύριον; 

Κατόπιν τα παιδιά αυτά πρέπει να γνωρίζουν, ότι όταν αύριον θελήσουν να καθέξουν μίαν 

δημοσίαν θέσιν, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικόν ότι υπηρέτησαν εις την ΕΟΝ και αν δεν το 

έχουν, δεν θα διορίζωνται».333  

  

                                                           
332

 Πρακτικά Διασκέψεως ΕΟΝ, σσ. 53-54. Στο: Σ. Λιναρδάτος, 4
η
 Αυγούστου, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1988, σσ. 

165-166. 
333

 Πρακτικά Β’ Διασκέψεως ΕΟΝ, σ. 398. Στο:  Σ. Λιναρδάτος, 4
η
 Αυγούστου, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1988, σ. 

167. 

[38] 

«Ο Διευθυντής μοίρασε σήμερα τα σήματα της Νεολαίας στα παιδιά της δευτέρας τάξης και 

είπε: 

- Πρέπει να γίνετε καλοί και πειθαρχικοί! Πρέπει να κάνετε πάντα και παντού το χρέος σας. 

Από σήμερα είστε μικροί στρατιώτες! Πάρτε την απόφαση και ορκιστήτε μέσα στην ψυχή 

σας, ότι θ΄ αγαπάτε την Πατρίδα μας! 

- Ζήτω η Πατρίδα! Ζήτω η Νεολαία! Φώναξαν όλα τα παιδιά της δευτέρας τάξης. 
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 Η αναφορά στην ΕΟΝ. δεν λείπει ούτε από το αναγνωστικό βιβλίο της Β’ τάξης. Στο 

απόσπασμα αυτό, σε σύγκριση με εκείνο της πρώτης τάξης, εισάγονται δύο ακόμα όροι: 

«καλοί και πειθαρχικοί». Η πειθαρχία όπως έχει παρατηρηθεί ήδη, είναι πολύ σημαντική 

προϋπόθεση στην ανάπλαση του νέου Έλληνα και της νέας Ελληνίδας και γενικότερα είναι ο 

όρος που βασίζεται το νέο καθεστώς για την αντιμετώπιση της «αναρχίας».  Επιπλέον, όμως, 

στο απόσπασμα τίθεται η αντίθεση του καλού και του κακού. Ως καλές πράξεις 

παρουσιάζονται, η πειθαρχία, ο όρκος αγάπης στην πατρίδα και ταυτόχρονα ο όρκος στην 

ΕΟΝ. Κάθε αντίθετο σε αυτές τις πράξεις υπονοείται ότι είναι «κακό», ενώ το καλό 

αντικατοπτρίζεται στην υπερηφάνεια των παιδιών που βαδίζουν με τη νέα τους στολή, καθώς 

έχουν γραφτεί στη Νεολαία. 

 Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή του «Διευθυντή», η οποία δίνει την καλύτερη 

αφορμή για το σχολιασμό της σχέσης του θεσμού του σχολείου με αυτόν της ΕΟΝ. Εύστοχα 

επισημαίνει, ο Αγγελής, βάσει τον ιδεολογικό προσανατολισμό του καθεστώτος, ότι οι δύο 

θεσμοί ήταν «αλληλοσυμπληρωματικοί». Η θεωρία της «αλληλοσυμπλήρωσης» στηριζόταν σε 

δύο επιχειρήματα: 

 Το πρώτο αφόρα την επιμόρφωση του παιδιού μετά τη διακοπή της φοίτησής του 

από το Δημοτικό σχολείο: «[…]Αυτά έφυγαν από το σχολείον περίπου 12 έως 13 ετών. Έως 

ότου τα παραλάβη ο στρατός εις το 20όν ή 21όν έτος, τι θα γίνουν; Ποίος θα τα προσέξη; Ποίον 

κακόν δρόμον θα ακολουθήσουν, εάν τον ακολουθήσουν; Τίνων κακών αισθημάτων θα γίνουν 

λεία; Μέγα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα έρχεται να λύση η Ε.Ο.Ν. Το πρόβλημα το οποίον δεν 

ημπορεί να το λύση το σχολείον, δεν ημπορεί να το λύση η οικογένεια, διότι, συλλυγισθήτε, 

ποία είναι η θέσις των γονέων αυτού του είδους των παιδιών, έρχεται να το λύση η Ε.Ο.Ν., η 

οποία όλα αυτά τα παιδιά των αγροτών, των εργατών, τα παιδιά και κορίτσια των 

εργοστασίων, τους μικρούς υπαλλήλους των καταστημάτων, τα μικράς υπαλλήλους των 

καταστημάτων που βλέπετε κάθε μέρα σεις οι Αθηναίοι, θα τα παραλάβη όλα η Ε.Ο.Ν., διότι 

άνευ αυτής καταλαβαίνετε ποία θα ήτο η φοβερά απώλεια δια το Έθνος![…]». 334 

 Το δεύτερο είχε να κάνει με το διαφορετικό ρόλο τον δύο θεσμών στην 

επιμορφωτική διαδικασία. Το σχολείο προσέφερε στους μαθητές και τις μαθήτριες 

συσσωρευμένες γνώσεις και δεν επενέβαινε ιδιαίτερα στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, 

στην ιδεολογική τους συγκρότηση, στη σωματική τους αγωγή και στην ψυχική τους διάπλαση. 

                                                           
334

 Ι. Μεταξάς, Λόγοι και Σκέψεις: 1936-1941, τόμ. Β’, Ίκαρος, Αθήνα 1969, σ. 167. 

Φώναξαν με ενθουσιασμό «Ζήτω!», γιατί όλα είναι γραμμένα στη Νεολαία. 

Σήμερα για πρώτη φορά φόρεσαν και τη στολή τους. Τι περήφανα που βαδίζουν στο 

δρόμο! Πόσο σοβαρά χαιρετούν τους συμμαθητές τους! Πως προσέχουν να μην κάμουν 

τίποτε, μα τίποτε κακό!»  

(Β, 119) 
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Το κενό αυτό θα συμπλήρωνε η ΕΟΝ: «Το σχολείο μορφώνει με γνώσεις κατά ύψος και βάθος. 

Το σχολείο φτιάχνει ανθρώπους γραμματισμένους, η ΕΟΝ δίνει ανθρώπους ικανούς για τη 

ζωή, για την πράξι, για το σύνολο, για το Έθνος».335 

 Όμως, δεν θα μπορούσαμε να πούμε πως υπήρχε αυτή η «αλληλοσυμπλήρωση». 

«Θα λέγαμε ότι περισσότερο υπήρχε «αλληλοσύγκρουση». Στη σύγκρουση αυτή μεταξύ των 

δύο, το σχολείο βγήκε μάλλον χαμένο. Η βασική αιτία ήταν ότι η ΕΟΝ είχε τη στήριξη της 

πολιτικής εξουσίας και ειδικά του προέδρου της κυβέρνησης, που τη θεωρούσε δημιούργημά 

του και προσωπικό στοίχημα που έπρεπε να κερδίσει. Η ΕΟΝ έπρεπε να πετύχει και αν το 

εμπόδιο κάποιες φορές ήταν το σχολείο, τότε αυτό έπρεπε να υποχωρήσει.»336  

Η στολή συμβολίζει την ομοιομορφία που διέπει μια ομάδα ανθρώπων που ανήκουν 

σε ένα σύνολο με κοινές αρχές, κοινούς κανόνες και σκοπούς. 

Επομένως, αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο στη ζωή ενός 

φαλαγγίτη και την αίσθηση αυτή την κάνουν εντονότερη τα 

αναγνωστικά μέσα από τα κείμενά τους. Το παραπάνω απόσπασμα 

(παράθεμα 39) είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας της 

στολής στη ζωή ενός νέου παιδιού («ήθελε να κλάψη, να κλάψη 

δυνατά»). Γενικότερα, το κλάμα και η θλίψη δεν έχουν θέση σ’ αυτή 

την κατηγορία κειμένων, το περιεχόμενο των οποίων προσπαθεί να 

διαμορφώσει πρότυπα και αξίες που έχουν ως κεντρικό σημείο 

αναφοράς τη γενναιότητα και το απαράμιλλο θάρρος. Οι 

περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται τα διάφορα αισθήματα 

αδυναμίας ή ευαισθησίας έχουν ως στόχο να τονίσουν ακόμα 

περισσότερο τις επιδιωκόμενες αξίες («μα οι σωστοί φαλαγγίτες δεν 

                                                           
335

 Περ. Νεολαία, 1/1/1939, σ. 400. 
336

 Β. Αγγελής, «Γιατί χαίρεται… ό.π., σ. 128. 

[39] 

«[…] Εφτά δε θα φορέσουν σήμερα στολή! Οι πιο μικροί βέβαια, όπως είπε κι ο λοχίτης. 

Ο Αντρέας χλόμιασε λίγο. Η καρδιά του άρχισε να χτυπά δυνατά. Πως χτυπούσε! Λίγο 

έλειψε να φύγη από το στήθος του η καρδιά του. […] Ήθελε να κλάψη, να κλάψη δυνατά. 

Μα οι σωστοί φαλαγγίτες δεν επιτρέπεται να κλαίνε. […] Μα σε λίγο, καθώς έβγαινε να 

φύγη, έπεσε το μάτι του στο σήμα του φαλαγγίτη, που είχε στο πέτο του σακακιού του. 

Πόσο θάρρος του έδωσε το σήμα αυτό! Με μιας το δάκρυ στέγνωσε και άρχισε να 

σιγοτραγουδή:  

“Εμπρός για μια Ελλάδα νεά. 

Εμπρός μ’ ελληνική καρδιά….”» 

 (E, 58-60) 

[εικ. 11]
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επιτρέπεται να κλαίνε»). Οι σωστοί άντρες, οι σωστοί στρατιώτες και, τώρα, οι σωστοί 

φαλαγγίτες, δεν επιτρέπεται να κλαίνε. Το Ελληνόπουλο, ο Έλληνας έφηβος, ο Έλληνας 

ενήλικος, ο Έλληνας πατέρας, είναι πάνω απ’ όλα σκληροί και δεν πρέπει έχουν αδυναμίες, 

αλλά κι όταν κάποιες στιγμές έχουν, πρέπει να τις αντιμετωπίζουν με θάρρος και δύναμη, που 

είναι στοιχεία που πρέπει να αποκτούν από μικρά παιδιά. Κι ως σημαντική βοήθεια στην 

κατάκτηση θάρρους και δύναμης, για τα νέα παιδιά, λειτουργεί η Ε.Ο.Ν. («πόσο θάρρος του 

έδωσε το σήμα αυτό!»). Έτσι το δάκρυ μένει πίσω και αφήνει τη θέση του στο τραγούδι, με το 

αγόρι να κοιτά μόνο «Εμπρός…». 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται και σε επαφή – στην Ε’ τάξη Δημοτικού – και με 

τους 10 κανόνες («Δεκάλογος») που πρέπει να ακολουθούν οι νέοι της ΕΟΝ. 

Ο πρώτος κανόνας αφορά την «Πατρίδα», τον «Βασιλέα» και τον «Αρχηγόν-

Κυβερνήτην». Δεν είναι πρώτος απλά σε αριθμό, ο κανόνας αυτός, αλλά πρώτος και σε 

σημασία, καθώς για το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, η πίστη σ’ αυτά αποτελεί τη βάση πάνω 

στην οποία δημιουργείται η «νέα Ελλάδα». Ακόμα και το αρχικό κεφαλαίο γράμμα σε κάθε 

όρο υποδεικνύει τη σημασία τους και την αξία που θα έπρεπε να έχουν, για κάθε Έλληνα και 

Ελληνίδα. 

Οι επόμενοι δύο κανόνες μιλούν για την αδερφική αγάπη προς τους συναδέλφους της 

Οργάνωσης και για τη βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη. Η Οργάνωση παρουσιάζεται ως η νέα 

οικογένεια των φαλαγγιτών που είναι αδέρφια μεταξύ τους με μητέρα την πατρίδα και πατέρα 

τον «Κυβερνήτη». Όσον αφορά την αγάπη, αυτή επεκτείνεται και στο χώρο της φύσης, με 

ξεχωριστό κανόνα για την αγάπη προς τα ζώα, που δείχνει ευαισθητοποίηση σε θέματα 

[40] 

«Ο Νέος της Ε.Ο.Ν. πρέπει: 

1. Να είναι πιστός  εις την Πατρίδα, το Βασιλέα και τον Αρχηγόν-Κυβερνήτην μας. 

2. Να βοηθή πάντας τους έχοντας ανάγκην και πάντοτε. 

3. Να αγαπά και να φέρεται σαν αδελφός σε όλους τους συναδέλφους του της 

Οργανώσεως. 

4. Να είναι προς πάντας ευγενής, ευπροσήγορος και μειλίχιος.  

5. Να αγαπά τα ζώα και να διδάσκη εις τους άλλους να τα αγαπούν. 

6. Να υπακούη εις τας διαταγάς των γονέων του, των βαθμοφόρων και προϊσταμενών του. 

7. Να είναι πάντοτε εύθυμος, όχι μόνο εις τα παιγνίδια, αλλά και κατά την εκτέλεσιν  

οιασδήποτε υπηρεσίας. 

8. Να είναι οικονόμος και να φροντίζη ν΄ αποταμιεύη. 

9. Να είναι υψηλόφρων, αισθηματίας και υπερήφανος. 

10. Να είναι καθαρός και εις το σώμα και εις τα ενδύματά του.»  

(Ε, 62) 
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οικολογίας. Εκτός από την οικολογία, γίνεται λόγος 

και για οικονομία, διότι ο νέος της ΕΟΝ υποχρεούται 

να είναι οικονόμος και να αποταμιεύει.  

Όσον αφορά τον έκτο κανόνα, οι φαλαγγίτες 

και οι σκαπανείς έπρεπε να εκτελούν, χωρίς 

συζήτηση, τις εντολές των ανωτέρων τους. «Δεν 

υπήρχε καμιά δημοκρατικότητα και καθόλου πνεύμα 

πρωτοβουλίας. Η 4η Αυγούστου επιδίωκε ακριβώς να 

πνίξει την προσωπικότητα του νέου, να τον κάνει 

ρομπότ-στρατιώτη της φασιστικής δικτατορίας.»337 

Εκτός από τα παραπάνω, οφείλει να είναι «ευγενής», «ευπροσήγορος», «μειλίχιος», 

«εύθυμος», «υψηλόφρων», «αισθηματίας», «υπερήφανος» και να φροντίζει για την 

προσωπική του καθαριότητα και των ρούχων του. Όλα αυτά παραπέμπουν έντονα σε κανόνες 

που πρέπει να τηρεί ένας στρατιώτης που υπηρετεί την πατρίδα του. Αυτός άλλωστε ήταν ο 

βασικός στόχος της ΕΟΝ, να δημιουργήσει «μικρούς Έλληνες στρατιώτες».  

Η ΕΟΝ ήθελε να εξοικειώσει τους νέους με το στρατιωτικό τρόπο ζωής και πολλές 

φορές η στρατιωτική εκπαίδευση έφτανε στα όρια της υπερβολής, όπως ήταν αυτή της 

προμήθειας ξύλινου οπλισμού για τους μικρούς σκαπανείς:338 

«Επ’ ώμου αρμ! Και με ένα βήμα που θα εζήλευαν και οι πιο γυμνασμένοι στρατιώτες, 

εξεκινήσαμε για την παρέλασι της Εθνικής Εορτής με τα όπλα μας […]. Φανταζόμουνα τον 

εαυτό μου σαν νάμουν αληθινός στρατιώτης και μαζί με τους συντρόφους μου πως πήγαινα να 

πολεμήσω εκεί ψηλά στα σύνορα τον εχθρό που θα τολμούσε να πατήση το ποδάρι του επάνω 

στα Ελληνικά χώματα […]. Μα όταν γυρίσαμε πίσω στον τομέα είδα πως το όπλο μου ήταν 

ξύλινο και πως θα περάση ακόμη καιρός ώσπου να γίνω στρατιώτης. Ωστόσο όμως θα 

γυμνάζωμαι έστω και με το ξύλινο τουφέκι μου».339  

  

                                                           
337

 Σ. Λιναρδάτος, 4
η
 Αυγούστου… ό.π., σσ. 177-178. 

338
 Β. Αγγελής, «Γιατί χαίρεται… ό.π., σ. 226. 

339
 Περ. Νεολαία 6/4/1940, σ. 856 («Ο κήπος των σκαπανέων»). 

[εικ. 12]

 

[41] 

«Σήκω επάνω, ελληνική Νεολαία! Δεν υπάρχει δια σε άλλη πραγματικότης παρά η ελληνική 

Πατρίς. Μόνον εκεί θα επανεύρης τον εαυτόν σου. Μόνον μέσα εις τα εθνικάς παραδόσεις 

θα επανεύρης τον προορισμόν σου. Μόνον μέσα εις τον ελληνικόν πολιτισμόν θα 

επανεύρης τα ιδανικά σου και τα όνειρά σου. Χωρίς αυτά δεν ημπορείς να ζήσης, ελληνική 

νεολαία. Μόνον εκείνα, τα οποία σου εδημιούργησεν η ελληνική ιστορία, αποτελούν το 

σώμα σου και την ψυχή σου…»  

(Μεταξάς, Στ, 265) 
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Ο κύκλος σπουδών των μαθητών και των 

μαθητριών του Δημοτικού, όσον αφορά τα 

αναγνωστικά, κλείνει με λόγια του ίδιου του Μεταξά 

προς την «ελληνική Νεολαία». Αναφέρεται σε όλους 

τους νέους και τις νέες, που τώρα ολοκληρώνουν τις 

σπουδές τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 

τους μιλάει για την «Πατρίδα», που υπήρξε και η 

θεματική, βάσει της οποίας διαμορφώθηκε το παρόν 

κεφάλαιο με όλα τα παραθέματα, τις εικόνες και τις 

αναλύσεις.  

 Οι «εθνικές παραδόσεις», ο «ελληνικός 

πολιτισμός» και όλα αυτά που ανήκουν στην 

«ελληνική ιστορία», είναι ο δρόμος που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι νέοι και οι νέες για να βρουν τα 

«ιδανικά» τους και τα «όνειρά» τους. Η πατρίδα 

παρουσιάζεται ως αυτή που εσωκλείει αυτά τα 

ιδανικά και όλες τις αξίες που χρειάζονται οι νέοι 

Έλληνες και οι νέες Ελληνίδες για να επιβιώσουν.  

 Το κεφάλαιο κλείνει με τον ύμνο της Εθνικής 

Νεολαίας (παράθεμα 42), ο οποίος περιέχει σχεδόν 

όλα εκείνα που απασχόλησαν περισσότερο το 

κεφάλαιο, και στα οποία δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση 

κατά τις αναλύσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[42] 

«Στη γλυκιά μας την πατρίδα, 

την τρανή κι ιστορική, 

συ απόμεινες ελπίδα, 

Νεολαία Ελληνική. 

 

Την ολόθερμη ψυχή της 

εθνική φωτίζει αυγή 

κι ο μεγάλος Κυβερνήτης 

πάντα εμπρός την οδηγεί. 

 

Εμπρός για μια Ελλάδα νέα, 

εμπρός μ’ ελληνική καρδιά, 

εμπρός περήφανα, γενναία, 

ναι, της Ελλάδος τα παιδιά. 

 

Εμπρός η δόξα η παλιά μας 

να ξαναζήση είναι καιρός, 

με το μεγάλο βασιλιά μας 

εμπρός, πάντα εμπρός.» 

 (Δ, 214) 
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Κεφάλαιο 5: 

Θρησκεία: «…να χαίρεται ο Άγγελος, να χαίρεσαι κι εσύ…» 

 

 Συνεχίζοντας τις αναλύσεις πεζογραφημάτων και ποιημάτων των αναγνωστικών 

βιβλίων του Δημοτικού σχολείου κατά την περίοδο της μεταξικής κυβέρνησης και πιο 

συγκεκριμένα, της περιόδου κατά την οποία ο Μεταξάς τελεί και χρέη Υπουργού Παιδείας, ο 

επόμενος όρος του τετράπτυχου, που απασχολεί το παρόν κεφάλαιο, είναι η Θρησκεία. 

 Όπως έγινε φανερό στο προηγούμενο κεφάλαιο, η γενικότερη ιδεολογία, αλλά και οι 

αντίστοιχες αξίες και τα πρότυπα που προβάλλονται γύρω από την πατρίδα, αναδεικνύουν 

τους κεντρικούς και απώτερους στόχους του μεταξικού καθεστώτος, όμως δεν οριοθετούνται 

μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Η θρησκεία είναι, επίσης, ένας βασικός όρος στην προσπάθεια 

δημιουργίας ιδανικών, τα οποία πρέπει να έχουν μέσα τους οι νέοι Έλληνες και οι νέες 

Ελληνίδες και να δείχνουν το δρόμο, εκείνον που οδηγεί προς την εκπλήρωση του μεταξικού 

ονείρου, της «Νέας Ελλάδας». 

 Η μεταρρύθμιση του 1929 είχε περιορίσει τη διδασκαλία των θρησκευτικών στο 

Δημοτικό σχολείο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, τόσο από την Ιερά Σύνοδο, όσο και από τη 

Θεολογική Σχολή, με αποτέλεσμα «η δικτατορία του Μεταξά να καταργήσει τη μεταρρύθμιση 

και να φανεί προστάτης της Εκκλησίας και του θρησκευτικού μαθήματος»340.   

 Η θρησκεία και η πίστη αποτελούσαν σημαντικά εργαλεία προπαγάνδας για τον 

Μεταξά, με σκοπό να τονίσουν την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Σε 

πολλές περιπτώσεις η αναφορά στο θείο ως προστάτη της Ελλάδας341 και ως κύριο συστατικό 

στοιχείο της εθνικής ταυτότητας με τη μορφή της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, 

αναδεικνύει πως πρωταρχικός στόχος του καθεστώτος ήταν οι ταυτίσεις με το έθνος, πράγμα 

το οποίο κάλυπτε σε μεγάλο βαθμό τη μεταξική ιδεολογία.342 

Η θρησκεία, σύμφωνα με το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, λειτουργούσε ως βασικός 

συντελεστής ενός «ανώτερου πολιτισμού» και αποτελούσε τη βάση της εθνικής παιδείας και 

της εθνικής «ανοικοδόμησης». Ο προγραμματισμός της κυβέρνησης προέβλεπε την 

ενδυνάμωση της εκκλησίας επιδιώκοντας την ανάπτυξη και στερέωση του θρησκευτικού 

συναισθήματος, το οποίο ορίζει ο ίδιος ο Μεταξάς ως παράγοντα διατήρησης του ελληνικού 

πολιτισμού ανά τους αιώνες. Η ανάπτυξη του θρησκευτικού συναισθήματος ήταν η απάντηση 

προς την ταραγμένη θρησκευτικότητα343 του ελληνικού λαού, διότι μετά την αποτυχία της 

                                                           
340

 Γ. Γαϊτενίδης, Το μάθημα των θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο κατά την πεντηκονταετία 1932-1982, 
Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 77-82. 
341

 «Το ελληνικό γένος κατάλαβε την ανώτατη αυτή θεότητα και την έκλεισε στην ψυχή του, βάδισε με αστέρι του 
οδηγό μέσα στις σκοτεινές του μέρες πάντα το Σταυρό». Στο: Περ. Νεολαία, 6/4/1940, σ. 852. 
342

 Β. Αγγελής, «Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει, πατέρα…»: «Μαθήματα Εθνικής Αγωγής» και 
νεολαιίστικη προπαγάνδα στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2006, σ. 185. 
343

 Θρησκευτικότητα είναι το σύνολο των ψυχικών ενεργημάτων, που τείνουν να θέσουν σε συσχέτιση το 
θρησκευόμενο υποκείμενο προς την υπερβατική θρησκευτική αλήθεια. Η θρησκευτικότητα αποτελεί βίωμα, που 
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βενιζελικής «Μεγάλης Ιδέας» και την πτώση του εθνικού οράματος, χρεοκόπησε και το 

θρησκευτικό συναίσθημα.344  

Συγκεκριμένα, ο Μεταξάς, σε λόγο του προς τους/τις εκπαιδευτικούς της 

Θεσσαλονίκης, αναφέρει: «[…]Το άλλο πράγμα που έχω να σας συστήσω, είναι ότι πρέπει να 

τους [στα παιδιά] αναπτύξετε το θρησκευτικόν αίσθημα. Δεν σας ζητώ να τα κάνετε 

θεολόγους, ούτε με ενδιαφέρει να μάθουν τας λεπτομερείας της εκκλησιαστικής ιστορίας. 

Εκείνο όμως που θέλω είναι να πιστεύουν εις την ανωτέραν δύναμιν του Θεού και να 

υποτάσσωνται εις αυτήν. Θέλω να ζήσουν σαν Έλληνες Χριστιανοί. Δεν ημπορείτε, Έλληνες 

εκπαιδευτικοί, που εργάζεσθε προ παντός εις τα σχολεία της στοιχειώδους και μέσης 

εκπαιδεύσεως, να είσθε ουδέτεροι και αδιάφοροι προς την θρησκείαν και να λέτε: Δεν μας 

ενδιαφέρει η θρησκεία για το παιδί, όταν μεγαλώση ας διαλέξη όποια θέλει. Αυτό καθαρά 

είναι μία προσπάθεια να κάνετε τα παιδιά άθεα και να τους δώσετε για σημαία τον αθεϊσμόν. 

Αλλά η ιστορία διδάσκει, ότι τα έθνη δεν ημπορούν να αναπτύξουν μεγάλον μορφωτικόν 

πολιτισμόν, χωρίς να προηγηθή βαθύ θρησκευτικόν αίσθημα […]».345  

Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται το θέμα θρησκευτικής αγωγής ή, πιο εύστοχα, ορθόδοξης 

χριστιανικής αγωγής. Με τον όρο αυτό εννοούμε την αγωγή «δια μέσου της οποίας γίνονται 

γνωστές οι χριστιανικές αρχές και τα χριστιανικά πρότυπα, που συμβάλλουν στην πνευματική 

διάπλαση των μαθητών και η οποία είναι απαραίτητη για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις 

ηθικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές αξίες. Είναι επιπλέον η αγωγή, δια μέσου 

της οποίας συνειδητοποιούν οι μαθητές τη βαθύτερη σημασία του ορθόδοξου χριστιανικού 

ήθους». 346 

 Η χριστιανική αγωγή είχε δύο στόχους: «ο πρώτος ήταν ο εκκλησιολογικός-

σωτηριολογικός στόχος της αποδοχής της ορθής πίστης και ο δεύτερος ήταν ο κοινωνικός-

ηθικολογικός που στόχευε στην αλλαγή της ατομικής και κρατικής συμπεριφοράς».347 

 Το παρόν κεφάλαιο μελετά και αναλύει την θρησκευτική αγωγή των μαθητών και των 

μαθητριών της δημοτικής εκπαίδευσης, μέσα από τα κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων. 

                                                                                                                                                                                           
ποικίλει ανάλογα με την εποχή και το άτομο. Το θρησκευόμενο άτομο κατέχεται από τον πόθο να έρθει σε επαφή 
με το υπερκόσμιο και για να το πετύχει εκτελεί ορισμένα ψυχικά ενεργήματα. Η ανάλυση αυτών των 
ενεργημάτων ισοδυναμεί με την ανάλυση της θρησκευτικότητας. Στο: Κ. Δ. Γεωργούλης, Η ουσία και η Διδακτική 
των θρησκευτικών, εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 1975, σ. 53. 
344

 Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία της 4
ης

 Αυγούστου: Φωτογραφίες, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, σσ. 51-52. 
345

 Ι. Μεταξάς, Λόγοι και Σκέψεις: 1936-1941, τόμ. Α’, Ίκαρος, Αθήνα 1969, σ. 98. 
346

 Δ. Χ. Χατζηδήμου, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 211. 
347

 Α. Κόπτσης, Το Μάθημα των Θρησκευτικών στο Σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο, Copy City, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 
29. 
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Η προσευχή είναι από τα πρώτα θρησκευτικά στοιχεία 

με τα οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές και οι μαθήτριες. 

Στις πρώτες δύο τάξεις του Δημοτικού, δίνεται έμφαση στις 

πρωινές (παράθεμα 1) και βραδινές προσευχές (παράθεμα 2). 

Επομένως, επιδιώκεται να μάθουν από μικρή ηλικία, τα 

παιδιά, να λένε την προσευχή 

τους, όταν ξυπνούν και πριν 

κοιμηθούν, για να γίνει 

συνήθεια και να κατανοήσουν 

τη σημασία του Θεού δίπλα 

τους ως «προστάτη».  

 Όπως φαίνεται και από 

το πρώτο παράθεμα, η «χαρά» 

είναι βασικό ζητούμενο και 

συνδέεται έμμεσα με τη 

θρησκεία. Ο Θεός 

παρουσιάζεται ως εκείνος που 

φέρνει χαμόγελα στα 

πρόσωπα κάθε παιδιού και 

είναι ένα πρότυπο αγάπης, 

προστασίας και στοργής.  

Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες, όπως είναι φανερό, 

σε αυτές τις ηλικίες, ακόμα προσπαθούν να κατανοήσουν τη σημασία της πίστης και της 

θρησκείας. Η καθημερινή, όμως, προσευχή 

δημιουργεί ολοένα και εντονότερη σύνδεση του 

παιδιού με τον Θεό και με όσα προσφέρει για το 

καθένα, για το οποίο υπάρχει ένας «Άγγελος» να το 

προσέχει όταν νυχτώνει. 

Η σημασία των προσευχών φαίνεται καθαρά 

στο παρακάτω απόσπασμα (παράθεμα 3) του 

αναγνωστικού της Β’ τάξης. Το κορίτσι που 

πρωταγωνιστεί στην ιστορία θα ’πρεπε να 

«ντρέπεται» που «βαριέται να πη την προσευχή του», 

πράγμα το οποίο το καθιστά «κακό παιδί».   

 

 

[1] 

«Με την γλυκιάν αυγούλα 

χαρούμενο ξυπνώ 

και στέλνω προσευχούλα 

θερμή στον ουρανό. 

 

Αξίωσέ με, Θε μου, 

νάμαι καλό παιδί 

και πάντα χάριζέ μου 

χαρά και προκοπή. 

 

Θε μου, σαν τα πουλάκια 

χαρούμενα να ζω 

και τ’ άλλα τα παιδάκια 

πολύ να τ’ αγαπώ. 

 

Και στέλνε μου από πάνω 

τη χάρη σου κι ευχή 

να σ’ έχω σ’ ό,τι κάνω 

προστάτη και σκεπή.»  

(Β, 5-6) 

 

[2] 

«Έπαιξα, τραγούδησα, 

χόρεψα και πήδησα, 

είπα λογάκια ένα σωρό. 

Μα πάντα στο πλευρό μου 

είχα τον άγγελο μου, 

που μ’ οδηγούσε στο 

καλό. 

Και τώρα που νυχτώνει 

και το σκοτάδι απλώνει, 

Θεούλη μου, παρακαλώ, 

στείλε μου τον και πάλι 

κοντά στο προσκεφάλι 

τον Άγγελό μου τον 

καλό.»  

(Α, 158) 

 

[εικ. 1]
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Γενικότερα, στο κείμενο κυριαρχεί το γυναικείο 

στοιχείο (γιαγιά, μαμά, κόρη, Παναγία), με τις δύο 

μεγαλύτερες (γιαγιά, μαμά) να τιμωρούν τη μικρότερη 

(Κατινίτσα), έτσι ώστε να καταλάβει πως μόνο η προσευχή 

μπορεί να φέρει κοντά της «την Παναγίτσα να τη βοηθήση». 

Η προσευχή είναι εκείνη που μπορεί να κάνει το κακό («κακό 

παιδί»), καλό («καλό κορίτσι») και έτσι το κορίτσι που θέλει 

να είναι «φρόνιμο» και όχι «άτακτο», τελικά λέει τη βραδινή 

προσευχή της (παράθεμα 4), διότι μόνο εκείνη μπορεί να τη 

φέρει κοντά στον Θεό, που δίνει τη στοργή του σε κάθε 

«καλό παιδί», και στέλνει τον «άγγελό» της, που θα την 

προσέχει και θα την φυλάει από τα «σκότη τα πυκνά». 

Επομένως, όπως φαίνεται και από τα πρώτα 

αποσπάσματα, ως βασικότερη επιδίωξη τίθεται η καλοσύνη, 

με την έννοια εκείνη του «καλού παιδιού». Για να είναι καλό 

το παιδί, λοιπόν, σημαντικός είναι ο ρόλος της πίστης και 

θρησκείας. Οι μικροί μαθητές και οι μικρές μαθήτριες 

καταλαβαίνουν από τα πρώτα τους βήματα στην εκπαίδευση, 

ότι ο δρόμος του Θεού είναι ο δρόμος της αγάπης, της 

στοργής, της προστασίας και περιέχει όλα εκείνα τα εφόδια 

που χρειάζονται να έχουν μέσα τους για να νικούν καθετί 

κακό. 

[3] 

«[…] Το κακό είναι που, πολλές φορές η Κατινίτσα, από την πολύ νύστα, βαριέται να πη 

την προσευχή της. Άλλη φορά πάλι το ξεχνά και κάποτε πεισμώνει και κλαίει. 

- Δεν ντρέπεσαι, που σε βλέπει η Παναγίτσα; Της λέει η γιαγιά της. […] 

Η γιαγιά της Κατινίτσας υποφέρει πολύ για να την καταφέρη να κάμη την προσευχή της. 

Καμιά φορά η γιαγιά βαριέται το πείσμα της Κατινίτσας και την αφήνει να κοιμηθή χωρίς 

προσευχή. 

- Έτσι, σαν ένα κακό παιδί, της λέει. 

Την άλλη μέρα η Κατινίτσα δεν είναι καθόλου καλό κορίτσι. Κάνει αταξίες. Η μαμά τη 

μαλώνει και στο τραπέζι δεν της δίνουν φρούτο. Φυσικά! Δεν έκαμε την προσευχή της, δεν 

παρακάλεσε την Παναγίτσα να τη βοηθήση! Πως μπορεί λοιπόν να είναι φρόνιμο κορίτσι; 

Η Κατινίτσα μετάνιωσε. Το βράδυ όταν νυστάξη, κάνει μόνη της την προσευχή της, χωρίς 

να την παρακαλέσουν. Τώρα η Κατινίτσα είναι καλό κορίτσι. […]»  

(Β, 6-9) 

 

[4] 

«Πριν πέσω να πλαγιάσω 

Θέ μου, Σε παρακαλώ, 

να δώσης να περάσω 

τη νύχτα με καλό. 

Τον άγγελο Σου πάλι  

Στείλε μου από ψηλά, 

ναρθή στο προσκεφάλι 

πιστά να με φιλά. 

 

Όταν εγώ κοιμάμαι,  

στο πλάι μου ν’ αγρυπνά 

κι έτσι να μη φοβάμαι 

τα σκότη τα πυκνά. 

 

Και σ’ όλη Σου την πλάση 

κι όπου καλό παιδί 

στείλε να το σκεπέση  

τη στοργική Σου ευχή.»  

(Β, 9-10) 
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Χαρακτηριστικό είναι το ποίημα του Βιζυηνού 

(παράθεμα 5), στο οποίο ο Θεός παρουσιάζεται και ως 

ελπίδα. Η ελπίδα είναι κι αυτή πολύ βασική έννοια ως 

προς τη θρησκευτική αγωγή των παιδιών. Όπως θα 

φανεί και στη συνέχεια του κεφαλαίου, η έννοια της 

ελπίδας είναι ταυτόσημη με την έννοια της πίστης και 

πολύ σημαντική προϋπόθεσή της. Αυτός που πιστεύει, 

ελπίζει, και έχοντας το Θεό δίπλα του δεν θα χαθεί ποτέ 

(«δεν ημπορή να με ξεχάσει»), δεν θα πεινάσει ποτέ 

(«κανένα δεν πεινά»), δεν θα βυθιστεί στο σκοτάδι («θα 

με φωτίση») και το κακό. Ο Θεός είναι αυτός που έχει 

δημιουργήσει τα πάντα («Πλάστης») και θα φροντίζει 

πάντα γι’ αυτά.  

 Η παρουσία του Θεού στα ανθρώπινα πράγματα 

αποτελεί μέρος της πίστης. Αυτή η πίστη δομεί τη 

συναίσθηση της ανάγκης, που, ως αγωγή και παιδεία, 

σε παρορμά να διαπαιδαγωγήσεις και τα παιδιά σου ή 

τους μαθητές σου να ανελίσσονται με πίστη στο Θεό και 

στην Πρόνοιά του. Η θρησκευτική αγωγή αναπτύσσει 

την αυτοκριτική και την ανάγκη της εσωστρέφειας. 

Μπορεί να οργανώσει συνθήκες πνευματικής βίωσης 

της παρουσίας του Θεού αλλά και επικοινωνίας με το 

συνάνθρωπο. Η βίωση της παρουσίας του Θεού 

αποτελεί αστείρευτη πηγή για άντληση ψυχικών 

δυνάμεων για την αντιμετώπιση 

των βιοτικών αντιξοοτήτων.348 

 

 

                                                           
348

 Γ. Σ. Βαγιανός, Ο Θεσμός της Οικογένειας στα Σχολικά Βιβλία: Συμβολή στη Διδακτική των Θρησκευτικών και 
της Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού, τχ. Α’, εκδόσεις «ΈΛΑΦΟΣ», Αθήνα 1992, σσ. 110-111. 

[5] 

«Κι αν δε μου μείνει εντός του 

κόσμου, 

που να ακουμπήσω, να σταθώ, 

εκεί ψηλά είν’ ο Θεός μου 

πως ημπορώ ν’ απελπιστώ; 

 

Είν’ ο Θεός, που μ’ έχει πλάσει 

το χέρι του το σπλαχνικό. 

Δεν ημπορή να με ξεχάσει 

και να μ’ αφήση νυστικό… 

 

Φαιδρά στα δάση ολογυρίζουν 

του ουρανού τα πετεινά, 

ποτέ δε σπέρνουν, δε θερίζουν 

κι όμως κανένα δεν πεινά. 

 

Μέσ’ στα λιβάδια ανθοί και 

κρίνοι  

δεν έμαθαν υφαντική 

κι όμως ο Πλάστης μας τα 

ντύνει 

με μια στολή βασιλική. 

 

Κι εμένα τώρα εντός του 

κόσμου, 

μικρό παιδί και ταπεινό, 

θα με φωτίση ο Πλαστουργός 

μου, 

που κατοικεί στον ουρανό.»  

(Γ, 7) 

 

[6] 

«[…] – Τι είπε ο γιατρός; 

Εγώ, όταν μπαίνω στο σπίτι πατώ στις μύτες των 

παπουτσιών. Και ούτε παίζω καθόλου. Τα παιγνίδια 

μου τα έχω παρατημένα σε μια γωνιά. Συχνά πηγαίνω 

στο εικονοστάσι και στέκω με σταυρωμένα τα χέρια 

μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Δε λέω τίποτα. Τι 

να πω; Μήπως η Παναγία δεν ξέρει ποια χάρη της 

ζητώ;»  

(Α, 136-137) 
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Οι προσευχές δεν παρουσιάζονται μόνο στο 

«τυπικό» της καθημερινότητας (πρωινή και βραδινή 

προσευχή), αλλά και σε περιπτώσεις ανάγκης για 

βοήθεια. Όπως φαίνεται από τα παραθέματα 6 και 7, το 

μικρό αγόρι έρχεται στην ανάγκη να προσευχηθεί για το 

αδερφάκι του, που είναι άρρωστο. Αυτή τη φορά η 

προσευχή απευθύνεται στην Παναγία και γίνεται και 

σύγκριση του μικρού αγοριού με τον ίδιο τον Χριστό, που 

είναι ο γιος της. Το αγόρι καλεί την Παναγία να το 

βοηθήσει γιατί κι εκείνη είναι μητέρα και καταλαβαίνει. 

Επομένως, η επίκληση στη μητρική στοργή και αγάπη, 

υποδεικνύει και τον κύριο ρόλο της Παναγίας στο πλαίσιο 

της πίστης και χριστιανοσύνης. Ένας ρόλος που μαζί με 

τον ρόλο του Θεού, του Χριστού, του Φύλακα Άγγελου, 

ολοκληρώνει την εικόνα θρησκευτικών προσώπων, που 

πρέπει κάθε παιδί να έχει στο νου και στην καρδιά του και 

να πιστεύει σε αυτά.  

 

[7] 

«Μπροστά Σου, Παναγιά μου, 

τα χέρια μου σταυρώνω 

και στο παιδάκι που κρατάς,  

τα μάτια μου υψώνω. 

 

Είμαι μικρούλης, κοίτα με, 

μικρός σαν το παιδί Σου. 

Μπερδεύω τα λογάκια μου, 

σαν στέκω αντικρύ Σου.   

 

Μα ξέρεις Συ, Παρθένα μου, 

τι θέλω, όταν σιμώνω  

και μπρος στην Άγια εικόνα 

Σου,  

τα χέρια μου σταυρώνω.»  

(Α, 137-138) 

 

[8] 

«[…]Όποιος θ’ ανέβαινε, έπρεπε να ξεγράψη τον εαυτό του από τη ζωή. Ο θάνατος τον 

περίμενε δίχως άλλο. Έπρεπε όμως χωρίς αναβολή να δεθή η σταύρωση κι ο καπετάνιος δε 

δίστασε. Με δύο ξερά λόγια πρόσταξε ένα ναυτόπουλο ν’ ανέβη στο κατάρτι για να τη 

δέση.  

Το ναυτόπουλο αυτό, παιδί δεκατεσσάρω χρονώ, ήταν ο μοναχογιός μιας χήρας. Η 

κακομοίρα, φτωχή όπως ήταν, δεν κατόρθωνε να κερδίζη το ψωμί της κι έβαλε το παιδί της 

μούτσο στο καράβι εκείνο. […] 

- Άμα με διέταξε ο καπετάνιος, το πήρα απόφαση. Ήθελα όμως να κάμω την προσευχή μου 

πρώτα και να φιλήσω τη φωτογραφία της μητέρας μου. Σκέφτηκα, πως ζωντανός βέβαια δε 

θα κατέβαινα και γι’ αυτό έπρεπε να κάμω την προσευχή μου. Μόλις όμως είπα την 

προσευχή μου, ο φόβος μου κόπηκε πια. Δε λησμόνησα εκείνο, που μου είχε πει η μητέρα 

μου, όταν έφευγα απ’ το σπίτι: 

- Παιδάκι μου να κάνης πάντα την προσευχή σου κι ο Θεός δε θα σ’ αφήση να πάθης 

τίποτε κακό! Το ίδιο θα κάνω κι εγώ και θα παρακαλάω το Θεό για σένα.  

Αυτά θυμήθηκα, κύριε, κι ο φόβος μου πέρασε. Ήμουν βέβαιος πια, πως θα γύριζα πίσω 

γερός. Η προσευχή μου έδωσε δύναμη.»                                                                   (Δ, 68-71) 
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Ο Θεός αντιπροσωπεύει, όπως ήδη αναφέρθηκε, την αγάπη, τη φροντίδα, την ελπίδα, 

την προστασία. Η τελευταία είναι που κυριαρχεί στο παραπάνω απόσπασμα (παράθεμα 8). Ο 

Θεός ως προστάτης-βοηθός είναι αυτός 

που μπορεί να κάνει το αδύνατο («έπρεπε 

να ξεγράψη τον εαυτό του από τη ζωή»), 

δυνατό («θα γύριζα πίσω γερός»). Μέσω 

της προσευχής, το ναυτόπουλο πήρε 

«δύναμη» και θάρρος («ο φόβος μου 

πέρασε») να αντιμετωπίσει τον ίδιο το 

θάνατο, βέβαιος, όμως, ότι θα επιζήσει. Η 

προσευχή, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική 

και παρουσιάζεται ως συνώνυμο της 

σωτηρίας. Η δύναμη της πίστης μπορεί να νικήσει κάθε φόβο και ο ίδιος ο Θεός είναι το χέρι 

που θα σηκώσει κάθε χριστιανό όταν είναι «πεσμένος» και χρειάζεται βοήθεια («δε θα μ’ 

αφήση επάνω στο βράχο»).  

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα όσα προηγήθηκαν, η 

προσευχή είναι πολύ σημαντική όσον αφορά τη γνωριμία των 

νέων μαθητών και μαθητριών με τον Θεό και τον 

χριστιανισμό, αλλά και τη γενικότερη θρησκευτική τους 

διαπαιδαγώγηση. Τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά – σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια – σε επαφή με τη θρησκεία και 

μαθαίνουν να τη συνδυάζουν με την αγάπη, τη στοργή, τη 

φροντίδα, τη χαρά, την προστασία, την ελπίδα, το θάρρος, τη 

δύναμη και τη σωτηρία. Όλα αυτά γίνονται φανερά και σε 

επόμενες αναλύσεις αποσπασμάτων των αναγνωστικών, κατά 

τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες παίρνουν όλο και περισσότερες πληροφορίες για τη 

θρησκεία, την ιστορία της, τις θρησκευτικές εορτές και τις παραδόσεις που συνδέονται με 

αυτές και γενικότερα τη σημασία της στη ζωή των Ελλήνων. 

  

Εκτός, όμως, από την προσευχή, μεγάλη 

αναφορά στις πρώτες δύο τάξεις του Δημοτικού 

γίνεται και στην Κυριακή ως ημέρα της εκκλησίας. 

Επομένως, παρουσιάζεται ως ταυτόχρονη ανάγκη η 

γνωριμία των μαθητών και μαθητριών με την 

προσευχή και την εκκλησία, που αποτελούν τους δύο 

και μοναδικούς τρόπους έμμεσης πνευματικής 

επαφής με τον Θεό.  

 

[9] 

«[…] Αλλά πως θα κατέβαινε απ’ το γκρεμό 

αυτό; Αυτός ο φόβος σπάραζε την καρδιά της. 

Και πάλι στήριξε τις ελπίδες της στο Θεό. 

“Αυτός που με στηρίζει κι ανεβαίνω” 

συλλογιζότανε “δε θα μ’ αφήση επάνω στο 

βράχο”. […]» 

 (Ε, 72-76) 

 

[εικ. 2] 

 

[10] 

«[…] Σε λίγο όλοι είναι έτοιμοι. 

Ντυμένοι τα καλά τους, ξεκινούν 

για την εκκλησία. Κυριακή σήμερα.  

Ποιος θα έμενε στο σπίτι;»  

(Α, 64) 
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Ο καλύτερος τρόπος γνωριμίας τους με την 

εκκλησία είναι η ημέρα της Κυριακής. Η Κυριακή 

είναι πολύ σημαντική ημέρα για τον χριστιανισμό, 

καθώς παρουσιάζεται ως καθιερωμένη ημέρα 

προσέλευσης των πιστών στην εκκλησία. Επίσης, 

είναι και μια μέρα γιορτής («ντυμένοι τα καλά τους») 

και χαράς («χαρωπό», «χαρά», «γέλιο», «ολόχαρα»), 

οπότε «κανείς δεν μένει σπίτι».  

Τα «καλά παιδιά» χαίρονται όταν πηγαίνουν 

στην εκκλησία και πρέπει να μοιράζονται τη χαρά και 

την αγάπη τους («χέρι χέρι») με τα αδερφάκια τους 

και τη «γιαγιά» τους. Αυτή η μέρα ενώνει, όπως θα 

σημειωθεί και στη συνέχεια, την οικογένεια, άρα θα 

μπορούσαμε να πούμε πως η Κυριακή είναι μια 

θρησκευτική μέρα που κάνει ισχυρότερους τους 

οικογενειακούς δεσμούς.   

Η ενότητα της οικογένειας, ως ιδανικό και 

στάση βίου, ενισχύθηκε πολύ περισσότερο από την 

χριστιανική Ορθοδοξία. Ο βυζαντινός πολιτισμός, που διαπαιδαγώγησε την ελληνική κοινωνία 

και την εμπλούτισε με όλα εκείνα που τη χαρακτηρίζουν ως «ελληνορθόδοξη», στήριξε την 

αγωγή της οικογένειας στην ανόθευτη πίστη και στην απεριόριστη χριστιανική αγάπη.349  

                                                           
349

 Γ. Σ. Βαγιανός, Ο Θεσμός της Οικογένειας στα Σχολικά Βιβλία: Συμβολή στη Διδακτική των Θρησκευτικών και 
της Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού, τχ. Α’, εκδόσεις «ΈΛΑΦΟΣ», Αθήνα 1992, σ. 122. 

[11] 

«Πιασμένα χέρι χέρι 

τα δυο καλά παιδιά, 

στο χαρωπό σπιτάκι 

γυρίζουν με χαρά. 

 

Στη θήρα τα προσμένει 

με γέλιο η γιαγιά, 

σκύβει, στα κεφαλάκια 

δίνει γλυκά φιλιά. 

 

- Ω, πως μοσκοβολούνε  

τα δυο μου τα παιδιά, 

που ολόχαρα γυρίζουν 

από την εκκλησιά.»  

(Α, 65) 

[12] 

«[…] – Ε! Παιδιά σηκωθήτε. Δεν ακούτε την καμπάνα που μας φωνάζει; […] 

Η μητέρα έπλυνε με δροσερό νερό το Γιάννη και το Μίμη, τους χτένισε κι άρχισε να τους 

ντύνη. 

Στο αναμεταξύ η Ελενίτσα ετοίμαζε την μπεμπέκα, όπως το είχε πη αποβραδίς. Έπειτα η 

μητέρα της τη βοηθούσε να ντυθή κι εκείνη. […] 

Ο παπα-Βαγγέλης, με το χρυσό του πετραχήλι, άρχισε να ψάλλη. Τι ωραία φωνή που 

είχε! Έψαλλε αργά, με κατάνυξη, και τα παιδιά τον άκουγαν με ανοιχτό το στόμα. 

Κοίταζαν τα εικονίσματα και πότε πότε σήκωναν το κεφάλι τους κι έβλεπαν με θαυμασμό 

τον Παντοκράτορα, που ήταν ζωγραφισμένος ψηλά, στο μεγάλο θόλο. Η μητέρα είχε πει, 

πως από κει πάνω ευλογεί όλο τον κόσμο και τους φαινόταν των παιδιών σα ζωντανός. 

Μάλιστα ο Μίμης κάποτε είπε, πως είδε το χέρι του να σαλεύη.  
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Η οικογένεια κι οι γιορτινοί ρυθμοί της ανήμερα της Κυριακής φαίνονται ξεκάθαρα στο 

παραπάνω απόσπασμα (παράθεμα 12), που αποτελεί κείμενο του αναγνωστικού της Β’ τάξης. 

Η μητέρα προετοιμάζει τα τέσσερα παιδιά της (δυο αγόρια και δυο κορίτσια) με την κόρη να 

είναι αυτή που προσφέρθηκε να τη βοηθήσει με την ετοιμασία του μωρού. 

Η θρησκευτικότητα αφορά και τους γονείς-πρότυπα, αλλά και τα παιδιά-πρότυπα. Η 

αξιωματική παρουσία της έννοιας της θρησκευτικότητας, εμφανίζεται σαν φυσικό 

χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης.350 

Η οικογένεια-πρότυπο αποτελείται από καλούς χριστιανούς. Συνήθως, οι γονείς 

συνοδεύουν τα παιδιά τους στην εκκλησία και τα συμβουλεύουν να παρακολουθούν με 

προσοχή και κατάνυξη τη λειτουργία, με την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε 

επαφή στο συγκεκριμένο πεζογράφημα. Ο παπάς είναι άξιος θαυμασμού για τα μικρά παιδιά 

τα οποία τον ακούν με «ανοιχτό το στόμα». Ενδεχομένως, σε αυτό το σημείο επιδιώκεται η 

παρουσίαση του παπά, ως θρησκευτικού προτύπου για τους μικρούς μαθητές και τις μικρές 

μαθήτριες, αυτή τη φορά, όμως – σε αντίθεση με τα πρότυπα θεϊκής υπόστασης που 

αναφέρθηκαν παραπάνω –, στον «ανθρώπινο» κόσμο. 

Το κείμενο περιέχει και υπερφυσικά στοιχεία. Ο Θεός στα μάτια των μικρών παιδιών, 

που κοιτούν με τόσο θαυμασμό το εσωτερικό της εκκλησίας και τους ζωγραφισμένους 

αγγέλους, φαίνεται «σα ζωντανός». Η εκκλησία είναι ο ναός του Θεού κι εκεί τα παιδιά, τα 

οποία βλέπουν τον κόσμο με άλλα μάτια και με μεγάλη φαντασία, επηρεάζονται πολύ από το 

δέος της λειτουργίας και των εικόνων, που ο Θεός είναι σα να κουνιέται («σαλεύη») και «να 

χαμογελά με αγάπη» προς αυτά. Η θρησκευτικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τη νόηση ή το 

συναίσθημα. «Για να βιώσει το παιδί τον Θεό, για να φτάσει στην αλήθεια της πίστης, πρέπει 

                                                           
350

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου: Ιδεολογικός Πειθαναγκασμός και 
Παιδαγωγική Βία, Θεμέλιο, Αθήνα 1978, σ. 48. 

Κι η Ελενίστα, πως της χαμογέλασε με αγάπη, κουνώντας το κεφάλι του. […] 

Στο τέλος, κρατώντας ψηλά το ασημένιο δισκοπότηρο, περνάει ανάμεσα απ’ τον κόσμο κι 

όλοι τότε σκύβουν τα κεφάλια τους προς τα κάτω μ’ ευλάβεια. Μερικοί μάλιστα 

γονατίζουν. […] 

- Μ’ ένα ζητιανάκι μιλεί, είπε ο Γιάννης στη μητέρα του. Και την περασμένη Κυριακή στην 

ίδια θέση στεκόταν αυτό το παιδί. Φορεί κάτι ρούχα κουρελιάρικα. 

- Αυτό δεν είναι λόγος, παιδί μου, για να μη του μιλήση, είπε η μητέρα. Και καταλαβαίνω 

πολύ καλά τι τρέχει. Η αδερφή σας δεν πήρε κουλούρι για να δώση τα λεπτά της σ’ αυτό 

το φτωχό αγόρι. […] 

Το πρόσωπό της έλαμπε από ομορφιά κι ήταν απαράλλαχτη σαν τ’ αγγελούδια, που είχαν 

δει στην εκκλησιά ζωγραφισμένα πάνω στα εικονίσματα.»  

(Β, 29-34) 
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να συνεργαστούν πολλές ψυχικές λειτουργίες, η νόηση, η βούληση, η φαντασία, το 

συναίσθημα».351  

Όμως, το βασικό στοιχείο και αυτό που θέλει να διδάξει αυτή η ιστορία στους μαθητές 

και στις μαθήτριες, είναι η αξία της ελεημοσύνης. Η Ελενίτσα, καθώς είχαν πάρει τον δρόμο 

της επιστροφής για το σπίτι, σταμάτησε για να δώσει χρήματα σε ένα «ζητιανάκι» («η αδερφή 

σας δεν πήρε κουλούρι για να δώση τα λεπτά της σ’ αυτό το φτωχό αγόρι»). Ως κορίτσι είχε 

ήδη αναπτύξει το αίσθημα της φροντίδας και της αγάπης κι η μητέρα το αντιλαμβάνεται 

γρήγορα, σε αντίθεση με τα αγόρια που αρχικά δεν δείχνουν να το καταλαβαίνουν. Η αξία της 

ελεημοσύνης είναι σπουδαία στον χριστιανισμό και η σημασία της φαίνεται και από τη λάμψη 

του προσώπου της Ελενίτσας που παρομοιάζεται ως αγγελούδι.  

Τα αναγνωστικά κάνουν ιδιαίτερη μνεία στην αξία της ελεημοσύνης και με άλλα 

πεζογραφήματα ή ποιήματα. Ενδεικτικά: 

                                                           
351

 Κ. Δ. Γεωργούλης, Η ουσία και η Διδακτική των θρησκευτικών, εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 1975, σ. 56. 

[13] 

«Γιατί, μαμά μου, τη στιγμή που κάνω ελεημοσύνη 

νιώθω στα στήθη μου γλυκιά και ατέλειωτη χαρά; 

Κι όταν το χέρι μου κρυφά τον οβολό μου δίνη, 

γιατί νομίζω, πως πετώ μ’ αγγελικά φτερά; 

 

- Παιδί μου, κάθε άνθρωπος, οπού στον κόσμο μένει, 

απ’ τη στιγμή, που έρχεται στη γη να γεννηθή, 

ως τη στιγμή την ύστερη, που φεύγει και πεθαίνει, 

έχει ένα φύλακ’ άγγελο, που τον ακολουθεί. 

 

Και κάθε πράξη του καλή ο άγγελος την κρίνει 

και γελαστός, χαρούμενος σκύβει και τον φιλεί. 

Κι όση χαρά έχει ο άγγελος, τόση χαρά του δίνει 

μ’ εκείνο το γλυκύτατο κι αγγελικό φιλί. 

 

Γι’ αυτό κι εσύ να χρεωστάς μεγάλη ευγνωμοσύνη, 

ευγνωμοσύνη στους φτωχούς θερμή και περισσή, 

που πάντα γίνοντ’ αφορμή με την ελεημοσύνη 

να χαίρεται ο άγγελος, να χαίρεσαι κι συ». 

(Β, 83) 

 

[14] 

«Σε μια γωνιά καθίζει μοναχός 

κι ολημερίς γυρεύει ελεημοσύνη. 

Είν’ άρρωστος και γέρος και 

φτωχός. 

Πολλοί περνούν, κανένας δεν του 

δίνει. […] 

 

Κρατούσε από το χέρι ένα παιδί, 

παιδί ξανθό, παιδί καλοντυμένο. 

Ήρθε μπροστά του, στέκει να τον 

δη 

και το παιδί τον είδε 

λυπημένο.[…] 

 

- Σύρε, φτωχέ, κι αγόρασε ψωμί 

Να φας κι εσύ με τα παιδιά σου. 

- Παιδί μου, ο Θεός κάθε τιμή, 

κάθε καλό να δίνη στην καρδιά 

σου!»  

(Ε, 175-176) 
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Τα παραθέματα 13 και 14 είναι τα 

χαρακτηριστικότερα παραδείγματα που αναδεικνύουν την 

αξία της ελεημοσύνης και τη σύνδεσή της με τη θρησκεία. Η 

σύνδεση αυτή γίνεται μέσω του φύλακα άγγελου 

(παράθεμα 13) και του ίδιου του Θεού (παράθεμα 14). 

Ο φύλακας άγγελος κάθε ανθρώπου χαίρεται και 

δείχνει την αγάπη του όταν γίνεται μια καλή πράξη. Η 

απόλυτη καλή πράξη, λοιπόν, είναι η ελεημοσύνη και η 

συμπόνια στον συνάνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι 

«άρρωστος», «γέρος» και «φτωχός». Επομένως, η αγάπη 

και το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, 

αποτελούν και τη θεϊκή αλλά και προσωπική επιβράβευση 

(«να χαίρεται ο άγγελος, να χαίρεσαι κι συ», «ο Θεός κάθε τιμή, κάθε καλό να δίνη στην 

καρδιά σου»). 

Οι θρησκευτικές εορτές δίνουν πάντα μεγάλη αξία στις καλές πράξεις των ανθρώπων. 

Ο Βασιλάκης (παράθεμα 15) την παραμονή των Χριστουγέννων έκανε μια καλή πράξη και 

έδωσε τα χρήματα που μάζεψε από τα κάλαντα σε έναν φίλο του, που ο πατέρας του ήταν 

άρρωστος. Δεν άντεχε να βλέπει το φίλο και συμμαθητή του να είναι θλιμμένος και 

συμπεριφέρθηκε όπως θα έπρεπε. Αυτές οι εικόνες δημιουργούν στους μαθητές και στις 

μαθήτριες αισθήματα αγάπης και αλληλοβοήθειας μεταξύ τους.   

Όμως, η ιστορία δεν τελειώνει απλά με την καλή πράξη του μικρού αγοριού. Ανήμερα 

των Χριστουγέννων επιβραβεύτηκε για την ελεημοσύνη που έδειξε, με τη συμμετοχή του στη 

[εικ. 3] 

[15] 

«[…] Εις τον νάρθηκα της «Ελεημονητρίας», φωτιζόμενον από κανδήλαν, κρεμασμένην 

έμπροσθεν μιας εικόνος, εισήλθον τώρα οι καλανδισταί, δια να μοιράσουν την είσπραξιν. 

Με χαράν των εύρον, ότι το ποσόν της ανήλθεν εις εκατόν εξήκοντα δραχμάς και 

πεντήκοντα λεπτά. […]  

Επροχώρησε μετά τινάς στιγμάς ολίγον και παρετήρησεν εντός της οικίας. Είδε τον 

άρρωστον εξηπλωμένον και πλησίον του τον υιόν του Σταμάτην, τον συμμαθητήν του, να 

κλαίη. Τον εκάλεσεν ιδιαιτέρως και του είπε: 

- Να, δώσε τα της μητέρας σου! και του ανεχείρησε τας ογδοήκοντα δραχμάς και αμέσως 

ανεχώρησε. Μετέβη εις την οικίαν του και απεκοιμήθη. […] 

Και τοιουτοτρόπως ο Βασιλάκης κατά την ημέραν των Χριστουγέννων ευρέθη πάλιν με 

αρκετάς δραχμάς, δια να αγοράση γλυκίσματα και παιγνίδια δια τον εαυτόν του και τα 

μικρότερα αδέλφια του.»  

(Ε, 172-175)   
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λειτουργία της εκκλησίας και κατάφερε τελικά να αγοράσει όλα όσα ήθελε για εκείνον αλλά 

και για τα μικρότερα αδέρφια του.  

Το πνεύμα της ελεημοσύνης και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο διακατέχει και 

τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της σχέσης του Μεταξά με τις φτωχότερες λαϊκές μάζες. Για τον 

ίδιο, οι γιορτές όπως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, αποτελούν τις σημαντικότερες περιόδους 

βοήθειας προς εκείνους που δεν έχουν τα βασικά. Επίσης, η ΕΟΝ φρόντιζε να οργανώνει και 

μαζικά συσσίτια για τα μέλη της.352  

Συγκεκριμένα, ο Μεταξάς, σε λόγο του προς του «Εονίτες» τα Χριστούγεννα του 1939, 

είπε: «Όσα από σας είναι ευτυχισμένα, συλλογισθήτε εκείνα που είναι άρρωστα, εκείνα που 

είναι ορφανά, εκείνα που είναι φτωχά και στερούνται, εκείνα που δώρα δεν θα δη το μάτι 

τους, εκείνα που δεν θα χορτάσουν αυτές τις ημέρες. Καθένας από σας ας κυττάξη τις 

γνωριμίες του, ας γυρίση τα μάτια του στη γειτονιά που κάθεται και θα εύρη τα δυστυχισμένα. 

Δόστε τους ό,τι μπορείτε. Χρήματα, ρούχα, φαγητό, παιγνίδια, αλλά προ παντός φιλία και 

αγάπη. Τίποτε δεν αξίζει περισσότερο από ένα χάδι, από ένα καλό λόγο. Γιατί πως θα περάστε 

εσείς ευτυχισμένες τις εορτές, όταν ξέρετε δίπλα στο σπίτι σας παιδάκια με κλαμένα τα μάτια 

και χωρίς φαγητό;».353  

Το αίσθημα της αλληλεγγύης, ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων, φαίνεται και από 

το παράθεμα 16. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να 

γνωρίσουν και την άλλη όψη της χαρούμενης αυτής γιορτής, 

με ένα ποίημα για τα φτωχά και ορφανά παιδιά, που δεν 

έχουν στη ζωή τους την οικογενειακή θαλπωρή («μια καλή 

μητέρα»), δεν έχουν κάτι άλλο να ζεσταθούν τις κρύες μέρες 

και νύχτες του χειμώνα («ζεστό σπιτάκι»), παρά μόνο τη 

συντροφιά μεταξύ τους («μαζεμένα και τα παγωμένα χέρια να 

χουφτώνουν»), και δεν μπορούν κι αυτά, όπως όλα τα παιδιά, 

να νιώσουν τη χαρά του δώρου των Χριστουγέννων («όμορφα 

παιχνίδια, που δε θα χαρούνε»). Ο Άγιος Βασίλης 

παρουσιάζεται, για πρώτη φορά στους μαθητές και στις 

μαθήτριες, ως αυτός που καλείται να γεμίσει το κενό στην 

καρδιά των φτωχών παιδιών και να μοιράσει απλόχερα τη χαρά σε όλα, δίνοντάς τους πολλά 

δώρα. 

Τα αναγνωστικά, μάλιστα, φροντίζουν σε ένα κείμενο της Ε’ τάξης (παράθεμα 17) να 

παρουσιάσουν τη ζωή του Αγίου Βασιλείου, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν 

ποιος πραγματικά είναι: 

 

                                                           
352

 Μ. Πετράκη, Ο Μύθος του Μεταξά: Δικτατορία και Προπαγάνδα στην Ελλάδα, Ωκεανίδα, Αθήνα 2006, σ. 74. 
353

 Ι. Μεταξάς, «Προς τους Φαλαγγίτες, τις Φαλαγγίτισσες, τους Σκαπανείς και τις Σκαπάνισσες», Η Νεολαία, τ. 64, 
Αθήνα, Χριστούγεννα 1939, σ. 385. 

[εικ. 4] 
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Στο πρόσωπο του Αγίου Βασιλείου αναδεικνύεται ολοφάνερα το πρότυπο του καλού 

και «αληθινού Χριστιανού». Από τη στιγμή που ασπάστηκε τον χριστιανισμό έζησε μια ζωή 

κατάνυξης, νηστείας και «μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς». Έγινε άγιος, διότι 

αγωνίστηκε, πραγματικά, για τη θρησκεία του Χριστού, παρά τους κόπους και τις στερήσεις. Η 

«φιλάνθρωπη ζωή» του πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες, για να γίνουν κι εκείνοι/ες καλοί/ες χριστιανοί.  

[17] 

«[…] Ο Γιώργος, μαθητής της πέμπτης του δημοτικού σχολείου, απάνω κάτω έντεκα 

χρονών, κρατούσε στα χέρια του ένα χρυσοδεμένο βιβλίο και το στριφογύριζε απ’ όλες 

τις μεριές και ξεφύλλιζε τις εικόνες του. […] 

- Όπως σας είπα και πρωτύτερα, η Καισάρεια είναι βαθιά στην Ανατολή, σε μια χώρα, 

που τη λένε Καππαδοκία. Εκεί γεννήθηκε ο Αι-Βασίλης 330 χρόνια ύστερ’ απ’ τη 

γέννηση του Χριστού. […] Σα μεγάλωσε ο Βασίλειος, πήγε στην Αθήνα να σπουδάσει κι 

εκεί γνωρίστηκε με τον Άγιο Γρηγόριο. Έγινε στην αρχή δικηγόρος. Στην πατρίδα του 

ήτανε και δάσκαλος μερικά χρόνια. Αλλά ούτε το ένα ούτε το άλλο επάγγελμα του 

γέμιζε την ψυχή. […] 

Σε ηλικία 27 χρονών έγινε Χριστιανός, μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς 

και ξεκίνησε να γυρίση κι άλλους τόπους, να γνωρίση κι άλλους Χριστιανούς, ν’ 

αγωνιστή κι αυτός για τη θρησκεία του Χριστού. […] 

Γύρισε στην πατρίδα του ο Βασίλειος και χειροτονήθηκε παπάς, τον ίδιο σχεδόν χρόνο 

με το Γρηγόριο. Με τη ρητορική  του δύναμη έδωσε θάρρος στους κατατρεγμένους 

Χριστιανούς και με την απλή και φιλάνθρωπη ζωή του έδωσε το καλύτερο παράδειγμα 

του αληθινού Χριστιανού 

Κι όταν ένας μεγάλος λοιμός εξαπλώθηκε σε όλη την Καππαδοκία και τον Πόντο, ο 

Βασίλειος τρέχοντας παντού, μάζευε βοηθήματα απ’ τους πλουσίους και μοίραζε στους 

φτωχούς και παρηγορούσε τους δυστυχισμένους, θυσιάζοντας και τη λίγη περιουσία, 

που του είχε απομείνει. […] 

- Με τίποτε άλλο να με φοβερίσης, γιατί αυτά δεν τα φοβούμαι. Τη δήμευση δεν τη 

φοβούμαι, γιατί δεν έχω τίποτε άλλο από δύο τριμμένα ράσα και λίγα βιβλία. Την 

εξορία δεν την φοβούμαι, γιατί όλη τη γη τη θεωρώ πατρίδα μου. Τα βάσανα δεν τα 

φοβούμαι, γιατί το σώμα μου είναι τόσο αδύνατο, ώστε να νεκρωθή πριν προφτάσεις 

να το βασανίσης. Και τέλος, δεν φοβούμαι το θάνατο, γιατί αυτός θα με φέρη 

συντομώτερα κοντά στο Θεό. […] 

Κι από τους κόπους και τις στερήσεις πέθανε σε ηλικία 50 χρονών, την ημέρα της 

πρωτοχρονιάς. […]»  

(Ε, 10-16) 
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Ο Μ. Βασίλειος υπήρξε η μεγαλύτερη, πολυπλοκότερη και πιο πολυσύνθετη 

χριστιανική προσωπικότητα. Στο πρόσωπό του συνδυάζονταν άριστα η πίστη και η γνώση.354  

Γενικότερα, οι τρεις Ιεράρχες, με το έργο τους και τη στροφή τους στην ελληνική 

παιδεία, υπήρξαν οι κύριοι πρωτεργάτες της δημιουργίας του ελληνοχριστιανικού πνεύματος. 

«Στο Ελληνοχριστιανικό πνεύμα κατέχουν υψίστη θέση οι ηθικές και κοινωνικές αρετές. 

Θεωρείται ότι η ταπεινότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των 

ανθρώπων, ο σεβασμός απέναντι στους συνανθρώπους μας, η εσωτερική καλλιέργεια και η 

μόρφωση αποτελούν θεμελιώδεις αξίες, οι οποίες βοηθούν στη δημιουργία καλύτερης 

κοινωνίας, στην επικράτηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής ευημερίας, όπως επίσης και 

στην ατομική ευημερία και ψυχική γαλήνη. Στο γνήσιο Ελληνοχριστιανικό πνεύμα, ο άνθρωπος 

προβάλλεται ως μια ελεύθερη και αυτόνομή προσωπικότητα, η οποία συνδυάζει τη γνώση με 

την πίστη στο Θεό και την προσπάθεια του ανθρώπου να αναδείξει τα “καθ’ ομοίωση” με το 

Θεό στοιχεία της δημιουργίας του».355  

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί η νέα σημασία που δίνεται στον θάνατο μέσω της ιστορίας 

της ζωής του Αγίου Βασιλείου («δεν φοβούμαι το θάνατο, γιατί αυτός θα με φέρη 

συντομώτερα κοντά στο Θεό»). Ο θάνατος σε αυτή την περίπτωση αποτελεί λύτρωση κι 

ευλογία, επειδή θα φέρει τον χριστιανό κοντά στον δημιουργό του, τον Θεό. Επιπρόσθετα, 

δηλαδή, με τις αντίστοιχες αναφορές του προηγούμενου κεφαλαίου στον θάνατο, αυτή τη 

φόρα είναι γλυκός, όχι γιατί αποτελεί θυσία για την πατρίδα – η οποία είναι «όλη η γη» για 

τον Άγιο Βασίλειο – αλλά θυσία για τη θρησκεία, την πίστη, τον χριστιανισμό ή απλά τέλος του 

ταξιδιού της ζωής, που προορισμός του είναι ο Θεός, που περιμένει με αγάπη κάθε καλό 

χριστιανό να έρθει κοντά του.  

 

 

                                                           
354

 Κ. Γ. Μπόνης, Βασίλειος Καισαρείας ο Μέγας: βίος και έργα, Αθήνα 1975, σ. 72. 
355

 Α. Κόπτσης, Το Μάθημα… ό.π., σ. 49. 

[18] 

«[…] Ο Βασιλιάς τότε έβγαλε μια αυστηρή διαταγή: Όποιος δεν προσεύχεται στους Θεούς, 

που λατρεύει αυτός, να τον ρίχνουν μέσα σ’ ένα λάκκο, που είχε μέσα λιοντάρια, για να τον 

κατασπαράξουν. O Δανιήλ όμως δε δέχτηκε ν’ αλλάξη τη θρησκεία του κι εξακολουθούσε 

να προσεύχεται στον αληθινό Θεό. Οι εχθροί του τον παρακολούθησαν και τέλος τον 

κατήγγειλαν στο βασιλιά. […] 
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με 

τη θυσία για τη θρησκεία και την πίστη και στην 

περίπτωση του Δανιήλ (παράθεμα 18). Στο παραπάνω 

απόσπασμα ο Δανιήλ κατάφερε, με τη δύναμη της πίστης 

του στον Θεό, να δαμάσει ένα από τα, φαινομενικά, πιο 

άγρια ζώα της φύσης, τα λιοντάρια. Επομένως, είναι ένα 

κείμενο, χαρακτηριστικό της δύναμης που έχει η πίστη και 

πως αν προσεύχεται κάποιος/α στον «αληθινό Θεό» και 

δεν αλλάξει τα «πιστεύω» του («δε δέχτηκε ν’ αλλάξη τη 

θρησκεία του»), τότε δεν πρέπει να φοβάται ακόμα και τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο.  

Η πίστη δίνει θάρρος, όπως έκανε και στην περίπτωση του Δανιήλ, ο οποίος δεν 

φοβήθηκε στιγμή να αντιμετωπίσει την τιμωρία και τον ενδεχόμενο θανατηφόρο κίνδυνο. Το 

θάρρος με τη σειρά του δίνει θέση στην ελπίδα και την προφητεία «πως θα ρθη στον κόσμο ο 

γιος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός».  

 

 

Ο Θεός όμως φύλαξε το Δανιήλ. Τα λιοντάρια τον πλησίασαν, τον μυρίστηκαν και 

απομακρύνθηκαν. Δεν τον πείραξαν διόλου. […] Έπειτα έβγαλε διάταγμα να λατρεύη όλος ο 

λαός του το Θεό που λάτρευε ο Δανιήλ. 

Ο Δανιήλ ήταν μεγάλος προφήτης. Προφήτεψε, πως θα ρθη στον κόσμο ο γιος του Θεού, ο 

Ιησούς Χριστός.  

(Γ, 86-89) 

 

[εικ. 5]

 

[19] 

«Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Βράδυ και το κρύο έξω είναι τσουχτερό. Το χιόνι σαν 

άσπρο σεντόνι σκεπάζει τους δρόμους του χωριού και τα γύρω βουνά. Ο πατέρας και η 

μητέρα πήγαν στην εκκλησία. Τα παιδιά είναι λυπημένα, γιατί δεν πήγαν κι εκείνα. Τότε η 

γιαγιά για να διώξη τη στεναχώρια των παιδιών, άρχισε να τους λέη τη χριστουγεννιάτικη 

ιστορία. […] 

- Καλέ μου άνθρωπε βοήθησέ με και δώσε μου λίγη φωτιά. Η γυναίκα μου γέννησε και 

πρέπει ν’ ανάψω φωτιά να ζεσταθή κι αυτή και το μωρό.  

Ο βοσκός θέλησε να του αρνηθή. Θυμήθηκε όμως, πως τα σκυλιά δεν μπόρεσαν να τον 

δαγκάσουν, τα πρόβατα δεν τον φοβήθηκαν και δε σκορπίστηκαν και πως η μαγκούρα 

του δεν τον πέτυχε και δείλιασε. Δεν τόλμησε λοιπόν ν’ αρνηθή στον άγνωστο. […] 
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Η πρώτη επαφή των μαθητών και των μαθητριών με τη γέννηση του Χριστού, γίνεται 

στη Β’ τάξη με αφορμή μια χριστουγεννιάτικη ιστορία της γιαγιάς προς τα εγγόνια της. 

Γενικότερα, όλα τα κείμενα που έχουν περιεχόμενο με θέμα τα Χριστούγεννα, τονίζουν και 

φροντίζουν να αναδεικνύουν το έντονο στοιχείο του θαύματος. Εξάλλου, η γέννηση του 

Χριστού αποτελεί από μόνη της ένα μεγάλο θαύμα.   

 Έτσι, λοιπόν, το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας, ο βοσκός, έζησε μπροστά στα μάτια 

του ένα θαύμα. Αρχικά, ήταν δύσπιστος και επιφυλακτικός, αλλά μια σειρά από παράξενες, 

για εκείνον, συγκυρίες («θυμήθηκε όμως, πως τα σκυλιά δεν μπόρεσαν να τον δαγκάσουν, τα 

πρόβατα δεν τον φοβήθηκαν και δε σκορπίστηκαν και πως η μαγκούρα του δεν τον πέτυχε και 

δείλιασε»), τον έκαναν να αλλάξει γνώμη και να δείξει ελεημοσύνη στον άγνωστο και φτωχό 

άντρα που ήθελε να ταΐσει το νεογέννητο μωρό του. Η μεγάλη σημασία της ελεημοσύνης 

φαίνεται πολύ έντονα για ακόμη μια φορά, διότι «άνοιξε τα μάτια» ενός «σκληρού 

ανθρώπου» και του έδειξε τη φαντασμαγορική εικόνα («είδε, πως ολόγυρα ήταν άγγελοι μ’ 

ασημένιες φτερούγες και πως στα χέρια τους κρατούσαν κιθάρες») του θαύματος της 

γέννησης του «Σωτήρα του κόσμου». 

 Θα μπορούσαμε να πούμε, πως η ελεημοσύνη είναι από μόνη της ένα μικρό θαύμα 

που μπορεί και θα έπρεπε να δείχνει κάθε χριστιανός/η, και πως μπορεί να οδηγήσει σε πολύ 

μεγαλύτερα θαύματα, όπως κι η ελεημοσύνη του βοσκού που οδήγησε στο κυριότερο όλων, 

τη γέννηση του Χριστού.  

 Στην ανάλυση των αναγνωστικών βιβλίων του 1954, η Φραγκουδάκη αναφέρει για τα 

θαύματα ότι «παίζουν ίσως ένα ρόλο έμμεσο. Ενσταλάζουν στη σκέψη μια απόχρωση άλογου, 

προσθέτουν στην απτή πραγματικότητα μια σταγόνα υπερφυσικού. Μια έμμεση οριοθέτηση 

Τι περίεργο όμως! Τα κάρβουνα ούτε τα χέρια του έκαιγαν, όταν τάπιανε, ούτε τώρα το 

φόρεμά του. Τα πήγαινε σπίτι σα να μην ήταν αναμμένα κάρβουνα, αλλά μήλα ή καρύδια. 

[…] 

Εκείνη τη στιγμή, που αυτός ο σκληρός άνθρωπος ένιωσε συμπόνια για τους άλλους 

ανθρώπους κι έκαμε μιαν ελεημοσύνη, άνοιξαν τα μάτια του. […] Είδε, πως ολόγυρα ήταν 

άγγελοι μ’ ασημένιες φτερούγες και πως στα χέρια τους κρατούσαν κιθάρες. Κι άκουσε 

που έψαλλαν, πως τη νύχτα εκείνη γεννήθηκε ο Σωτήρας του κόσμου. […] 

- Τώρα, γιαγιά, κατάλαβα κι εγώ, γιατί εκείνη τη νύχτα τα σκυλιά δε δάγκωναν, τα πρόβατα 

δεν ξυπνούσαν από το φόβο τους, η γκλίτσα δεν πλήγωνε και τα κάρβουνα δεν έκαιαν. 

Είχαν όλα την καλοσύνη του Χριστούλη μας, γιατί το μωρό, που γεννήθηκε εκείνη τη νύχτα 

ήταν ο Χριστός! Ε, γιαγιάκα; […]»  

(Β, 63-69)  
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των δυνατοτήτων του ανθρώπινου μυαλού, μια έμμεση αποδοχή του αξιώματος ότι υπάρχουν 

πτυχές της γνώσης ή της αλήθειας που η ανθρώπινη σκέψη δεν φτάνει να συλλάβει».356  

Στην τελευταία τάξη του Δημοτικού, όμως, οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζουν και 

μια άλλη όψη των Χριστουγέννων· τα Χριστούγεννα συνδυασμένα με το καθήκον για την 

πατρίδα. 

Στο κείμενο (παράθεμα 20) κυριαρχούν έντονα 

συναισθήματα, με τους στρατιώτες να δείχνουν την 

ευαίσθητη πλευρά τους λόγω της ημέρας και της ανάγκης 

τους να είναι με τις οικογένειές τους. Όμως, ακόμη κι υπό 

αυτές τις συνθήκες, κάνουν από μόνοι τους μια λειτουργία 

και προσεύχονται με τόση συγκίνηση, δείχνοντας πως η πίστη 

μπορεί να νικήσει κάθε άγρια πτυχή του χαρακτήρα, που 

προκαλεί ο πόλεμος («πραγματική λειτουργία απ’ 

ανθρώπους που είχε εξαγνίσει ο πόλεμος και που την καρδιά τους πλημμύριζαν τα πιο 

ευγενικά αισθήματα»). 

 

 

 

 

                                                           
356

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά… ό.π., σ. 63. 

[20] 

«Προφυλακές Ολύτσικα Ηπείρου 24 Δεκεμβρίου 1912. […] 

- Μια βραδιά είναι κι αυτή και θα περάση, βρε παιδιά· όλοι υποφέρουν σήμερα για την 

πατρίδα· όλα θα περάσουν, είπα. Ούτε κουβέντα πια…  

Γύριζα και δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου, πως η βραδιά εκείνη ήταν 

Χριστουγεννιάτικη. Από τους στρατιώτες μου κανένας δεν το είχε σκεφθή. […] 

Ένας στρατιώτης αρχίζει τώρα δυνατώτερα:  

“Η Παρθένος σήμερον τον Υπερούσιον τίκτει…” […] 

Λειτουργία! Πραγματική λειτουργία απ’ ανθρώπους που είχε εξαγνίσει ο πόλεμος και 

που την καρδιά τους πλημμύριζαν τα πιο ευγενικά αισθήματα. Ήταν πραγματική 

προσευχή εκείνη. […] 

- Εμπρός, παιδιά· τρώτε κι ο Θεός να δώση το Πάσχα να το κάνωμε στα σπίτια μας νικητές. 

[…]»  

(Στ, 11-17) 

 

[εικ. 6]
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Εκτός, όμως, από το καθήκον για την πατρίδα, υπάρχει και το καθήκον της εργασίας, το 

οποίο συνδυάζεται με την εξίσου σημαντική γιορτή, την Ανάσταση (παράθεμα 21). 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα (εικ. 7), το πλήρωμα του πλοίου, αλλά και οι επιβάτες 

ενώνονται με χαρά και αγάπη για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού, με όλα τα έθιμα 

και τις παραδόσεις («κόκκινο αυγό», «μαγειρίτσα»). 

Η αντίθεση των συναισθημάτων της γιορτής και του 

καθήκοντος, φαίνεται με τη χαρά των ναυτών, οι 

οποίοι έπαιζαν σαν μικρά παιδιά, αλλά μόλις 

τελείωσε η γιορτή «το καράβι βυθίστηκε πάλι στην 

ησυχία του» και ο καθένας έκανε τη δουλειά του 

σιωπηλός και σοβαρός. Αυτό που επιδιώκεται να 

παρουσιαστεί στους μαθητές και στις μαθήτριες της 

Στ’ τάξης, είναι πως οι γιορτές είναι εκείνες που θα 

τους κάνουν να θυμούνται πάντα τα ξέγνοιαστα παιδικά τους χρόνια, αλλά αποτελούν τα 

ευχάριστα διαλείμματα της ενήλικης ζωής των υποχρεώσεων και του καθήκοντος. 

 

 

 

 

[21] 

«[…] Έπειτα πέρασε ένας ένας, πρώτα οι επιβάτες, έπειτα το πλήρωμα, πήραν από το χέρι 

του το κόκκινο αυγό και το λαμπροκούλουρο κι άρχισαν πάλι οι ευχές και τα φιλήματα. 

- Χριστός Ανέστη. 

- Αληθινός ο Κύριος. 

- Και του χρόνου σπίτια μας… 

Οι επιβάτες τράβηξαν στις θέσεις τους να φάνε τη μαγειρίτσα. Οι ναύτες ζευγαρωτά 

στους διαδρόμους τσούγκριζαν τ’ αυγά τους, γελούσαν, σπρώχνονταν συναμεταξύ τους, 

έτρωγαν λαίμαργα, καλοχρονίζονταν σοβαρά και κοροϊδευτικά.  

Έπαψε το καμπανοχτύπημα· ένα ένα έσβησαν τα κεριά. Το καράβι βυθίστηκε πάλι στην 

ησυχία του. Ο καπετάνιος και ο τιμονιέρης καταμόναχοι επάνω στη γέφυρα, πνεύματα 

θαρρείς εναέρια, εξακολουθούσαν τη δουλειά τους σιωπηλοί και άγρυπνοι. 

- Γραμμή! 

- Γραμμή! 

Και το πλοίο ολοσκότεινο πάλι εξακολούθησε να σκίζη τα νερά, ζητώντας ανυπόμονα το 

λιμάνι του.»  

(Στ, 17-20)  

 

[εικ. 7]
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Η πρώτη επαφή των μαθητών και μαθητριών με κείμενο που αφορά τη Μεγάλη 

Εβδομάδα, την Ανάσταση ή το Πάσχα γίνεται από την 

πρώτη, κιόλας, τάξη με το αλφαβητάριο. Στο παραπάνω 

απόσπασμα (παράθεμα 22), συγκεκριμένα, τα παιδιά 

διαβάζουν για τον Επιτάφιο. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι 

ημέρα θλίψης για τον χριστιανικό κόσμο («σημαίνουν αργά 

και λυπητερά οι καμπάνες»), όμως στο κείμενο επικρατεί η 

εύθυμη διάθεση και η χαρά των παιδιών. Το γεγονός ότι το 

κείμενο απευθύνεται σε μικρούς μαθητές και μικρές 

μαθήτριες δικαιολογεί την ανάδειξη στοιχείων χαράς, από αυτά της λύπης, με σκοπό να 

αγαπήσουν αυτή την διαδικασία που φέρνει χαμόγελα («πόσο χαίρεται, που στολίζουν τον 

Επιτάφιο του Χριστού») και τους ενώνει μεταξύ τους σε πλαίσια συνεργασίας και 

ομαδικότητας («εκεί είναι και 

άλλα κορίτσια, μικρά και 

μεγάλα, που στολίζουν τον 

επιτάφιο», «τα αγόρια 

εμπρός από τον Επιτάφιο 

ψάλουν μελωδικά:  Κύριε 

ελέησον”»).  

Σε αντίθεση με το 

κείμενο της Α’ τάξης, εκείνο 

της Στ’ (παράθεμα 23), εκτός 

από τη γλώσσα γραφής του 

(καθαρεύουσα), έχει σίγουρα 

άλλο ύφος καθώς 

[22] 

«Η Μαρία είχε λησμονήσει τι είναι σήμερα. Το θυμήθηκε όμως αμέσως και πρόθυμα 

έτρεξε με το πανεράκι.  

Έπειτα το πήρε γεμάτο βιολέτες και πήγε στην εκκλησία. 

Εκεί είναι και άλλα κορίτσια, μικρά και μεγάλα, που στολίζουν τον επιτάφιο. 

Τη νύχτα νταν, νταν, σημαίνουν αργά και λυπητερά οι καμπάνες. Όλοι με κεράκια 

αναμμένα ακολουθούν τον επιτάφιο.  

Τα αγόρια εμπρός από τον Επιτάφιο ψάλουν μελωδικά: “Κύριε ελέησον”. 

Ακολουθεί και η Μαρία με τη μητέρα της και κρατεί στο χέρι ένα αναμμένο κεράκι. Καθώς 

όμως κοιτάζει το στολισμένο Επιτάφιο, της φαίνεται ότι ξεχωρίζουν οι βιολέτες της. Πόσο 

χαίρεται, που στολίζουν τον Επιτάφιο του Χριστού!»  

(Α, 126-128) 

 

[εικ. 8]

 

[23] 

«”Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…” […] “Λόγχη εκεντήθη ο 

υιός της Παρθένου”. Και νεκρός πλέον επί του Σταυρού 

βασανίζεται. Άλλ’ από τον θάνατον Εκείνου ανέβλυσε 

πηγή ζωής αιώνιας. Από την πηγήν αι πληγωμέναι καρδίαι 

λαμβάνουν τα αληθινά φάρμακα, δια να θεραπευθούν. 

Με αυτά οι νεκροί ανίστανται και οι αμαρτωλοί 

εισέρχονται εις τον Παράδεισον.  

“Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη, Χριστέ! Δείξον ημίν και την 

ένδοξόν Σου Ανάστασιν!”»  

(Στ, 155-157) 
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απευθύνεται, πλέον, σε πολύ μεγαλύτερα παιδιά και στο τέλος της φοίτησής τους στο 

Δημοτικό.  

Τα «Πάθη» του Χριστού («επί του Σταυρού βασανίζεται») και ο θάνατός του 

αντικαθίστανται από την «πηγή ζωής». Στο κείμενο δίνεται έμφαση στον θάνατο κι όλα τα 

στοιχεία που δείχνουν τον πόνο του Χριστού. Παρά την εκτενή αναφορά σε αυτά, η ουσία και 

το μήνυμα που θέλει να περάσει στους μαθητές και στις μαθήτριες είναι η αξία της ζωής και η 

αξία του ίδιου του Χριστού, που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να σώσει τον άνθρωπο από 

τις αμαρτίες του.  

Χαρακτηριστικό των Παθών του Χριστού, είναι το κείμενο (παράθεμα 24) που αφορά 

την πορεία του Χριστού στο Γολγοθά με τον Σταυρό στην πλάτη του («εκείνος βάδιζε σκυφτός 

από το βάρος του σταυρού κι ο ιδρώτας έπεφτε σταγόνες από το μέτωπό του στη γη»). 

Παρουσιάζεται έντονα το στοιχείο της αδιαφορίας των ανθρώπων, οι οποίοι, μάλιστα, 

αντιμετώπιζαν την εικόνα των τιμωρημένων σε θάνατο ως διασκέδαση («έτρεχαν όλοι ν’ 

απολάψουν το θέαμα τριών ανθρώπων»). Η αναφορά σε αυτή τη στάση των ανθρώπων 

γίνεται με σκοπό να προβληθεί περισσότερο το θάρρος που έδειξε ένα μικρό αγόρι λόγω της 

αγάπης του προς τον Χριστό. Το αγόρι έκανε αυτό που δεν θα τολμούσε να κάνει 

οποιοσδήποτε ενήλικος «τόλμησε», «έτρεξε», «πέρασε τη γραμμή των στρατιωτών», 

«πλησίασε τον Ιησού» και «αγκάλιασε τα γόνατά του». Η ευλογία που του είχε δώσει λίγες 

μέρες πριν, είχε ως αποτέλεσμα την αγάπη του προς αυτόν, ένα «αγγελικό χαμόγελο», αλλά 

[24] 

«[…] Το πρωί διαδόθηκε σε όλη την Ιερουσαλήμ, ότι ο Γαλιλαίος καταδικάστηκε να 

σταυρωθή στο λόφο του Γολγοθά μαζί με δύο ληστές. […] Έτρεχαν όλοι ν’ απολάψουν το 

θέαμα τριών ανθρώπων και προ πάντων να ιδούν τον παράξενο εκείνο Γαλιλαίο, που 

τόσες φήμες διαδίδονταν γι’ αυτόν. […] Εκείνος βάδιζε σκυφτός από το βάρος του 

σταυρού κι ο ιδρώτας έπεφτε σταγόνες από το μέτωπό του στη γη. Λένε, πως την άλλη 

μέρα ο δρόμος του Γολγοθά ήταν γεμάτος από ανθισμένους κατάλευκους κρίνους, που 

φύτρωναν από κάθε σταγόνα του ιδρώτα του Ιησού και γέμιζαν από ευωδιά τον αέρα. […] 

Εκείνο [αγόρι] τόλμησε να παρατηρήση και, μόλις αντίκρισε το πρόσωπο του Ιησού, 

έτρεξε χαρούμενο, πέρασε τη γραμμή των στρατιωτών, πλησίασε τον Ιησού, αγκάλιασε 

τα γόνατά του και τον έβλεπε κατάματα μ’ ένα αγγελικό χαμόγελο στα χείλη. Ήταν ένα 

από τα παιδιά εκείνα, που είχε ευλογήσει ο Ιησούς λίγες μέρες πριν κι έτρεξε να τον 

αγκαλιάση, γιατί τον είχε αγαπήσει.  

Όταν ο Ιησούς είδε, ότι απ’ όλο εκείνο το πλήθος μόνο ένα μικρό παιδί τόλμησε να του 

δείξη συμπάθεια, απόθεσε το βαρύ σταυρό κατά γης, έσκυψε και φίλησε το παιδί στο 

μέτωπο. […]» 

 (Ε, 17-20) 
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και απαράμιλλο θάρρος μπροστά στον κίνδυνο των στρατιωτών που μπροστά του «φάνταζαν 

θηρία». Ο Χριστός δεν άφησε, όμως, απαρατήρητη την πράξη του μικρού αγοριού και του 

έδειξε κι εκείνος την αγάπη του για τη γενναιότητά του («απ’ όλο εκείνο το πλήθος μόνο ένα 

μικρό παιδί τόλμησε να του δείξη συμπάθεια») με ένα φιλί στο μέτωπο.  

 Το πεζογράφημα αυτό δείχνει πως ακόμα κι ένα μικρό παιδί μπορεί να γίνει σπουδαίο 

κάνοντας πράξεις αγάπης προς τον Θεό και δείχνοντας την πίστη του σε εκείνον, και πως όλοι, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορούν να έχουν την αγάπη του, που έμπρακτα έδειξε με τη σταύρωση 

και την Ανάστασή του.   

Η γιορτή της Ανάστασης του Χριστού αποτελεί σημαντική θεματική των αναγνωστικών 

στο πλαίσιο της θρησκευτικής αγωγής των μαθητών και 

μαθητριών. Από τις μικρές τάξεις έρχονται σε επαφή με 

παραδόσεις («βάψιμο αυγών», «ζύμωμα κουλουριών», 

«λαμπάδες», «μαγειρίτσα») που συνδυάζονται και 

αποτελούν μέρος της ταυτότητας αυτών των εορτών. 

Γενικότερα, με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά ταυτίζονται με 

τους πρωταγωνιστές του κειμένου και μαθαίνουν κι εκείνα 

να αγαπούν τη θρησκεία και να βλέπουν με τόσο θαυμασμό 

όλες τις πτυχές της στον χώρο της εκκλησίας που αποτελεί 

τόπο πνευματικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τον Θεό. 

Η εκκλησία είναι το σπίτι του Θεού και των αγγέλων και η κορυφαία στιγμή της Ανάστασης 

[25] 

«Ο Μανολάκης και η Πόπη όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα περίμεναν ανυπόμονα πότε να 

φτάση το Μεγάλο Σάββατο. Τους είχε τάξει η μητέρα τους να τους πάρη εφέτος στην 

Ανάσταση. […]  

Βοήθησαν και στο βάψιμο των αυγών. […] Έπειτα παραστάθηκαν στο ζύμωμα των 

κουλουριών. […] Το Μεγάλο Σάββατο έφτασε. Όλα είναι έτοιμα. Το μεσημέρι, αφού 

έφαγαν, τα παιδιά έπεσαν να κοιμηθούν λίγο, για να μη νυστάζουν το βράδυ. Αλλά δεν τα 

κατάφεραν. Ο νους τους ταξίδευε κατά την εκκλησία. […] 

Ώσπου να φτάσουν, η εκκλησία είχε κιόλας σχεδόν γεμίσει. Γυναίκες, άντρες, νέοι, γέροι 

και παιδιά έμπαιναν μ’ ευλάβεια, έκαναν το σταυρό τους και στέκονταν σε μια θέση. Ο 

παπάς άρχισε να ψάλλη. Ποτέ η φωνή του δεν είχε φανή στα παιδιά τόσο ωραία! […] 

Με τις λαμπάδες αναμμένες γύρισαν στο σπίτι. Από το φως τους άναψαν το καντήλι, που 

κρεμόταν μπροστά στα εικονίσματα κι έπειτα πήγαν όλοι στην τραπεζαρία. […] άχνιζε η 

μαγειρίτσα στα πιάτα […]. Χωρίς άλλο θα βλέπουν στ’ όνειρό τους, εκείνα τ’ αγγελάκια, 

που τους έγνεφαν στην εκκλησία με τόση αγάπη!» 

 (Β, 119-124) 

 

[εικ. 9]
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δίνει ένα άλλο νόημα στα μάτια όλων των χριστιανών κι ακόμα περισσότερο, των μικρών 

παιδιών («ποτέ η φωνή του δεν είχε φανή στα παιδιά τόσο ωραία»), που ζουν πραγματικά το 

θαύμα της Ανάστασης του Χριστού βλέποντας ακόμα και τους αγγέλους να «τους γνέφουν με 

τόση αγάπη».   

Η γιορτή της Ανάστασης, όμως, δίνει κι άλλα μηνύματα στους μαθητές και στις 

μαθήτριες. Τα κυριότερα από αυτά, παρουσιάζονται στα δύο επόμενα παραθέματα (26 και 

27).  

 

 

 

 

[26] 

«[…] Τρεις σκιές, η μια μεγάλη και οι δυο μικρότερες, βγήκανε στο δρόμο. 

- Πάμε γρήγορα, ψιθύρισε ο ψηλός άντρας. Πάμε γρήγορα, γιατί αργήσαμε και θα μας 

περιμένη. Σκέπασε το πρόσωπο με το μαντήλι σου, Εσμέ! Ρεσίτ, δος μου το χέρι σου.  

Περπατούσαν και οι τρεις σιωπηλοί στο σκοτάδι. Μόλις όμως έστριψαν το στενό σοκάκι, 

βρήκανε μια γριά, που κρατούσε στο χέρι της αναμμένη λαμπάδα. […] Σαν είδαν το φως 

της λαμπάδας οι τρεις νυχτερινοί διαβάτες, γύρισαν αλλού το κεφάλι τους για να μη 

γνωριστούν. […] 

- Περίεργο πράμα! Είπε με το νου της. Που να πάνε τέτοια ώρα ο Μεχμέτ μπέης με τη 

χανούμισσα και το γιο του; Χριστέ μου, δεν κάνεις το θάμα σου να γλυτώσουν οι 

Χριστιανοί από έναν κακό Τούρκο; […] 

Οι τρεις νυχτερινοί διαβάτες μπαίνουν αθόρυβα στην εκκλησιά και φιλούνε το χέρι του 

παπά. Σφαλίζουνε καλά την πόρτα, προχωρούν ευλαβικά στο εικονοστάσι, γονατίζουν 

και κάνουν το σταυρό τους. […] 

Πρώτα πλησίασε η γυναίκα, τριάντα έως τριανταπέντε χρονών. Ήταν ωχρή και βαθιά 

συγκινημένη. Τη στιγμή που ανέβαινε τα σκαλοπάτια του ιερού, χρειάστηκε να την 

υποστηρίξει ο Μεχμέτ μπέης, για να μην πέση. Τα μεγάλα μαύρα μάτια της ήτανε 

δακρυσμένα. 

- “Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού Μαρία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και 

του Αγίου Πνεύματος”, είπε ο παπάς με επισημότητα και της έδωκε την Άγια Μετάληψη.  

Δύο μεγάλα δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπο της σεμνής εκείνης γυναίκας κι ακούστηκε 

να ψιθυρίζει: “Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη Βασιλεία σου”. […] 

- “Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Νικόλαος”… επανέλαβε ο παπάς, κοιτάζοντας 

στοργικά το συμπαθητικό παιδί. […] 
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Στα έξι αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού της περιόδου που μελετάται, δεν υπάρχει 

κείμενο με ανάλογο περιεχόμενο, όπως αυτό που παρουσιάζεται στο παράθεμα 26. Η ιστορία 

που αφηγείται είναι πολύ διαφορετική από αυτές που έχουν συνηθίσει οι μαθητές και οι 

μαθήτριες και περιέχει νοήματα τα οποία ένα παιδί της Ε’ τάξης είναι σε θέση να καταλάβει. 

Σίγουρα είναι ένα κείμενο που μένει στον αναγνώστη ή στην αναγνώστρια, όπως άλλωστε 

κατάφερε να το πετύχει και κατά την πρώτη μελέτη των κειμένων όλων των αναγνωστικών 

βιβλίων με σκοπό την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.  

 Περνώντας στην επιμέρους ανάλυση του αποσπάσματος που παρατέθηκε, 

πρωταγωνιστές του πεζογραφήματος είναι τρεις Τούρκοι («Μεχμέτ μπέης», «Εσμέ», «Ρεσίτ»). 

Η ημέρα που διαδραματίζονται τα γεγονότα που αφηγείται η ιστορία, είναι η ημέρα της 

Ανάστασης. Οι τρεις αυτοί Τούρκοι ήταν μια χριστιανική οικογένεια που, όμως, δεν μπορούσε 

να λατρεύει τον Θεό της φανερά, παρά μόνο στα κρυφά, αποφεύγοντας τα βλέμματα 

καχύποπτων που δεν θα μπορούσαν να δεχτούν την πίστη της στο Χριστό. Χαρακτηριστική 

αυτής της αντίληψης είναι η αντίδραση μιας γριάς γυναίκας που γυρνούσε από την εκκλησία 

με αναμμένη, ακόμα, τη λαμπάδα και έτσι κατάφερε να τους δει παρόλο που περπατούσαν 

γρήγορα στο σκοτάδι («Χριστέ μου, δεν κάνεις το θάμα σου να γλυτώσουν οι Χριστιανοί από 

έναν κακό Τούρκο;»). Η αντίδραση αυτή είναι κομβική στην ιστορία καθώς ακυρώνεται – ως 

λανθασμένη αντίληψη – στη συνέχεια. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως αυτή τη φορά δεν 

είναι κακός ο Τούρκος, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε πως παρουσιάζεται ως τέτοιος ο 

Έλληνας, στο πρόσωπο της γριάς, η οποία είναι καχύποπτη και κρίνει με άσχημο τρόπο («κακό 

Τούρκο») μόνο από την εθνικότητα των ανθρώπων, ζητώντας, μάλιστα, τη βοήθεια του 

Χριστού για σωτηρία. Όμως, το ίδιο το κείμενο αποδεικνύει πως οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα 

να πιστεύουν όπου θέλουν, χωρίς αυτό να κατακρίνεται από ομόθρησκους ή αλλόθρησκους. 

Βεβαίως, δεν υπάρχει αντίστοιχο κείμενο, που να δείχνει την περίπτωση ενός Έλληνα 

που δεν είναι χριστιανός, ωστόσο, όμως, δεν μπορούμε να μην τονίσουμε τη σημασία των 

αξιών που προβάλλονται, έστω, μονομερώς, ούτε να αγνοήσουμε το γενικότερο κοινωνικό 

- “Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Εμμανουήλ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και 

του Αγίου Πνεύματος”, λέει για τρίτη φορά ο παπάς, δακρύζοντας τώρα κι αυτός. 

- Αμήν! Είπε με βαθιά φωνή ο μυστικός Χριστιανός. 

Σε λίγα λεπτά οι τρεις σκιές χάνονται και πάλι στους σκοτεινούς δρόμους του Ηρακλείου 

και βιαστικά γυρίζουν στο σπίτι τους. Αυτή τη φορά δε βρέθηκε καμιά γριά στο δρόμο να 

τους γνωρίση με το φως της λαμπάδας και να ξαναπή: 

-  Θεέ μου, δεν κάνεις το θαύμα σου, για να σωθούν από έναν κακό Τούρκο οι χριστιανοί; 

Μόνο ο παπα-Γρηγόρης ήξερε ότι ο Μεχμέτ μπέης ήτανε χριστιανός, πιο πολύ πιστός από 

πολλούς, που λέγονται μονάχα χριστιανοί.»  

(Ε, 7-10) 
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πλαίσιο της εποχής κατά το οποίο θα ήταν αρκετά δύσκολη η παράθεση ενός τέτοιου κειμένου 

στα αναγνωστικά βιβλία της δημοτικής εκπαίδευσης.     

Εκτός από το γεγονός πως τρεις Τούρκοι είναι βαπτισμένοι χριστιανοί (« Εμμανουήλ», 

«Μαρία», «Νικόλαος»), αξιοσημείωτα είναι τα 

έντονα συναισθήματά τους κατά τη Μετάληψή τους 

(«ωχρή», «βαθιά συγκινημένη», «τα μεγάλα μαύρα 

μάτια της ήτανε δακρυσμένα», «δύο μεγάλα δάκρυα 

κύλησαν», «δακρύζοντας τώρα κι αυτός», «Αμήν! 

Είπε με βαθιά φωνή ο μυστικός Χριστιανός»). Τα 

συναισθήματα αυτά ενισχύουν ακόμη περισσότερο 

το συμπέρασμα του κείμενου: «Μόνο ο παπα-Γρηγόρης ήξερε ότι ο Μεχμέτ μπέης ήτανε 

χριστιανός, πιο πολύ πιστός από πολλούς, που λέγονται μονάχα χριστιανοί». 

[εικ. 10]

 

[27] 

«Την ίδια μέρα γιόρτασαν οι Χριστιανοί τη Λαμπρή τους και οι Τούρκοι το μπαϊράμι 

τους· έτσι έτυχε. […] 

Έξαφνα χτυπά τρεις φορές η πόρτα της: τακ, τακ, τακ. Άλλες τρεις φορές χτύπησε και η 

καρδιά της κλησάρισσας.  

- Αν είσαι Χριστιανός, να σε πολυχρονά ο Μεγαλοδύναμος και αν είσαι Τούρκος, πάλι 

καλώς όρισες. 

- Άνοιξε γρήγορα γειτόνισσα και μη φοβάσαι, εγώ είμαι. 

- Μπα! Εσύ είσαι γειτόνισσα; Και τι γυρεύεις τέτοια ώρα; 

Η πορτίτσα του κελιού ανοίγει. Το κατάλευκο γεροντάκι, η κλησάρισσα, καλωσορίζει το 

κατάμαυρο σκέλεθρο, μια γριά Αραπίνα φιλενάδα της, που καθόταν μέσα σ’ ένα 

χάλασμα της γειτονιάς. Η πορτίτσα ξανάκλεισε. Η Αραπίνα μιλεί πρώτη: 

- Τώρα που ησύχασε ο κόσμος όλος και οι χαροκόποι τραβήχτηκαν στα σπίτια τους, ήρθε 

και μένα η σειρά μου να γιορτάσω το μπαϊράμι μου στο τρυπόσπιτό μου μέσα. Έκαμα ν’ 

απλώσω πάνω σε κάτι πέτρες τ’ αποφάγια των αγάδων, που είχα σ’ ένα χαρτί τυλιγμένα 

και τότε σε συλλογίστηκα, καημένη γειτόνισσα, κλεισμένη καταμόναχη στο κελί σου, 

ξημερώνοντας η Λαμπρή σας· σε ψυχοπόνεσα, τα τύλιξα πάλι τ’ αποφάγια και είπα 

μέσα μου:  

- Κακόμοιροι Χριστιανοί! Σκλάβοι και σεις, σκλάβοι και μεις. Πιο φτωχοί εμείς, μα πιο 

δυστυχισμένοι εσείς, γιατί γίνατε δούλοι στον ίδιο τόπο, που μια φορά ήσαστε 

αφεντικά. Ας πάω λοιπόν, είπα, να γιορτάσωμε μαζί· αυτή τη Λαμπρή της κι εγώ το 

μπαϊράμι μου. Ξεκίνησα κι ήρθα. […] 
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Παρόμοιο με το προηγούμενο είναι και το κείμενο που παρουσιάζεται στο παραπάνω 

παράθεμα (27). Οι δύο γριές γυναίκες («κατάλευκο γεροντάκι», «κατάμαυρο σκέλεθρο») 

αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα αγάπης στον συνάνθρωπο πέρα από το χρώμα του 

δέρματος και της διαφορετικής θρησκείας. Το αντιρατσιστικό μήνυμα που πέρνα το 

συγκεκριμένο πεζογράφημα στους μαθητές και στις μαθήτριες της Στ’ τάξης, είναι πολύ 

σημαντικό ως προς τη θρησκευτική τους διαπαιδαγώγηση, αλλά και προς τη γενικότερη 

κοινωνικοποίησή τους.   

Και σε αυτή την περίπτωση, η ημέρα της Ανάστασης είναι η ημέρα δράσης των 

γεγονότων. Μπορούμε να πούμε πως έτσι δίνεται 

άλλη χροιά στη σημασία της γιορτής της Ανάστασης 

που δεν περιορίζεται μόνο σε κείμενα ανάδειξης των 

χριστιανικών εθίμων και παραδόσεων. Το πρώτο και 

σημαντικό μήνυμα του κειμένου δίνεται από τη 

χριστιανή γριά με τη φράση: «Αν είσαι Χριστιανός, να 

σε πολυχρονά ο Μεγαλοδύναμος και αν είσαι 

Τούρκος, πάλι καλώς όρισες». Είναι σημαντικό, διότι 

αυτή τη φορά ο Τούρκος δεν αντιμετωπίζεται με 

καχυποψία, όπως στην περίπτωση του 

αποσπάσματος με τους τρεις Τούρκους χριστιανούς, 

αλλά καλωσορίζεται σαν να ήταν χριστιανός. Έτσι 

λοιπόν, μια τάξη αργότερα, η νέα χριστιανή γριά που πρωταγωνιστεί αντιμετωπίζει με πολύ 

διαφορετικό τρόπο τον ξένο, δείχνοντας στους μαθητές και στις μαθήτριες τη συμπεριφορά 

που θα έπρεπε να έχει κάθε χριστιανός και χριστιανή σε ανάλογη περίπτωση. Μια 

Σηκώνεται τότε η κλησάρισσα γελαστή και ψάχνει μέσα στην κασέλα της. Βγάζει ένα 

κόκκινο αυγό και το δίνει στην Αραπίνα.  

Το παίρνει εκείνη μ’ ευχαρίστηση μεγάλη, σηκώνει το χέρι της ψηλά και το παρατηρεί 

γύρω γύρω στο φως του λυχναριού με χαρά μικρού παιδιού και το θαυμάζει σαν κανένα 

σπάνιο και περίφημο πράμα.  

Η γριά κλησάρισσα έρχεται κοντά σιγά σιγά, κάθεται κοντά της και έξαφνα κάνει τσακ μία 

και της το σπάζει με το άλλο κόκκινο αυγό, που είχε κρυμμένο στο άλλο της το χέρι, 

ξεκαρδισμένη στα γέλια για το κατόρθωμά της.  

Το κελί είναι μισοσκότεινο. Το λυχνάρι μόλις και φέγγει. Ζυγώνουν κοντά, μάγουλο με 

μάγουλο, τα δύο γεροντικά κεφάλια, κάτασπρο το ένα, κατάμαυρο το άλλο και 

φιλιούνται…»  

(Στ, 40-42) 

 

[εικ. 11)
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συμπεριφορά που εσωκλείει έντονα συναισθήματα αγάπης, συντροφικότητας, συμπόνιας και 

κατανόησης προς τον συνάνθρωπο ανεξαρτήτως διαφορών μεταξύ τους.   

Γενικότερα, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο παρουσιάζεται ως η σημαντικότερη αξία 

από κάθε θρήσκευμα, κάθε εθνικότητα. Η αγάπη αυτή μπορεί να ενώσει τις διαφορές («οι 

Χριστιανοί τη Λαμπρή τους», «οι Τούρκοι το 

μπαϊράμι τους»), να μοιράσει χαρά, παρά 

τα προβλήματα («πιο φτωχοί εμείς, μα πιο 

δυστυχισμένοι εσείς») και να φέρει κοντά 

τους ανθρώπους («ζυγώνουν κοντά, 

μάγουλο με μάγουλο, τα δύο γεροντικά 

κεφάλια, κάτασπρο το ένα, κατάμαυρο το 

άλλο και φιλιούνται…»).   

Όπως, άλλωστε, αναδεικνύει και μια 

στροφή του ποιήματος του Σολωμού 

(παράθεμα 28), η Ανάσταση του Χριστού 

πρέπει να φέρνει κοντά κάθε άνθρωπο 

(«Φιληθήτε γλυκά, χείλη με χείλη, πέστε Χριστός ανέστη, εχθροί και φίλοι»), με «αγκαλιές 

ειρηνοφόρες». 

 

[28] 

«[…] Χριστός Ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες, 

όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστήτε.  

Μέσα στις εκκλησιές τις δαφνοφόρες 

με το φως της χαράς συμμαζωχτήτε· 

ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες 

εμπρόστα στους αγίου και φιληθήτε· 

Φιληθήτε γλυκά, χείλη με χείλη, 

πέστε Χριστός ανέστη, εχθροί και φίλοι.» 

 (Στ, 157-158) 

 

[29] 

«Την ώρα που μπήκαν οι Τούρκοι στην Πόλη, ο πρωτόπαπας της Αγια-Σοφιάς βρισκότανε 

στη θέση του ακόμα. […] Και για μια στιγμή, όταν είδε το πλήθος γονατιστό να σπαρταρά, 

κιτρίνισε σαν το φλουρί, σα να τον χτύπησε βόλι. Κοντοστάθηκε, σκούπισε τα δάκρυά του 

και κοίταζε αμίλητος τον απελπισμένο λαό, που γέμιζε την εκκλησία απ’ άκρη σ’ άκρη. […] 

Ο πρωτόπαπας έριξε μια ματιά στη θάλασσα, ανασκουμπώθηκε και έσπρωξε με τόση 

δύναμη το καραβάκι, που γλίστρισε ως το γυαλό. Μπήκε μέσα, άνοιξε το πανί και γραμμή! 

Κι ο αντίλαλος της Πόλης εξακολουθούσε:  

- Οι Τούρκοι! Οι Τούρκοι! […] 

Και στην Πόλη φλόγες και καπνοί παντού… […] 

Αρχαία προφητεία έλεγε: 

- Θάναι πανσέληνος. Έκλειψη θα γίνη. Κι η Πόλη θα πέση! […] 

Ο πρωτόπαπας έβαλε τις τελευταίες του προσπάθειες. Στο στήθος του κρατούσε σφιχτά 

τα Δισκοπότηρα. Κι ενώ θωρούσε πέρα την Αγια-Σοφιά, δε βλέπει το σταυρό. Βλέπει το 

μισοφέγγαρο… 
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Από τα αναγνωστικά δεν παραλείπονται και οι ιστορικές αναφορές σε θέματα 

θρησκευτικού περιεχομένου. Χαρακτηριστικότερη όλων είναι η αναφορά στην Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης και ο έντονος θρησκευτικός της χαρακτήρας.   

Το κείμενο που παρουσιάζεται στο παραπάνω παράθεμα (29) επικεντρώνεται στην 

ανάδειξη των στοιχείων που αφορούν στη χριστιανική πίστη, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα 

συνεχή θαύματα («άνοιξαν τα ουράνια», «φάνηκε άγγελος Κυρίου κι άρπαξε τα 

Δισκοπότηρα», «Η θάλασσα άνοιξε και κατάπιε τον πρωτόπαπα», «Γαλήνη! Σα νάτανε Φώτα 

και άγιασε τη θάλασσα σταυρός», «μια φωνή ακούστηκε από τα σκόρπια σύννεφα»), θέλοντας 

έτσι, να τονίσει τη θεϊκή παρέμβαση. Το γεγονός 

αυτό, αλλά κι άλλες αναφορές κειμένων με την ίδια 

θεματική, δείχνει πως η Άλωση είχε πάνω απ’ όλα 

θρησκευτικό χαρακτήρα και αντίκτυπο.  

Σε αντίθεση με το περιεχόμενο των 

παραθεμάτων 26 και 27, όπου κυριαρχούν στοιχεία 

ισότητας των θρησκειών, σε αυτήν την περίπτωση 

αναδεικνύεται η διαφορά τους, η οποία είναι ικανή 

να προκαλέσει τον πόλεμο και τον θάνατο. Βέβαια, 

εδώ, τα αναγνωστικά δεν έχουν ως στόχο να μπερδέψουν τους μαθητές και τις μαθήτριες 

εκθέτοντάς τους κείμενα με αντίθετα νοήματα, αλλά προσπαθούν μέσω της διήγησης του 

παρελθόντος (παράθεμα 29) να δώσουν ακόμη περισσότερη αξία στο περιεχόμενο των 

κειμένων που αφορούν το παρόν (παραθέματα 26 και 27). Αλλά ακόμη κι αυτό το 

συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, καθώς η τελευταία φράση του 

πεζογραφήματος («Θάρθουνε χρόνια και καιροί να σου τα φέρω πίσω…») έχει διάφορες 

ερμηνείες, που επεκτείνονται από τη θεϊκή θέληση ως και την πιθανή βίαιη λύση του 

προβλήματος, τον πόλεμο. 

Το Βυζάντιο με έδρα την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε ισχυρό πολιτικό κέντρο, 

όπου εθνική και θρησκευτική ιδεολογία ταυτίστηκαν.357 Το θρησκευτικό του ιδεώδες 

μπορούσε να αποτελέσει την ισχυρή βάση για τη δημιουργία ενός κράτους πολιτικής 

υπεροχής, που επιδίωκε το μεταξικό καθεστώς. 

                                                           
357

 Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Εθνική συνείδηση και ιστορική παιδεία, Αθήνα 1994, σ. 177. 

Αμέσως άνοιξαν τα ουράνια. Ένα γλυκύτατο φως απλώθηκε και φάνηκε άγγελος Κυρίου κι 

άρπαξε τα Δισκοπότηρα. Μην ήταν θαύμα; Η θάλασσα άνοιξε και κατάπιε τον 

πρωτόπαπα. Γαλήνη! Το τρομερό στοιχείο ησύχασε. Σα νάτανε Φώτα και άγιασε τη 

θάλασσα σταυρός. Και μια φωνή ακούστηκε από τα σκόρπια σύννεφα: 

- Θάρθουνε χρόνια και καιροί να σου τα φέρω πίσω…»  

(Ε, 41-44) 

 

[εικ. 12]
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Επομένως, γίνεται κατανοητό πως τα ισχυρά σημεία των δύο προηγούμενων 

πολιτισμών θα συνθέσουν τον Γ’ Ελληνικό Πολιτισμό, καθώς «η υπεροχή του χριστιανισμού 

πάνω στον αρχαίο κόσμο, υποστηρίζεται και από την άποψη ότι ο σύγχρονος Έλληνας είναι 

αδύνατον να βιώσει μια αναγέννηση του αρχαίου προγονικού πνεύματος (ήδη έχει προσέλθει 

στον χριστιανισμό υπό μορφή βυζαντινισμού), διότι στο συλλογικό ασυνείδητο των 

Νεοελλήνων έχει αποκαλυφθεί ότι οι θεοί αυτοί των οποίων η λατρεία είχε εμπνεύσει όλη την 

αρχαία καλλιέργεια δεν ήταν παρά ψεύτικοι θεοί».358 

Η ορθοδοξία, λοιπόν, συμπυκνώνει τη σχέση με το Βυζάντιο, εκφράζει τη μακρά 

συνέχεια στον χρόνο και, όπως θα δούμε στη συνέχεια, συνδέεται με τους αγώνες των 

Ελλήνων για ανεξαρτησία.359 

Τα ιστορικά κείμενα με θρησκευτικό-

χριστιανικό περιεχόμενο, εκτός από την περίοδο 

του Βυζαντίου (παράθεμα 29) και την περίοδο 

των βαλκανικών πολέμων (παράθεμα 20), επεκτείνονται και στην Ελληνική Επανάσταση. 

Ενδεικτικά είναι τα αποσπάσματα (παραθέματα 30 και 31) με πρωταγωνιστή τον Κανάρη.  

 Γι’ ακόμη μια φορά, η θεϊκή θέληση έχει κομβικό ρόλο και φέρεται να είναι εκείνη που 

κρύβεται πίσω από το θάρρος των ανδρών της Επανάστασης («τον έσπρωξε μια δύναμη 

υπερφυσική») και τους προστατεύει πάντα. Ο ατρόμητος πυρπολητής και ήρωας της 

Επανάστασης, που με το «χέρι του έσπειρε το θάνατο», παρουσιάζεται απλά ως ένας 

«πιστός», «ταπεινωμένος» και «τρεμάμενος» μπροστά στο δέος που προκαλεί η Παναγία στην 

οποία πήγε «τάμα για τη νίκη».  

 Στην περίπτωση της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, σε αυτή της Ελληνικής 

Επανάστασης, αλλά και γενικότερα, τα θεία παρουσιάζονται να έχουν ιδιαίτερη αγάπη και 

                                                           
358

 Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία…ό.π., σσ. 63-64. 
359

 Α. Φραγκουδάκη – Θ. Δραγώνα, “Τι είν’ η Πατρίδα μας;”: Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση. Εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σ. 457. 

[30] 

«[…] Αργότερα ο Κανάρης έλεγε, πως από 

την τελετή και τη λιτανεία, που έγινε στα 

Ψαρά, πριν κινήση για τη Χίο, του φάνηκε σα 

να τον έσπρωξε μια δύναμη υπερφυσική και 

τον γιγάντωσε. Ήρθε η στιγμή και του 

φαινόταν σα είχε θέληση θεϊκή.»  

(Στ, 23-25) 

 

[31] 

«Μεσάνυχτα ο πυρπολητής εγύρισε 

και πήδησε απ’ το γρήγορο καΐκι 

πιστός, να φέρη με τα πόδια ολόγυμνα 

στην εκκλησιά το τάμα για τη νίκη.  

 

Το χέρι, που άτρεμο έσπειρε το θάνατο 

με το δαυλό – το φοβερό το χέρι –  

τώρα ταπεινωμένο και τρεμάμενο 

στην Παναγία ανάφτει ένα αγιοκέρι.» 

(Στ, 25) 
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προτίμηση στους Έλληνες, είτε με αλλόθρησκους πολεμούν είτε με αλλοεθνείς χριστιανούς.360 

«Η Ελληνική Επανάσταση θα αποτύγχανε αν δεν εμπνεόταν από τη θρησκευτική πίστη».361 

Ο συνδυασμός του πολέμου και της πίστης και, ταυτόχρονα, της πατρίδας και της 

θρησκείας, είναι εντονότερος στο πνεύμα που διακατέχει την απελευθερωτική επανάσταση. 

Ένα χριστιανικό πνεύμα, κατά το οποίο οι Έλληνες ήρωες δεν είναι μόνοι τους, αλλά έχουν 

δίπλα τους για βοήθεια τον ίδιο 

τον Θεό. Τον «αληθινό Θεό», 

όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενο απόσπασμα, ο 

οποίος είναι το φως («Ποιος 

άλλος κυβερνάει το φως, παρά 

ο Θεός μονάχα;») και δίνει 

χαρά, αγάπη, βοήθεια, 

προστασία, θάρρος, δύναμη και 

ελπίδα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
360

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά… ό.π., σ. 53. 
361

 Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία… ό.π., σ. 52. 

[32] 

«[…] Τέτοια ο τυφλός, ο πριν τυφλός, βαδίζοντας ελάλει 

ως τη στιγμή, που απάντησε το Ναζωραίο και πάλι. 

Κι είπεν Εκείνος, που ζωή και φως αιώνιον είναι: 

- “Εγώ σου χάρισα το φως, τυφλέ, σκέψου και κρίνε 

ποιος είμαι”. Κι είπε ο τυφλός: “Και θέλει σκέψη τάχα; 

Ποιος άλλος κυβερνάει το φως, παρά ο Θεός μονάχα;”»  

(Στ, 21-23) 
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Κεφάλαιο 6: 

Οικογένεια: «…η γυναίκα είναι ο πραγματικός αρχηγός της οικογένειας…» 

 

Επόμενος σταθμός στην πορεία ανάλυσης των κειμένων των αναγνωστικών βιβλίων 

του Δημοτικού της περιόδου 1939-41 βάσει του τετράπτυχου, είναι η Οικογένεια. Πολλές από 

τις αξίες της οικογένειας και τα πρότυπα που προβάλλονται μέσα από τα αναγνωστικά βιβλία, 

έχουν γίνει ήδη φανερές/ά σε αναλύσεις πεζογραφημάτων και ποιημάτων των προηγούμενων 

δύο κεφαλαίων. Παραδείγματος χάριν, η σημασία της αξίας του πατέρα και της μητέρας που 

έρχονται σε αντιστοιχία με τον Μεταξά και την πατρίδα, αλλά κι οι δεσμοί της οικογένειας που 

ισχυροποιούνται μέσω της πίστης. Γενικότερα, είναι συχνή η σύμμειξη στοιχείων, δύο ή κι 

όλων, σε κάποιες περιπτώσεις, των όρων του τετράπτυχου, σε ένα κείμενο. Έτσι λοιπόν, παρά 

τις σχετικές αναφορές κάποιων παραθεμάτων στο κεφάλαιο για την Πατρίδα κι εκείνο για τη 

Θρησκεία, στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται μια προσπάθεια απομόνωσης των 

αποσπασμάτων που προβάλλουν τα ιδανικά της οικογένειας.   

Η οικογένεια είναι ένα «ολιγοπρόσωπο και πολυλειτουργικό κοινωνικό σύνολο στο 

οποίο τα άτομα μετέχουν σε άμεσες και προσωπικές σχέσεις και συνδέονται με ισχυρούς 

συναισθηματικούς δεσμούς».362 Είναι δηλαδή μια πρωτογενής κοινωνική ομάδα, που 

περιλαμβάνει λειτουργίες όπως την αναπαραγωγή και την κοινωνικοποίηση, μεριμνά για την 

προστασία, την ψυχολογική στήριξη, την εκπαίδευση των μελών της κ.ά.363 

Το παραδοσιακό της σχήμα εκφράζει έννοιες εξουσίας ανάμεσα στα μέλη της, όπως 

του άνδρα πάνω στη γυναίκα και του ενήλικα πάνω στο παιδί, αλλά και τις αντίστοιχες έννοιες 

εξάρτησης (της γυναίκας από τον άνδρα και του παιδιού από τον ενήλικα). Η παραδοσιακή 

οικογένεια αποτελεί, ίσως, το σημαντικότερο και αποτελεσματικότερο φορέα κοινωνικής 

σταθερότητας και συντηρητισμού.364 

Ως συντηρητικός θεσμός, λοιπόν, αποτελεί βασικό συντελεστή για το καθεστώς. 

Κρίνοντας πως η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από έλλειψη ζωτικών σημείων αναφοράς, 

το καθεστώς της 4ης Αυγούστου έθεσε την οικογένεια βασικό τμήμα του ιδεολογικού του 

τετράπτυχου, αλληλοϋποστηριζόμενο με τα υπόλοιπα τρία τμήματα, την Πατρίδα, τη Θρησκεία 

και την Εργασία. 

«Τονίζεται άπειρες φορές στους λόγους του Μεταξά ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 

το πατριωτικό και θρησκευτικό συναίσθημα, εάν δεν υπάρξει οικογενειακό συναίσθημα. Ένας 

άντρας, ανίκανος να δεθεί με τους γονείς του, τα αδέρφια του, τη γυναίκα του και τα παιδιά 

του, είναι αδύνατον να συλλάβει την έννοια της αφοσίωσης στα εκατομμύρια των ανθρώπων 

που ανήκουν στην ίδια θρησκεία και στο ίδιο έθνος. Άλλωστε και η εκκλησία αυτό του 
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 Δ. Γ. Τσαούσης, Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας : ερμηνευτικό, ελληνο-αγγλικών όρων, αγγλο-ελληνικών όρων, 
βιογραφικό, Gutenberg, Αθήνα 1984, σ. 203. 
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 Λ. Μ. Μουσούρου, Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική, Gutenberg, Αθήνα 2005, σ. 17. 
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 Λ. Μ. Μουσούρου, Η Ελληνική Οικογένεια, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1984, σ. 82. 
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διδάσκει: το δέσιμο με την οικογένεια. Όσο για την πατρίδα, έχει απόλυτη ανάγκη αυτού του 

δεσμού, γιατί στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή καταστραφεί η οικογένεια, θα 

καταστραφεί κι η ίδια».365  

Όπως συμπεραίνει κι η Φραγκουδάκη στη δική της ανάλυση, έτσι και σε αυτήν την 

περίπτωση, «η οικογένεια-πρότυπο των αναγνωστικών είναι, με απόλυτη ανελαστικότητα, η 

παραδοσιακή, πατριαρχική366 οικογένεια».367 

Από τη στιγμή που πηγαίνει για πρώτη φορά στο Δημοτικό σχολείο το παιδί, δέχεται 

πολλές εικόνες και αναγκάζεται να παραβάλει την ιδέα που είχε σχηματίσει για την οικογένειά 

του, με την οικογένεια-πρότυπο των αναγνωστικών βιβλίων. «Με την παραβολή αυτή, το παιδί 

θα υποχρεωθεί να υποτάξει τις άμεσα βιωμένες εμπειρίες του στις έννοιες που μεταδίδει το 

σχολείο».368 

 Η εικόνα αυτής της ιδανικής οικογένειας, όπως επισημαίνει και η Γεωργίου στην 

ανάλυσή της στα κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων του Δημοτικού σχολείου της περιόδου 

1977-78, «αποτελείται από γονείς που προσφέρουν (η μητέρα στο συναισθηματικό, ενώ ο 

πατέρας στο υλικό επίπεδο), από μέλη που αγαπιούνται κι αλληλοβοηθιούνται και από παιδιά 

που είναι γεμάτα σεβασμό, υπακοή και ευγένεια. Η ιδανική εικόνα της οικογένειας δεν 

αντιπροσωπεύει κάποιο απομονωμένο πρότυπο. Οι οικογενειακές σχέσεις αναπτύσσονται 

μέσα σε ένα αρμονικό κλίμα, χωρίς διενέξεις και λογομαχίες, όπου το μόνο που επιτρέπεται 

είναι κάποια ανώδυνα πειράγματα μεταξύ αδελφών».369 

 Τα μέλη της παραδοσιακής οικογένειας και οι σχέσεις μεταξύ τους, αποτελούν την 

καθοδηγητική γραμμή βάσει της οποίας στηρίχθηκαν οι αναλύσεις των κειμένων για τις 

ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου.  

 

 

 

 

                                                           
365
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Οι περισσότερες αναφορές στην οικογένεια 

και σε πρότυπά της γίνονται σε κείμενα των πρώτων 

δύο τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Όπως φαίνεται 

και από τα πρώτα παραθέματα (1, 2, 3), τα παιδιά 

έρχονται σε επαφή με γνώριμες καταστάσεις της 

καθημερινότητάς τους και πιο συγκεκριμένα με τη 

σχέση τους με τα άτομα της «τρίτης ηλικίας» 

(παππού και γιαγιά).  

 Όσον αφορά τα αποσπάσματα αυτά, 

πρωταγωνιστούν η γιαγιά και η εγγονή. Είναι έντονο, 

δηλαδή, εκ πρώτης όψεως, το γυναικείο στοιχείο. 

Είναι συχνό το φαινόμενο να κυριαρχεί ένα φύλο σε ένα 

κείμενο. Ειδικά στα αποσπάσματα του αλφαβητάριου τονίζεται 

η σχέση της γιαγιάς με την εγγονή, και του παππού με τον 

εγγονό (παραθέματα 5, 6,). Εμβαθύνοντας, όμως, παρατηρείται 

έντονα η ανάγκη ανάδειξης της αγάπης ανάμεσα στα μέλη μιας 

οικογένειας – στην προκειμένη περίπτωση, γιαγιάς-εγγονής –, 

συναισθημάτων χαράς («γέλια»), αλλά και οικιακών 

καθηκόντων της γυναίκας από πολύ μικρή ηλικία («φυσά τη 

φωτιά η Φανή»). 

Η γιαγιά παρουσιάζεται ως ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό 

στα παιδιά. Όμως, η σχέση γιαγιάς και εγγονής είναι αυτή που 

τονίζεται περισσότερο. Εκτός από τα αισθήματα βαθιάς και 

ουσιώδους αγάπης που υπάρχουν μεταξύ τους, η σχέση τους 

επεκτείνεται και σε επίπεδα ευθυνών. Πιο συγκεκριμένα, η 

γιαγιά λειτουργεί ως συμβουλευτικό πρόσωπο και ως δασκάλα 

[1] 

«Γάλα! Γάλα! 

Έλεγε η γιαγιά με γέλια. 

- Γιαγιά, εμένα λίγο, έλεγε η Έλλη. 

- Κι εμένα, γιαγιά, κι εμένα, έλεγε η 

Νίνα. 

- Μιάο έκαμε κι η γάτα. 

- Εμένα; Εμένα λίγο;»  

(Α, 18) 

[2] 

«- Ω, πόσο σ’ αγαπώ, πόσο σ’ αγαπώ, γιαγιά! 

- Πόσο, Γωγώ, πόσο; 

- Εγώ, γιαγιά, σ’ αγαπώ τόοοοσο! 

- Κι εγώ, Γωγώ κι εγώ σ’ αγαπώ! 

- Πόσο, γιαγιά, πόσο; 

- Εγώ, Γωγώ, σ’ αγαπώ… τόσο… τόσο… κι άλλο 

τόσο!»  

(A, 20) 

[3] 

«φ…….. φ…….. 

Φυσά τη φωτιά η Φανή. 

- Φύσα, Φανή, φύσα να γίνη το 

φαγητό, έλεγε η γιαγιά. 

- Φυσώ, γιαγιά, φυσώ, έλεγε η 

Φανή, φ… φ… 

Το φαγητό σιγά σιγά έγινε. 

Κι η γιαγιά έλεγε: τι καλή η Φανή!» 

(Α, 23) 

[εικ. 1] 

 

[εικ. 2]
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των οικιακών. Βέβαια, 

μοιράζεται αυτούς τους 

ρόλους με τη μητέρα, που 

κι αυτή φροντίζει στη 

γενικότερη εκπαίδευση 

του κοριτσιού.   

Στο παράθεμα 4, 

για παράδειγμα, η μητέρα 

τιμωρεί την κόρη της 

(«τότε μήτε φαγητό, μήτε πεπόνι»), διότι δεν 

συμπεριφέρεται σωστά κατά το γεύμα. Η τιμωρία, λοιπόν, παρουσιάζεται ως μέσο 

συμμόρφωσης στους κοινωνικούς κώδικες συμπεριφοράς. 

Τα αποσπάσματα 5 και 6 αναδεικνύουν τη σχέση παππού - εγγονού.  

Όπως και στη σχέση γιαγιάς-εγγονής, έτσι κι εδώ διακρίνονται συναισθήματα αγάπης 

(«ευχή μου», «σου φιλώ το χέρι παππούλη μου»), όμως, περισσότερο σε πλαίσια σεβασμού, 

θαυμασμού και προσπάθειας προβολής επιτευγμάτων του αγοριού προς τον παππού του, με 

σκοπό την αναγνώριση και την επιβράβευσή του.   

[4] 

«Γιατί θύμωσε η Θυμιώ κι 

εσηκώθη με θυμό; 

Η Θυμιώ άφησε το φαγητό, γιατί 

ήθελε πεπόνι. 

- Θέλω μια φέτα, έλεγε. 

Κι η μαμά: Τώρα θα φάμε 

φαγητό. Μετά θα φάμε το πεπόνι. 

Μα η Θυμιώ όλο το ίδιο: 

- Θέλω πεπόνι, έλεγε με θυμό. 

- α! θύμωσε η Θυμιώ; Μίλησε 

πάλι η μαμά.  

- Τότε μήτε φαγητό, μήτε 

πεπόνι.»   

(Α, 25-26) 

[εικ. 3]

 

[5] 

«Ο Ηλίας έκαμε με το μολύβι ένα 

βουναλάκι με πεύκα. 

Κάτω από ένα πεύκο έβαλε 

ευζώνους να χορεύουν. 

Παρεκεί έβαλε αρνάκια. 

Ο παππούς που τα είδε, του είπε:  

«Εύγε, Ηλία. Τώρα κάνεις πεύκα 

με το μολύβι. Όταν μεγαλώσης, 

με την ευχή μου, να φυτεύης 

πεύκα αληθινά.»  

(Α, 49) 

[6] 

«Ο Στρατής έμαθε να γράφη.  

Σήμερα πήρε άσπρο χαρτί να γράψη του παππού 

στην “Άσπρη Σκάλα”. 

Να τι γράφει: 

Παππούλη μου  

Εγώ μεγάλωσα. 

Έμαθα γράμματα και γράφω σε χαρτί άσπρο. 

Έμαθα τραγούδια. 

Ξέρω να ζωγραφίζω τον ουρανό με τ’ άστρα. 

Ξέρω και πλαστική με πηλό. 

 

Σου φιλώ το χέρι παππούλη μου.  

Το εγγονάκι σου Στρατής Στριφτός. 

Το γράμμα το σφράγισε με μια σφραγίδα. 

Στο φάκελο έγραψε την επιγραφή.»  

(Α, 71-72) 
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 Στην πρώτη περίπτωση (παράθεμα 5), το μικρό αγόρι δείχνει στον παππού τη 

ζωγραφική του, η οποία αφορά αναπαράσταση εικόνων του από τη φύση, όπως τα «πεύκα» 

και τα «αρνάκια». Η παρουσίαση της φύσης στους μαθητές και της μαθήτριες καθ’ όλη τη 

διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό, είναι πολύ συχνή στα αναγνωστικά με πολλά 

κείμενα και πολλές εικόνες για τη χλωρίδα και την πανίδα, κυρίως, σε ελληνικό χώρο.  

Ο παππούς επιβραβεύει το έργο του εγγονού του και ταυτόχρονα του εύχεται όταν 

μεγαλώσει να μπορεί «να φυτεύει πεύκα αληθινά». Η υποστήριξη της καλλιτεχνικής φύσης, 

ιδίως ενός αγοριού, δεν είναι ζητούμενο και δεν αναφέρονται κείμενα των αναγνωστικών σε 

κάτι σχετικό με αυτό. Αντιθέτως, όμως, τα αναγνωστικά επικεντρώνονται σε αγροτικά 

επαγγέλματα, όπως και στην περίπτωση του παππού, που, ως συμβουλευτικό πρόσωπο για το 

νέο αγόρι και με χρόνια εμπειρίας, προτρέπει και εύχεται ο εγγονός του να γίνει αγρότης. 

Εκτενέστερη ανάλυση γι’ αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό, γίνεται στο τελευταίο 

κεφάλαιο για την Εργασία. 

Στο δεύτερο απόσπασμα (παράθεμα 6) το 

αγόρι είναι και πάλι δημιουργικό, όμως, αυτή τη 

φορά θέλει να δείξει στον παππού του τις διάφορες 

δεξιότητές του («έμαθα γράμματα», «έμαθα 

τραγούδια», «ξέρω και πλαστική», «ξέρω να 

ζωγραφίζω»). Το γράμμα στον παππού δείχνει την 

αγάπη που έχει για εκείνον. Μια αγάπη, που παρά 

την απόσταση συνεχίζει να υπάρχει. Δημιουργείται, 

έτσι, στους μαθητές και στις μαθήτριες η αίσθηση 

των στενών δεσμών που πρέπει να διακατέχουν τα μέλη μιας οικογένειας, ασχέτως των 

διαφόρων δύσκολων συνθηκών. Ταυτόχρονα, τα παιδιά αρχίζουν να συνειδητοποιούν από την 

Α’ τάξη, τη σημασία των γραμμάτων και γενικότερα την αξία της μόρφωσης στην καθημερινή 

τους ζωή και στις σχέσεις τους με τους κοντινούς τους ανθρώπους. 

Ο παππούς είναι πρόσωπο βασικό, γιατί συμβολίζει τη «συνέχεια», τη διατήρηση των 

αξιών. Είναι υποκείμενο ιδιαίτερου σεβασμού: τα παιδιά και οι γονείς του φιλούν το χέρι. Ο 

ιδιαίτερος σεβασμός προς τον παππού συμβολίζει τον σεβασμό προς τις αμετάβλητες 

οικογενειακές αρχές.370 

                                                           
370

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά… ό.π., σ. 15. 

[εικ. 4]

 

[7] 

«Σκόλη σήμερα. Σχολείο δεν έχει.  

Τα παιδιά πάνε στην εξοχή με τον παππού. Χαρά που έχουν! 

Να, ένα ποταμάκι. Μέσα βουτούν οι πάπιες. 

Κουά, κουά ακούεται ο βάτραχος.  
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Ο παππούς και η γιαγιά, εκτός από το γεγονός ότι αποτελούν συμβουλευτικά πρόσωπα 

για τον εγγονό και την εγγονή αντίστοιχα, έχουν κι ακόμη μια διαφορά με βάση τα κείμενα 

που παρατίθενται στα αναγνωστικά βιβλία. Η διαφορά αυτή αφορά το χώρο δράσης τους. Ο 

παππούς, σε αντίθεση με τη γιαγιά που παρουσιάζεται, κυρίως, μέσα στο χώρο του σπιτιού ή 

την αυλή (ιδιωτική σφαίρα δράσης), είναι εκείνος που δεν βρίσκεται συνήθως μέσα στο σπίτι 

(δημόσια σφαίρα δράσης). Αναλαμβάνει εξωτερικό ρόλο, συνήθως πηγαίνοντας τα εγγόνια 

του βόλτα στην εξοχή. Σίγουρα σε αυτό, συμβάλει το γεγονός ότι το καθεστώς υποστηρίζει ότι 

προορισμός της γυναίκας είναι να ασχολείται περισσότερο με τα «του οίκου».   

Αξίζει να σημειωθεί εδώ,371 πως το γυναικείο φύλο, τοποθετημένο κυρίως στον 

παραδοσιακό του χώρο, το σπίτι, αποκλείεται από πολλές δημιουργικές ασχολίες, 

δραστηριότητες, ενδιαφέροντα και έχει ελάχιστη πρόσβαση και δυνατότητα επιλογής στο 

φάσμα των επαγγελμάτων.372  

Ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς στην καθημερινή ζωή της ελληνικής οικογένειας 

παραμένει αρκετά σημαντικός. Πρόκειται βασικά για έναν ρόλο υποστήριξης των γονέων. Ο 

παππούς διατηρεί ακόμη κάποια εξουσία, ενώ η γιαγιά παραμένει πάντοτε μητέρα. Τη γιαγιά 

βαραίνει συχνά η φροντίδα, αν όχι να μεγαλώσει, τουλάχιστον να ασχοληθεί με τα εγγόνια. 

Στις αγροτικές περιοχές, όπου η συγκατοίκηση των νέων ζευγαριών με τους γονείς τους 

αντιπροσωπεύει ακόμα έναν κοινό τρόπο ζωής, ο παππούς και η γιαγιά είναι το αναγκαίο 

συμπλήρωμα της οικογένειας.373  
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 Όσον αφορά τη διάσταση του φύλου στο χώρο των επαγγελμάτων, εκτενέστερη ανάλυση γίνεται στο 
κεφάλαιο για την Εργασία. 
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 Επιμ. Β. Δεληγιάννη – Σ. Ζιώγου, Εκπαίδευση και φύλο: ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός, 
Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 165. 
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 Μ. Γεωργίου-Νίλσεν, Η Οικογένεια… ό.π., σ. 64. 

Δεξιά και αριστερά είναι λεύκες. Στέκουν ολόρθες σαν κυρίες. 

Πιο κάτω ένα σπιτάκι και τριγύρω του ένα κηπαράκι με λουλούδια.  Τι όμορφα λουλούδια! 

Τα λουλούδια σηκώνουν το κεφαλάκι και χαιρετούν το ποταμάκι, που τα ποτίζει και τα 

δροσίζει. 

Γύρω κελαηδούν πουλάκια. 

Λίγο πιο πέρα βοσκούν αρνάκια. 

Να κι ο βοσκός. Φορεί μια κάπα. Στέκει στην πέτρα κι όλο σφυρίζει. 

Λίγο πιο πάνω είναι τα πεύκα. Φου, φου τα πεύκα φέρνουν δροσιά. 

Δροσιά και υγεία.» 

 (Α, 55-56) 
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Η θέση του παππού και της γιαγιάς στην οικογένεια ενισχύεται μέσα από τη σχέση τους 

με τα εγγόνια. Η παρουσία τους στο σπίτι δικαιολογείται από την ικανότητά τους να 

διηγούνται παραμύθια. Ο παππούς μιλά για θέματα παιδαγωγικά που αναφέρονται στη φύση, 

την ιστορία και τις παραδόσεις. Η γιαγιά, αντίθετα, έχει 

την αποκλειστικότητα να μιλά για θέματα πρακτικά 

(οικιακές εργασίες) και να αναφέρεται στην 

παντοδυναμία του Θεού.374  

Ο παππούς συνδυάζεται με τη χαρά, το παιχνίδι 

και τη γνωριμία με τον κόσμο και τη φύση. 

Χαρακτηριστικό είναι το παραπάνω απόσπασμα 

(παράθεμα 7), κατά το οποίο δίνει την ευκαιρία στα 

εγγόνια του να δουν από κοντά τις ομορφιές της ελληνικής φύσης («ποταμάκι», «πάπιες», 

«βάτραχος», «λεύκες», «λουλούδια», «πουλάκια», «αρνάκια», «πεύκα») και αυτά που 

προσφέρει στον άνθρωπο («δροσιά και υγεία»).  

Ο συνδυασμός οικογένειας-εκδρομής είναι αρκετά έντονος, κυρίως σε κείμενα των 

πρώτων δύο τάξεων του Δημοτικού, που τα παιδιά 

είναι ακόμη μικρά και η έξοδός τους εξαρτάται, σε 

μεγάλο βαθμό, από τη συνοδεία κάποιου ή και όλων 

των μελών της οικογένειας. 

Στο παραπάνω παράδειγμα (παράθεμα 8), ο 

πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά πηγαίνουν βόλτα 

στην εξοχή και κυριαρχούν συναισθήματα χαράς, 

διασκέδασης και φιλικής διάθεσης ανάμεσα σε 

                                                           
374

 Ό.π., σ. 66. 

[εικ. 5] 

 

[8] 

«Να η οικογένεια Χωραφά. Ξεκινά για το περιβόλι. 

Κοιτάτε: Ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά. 

Λίγο πιο πίσω πηγαίνει και άλλη οικογένεια. 

Είναι ο θείο Καλαμάς κι η θεία με τη Νίνα και το Νίκο. 

Η Βέρα, η Πόπη, η Ρένα και ο Λόρης, γεμάτοι χαρά, φώναξαν: 

- Γεια σας! Γεια σας! 

- Γεια σας, χαιρέτησαν ζωηρά κι η Νίνα με το Νίκο. 

Να, μαζί σας κι εμείς. Μας θέλετε; 

- Καλώς ναρθήτε! Αχ! Τι ωραία θα παίξωμαι όλοι σήμερα!» 

 (Α, 47-48) 

[εικ. 6]
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συγγενικά πρόσωπα, 

ενισχύοντας έτσι, την αντίληψη 

των μαθητών και μαθητριών για 

την αξία του ευρύτερου 

οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Όμως, η αξία της 

οικογένειας συσχετίζεται με την 

αξία του σπιτιού. Στο παράθεμα 

9, το σπίτι είναι «φωλιά» και 

όπως το κουνελάκι, που 

πρωταγωνιστεί στην ιστορία, 

έχει χαθεί στο σκοτάδι και στους 

κινδύνους του άγνωστου 

κόσμου, έτσι και ένα μικρό παιδί 

πρέπει πάντα να γυρνά στο σπίτι 

του και να μην απομακρύνεται 

μόνο του από αυτό. Το σπίτι 

προσφέρει ασφάλεια και διώχνει 

τους φόβους, διότι σε αυτό 

πηγάζουν η αγάπη και η χαρά, 

καθώς «δεν υπάρχει μεγαλύτερη 

χαρά από κείνη, που χαίρεται κανένας μέσα στο σπίτι του», όταν «τον τριγυρίζουν όλοι 

εκείνοι, που τον αγαπούν πραγματικά»· η μητέρα, που φροντίζει για όλα μέσα στο σπίτι («η 

[9] 

«[…] – Αν ο κόσμος είναι γεμάτος από τόσα κακά, είπε, καλύτερα να ζη κανείς ήσυχα στη 

φωλιά του. Και τι καλό μπορεί νάχη κανένας, όταν γυρίζη μέσα στα δάση, αφού κάθε 

στιγμή κινδυνεύει να πεθάνει; 

Εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε με αγάπη τη μανούλα του και τ’ αδερφάκια του. Αχ πόσο ήθελε 

να είναι κοντά τους εκεί μέσα στη φωλίτσα τους! […] 

Και περίμενε ο Ασπρούλης να πεθάνη. Επειδή όμως ακόμα δεν πέθαινε, πήρε σιγά σιγά 

θάρρος και γύρισε πίσω του. κανείς δε φαινόταν σ’ εκείνη τη μοναξιά. […] 

Κι έτρεξε γεμάτος χαρά μέσα στη φωλιά του. Εκεί ήταν τα τρία τ’ αδερφάκια του και η 

μητέρα του η κυρα-Κουνέλαινα. Με τι χαρά ξαναείδε η μητέρα τον Ασπρούλη της! […] 

- Το είδες, πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από κείνη, που χαίρεται κανένας μέσα στο 

σπίτι του; Μονάχα εκεί μέσα είναι προφυλαγμένος, γιατί τον τριγυρίζουν όλοι εκείνοι, 

που τον αγαπούν πραγματικά. […]»  

(Β, 91-100) 

[10] 

«Το σπίτι μας βρίσκεται στο πάνω μέρος του χωριού. 

Είναι ισόγειο. 

Απ’ έξω είναι κάτασπρο σαν περιστεράκι. 

Έχει τρία δωμάτια και μαγειρειό.  

Η είσοδος του σπιτιού μας είναι ανατολικά. 

Η μητέρα έχει στολισμένη την είσοδο με γλάστρες. 

Το βράδυ το σπίτι μας γεμίζει γέλια και χαρές. 

Όλοι είμαστε εκεί. 

Ο πατέρας που ήρθε από τη δουλειά του, η μητέρα, ο 

παππούς, η γιαγιά και τα αδερφάκια μου.  

Πόσο αγαπώ το σπίτι μας. 

Κάθε φορά που γυρίζω από το σχολείο και το 

αντικρίζω, θαρρώ πως μου φωνάζει: 

“Έλα, Γιαννάκη, σε περιμένω.” Και εγώ του 

σιγοτραγουδώ: 

“Σπίτι μου, σπιτάκι μου, 

xρυσοκαλυβάκι μου.”»  

(Α, 89-90) 
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μητέρα έχει στολισμένη την είσοδο με γλάστρες»- επαναλαμβάνεται ο «φυσικός» προορισμός 

της γυναίκας), ο πατέρας, ο οποίος εργάζεται για να καλύψει τις βασικές ανάγκες της 

οικογένειας («ο πατέρας που ήρθε από τη δουλειά του»- ο άνδρας είναι προσανατολισμένος 

στην κοινωνία), ο παππούς, η γιαγιά και τα αδέρφια. Η ελληνική οικογένεια είναι ευρεία, με 

τρεις διαδοχικές γενιές να συγκεντρώνονται κάτω από την ίδια στέγη.375 

Μολονότι τα αναγνωστικά αναφέρονται σε 

όλα τα μέλη του οικογενειακού κύκλου σε κείμενά 

τους, ένα πρόσωπο χαίρει ιδιαίτερης μνείας και 

εντονότερης αναφοράς από κάθε άλλο. Το πρόσωπο 

αυτό είναι η μητέρα, όπως κι ο ίδιος ο Μεταξάς 

επισημαίνει στο αναγνωστικό της Στ’ τάξης Δημοτικού 

(παράθεμα 11), «η γυναίκα είναι ο πραγματικός 

αρχηγός της οικογένειας», είναι ο θεματοφύλακας της 

παράδοσης. Είναι προφανές πως απευθύνεται, 

κυρίως, στις μαθήτριες («από σας τις γυναίκες 

εξαρτάται τι παιδιά θα έχη εις το μέλλον η Ελλάς»), 

από τις οποίες περιμένει πολλά για το μέλλον της πατρίδας. Ο λόγος του, άλλωστε, αποτελεί 

έναν επίλογο στην πολύχρονη εκπαίδευσή τους, όσον αφορά την αξία της οικογένειας και 

ιδίως την αξία της μητέρας.  

«Εχάρηκα ιδιαιτέρως διά σας τας νέας της Ελλάδος, που βλέπω εδώ συγκεντρωμένας, 

γιατί μου δίδετε και πάλιν την ευκαιρία να σας ειπώ ότι ο προορισμός διά τον οποίον 

μορφώνεσθε πρέπει να αποβλέπη μόνον εις την οικογένειαν. Η γυναίκα είναι ο πραγματικός 

αρχηγός της οικογένειας και η γυναίκα θα διαφυλάξη την παράδοσιν».376 

Κατά τη μεταξική ιδεολογία ο καταμερισμός των καθηκόντων των μελών της 

οικογένειας ήταν βασικός για τη διατήρηση της ομοιογένειας. Ο Μεταξάς αποδεχόταν την 

εργασία της γυναίκας έξω από το σπίτι, μόνο και εφόσον η φύση της εργασίας χρειαζόταν 

γυναικεία χέρια ή υπήρχαν σοβαρές οικονομικές ανάγκες. Αυτός που έπρεπε να φροντίζει για 

την προστασία των υπόλοιπων μελών της οικογένειας, για την καθοδήγησή τους και για τον 

επιούσιο ήταν ο άντρας, ενώ η γυναίκα, για το σπίτι, την ανατροφή των παιδιών και την 

προσφορά χαράς. Η αποστολή της ελληνίδας γυναίκας ήταν τριπλή: «χρήσιμη σύζυγος, καλή 

μητέρα και χαρούμενο στολίδι του σπιτιού».377 Η θέση της γυναίκας, συνεπώς, είναι σαφώς 

υποτιμημένη σε σχέση με τη θέση της κατά την προηγούμενη περίοδο. Από τα λεγόμενα του 

Μεταξά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ενστερνίζεται απόλυτα την άποψη ότι η θέση της 

γυναίκας περιορίζεται στο σπίτι.  

                                                           
375

 Μ. Γεωργίου-Νίλσεν, Η Οικογένεια… ό.π., σ. 33. 
376

 «Τέσσερα χρόνια διακυβερνήσεως Ι. Μεταξά», τόμ. Β’, Υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού, Αθήνα, σ. 67. Η 
υπογράμμιση είναι δική μου.  
377

 Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία… ό.π., σσ. 69-70. 

[11] 

«Η γυναίκα είναι ο πραγματικός 

αρχηγός της οικογένειας και η 

γυναίκα θα διαφυλάξη την 

παράδοσιν… Από σας τις 

γυναίκες εξαρτάται τι παιδιά θα 

έχη εις το μέλλον η Ελλάς. Αυτό 

μη το λησμονήτε ποτέ…»  

(Μεταξάς, Στ, 175) 
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«Αποτεινόμενος σε σας τώρα, κορίτσια, έχω να πω: να ξέρετε, ότι η γυναίκα είναι το 

στολίδι της ζωής του ανθρώπου και να γνωρίζετε πολύ καλά, ότι είσθε τα στολίδια των σπιτιών 

και των τωρινών και εκείνων που θα δημιουργήσετε αργότερα».378  

Για τον φασισμό η οικογένεια λειτουργούσε ως παράγοντας σταθερότητας του 

κοινωνικού ιστού και ως μέσο για την πραγματοποίηση δημογραφικής αύξησης στο πλαίσιο 

μιας εθνικής αναδημιουργίας. Ο διαχωρισμός των ρόλων ανάμεσα στα δύο φύλα 

εξυπηρετούσε αυτούς τους σκοπούς και συμβάδιζε με τις απόψεις του φασισμού περί τη θέση 

του ατόμου μέσα στο σύνολο. «Στον φασισμό, η δημόσια σφαίρα έχει προτεραιότητα έναντι 

της ιδιωτικής, το άτομο πρέπει να θυσιάζεται για την εθνική κοινότητα».379 

Το μεταξικό καθεστώς, υποστήριξε ανάλογες θέσεις, όμως σε πιο ήπια μορφή, διότι 

«φιλτράρισε» τις φασιστικές αντιλήψεις με τις παραδοσιακές θέσεις της ελληνικής κοινωνίας 

για τον ρόλο των φύλων και της οικογένειας. Υπογράμμιζε συχνά τον εθνικό της ρόλο και 

αναφερόταν σε αυτήν ως κύτταρο του έθνους, διότι ήταν πολύ σημαντική για την επιβίωσή 

του. Ο σκοπός της οικογένειας ήταν: η γέννηση και η ανατροφή των παιδιών για τη διαιώνιση 

της εθνικής υπόστασης και για την ενίσχυση των ζωτικών δυνάμεων του έθνους.380 

Ο σκοπός αυτός προβάλλονταν ως ο βασικός ρόλος και προορισμός της γυναίκας: «Η 

παραδοσιακή Ελληνίδα γυναίκα είναι μητέρα κατ’ εξοχήν […] είναι όλη μητρότης».381 Και 

μητέρα όχι για τον εαυτό της, αλλά για το έθνος: «Οι μητέρες που θα προέλθουν από τη Νέα 

Γενεά ας έχουν τη συνείδηση ότι είναι όχι μόνο μητέρες των παιδιών τους αλλά τα βιολογικά 

βάθρα όλης της Ελληνικής Φυλής».382  

Το καθεστώς, όμως, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τη γόνιμη γυναίκα. «[…]Μεγάλος ο 

προορισμός σας και σας των γυναικών. Θα μου πήτε, ποιος είναι αυτός ο προορισμός; Βέβαια 

θα γίνετε μια μέρα μητέρες. Και η μητέρα είναι ο στύλος του Σπιτιού. Από αυτήν εξαρτάται η 

υγεία και η τύχη του παιδιού, του μέλλοντος πολίτου της μελλούσης γενεάς. Αλλά μήπως θα 

γίνουν όλαι μητέρες; Ή μήπως και μητέρες δεν θα στερηθούν τα παιδιά τους; Τι θα κάμουν 

αυτές που εστερήθησαν του θείου δώρου της μητρότητος; Θα αγαπήσουν ως μητέρες. Γιατί, να 

το ξέρετε, σε οποιαδήποτε ασχολία και αν σας φέρη η τύχη, θα αφοσιωθήτε σ’ αυτήν και θα 

την αγαπήσετε σαν μητέρες. Και τους γονείς σας τους αγαπάτε και τους περιποιείσθε σαν να 

είσθε σχεδόν μητέρες των, και του ανδρός τον οποίον θα αγαπήσετε θα είσθε σχεδόν μητέρα 

του. Και εις τα έργα που θα αφοσιωθήτε στην κοινωνία, σαν μητέρες θα είσθε δια τα έργα 

αυτά και θα τα αγαπήσετε. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν γίνετε, οποιαδήποτε ηλικία και αν 

έχετε, σαν μητέρες θα αισθάνεσθε πάντα. Αυτή είναι η καταδίκη της γυναίκας, αλλά και το 

αιώνιον μεγαλείον της […]».383 

                                                           
378

 «Τέσσερα χρόνια διακυβερνήσεως Ι. Μεταξά», τόμ. Β’, Υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού, Αθήνα, σ. 129. 
379

 Β. Αγγελής, «Γιατί χαίρεται… ό.π., σ. 186. 
380

 Ό.π., σ. 186. 
381

 Επίκαιρα, εκδ. ΕΟΝ, 1940, σ. 32-33. 
382

 Περ. Νεολαία, 24.2.1940, σ. 652. 
383

 Ι. Μεταξάς, Λόγοι και Σκέψεις: 1936-1941, τόμ. Α’, Ίκαρος, Αθήνα 1969, σ. 72. 
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Από την Α’ τάξη Δημοτικού οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με τον ρόλο 

της μητέρας σε μια οικογένεια και στην οργάνωση του σπιτιού. Βέβαια, είναι εικόνες που, 

συνήθως δεν είναι άγνωστες από την καθημερινότητά τους, όμως τα αναγνωστικά φροντίζουν 

να ενισχύσουν τις εικόνες αυτές και να τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν ακόμα 

περισσότερο την αξία της μητέρας. 

Η μητέρα είναι ο «στυλοβάτης» της οικογενείας («τώρα μαγειρεύει, «τώρα συγυρίζει 

το σπίτι», «τώρα καθαρίζει τα ρούχα μας») κι από εκείνη περνούν όλα όσα έχουν να κάνουν με 

το σπίτι αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της. Φροντίζει για όλους και για όλα και η αγάπη και το 

χαμόγελό της είναι αυτά που αγγίζουν όσο τίποτε άλλο, τις καρδιές των παιδιών της («πόσο 

γλυκό είναι το γέλιο της μανούλας μου!», «όταν γελά αυτή, μου φαίνεται πως όλα γελούν»). 

Σε όλα ανεξαιρέτως τα κείμενα η γυναίκα δεν αναφέρεται παρά μόνο με την ιδιότητα 

της νοικοκυράς. Μάνα και γιαγιά, σε δεύτερη κατάταξη θεία και αδελφή. Ο φυλετισμός είναι 

απόλυτος: ο ρόλος της γυναίκας είναι ένας, από πάντα δοσμένος και φυσικός, να είναι μάνα-

νοικοκυρά, δεν έχει και δεν μπορεί να έχει – δεν είναι φυσικό να έχει – κανένα άλλο 

χαρακτηριστικό (κοινωνική μητρότητα).384 

                                                           
384

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά… ό.π., σ. 18 και Σ. Ζιώγου, Διερευνώντας το φύλο: Ιστορική διάσταση και 
σύγχρονος προβληματισμός στη Γενική, Επαγγελματική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, εκδόσεις Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 341-349. 

[12] 

«Η μανούλα μου είναι η καλύτερη μανούλα του κόσμου.  

Πόσο νοιάζεται για όλους μας! 

“Τι θέλεις, Φάνη;” “Τι έχεις, Αννούλα;” “Φόρεσε, Λάκη, το μαύρο σακάκι σου να μην 

κρυώσης”. 

Και όλη μέρα είναι στο πόδι. 

Στέκεται καθόλου; Βρίσκει ησυχία; 

Τώρα μαγειρεύει. 

Τώρα συγυρίζει το σπίτι. 

Τώρα καθαρίζει τα ρούχα μας. 

Τώρα μας χαϊδεύει και χαμογελά. 

Πόσο γλυκό είναι το γέλιο της μανούλας μου! 

Όταν γελά αυτή, μου φαίνεται πως όλα γελούν. 

Το σπίτι μας, η αυλή, ο κήπος, τα δέντρα, όλα, όλα γελούν. 

“Όλα γύρω γελούνε, 

σα γελά η μανούλα.” 

Μας λέει πάντα η γιαγιά.»  

(Α, 91-92) 
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Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα της έρευνας της Ε. Κανταρτζή για την εικόνα της 

γυναίκας στα αναγνωστικά βιβλία από το 1954 κι έπειτα. Έντονη είναι η παρουσία της 

γυναίκας ως μητέρας και στα νέα αναγνωστικά. Η γυναίκα κοινωνικοποιείται στα πλαίσια 

αυτού του ρόλου και εσωτερικεύει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται ιδανικά για 

το ρόλο αυτό. Η μητρότητα και η ανατροφή των παιδιών θεωρούνται ο κύριος προορισμός της. 

Ο ρόλος της γυναίκας ουσιαστικά συνίσταται σ’ αυτό.385 

Η ελληνίδα μητέρα δεν έχει επάγγελμα. Το γεγονός ότι ασχολείται με το σπίτι και την 

οικογένεια θεωρείται προνόμιο, σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν θεωρείται επάγγελμα. Ο 

κόσμος της και οι δραστηριότητές της περιορίζονται στις δουλειές του σπιτιού που αποτελούν 

φροντίδα και ευθύνη της.386  

Ο βασικός ρόλος της μητέρας στηρίζεται στη σχέση της με το παιδί. Το παιδί 

παρουσιάζεται ενήμερο για το τι μπορεί να απαιτήσει από τη μητέρα ρου. “Τι θα γινόμαστε, 

αν δεν είχαμε τη μητέρα στο σπίτι”.387 

                                                           
385

 Ε. Κανταρτζή, Η εικόνα της γυναίκας: Διαχρονική έρευνα των αναγνωστικών βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου, 
Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 133. 
386

 Μ. Γεωργίου-Νίλσεν, Η Οικογένεια… ό.π., σ. 43. 
387

 Ό.π., σ. 48. 

[13] 

«[…]- Το παιδάκι της Άννας! Το παιδάκι της Άννας! Ακούστηκε από μακριά μια δυνατή 

φωνή. Και πραγματικά, ο αετός είχε αρπάξει το παιδάκι της Άννας, την ώρα που κοιμόταν 

ολομόναχο σε μια γωνιά του θερισμένου χωραφιού. […] 

Στο διάστημα αυτό η Άννα καθότανε σε μια μεγάλη πέτρα με το πρόσωπο ωχρό και τα 

θαμπωμένα μάτια της καρφωμένα στη φωλιά του αετού. Κανείς δεν την είχε προσέξει. Κι 

ενώ στην αρχή όλοι πρόσεχαν στη φωλιά, τώρα παρακολουθούσαν την αγωνία της 

Άννας.  

Κάποια στιγμή πήδησε κάτω από την πέτρα και πέταξε ανάμεσα από τις φτέρες επάνω 

στις πελώριες πέτρες, γρηγορώτερα απ’ ό,τι τρέχει ο κυνηγός να πιάση το πληγωμένο 

πουλί κι αφοβώτερα απ’ ό,τι η κατσίκα παίζει ανάμεσα στους γκρεμούς. 

Όλοι φοβόντανε, πως γρήγορα θα γινότανε κομμάτια. Μα αυτή προχωρούσε χωρίς καμία 

ανάπαυση, χωρίς κανένα σταθμό. Ούτε αναπνοή δεν έπαιρνε. Αλλά η Θεία πρόνοια 

στερέωνε κάτω από τα πόδια της κάθε πέτρα ξεκολλημένη και στα χέρια της δυνάμωνε 

κάθε ρίζα, που πιανότανε, για να στηριχτή. 

 Αλλά πως θα κατέβαινε απ’ το γκρεμό αυτό; Αυτός ο φόβος σπάραζε την καρδιά της. Και 

πάλι στήριξε τις ελπίδες της στο Θεό. “Αυτός που με στηρίζει κι ανεβαίνω” συλλογιζότανε 

“δε θα μ’ αφήση επάνω στο βράχο”. Και προχωρούσε προς την αετοφωλιά. 
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Το παραπάνω απόσπασμα (παράθεμα 13), που αποτελεί κείμενο της Ε’ τάξης, 

αποδεικνύει με τον πιο δυνατό τρόπο τους δεσμούς 

της μητέρας με τα παιδιά της. Η μητέρα είναι εκείνη 

που για να σώσει το παιδί της μπορεί να αποκτήσει 

υπεράνθρωπη δύναμη. Το θεϊκό-θρησκευτικό 

στοιχείο είναι έντονο στο κείμενο καθώς έχει ενεργό 

ρόλο και δίνει στη μητέρα ψυχικά και σωματικά 

χαρίσματα («πέταξε ανάμεσα από τις φτέρες επάνω 

στις πελώριες πέτρες, γρηγορώτερα απ’ ό,τι τρέχει ο 

κυνηγός να πιάση το πληγωμένο πουλί κι 

αφοβώτερα απ’ ό,τι η κατσίκα παίζει ανάμεσα στους 

γκρεμούς», «αλλά η Θεία πρόνοια στερέωνε κάτω 

από τα πόδια της κάθε πέτρα ξεκολλημένη και στα 

χέρια της δυνάμωνε κάθε ρίζα, που πιανότανε, για 

να στηριχτή»). Το θάρρος («θαρραλέα μητέρα») και 

η δύναμη είναι τα στοιχεία που, μέχρι πριν, 

χαρακτήριζαν κυρίως τον άντρα. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, όμως, η γυναίκα παρουσιάζεται ως 

Όταν οι αετοί αντίκρισαν την απελπισμένη μητρική ματιά, δείλιασαν και τρόμαξαν. 

Σκούζοντας πέταξαν σ’ ένα δέντρο, φυτρωμένο σ’ ένα γκρεμό, ως χίλια μέτρα επάνω από 

το ποτάμι, που κροταλούσε στο βυθό μιας φοβερής χαράδρας. 

Η θαρραλέα μητέρα άπλωσε τα χέρια μέσα στη φωλιά, ανάμεσα σε ματωμένα κόκκαλα 

και άρπαξε το παιδί της. Δεν ήτανε πεθαμένο, όπως φοβόταν. Ήτανε ζωντανό, ανέγγιχτο, 

και σπαργανωμένο, όπως ήτανε στο θερισμένο χωράφι, που κοιμόταν.  

Ω!... ύστερα από τόση λύπη, τι ευλογημένη χαρά πλημμύρισε την καρδιά της, σαν 

έβγαλε την αδύνατη φωνή! 

- Ζωντανό! Ζωντανό! […] 

Κάτω έχασκαν οι χαράδρες, οι γκρεμοί, σωροί από πέτρες και οι σκελετοί γερασμένων 

δέντρων. Το θέαμα αυτό την απέλπισε.  

 - Εδώ θα πεθάνω, σκέφτηκε. Κι αυτές οι σουβλερές μύτες και τα κίτρινα μάτια και τα 

γαμψά νύχια θα ξαναγυρίσουν και θα κατασπαράξουν επί τέλους το παιδί μου, επάνω 

στο νεκρό στήθος μου! […] 

Η Άννα τώρα συλλογιζόταν και την άρρωστη μητέρα της. Τι θ’ απογίνη κι αυτή χωρίς 

την Άννα; […] 

Φίλησε το κοιμισμένο παιδάκι της και για πρώτη φορά έκλαψε. Από πάνω την ίσκιωνε η 

προεξοχή του γκρεμού, που δεν την άγγιξε ποτέ ανθρώπινο χέρι ή πόδι. Κανείς ποτέ δε 

σκέφτηκε να ανέβη εκεί. Και μόνο οι αετοί έχτισαν εκεί τη φωλιά τους. […]   

(Ε, 72-76) 

[εικ. 7]
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δυνατότερη ακόμα και από άντρες που φοβισμένοι κοιτούσαν την ηρωική της πράξη. Μια 

πράξη αυτοθυσίας χωρίς δεύτερη σκέψη που, με τη δύναμη της πίστης της, αλλά και τη 

δύναμη της αγάπης της για την «άρρωστη μητέρα της», είχε αίσιο τέλος.   

Μια άλλη όψη της μητρικής αγάπης είναι η αυτοθυσία. Πηγή κουράγιου για τους 

άλλους, η Ελληνίδα αντλεί από τη μητρική της αποστολή τη δύναμη να θυσιάζεται, να 

αντιμετωπίζει και το θάνατο ακόμη, 

όταν πρόκειται να σώσει τα παιδιά της. 

Η ολοκληρωτική αυτή αυταπάρνηση 

δίνει στη μητέρα καινούρια 

χαρακτηριστικά και την κατατάσσει στη 

χορεία των ηρώων.388  

Αλλά δεν ήταν καλό το τέλος 

κάθε ιστορίας, ή τουλάχιστον, όπως 

συμβαίνει και στο απόσπασμα που 

παρουσιάζεται στο παράθεμα 14, 

υπάρχει μια γλυκόπικρη γεύση στο 

τέλος.   

Η μητέρα καρδερίνα 

θυσιάστηκε για να σωθούν τα μικρά 

της («άπλωσε τις φτερούγες της και 

σκέπασε καλά τα μικρά της, «Η καλή 

μητέρα όμως δεν το κουνούσε από τη 

θέση της»), δείχνοντας με αυτόν τον 

τρόπο πως η αγάπη της μάνας προς τα 

παιδιά της είναι δυνατότερη από κάθε 

άλλο συναίσθημα, αγνοώντας την ανάγκη προσωπικής επιβίωσης («μπορούσε να κρυφτή σε 

καμιά κουφάλα να γλιτώση, αλλά δεν τόκαμε αυτό») για τη δική τους σωτηρία.  

 

                                                           
388

 Μ. Γεωργίου-Νίλσεν, Η Οικογένεια… ό.π., σ. 52. 

[14] 

«[…] Μια ημέρα όμως σηκώθηκε φοβερή 

καταιγίδα. Μόλις άρχισαν να πέφτουν οι μικρές 

σταγόνες, η μητέρα κάθισε στη φωλιά της, 

άπλωσε τις φτερούγες της και σκέπασε καλά τα 

μικρά της, που ήταν ακόμη γυμνά. […] 

Η καλή μητέρα όμως δεν το κουνούσε από τη 

θέση της. Μπορούσε να κρυφτή σε καμιά 

κουφάλα να γλιτώση, αλλά δεν τόκαμε αυτό. 

Που ν’ αφήση τα παιδιά της! […] 

Όταν έπαψε η θύελλα, είχα την περιέργεια να 

ιδώ τι απόγινε. Βάζω μια σκάλα κι ανεβαίνω στη 

μουριά. Βρήκα τα μικρά στη φωλίτσα τους 

ζωντανά και γερά. Άνοιγαν τα στοματάκια τους 

και ζητούσαν να φάνε. Η μητέρα όμως ήταν 

νεκρή. Ένα κουκί χαλάζι την είχε αφήσει στον 

τόπο!»  

(Γ, 153-154) 

[15] 

«Ανήμερα τα Φώτα, το δειλινό της παραμονής του Αι-Γιαννιού, η Μήτραινα, όπως όλες τις 

παραμονές του Αι-Γιαννιού, έσφαξε μια παχιά και μεγάλη κότα, από τις δέκα δώδεκα 

κοτούλες που είχε, τη ζεμάτισε, τη μάδησε, και την έβαλε να βράση. Συγύρισε το 

σπιτοκάλυβό της, έστρωσε στη γωνιά τα νυφιάτικά της μάλλινα στρωσίδια, έδεσε τη σκύλα 

και περίμενε, όπως όλες τις παραμονές, νάρθη ο ξενιτεμένος της ο Γιάννης, ξημερώνοντας τ’ 

Αι-Γιαννιού. […] 
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Η δύναμη της μητέρας μεταφράζεται και σε αστείρευτη αντοχή, με οδηγό της την 

«ανίκητη ελπίδα». Η ελπίδα είναι το στοιχείο που 

κυριαρχεί στο παραπάνω απόσπασμα (παράθεμα 15). 

Είναι εκείνη η οποία δίνει δύναμη στη μητέρα να 

περιμένει το παιδί της όσα χρόνια κι αν περάσουν 

παρά τις διάφορες συνθήκες και τις απόψεις του 

κοινωνικού περίγυρου. Η μητέρα δεν έχασε ποτέ την 

πίστη της και την ελπίδα της ότι θα ξαναδεί το γιο της 

και τελικά δικαιώθηκε, ακόμη και μετά από πολλά 

χρόνια απουσίας του.    

Επίσης, γι’ ακόμη μια φορά, συνδυάζεται η 

πίστη στο Θεό με τη μητρική αγάπη. Έτσι, 

παρατηρείται πως η θεϊκή παρέμβαση σε μορφή 

ψυχικής ώθησης παίζει πολύ σημαντικό και υποστηρικτικό ρόλο στους δεσμούς ανάμεσα στα 

μέλη της οικογένειας.     

Η μητέρα διαθέτει σταθερότητα, εγκαρτέρηση και ηθική δύναμη, χαρακτηριστικά που 

την πλησιάζουν στο χώρο του αλάνθαστου. Δεν λέει ποτέ ψέματα, η πίστη της είναι 

ακλόνητη.389  

 

                                                           
389

 Ό.π., σ. 52. 

Χρόνια και χρόνια από τότε η δόλια η Μήτραινα περνούσε τη ζωή της μονάχη στο 

σπιτοκάλυβό της, έχοντας για μόνη συντροφιά τους τέσσερις τοίχους, το εικόνισμα, τη 

γωνιά, μια γίδα, μια γάτα και καμιά δεκαριά κοτούλες μ’ έναν όμορφο πετεινό, που της 

χρησίμευε κάθε πρωί, σαν ρολόγι, να την ξυπνά, για ν’ ανάβη τη φωτιά της και ν’ αρχινά το 

εργόχειρό της: Ρόκα ή πλέξιμο ή μπάλωμα, ή για να πηγαίνη στο λόγγο να κουβαλά ξύλα. 

[…] 

- Μη σας πέρασε η ιδέα, ότι χάθηκε το παιδί μου και δε θα μου έρθη; Αυτό ζη και 

βασιλεύει, δόξα σοι ο Θεός! Έτσι μου το λέει η ελπίδα, που έχω μέσα στην καρδιά μου! 

[…] 

- Παιδάκι μου! Ψυχούλα μου! 

- Μανούλα μου! 

Ποιος σου πήρε τα συχαρίκια και βγήκες τέτοιαν ώρα εδώ να με καρτερής; 

- Η ελπίδα μου, ψυχούλα μου! Η ανίκητη ελπίδα μου που φώλιαζε μέσα εδώ στην καρδιά 

μου βαθιά! […]»  

(Στ, 92-98) 

 

[εικ. 8]
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Στο παράθεμα 16 πρωταγωνιστεί ένα κορίτσι δεκατεσσάρων χρονών, το οποίο για 

πρώτη φορά αποχωρίζεται την οικογένειά του. Η ανάγκη για εργασία επέβαλε τον 

αποχωρισμό αυτόν αλλά και τη μεγάλη θλίψη της επειδή 

έφευγε μακριά από τα αγαπημένα της πρόσωπα και τον 

τόπο που μεγάλωσε. Η λύπη είναι το κυρίαρχο συναίσθημα 

του κειμένου καθώς μέχρι το τέλος ποτέ δεν ξεπέρασε η 

«Δέσπω» την ανάγκη της για επιστροφή στο σπίτι της και την 

οικογένειά της. Τα συναισθήματα αυτά δεν ήταν μόνο από 

τη δική της μεριά, αλλά το ίδιο αισθανόταν και η μητέρα της, 

η οποία έκλαιγε περισσότερο από όλους που αποχωριζόταν 

την κόρη της («κακομοίρα μάνα», «καημένη μάνα»), 

τονίζοντας έτσι, ακόμη μια φορά, τους στενούς δεσμούς 

ανάμεσα στη μάνα και στα παιδιά της, που δεν μπορούν να 

σπάσουν ποτέ.  

[16] 

«[…] Η σούστα πήρε το δρόμο για την πόλη κι όταν προχώρησε αρκετά κι έφτασε στη 

στροφή, ξαναγυρνά η Μαρουλιώ, να ιδή για ύστερη φορά το χωριό που άφηνε πίσω της. 

Στο βάθος φαίνονταν τα κόκκινα κεραμίδια των σπιτιών και πάνω στο δρόμο ξεχώριζε 

ένα μικρό μαύρο σημάδι. Ήταν η μάνα της.  

Στην αρχή έτρεξε και τρύπωσε στο σπίτι, για να μην τη ιδή η Μαρουλιώ να κλαίη. 

Κρύφτηκε πίσω από την πόρτα κι έβλεπε από τη χαραμάδα. Όταν προχώρησαν όμως 

αρκετά, ξαναβγήκε στο δρόμο. Έβλεπε τη σούστα, που ολοένα ξεμάκραινε και σκούπιζε 

με την ποδιά τα δάκρυά της. Η κακομοίρα η μάνα!... […] 

- Ε! εγώ φεύγω τώρα, Μαρουλιώ μου, είπε ο πατέρας της, αφού απόθεσε τα δέματα. 

Έννοια σου, εγώ θάρχωμαι να σε βλέπω. Μόνο ν’ ακούς τ’ αφεντικά σου και να τ’ 

αγαπάς. […] 

Η Μαρουλιώ έμεινε μονάχη της στο δωμάτιο. Γύρισε και είδε γύρω της σα μουδιασμένη. 

Έπειτα κάθισε ξαφνικά στην άκρη του κρεβατιού, έκρυψε το πρόσωπό της μέσα στις 

παλάμες της και άρχισε να κλαίη. Ήταν μόλις δεκατεσσάρω χρονών η Μαρουλιώ κι ως 

εκείνη τη μέρα ποτέ της δεν είχε χωριστεί από τους γονείς της. […] 

Έτσι τα καλά παιδάκια με την αγάπη τους έκαναν την κακομοίρα τη Μαρουλιώ να ξεχνά 

τον πόνο της ξενιτιάς και να είναι μαζί τους ευτυχισμένη.  

Μόνο τις νύχτες, όταν πήγαινε να κοιμηθή στο δωμάτιό της μονάχη, θυμόταν, την 

καημένη τη μάνα της, θυμόταν και την αδερφούλα της, τη Δέσπω και τα μάτια της 

γέμιζαν δάκρυα…» 

 (Δ, 38-42) 

[εικ. 9]
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Εκτός από τη μητέρα, παρατηρείται στο κείμενο και η ευαίσθητη πλευρά του πατέρα, 

που όμως, αντιμετωπίζει την κατάσταση με μεγαλύτερη σκληρότητα από εκείνη της μητέρας. 

Η ευαίσθητη πλευρά του πατέρα φαίνεται περισσότερο στην ιστορία που παρατίθεται 

στο παράθεμα 17.   

 Στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχουμε τη μητέρα που δίνει τα πάντα για τα παιδιά 

της, αλλά αντιστρέφονται οι ρόλοι. Η μητέρα είναι άρρωστη και τα τρία αδέρφια προτίθενται 

να θυσιάσουν τα πάντα για να μπορέσει να γίνει καλά («να πουλήσουμε τα παιχνίδια μας, 

παιδιά!»). Εκτός, όμως, από την αγάπη που δείχνουν τα παιδιά στη μητέρα τους, 

αξιοσημείωτη είναι και η στάση του πατέρα, ο οποίος ήταν «συγκινημένος και μόλις 

κρατώντας τα δάκρυά του, τα πλησίασε, τ’ αγκάλιασε και τα τρία». Είναι η πρώτη και μοναδική 

φορά, στα κείμενα των αναγνωστικών που μελετώνται, που δίνεται στην πατρική φιγούρα μια 

τόσο ευαίσθητη χροιά. Ωστόσο, και πάλι, συγκρατεί τα δάκρυά του, δείχνοντας με αυτόν τον 

τρόπο τη σκληρότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει τον άντρα σε οποιαδήποτε περίσταση.  

[17] 

«[…]- Καλέ, Μίμη, τι φωνές είν’ αυτές; Λέει η Μαρίκα. Ξεχνάς, πως η μαμά είναι 

άρρωστη; […] 

Το παιδί, που δεν μπορούσε να καταλάβη πως το ξέχασε και έκανε ανησυχίες, μαζεύτηκε 

σε μιαν άκρη ντροπιασμένο. Κι ο σιδηρόδρομος σταμάτησε το ταξίδι του. […] 

Είχαν σοβαρευτή τώρα και τα τρία. Και τα τρία την ίδια σκέψη είχαν τώρα στο κεφαλάκι 

τους: Τι θα μπορούσε να κάμη πιο γρήγορα καλά τη μητέρα. […] 

Η παραμάνα μου έχει πει, είπε σιγά σιγά η Μαρίκα, πως στον τόπο της, όταν αρρωστήση 

κανένας, στέλνουν τάματα στην εκκλησία και γίνεται καλά. […] 

- Μα που θα βρούμε χρήματα; […] 

- Να πουλήσουμε τα παιχνίδια μας, παιδιά! Να τα δώσωμε στην παραμάνα να τα 

πουλήση! […] 

Συγκινημένος [πατέρας] και μόλις κρατώντας τα δάκρυά του, τα πλησίασε, τ’ 

αγκάλιασε και τα τρία και τους είπε: 

- Δεν είναι καμία ανάγκη, χρυσά μου παιδάκια, να πουλήσετε τα παιχνίδια σας. Δε 

χρειάζεται να στείλετε τάματα στην εκκλησία. Η Παναγία, που βρίσκεται παντού, σας 

άκουσε και κατάλαβε τον πόνο σας. […] 

Το βάρος της λύπης έφυγε μονομιάς απ’ τις καρδούλες των παιδιών. Κρεμάστηκαν από 

τα χέρια του πατέρα τους και τον ακολούθησαν.  

Πνίγοντας με δυσκολία τα χαρούμενα ξεφωνητά τους, έφτασαν στην πόρτα του 

δωματίου της μητέρας. Την άνοιξαν σιγά σιγά και από εκεί της έστειλαν από ένα φιλί.»  

(Β, 11-16) 
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Ο πατέρας έχει διαφορετικό ρόλο από εκείνον 

της μητέρας. Η στάση του δεν είναι ίδια αλλά η 

σκληρότητά του δεν είναι απαραίτητα και 

αυστηρότητα. Αγαπά τα παιδιά του και λειτουργεί 

στις περισσότερες περιπτώσεις ως συμβουλευτικό 

πρόσωπο. Αυτό το τονίζουν τα κείμενα των 

αναγνωστικών βιβλίων και όπως φαίνεται και στο 

παράθεμα 18, φροντίζουν να φέρουν τους μαθητές 

και τις μαθήτριες σε επαφή με «ακραία» 

παραδείγματα για να διαμορφώσουν τα 

επιδιωκόμενα πρότυπα συμπεριφοράς («στον τάφο 

του επάνω έγραψαν: εδώ βρίσκεται ένα παιδί, που 

ήταν πεισματάρικο και δεν άκουε τις συμβουλές του 

πατέρα του»).  

Αξιοσημείωτο είναι πως σε κανένα από τα 

κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων που προβάλλουν 

τις οικογενειακές σχέσεις δεν υπάρχει αναφορά του 

πατέρα και της μητέρας ως συζύγων. Δεν γίνεται 

καμιά αναφορά στον γάμο, έναν από τους 

παραδοσιακότερους θεσμούς της κοινωνίας. Ακόμα, 

ο πατέρας και η μητέρα δεν αναφέρονται παρά μόνο 

ως προς τις κάθετες σχέσεις τους μέσα στην 

οικογένεια. Όταν τα κείμενα τούς παρουσιάζουν να συμπαρίστανται σε μια σκηνή, πράγμα 

που δεν συμβαίνει συχνά, συνδιαλέγονται ο καθένας χωριστά με ένα τρίτο πρόσωπο, συνήθως 

το παιδί. Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα διαλόγου των συζύγων μεταξύ τους.390  

Τέλος, ο πατέρας είναι δίκαιος, καθώς επιβραβεύει την καλή συμπεριφορά των 

παιδιών του, όπως φαίνεται στο παράθεμα 19.   

 

 

 

                                                           
390

 Βλ. επίσης Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά… ό.π., σσ. 23-24. 

[18] 

«[…]- Τρελάθηκες, παιδί μου; Του 

είπε. Δεν ξέρεις, ότι τα άλογα του 

άρματος του Ήλιου είναι τόσο 

ατίθασα και τόσο άγρια, που 

κανένας άλλος δεν μπορεί να τα 

διευθύνει εκτός από μένα; […] Ο 

Φαέθοντας όμως ήταν πολύ 

πεισματάρικο παιδί. Ήθελε και 

καλά να διευθύνη το άρμα του 

Ήλιου. Κι έκλαιγε και 

παρακαλούσε. Κι επειδή ο 

πατέρας του είχε βάλει όρκο, 

αναγκάστηκε στο τέλος να του 

κάμη αυτή τη χάρη. […] 

Στον τάφο του επάνω έγραψαν: 

 “Εδώ βρίσκεται ένα παιδί, που 

ήταν πεισματάρικο και δεν άκουε 

τις συμβουλές του πατέρα του”.»  

(Γ, 108-111) 

[19] 

«[…] Η Λέλα, καταλυπημένη για την απροσεξία του αδερφού της, έτρεξε να τον βοηθήση. 

Έσκυψε κάτω κι άρχισε να μαζεύη τα σπασμένα κομμάτια. Εκείνη τη στιγμή μπήκε ο 

πατέρας. […] - Θα καθήσης λοιπόν σπίτι, να μάθης άλλη φορά να προσέχης περισσότερο. […] 
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Αφού σχολιάστηκαν οι ρόλοι της γιαγιάς, του παππού, της μητέρας και του πατέρα, δεν 

θα μπορούσε να μη γίνει αναφορά στο παιδί και συγκεκριμένα στις αδερφικές σχέσεις.   

Το πρότυπο του ιδανικού παιδιού παρουσιάζεται έμμεσα στους μαθητές και στις 

μαθήτριες, με κείμενα που τονίζουν τις καλές συμπεριφορές των ηρώων, αγοριών ή κοριτσιών. 

Το παιδί πρέπει να αγαπά και να σέβεται τους γονείς του, οι οποίοι λειτουργούν σε μεγάλο 

βαθμό ως «διαμορφωτές» ηθικής. Αρετές όπως ο σεβασμός, η υπακοή, η ευσέβεια κ.ά., 

υπογραμμίζονται έντονα από τα αναγνωστικά βιβλία, όσον αφορά την ολοκληρωμένη εικόνα 

του παιδιού-προτύπου.  

Σκιαγραφώντας την εικόνα-πρότυπο του μαθητή του ελληνικού σχολείου, εικόνα 

θεωρητική και ανελαστική ενός «τέλειου» παιδιού, τα αναγνωστικά του Δημοτικού σχολείου, 

με την εξαίρεση ελάχιστων κειμένων, παραλείπουν να τονώσουν τη φαντασία, να αποδεχθούν 

το χιούμορ και να εκτιμήσουν την πρωτοτυπία. Το παιδί γίνεται συνάρτηση των επιθυμιών του 

ενήλικα. Το παιδί είναι ταυτόχρονα ο κληρονόμος των αρετών του παρελθόντος και ο φορέας 

των ελπίδων του μέλλοντος.391  

Όσον αφορά τις αδερφικές σχέσεις, τα αδέρφια πρέπει να είναι πάντα αγαπημένα 

καθώς τα συνδέουν δεσμοί που δεν συναντώνται σε φιλικές σχέσεις. Αυτό είναι εξίσου 

σημαντικό είτε τα αδέρφια είναι σε κοντινές, μεταξύ τους, ηλικίες είτε έχουν μεγάλη διαφορά 

ηλικίας. Στη δεύτερη περίπτωση ο μεγαλύτερος αδερφός ή η μεγαλύτερη αδερφή αποτελεί 

ακόμα πιο άμεσο πρότυπο για τον μικρότερο ή την μικρότερη από τους γονείς. Χαρακτηριστικό 

είναι το παρακάτω απόσπασμα (παράθεμα 20): 

                                                           
391

 Μ. Γεωργίου-Νίλσεν, Η Οικογένεια… ό.π., σ. 63. 

- Όχι, πατέρα, η Λέλα! Εγώ θα μείνω στο σπίτι, γιατί εγώ έσπασα το ανθοδοχείο. […] 

- Θαρθήτε κι οι δυο μαζί μου, γιατί κι οι δυο σας είστε καλά παιδιά. Εσύ, Λέλα, γιατί χωρίς 

παράπονο δέχτηκες να στερηθής για χάρη του αδερφού σου. Κι εσύ, Κωστάκη, γιατί δεν 

καταδέχτηκες να κρύψης το σφάλμα σου. Ελάτε να με φιλήσετε και πάμε. […] 

Έδωσαν και οι δυο τους με την αγάπη τους μια μεγάλη χαρά στον πατερούλη.»  

(Β, 18-20) 

[20] 

«[…] Όλο το καλοκαίρι το πέρασε βοηθώντας τον πατέρα του στο περιβόλι ή παίζοντας με τ’ 

άλλα τα παιδιά. Αλλά και τα βιβλία του δεν τα λησμόνησε ο Γιαννάκης. Διάβασε την 

Οδύσσεια και την ιστορία του Ροβινσώνα.  

Ο Γιαννάκης είχε ένα μεγαλύτερο αδερφό, που μόλις είχε γυρίσει από τον τελευταίο μας 

πόλεμο. Τον έλεγαν Κώστα. Αυτός είχε υποσχεθεί στο Γιαννάκη να το πάρη μαζί του σε μια 

εκδρομή, πριν τελειώσουν οι θερινές διακοπές. […] 
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Ο μεγαλύτερος αδερφός του Γιαννάκη, αφού υπηρέτησε την πατρίδα του στον πόλεμο, 

ήθελε να δείξει τη ζωή στο ύπαιθρο στον μικρό αδερφό του. Η σχέση μεταξύ τους είναι πολύ 

καλή και σε αυτήν την εκδρομή το δέσιμο τους έγινε ακόμα μεγαλύτερο. Ο μεγαλύτερος 

αδερφός αποτελεί πρότυπο για τον μικρότερο και τον συμβουλεύει, τον προστατεύει και του 

δείχνει την αγάπη του («πρόφτασε ο Κώστας και την άρπαξε μ’ ένα γάντζο, «ο Κώστας έδειξε 

στο μικρότερό του αδερφό πως καθαρίζεται το ψάρι», «του έδειξε πως ανάβουν φωτιά στην 

εξοχή», «του εξήγησε ακόμη, ότι πρέπει να προσέχουν πολύ, μην πιάσουν φωτιά τα δέντρα 

του δάσους», «δυο χέρια δυνατά τον πήραν επάνω τους, τον τύλιξαν στην κουβέρτα του και 

τον έβαλαν πάνω στα μαλακά πευκόφυλλα να κοιμηθή»).  

Ο Κώστας είχε μια μικρή στρατιωτική σκηνή και πολλά από εκείνα, που μεταχειρίζονται 

οι στρατιώτες. Είχε μάθει να αγαπά τη ζωή του υπαίθρου και ήθελε να δώση στο 

μικρό του αδερφό μιαν ιδέα από αυτή τη ζωή. […] 

Ο Κώστας, μαθημένος από τις μακριές πορείες, που είχε κάμει σα στρατιώτης, είχε 

συμβουλέψει τον αδερφό του να μην πάρη μαζί του πράγματα, που δεν ήταν 

απολύτως απαραίτητα.[…] 

Μα ο Γιαννάκης ήταν ανυπόμονος να μπη στη θάλασσα. Ήθελε να δείξη στο 

μεγαλύτερό του αδερφό πόσο ωραία ήξερε να  κολυμπά. […] Σε δυο λεπτά γδύθηκαν κι 

έπεσαν και οι δυο στο νερό. Έκαναν βουτιές, κολυμπούσαν, έριχνε ο ένας νερό στον 

άλλο. Έχει τόσα παιχνίδια η θάλασσα! […] 

Πρόφτασε ο Κώστας και την άρπαξε μ’ ένα γάντζο, γιατί είδε το Γιαννάκη κουρασμένο 

και κατάλαβε, πως θα δυσκολευόταν να την ανασύρη από το νερό. Σε λίγο το ψάρι 

ξαγκιστρωμένο σπαρταρούσε μέσα στη βάρκα. Η χαρά του Γιαννάκη δεν περιγράφεται. 

[…] 

Ο Κώστας έδειξε στο μικρότερό του αδερφό πως καθαρίζεται το ψάρι. […] Κατόπι του 

έδειξε πως ανάβουν φωτιά στην εξοχή. Του εξήγησε ακόμη, ότι πρέπει να προσέχουν 

πολύ, μην πιάσουν φωτιά τα δέντρα του δάσους. Μια πυρκαϊά στο δάσος είναι 

τρομερή καταστροφή για έναν τόπο. […] 

Ο Γιαννάκης ήταν ενθουσιασμένος με την πρώτη τους αυτή κατασκήνωση. Δεν θα 

μπορούσαν άραγε να ζουν στο ύπαιθρο, κοντά στη θάλασσα,  όλο το χρόνο; Και βέβαια 

θα μπορούσαν, έλεγε ο Γιαννάκης, φτάνει να το θέλει ο Κώστας, ο καλός του αδερφός. 

Ω! Πόσο περήφανος ήταν για τον αδερφό του ο Γιαννάκης! […] 

Και καλά καλά δεν κατάλαβε πότε δυο χέρια δυνατά τον πήραν επάνω τους, τον 

τύλιξαν στην κουβέρτα του και τον έβαλαν πάνω στα μαλακά πευκόφυλλα να 

κοιμηθή την πρώτη του νύχτα στην κατασκήνωση.»  

(Δ, 7-13) 
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες παραδειγματίζονται 

έντονα σε αυτήν την περίπτωση, διότι είτε είναι 

μικρότερα ή μεγαλύτερα αδέρφια καταλαβαίνουν ότι 

μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας των αδερφών τους και με την 

αλληλεπίδρασή μεταξύ τους μπορούν να δώσουν και να 

πάρουν πολλά χρήσιμα στοιχεία και να αφομοιώσουν 

χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν τις αξίες που 

προβάλλονται μέσω του θεσμού της οικογένειας, όπως 

αυτές της αγάπης, της ευτυχίας, της συντροφικότητας, του 

σεβασμού, της εκτίμησης, της αλληλοϋποστήριξης και 

αλληλοκατανόησης, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας κι 

άλλων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[εικ. 10]
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Κεφάλαιο 7: 

Εργασία: «Όποιος δουλεύει τρώει. Όποιος δεν εργάζεται, τίποτε!» 

 

 Η ανάλυση των πεζογραφημάτων και ποιημάτων των αναγνωστικών βιβλίων με βάση 

τους όρους του τετράπτυχου ολοκληρώνεται με τον όρο Εργασία. Τελευταίος όρος στη σειρά 

αναλύσεων, όμως, σε καμία περίπτωση τελευταίος με βάση τις προτεραιότητες του 

καθεστώτος της 4ης Αυγούστου.  

Ο γενικός προγραμματισμός του Μεταξά για τη δημιουργία της «Νέας Ελλάδας» 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εργασία και στη διαμόρφωση της νέας εργατικής γενιάς. 

Αυτό γίνεται φανερό μέσα από τις πολλές ομιλίες του, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση, 

μέσα κι από τα αναγνωστικά βιβλία, τα οποία προβάλλουν τις αξίες της εργασίας και τονίζουν 

τη σημασία της για την επιβίωση. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια παράθεσης  

αποσπασμάτων των κειμένων των αναγνωστικών βιβλίων, που προβάλλουν τις αξίες αυτές, 

αλλά και τη γενικότερη ιδεολογία του καθεστώτος γύρω από την εργασία.  

Από τις πρώτες τάξεις τα κείμενα των αναγνωστικών τείνουν να συνδυάζουν το παιχνίδι 

με την εργασία. Τα πρώτα δύο παραθέματα είναι χαρακτηριστικά αυτής της προσέγγισης. Η 

νεαρή ηλικία είναι συνυφασμένη με το παιχνίδι, μέσω του οποίου οι μαθητές και οι μαθήτριες 

έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τα επαγγέλματα.  

Τα επαγγέλματα, στα οποία γίνονται αναφορές σε όλα τα αναγνωστικά βιβλία, είναι 

πολλά. Ενδεικτικά, μόνο κάποια από αυτά παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, ως 

βοηθητικό-υποστηρικτικό υλικό στη διαδικασία ανάλυσης και απάντησης των βασικών 

ερωτημάτων της έρευνας.  

[1] 

«Ο Μίμης χτίζει σπιτάκι. 

Το χτίζει για την κούκλα της Λόλας. 

Είναι καλός χτίστης ο Μίμης. 

Έχει όλα τα εργαλεία του: φτυαράκι, βαριδάκι 

με νήμα, σφυράκι. 

Τίποτε δεν του λείπει. 

Και τον τοίχο τον κάνει ίσιο. 

Ξέρει τι κάνει! 

Αν δεν είναι ίσιος ο τοίχος, πέφτει. 

Η Λόλα καμαρώνει το Μίμη, γιατί είναι καλός 

χτίστης, αλλά και καλός μηχανικός.»  

(Α, 57) 

[2] 

«Μπρος από τα σίδερα μπρος! 

Θα περάση ο σιδηρόδρομος. 

Τον έκαμα μονάχος από κουτιά. 

Για ρόδες έβαλα κουβαρίτσες. 

Δέτε. Αλυσίδα τα βαγόνια. 

Μπορείτε και σεις να κάμετε 

σιδηρόδρομο; […] 

Σφυρίζει η σφυρίχτρα. 

Εισιτήρια στο σταθμό.  

Πέντε βόλους με επιστροφή. 

Θα ταξιδέψετε καλά. […]»  

(Α, 73-74) 
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«Ο Μίμης χτίζει σπιτάκι» (παράθεμα 1) και ταυτόχρονα οι μαθητές και οι μαθήτριες 

μαθαίνουν για τα εργαλεία που χρειάζεται («φτυαράκι, βαριδάκι με νήμα, σφυράκι»), αλλά 

και τις προϋποθέσεις («τον τοίχο τον κάνει ίσιο») για 

να είναι κάποιος «καλός» στο επάγγελμά του. Είναι 

πολύ σημαντική, για το μεταξικό καθεστώς, η 

παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ο Μεταξάς 

στηρίζει τον προγραμματισμό του στην οικονομία και 

στη νεολαία και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Ο 

αρμονικός συνδυασμός και των δύο είναι το ιδανικό αποτέλεσμα στην πορεία προς τη 

δημιουργία του «Νέου Κράτους», που ο ίδιος 

οραματίζεται. Τα αναγνωστικά βιβλία αποτελούν 

βασικό «εργαλείο» του καθεστώτος για τους 

σκοπούς του, όπως και οι δάσκαλοι που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως «μεσάζοντες». Επομένως, δεν 

είναι ζητούμενο να είναι κάποιος «χτίστης», αλλά να 

είναι «καλός χτίστης», «καλός μηχανικός» κ.ο.κ. 

Ο σιδηρόδρομος (παράθεμα 2) είναι ένα 

πολύ βασικό μέσο μαζικής μεταφοράς ανθρώπων και 

προϊόντων. Δεν είναι μία η αναφορά των αναγνωστικών σε αυτό το μέσο μεταφοράς, το οποίο 

στο παραπάνω παράθεμα αποτελεί δημιουργία («τον έκαμα μονάχος από κουτιά») ενός 

μικρού αγοριού στο πλαίσιο προσωπικής διασκέδασης και ευχαρίστησης.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν 

για την εργασία, παίζοντας και σε άλλες 

περιπτώσεις, όπως παρουσιάζεται και στο 

απόσπασμα (παράθεμα 3). 

«Παντοπωλείο», «λαχανοπωλείο» και 

«ανθοπωλείο», αποτελούν τη «λαϊκή αγορά» των 

δύο αγοριών και του κοριτσιού που 

πρωταγωνιστούν στο απόσπασμα κι όπως 

φαίνεται από την εικόνα (εικ. 3), είναι 

[3] 

Ο Γιάννης ο Σκληρός, ο Νώντας ο 

Δούμας, η Φανή του Λουκίση και άλλα 

γειτονόπουλα παίζουν τη λαϊκή αγορά. 

Λαϊκή αγορά είναι η αυλή του σπιτιού. 

Ο Σκληρός είναι παντοπώλης. […] 

Έχουμε αρνάκια γάλακτος φωνάζει ο 

Νώντας. 

Να και το λαχανοπωλείο του Τζάνη. […] 

Ψιλικά με την οκά!  

Τραγουδεί ο Ηλίας τα ψιλικά του. 

Η Ανθή έχει ανθοπωλείο. […]»  

(Α, 75-78) 

[εικ. 1]

 

[εικ. 2]

 

[εικ. 3]
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χαρούμενα. Για τα παιδιά, το 

παιχνίδι είναι χαρά και 

εφόσον η εργασία 

παρουσιάζεται μέσα από 

αυτό, τότε κι εκείνη πρέπει 

να συνοδεύεται από χαρά.  

 Στη Β’ τάξη οι 

μαθητές και οι μαθήτριες 

αρχίζουν να μαθαίνουν για 

τα διάφορα επαγγέλματα και 

τη χρησιμότητά τους στον 

τόπο. Το παράθεμα 4, το 

οποίο εδώ είναι χωρισμένο 

σε πέντε κομμάτια, δείχνει 

με τον καλύτερο τρόπο την 

εισαγωγή των μαθητών και 

των μαθητριών στην πορεία 

συνειδητοποίησης της 

εργασίας ως ευρύτερης 

έννοιας.  

[4] 

«Δίχως το χωριάτη 

θάχαμε σταράκι; 

Απ’ το στάχυ βγαίνει 

το γλυκό τ’ αλεύρι, 

που το παίρνει η μάνα 

και ψωμί ζυμώνει. 

Κι όλοι θα πεθάνουν 

όλοι από την πείνα, 

το χωράφι αν πάψει 

ο σκαφτιάς να οργώνη. 

Δίχως το φουρνάρη 

θάχαμε καρβέλια; 

Δίχως ξυλοκόπο 

– βασιλιά του δάσους – 

και χωρίς δοκάρια,  

πως θε να χτιζόταν 

τ’ αρχοντοπαλάτι, 

πως το καλυβάκι; 

Μήτε ο σκύλος θάχε 

ξύλινο σπιτάκι. 

 

Που θε να κοιμόσουν 

πες μου, δίχως σπίτι; 

Έχει τόση γλύκα 

η σπιτίσια ζέστη, 

σαν μαζεύοντ’ όλοι 

γύρω στο τραπέζι! 

Μα και πάλι, πες μου, 

δίχως καρβουνιάρη 

θάβραζεν η σούπα 

στη φωτιά που παίζει; 

Δίχως τις υφάντρες 

ρούχο θα γινόταν; 

Μα και κείνο πρέπει 

ράφτης να το ράψη! 

Σα θαρθή ο χειμώνας 

κι ο βοριάς σφυρίζει 

δίχως πανοφόρι 

πως θα βγαίνομ’ έξω, 

που παγώνει η μύτη 

κι όλο κοκκινίζει; 

 

Κάθε τέχνη αξίζει 

να την αγαπούμε. 

Μας χρειάζοντ’ όμοια 

ο σκαφτιάς κι ο ράφτης 

κι όμοια μας δουλεύει 

κι ο φτωχός τσαγκάρης. 

Ναι, καμιά δεν πρέπει 

να καταφρονούμε. 

Απ’ αυτές τις τέχνες  

όλοι εμείς δε ζούμε;»  

(Β, 39-40) 
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Το συγκεκριμένο παράθεμα αποτελεί συνεχές ποίημα, στο οποίο κάθε στροφή 

συνοδεύεται κι από μια εικόνα. Δίχως τον «χωριάτη» δεν θα υπήρχε σιτάρι, δίχως τον 

«σκαφτιά» δεν οργώνεται το χωράφι, δίχως τον «φούρναρη» δεν υπάρχει ψωμί, δίχως 

ξυλοκόπο ούτε ο σκύλος δεν θα είχε σπιτάκι, δίχως «καρβουνιάρη» δεν θα μπορούσε να 

ζεσταθεί ή να φάει μια οικογένεια, δίχως τις «υφάντρες» και τον «ράφτη» δεν θα μπορούσαν 

οι άνθρωποι να προφυλαχτούν από το κρύο. Όλα αυτά τα «δίχως» έχουν ως στόχο την 

ανάδειξη της σημασίας «των τεχνών» στη ζωή των ανθρώπων. Η εργασία είναι συνυφασμένη 

με την ανάγκη για επιβίωση κι όλα τα επαγγέλματα είναι 

ίσα μεταξύ τους γιατί χρειάζονται το ίδιο σε μια κοινωνία 

(«απ’ αυτές τις τέχνες όλοι εμείς δε ζούμε;»), 

αποδεικνύοντας ότι αποτελούν μεταξύ τους μία αλυσίδα.  

Στα επόμενα παραθέματα (5, 6, 7, 8, 9, 10) και τις 

εικόνες που τα συνοδεύουν, παρουσιάζονται κάποια από 

τα πολλά επαγγέλματα για τα οποία γίνεται λόγος στα 

κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων. Επιδιώκοντας μια 

γενική ανάλυση των αποσπασμάτων, παρατηρούνται 

διάφορα στοιχεία, όπως η χαρά της εργασίας («ναύτης με 

χαρά», «τραγουδώντας»), η θέληση μικρών παιδιών για 

εργασία και ενασχόληση με αυτή («βοηθούσαμε κι εμείς, 

τα παιδιά», «κάθε μέρα πηγαίνει στο εργαστήρι του 

σιδηρουργού», «παντοπωλείο Γιαννούλας») και η ανάγκη εργασίας για επιβίωση και φροντίδα 

της οικογένειας («να θρέψης τα παιδιά σου», «το αρμυρό ψωμί δε βγαίνει εύκολα»).  

[5] 

«Βγαίν’ η βαρκούλα του ψαρά 

από το περιγιάλι 

κι απλώνει ο ναύτης με χαρά 

τα δίχτυα του και πάλι. […] 

 

Πολύ κουράστηκες, ψαρά, 

τα ψάρια είν’ δικά σου 

και πούλα τα στην αγορά 

να θρέψης τα παιδιά σου.»  

(Γ, 11) 

 
 

[6] 

«[…] Γυναίκες και κορίτσια έφταναν πρωί πρωί από 

το χωρίο και μάζευαν τα ώριμα σταφύλια 

τραγουδώντας. Βοηθούσαμε κι εμείς, τα παιδιά, και 

γεμίζαμε τα μεγάλα κοφίνια. Έπειτα τα πηγαίναμε στο 

πατητήρι. Τα ξεκαθαρίζαμε, τα απλώναμε κι οι 

εργάτες τα πατούσαν. Κι έτρεχε ο μούστος στις 

μεγάλες κάδες. […]» 

(Γ, 15-16) 

[εικ. 4]
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Επίσης, αξιοσημείωτο 

είναι πως, παρά τον ευνόητο –

για την περίοδο του Μεταξά - 

διαχωρισμό των επαγγελμάτων σε αντρικά και γυναικεία, δεν κυριαρχεί το ένα από τα δύο 

φύλα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε εργασίες («γυναίκες και κορίτσια έφταναν πρωί πρωί 

από το χωριό και μάζευαν τα ώριμα σταφύλια»). Όμως, το αντρικό στοιχείο είναι γι’ ακόμη μια 

φορά – με εξαίρεση το κεφάλαιο Οικογένεια – στο επίκεντρο, καθώς τα περισσότερα κείμενα, 

που έχουν ως θεματική τους την εργασία, παρουσιάζουν αντρικά επαγγέλματα. Άλλωστε, 

όπως έχει ήδη ειπωθεί, το βασικό-φυσικό «επάγγελμα» της γυναίκας, κατά τον Μεταξά, είναι 

το νοικοκυριό στο πλαίσιο της οικογένειας για το οποίο έγινε λόγος αναλυτικά στο 

προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  

[8] 

«Σ’ ένα τραπεζάκι της αυλής η Γιαννούλα άνοιξε 

παντοπωλείο. 

-Από τώρα κι εμπρός – είχε πει στ’ άλλα τα παιδιά – 

θα ψωνίζετε στο δικό μου το παντοπωλείο. Στο μαγαζί 

μου θα βρίσκετε τα καλύτερα και φτηνότερα 

πράγματα. Τα πιο βραστερά φασόλια, το καλύτερο 

τυρί, τις νοστιμώτερες χυλοπίτες, τα πιο αφράτα 

καρύδια και φουντούκια και όλα τα είδη του 

παντοπωλείου. Από αύριο, λοιπόν, παιδιά, όλοι στο 

νέο παντοπωλείο “Η ΑΦΘΟΝΙΑ”.»  

(Γ, 90-92) 

 

[7] 

«Κοντά στο σπίτι του Νίκου έχει εργαστήρι ένας σιδηρουργός. Είναι πολύ καλός 

άνθρωπος, μολονότι έχει μαύρο πρόσωπο από τη δουλειά του και μερικά μικρά παιδιά, 

όταν τον βλέπουν, φοβούνται. 

Ο Νίκος όμως δε φοβάται, αλλά κάθε μέρα πηγαίνει στο εργαστήρι του σιδηρουργού. 

Με περιέργεια τον παρακολουθεί, ενώ δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ. 

Βλέπει το μεγάλο φυσερό, που ανοιγοκλείνοντας δίνει αέρα στη φωτιά. Η φωτιά 

ζωηρεύει κι ο σιδηρουργός τότε χώνει μέσα σ’ αυτή ένα κομμάτι σίδερο και το αφήνει όσο 

να κοκκινίση καλά. Ύστερα το πιάνει με μια μεγάλη σιδερένια τσιμπίδα, το βγάζει από τη 

φωτιά και το βάζει επάνω σ’ ένα πελώριο σίδερο, που το λεν αμόνι. 

Ύστερα ο σιδηρουργός παίρνει με το άλλο χέρι ένα σφυρί, τη βαριά, και μ’ αυτή χτυπά 

δυνατά το αναμμένο σίδερο, που πετά σπίθες γύρω γύρω. […]»  

(Γ, 92-94)  

 

[εικ. 5]
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 Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ικανά δεδομένα στην προσπάθεια ερμηνείας 

των στόχων του καθεστώτος όσον αφορά την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών προς 

αυτή την κατεύθυνση.  

 Η διαφοροποίηση ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες που γίνεται στο επίπεδο του 

καταμερισμού των επαγγελματικών τους ρόλων, γίνεται ήδη αισθητή στο επίπεδο της 

περιγραφής και της αξιολόγησης κάποιων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που θεωρούνται 

καθαρά αντρικά ή γυναικεία.392  

Ήδη από το κεφάλαιο για την Οικογένεια, έχει γίνει φανερή η διάκριση των ρόλων των 

δύο φύλων. Το σχολείο ασκεί μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη του στερεότυπου για τους 

ρόλους των δύο φύλων, η συμπεριφορά των οποίων επηρεάζεται σημαντικά από την 

κοινωνική μάθηση που περιλαμβάνει σαν έννοια τα πρότυπα που δίνονται στο παιδί για 

ταύτιση και τις διαφορετικές απαιτήσεις και προσδοκίες από το κάθε φύλο. Ειδικά, το 

γυναικείο φύλο μπορεί να έχει προβλήματα προσαρμογής, διότι δεν μπορεί να ταυτιστεί κάθε 

μαθήτρια με το μοντέλο της «παθητικής» νοικοκυράς των αναγνωστικών βιβλίων ή είναι 

πιθανό να υποθέσει ότι, για κάποιο λόγο, δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στις σπουδές 

της και να γίνει, για παράδειγμα, γιατρός ή μηχανικός.393 

 Συγκεκριμένα, το περιοδικό της ΕΟΝ συμβούλευε: 

«Τι να κάμωμε τα κορίτσια μας; Πρώτα-πρώτα χριστιανές με ψυχή ανδρεία και ισχυρή. Κατόπιν 

δώστε τους μια καλή στοιχειώδη μόρφωσι. Μάθετέ τα να παρασκευάζουν ένα κατάλληλο 

γεύμα, να πλένουν, να σιδερώνουν, να μπαλώνουν τις κάλτσες των, να ράβουν κουμπιά, να 

κάνουν ένα πουκάμισο και να κόβουν όλα των τα ρούχα. Να γνωρίζουν να κάνουν το ψωμί των 

και να ενθυμούνται ότι μια καλή κουζίνα οικονομεί τα έξοδα της μαγειρικής και του 

φαρμακείου. 

Πέστε τους ότι ένα νόμισμα πέντε φράγκων αποτελείται από εκατό πεντάρες […] 

Να ξέρουν από ενωρίς να λογαριάζουν και να κάνουν λογαριασμό των εξόδων των […]. Μάθετέ 

τους να καλλιεργούν τον κήπο, να αγαπούν τα άνθη και γενικά κάθε καλή πράξη. 

Μετά από αυτά, ας πάρουν μαθήματα πιάνου και ζωγραφικής αν έχετε τα μέσα, αλλά να 

ξέρετε ότι οι τέχνες αυτές είναι όλως διόλου δευτερεύουσες και κατέχουν μικρή θέσι στη ζωή 

για να την κάνουν ευτυχισμένη.»394  

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και το υποδειγματικό πρόγραμμα απασχόλησης 

των γυναικών της ΕΟΝ που περιείχε μαθήματα διαιτητικής, ραψίματος, μαγειρέματος, 

χειρωνακτικές εργασίες κ.ά. Ορισμένα θέματα των μαθημάτων αυτών ήταν: «Το σπίτι, ως 

οικογενειακή εστία», «Το περιβάλλον του σπιτιού», «Σκούπισμα», «Ξεσκόνισμα», «Πώς να 

στρώνετε το κρεβάτι», «Καθαριότητα και φροντίδα των ρούχων και των επιφανειών», 

                                                           
392

 Μ. Γεωργίου-Νίλσεν, Η Οικογένεια στα Αναγνωστικά του Δημοτικού, Κέδρος, Αθήνα 1980, σ. 82. 
393

 Β. Δεληγιάννη – Σ. Ζιώγου (επιμ.), Εκπαίδευση και φύλο: ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός, 
Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 129-142. 
394

 Περ. Νεολαία, 5.2.1939, σ. 558. 
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«Καθαρισμός των λεκέδων», «Γυναικεία εσώρρουχα», «Ρούχα των μωρών», «Μαντάρισμα», 

«Μπάλωμα», «Μαγειρικά σκεύη», «Πλύσιμο πιάτων», «Διάφοροι τρόποι μαγειρέματος». Η 

μόνιμη στήλη – του περιοδικού «Η Νεολαία» – «σελίδες των κοριτσιών» περιέχει συνταγές 

μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής, «συνταγές» ραπτικής-πλεκτικής, συμβουλές για το σπίτι και τη 

διακόσμησή του, πώς να βράζονται τα μακαρόνια, πώς να στρώνεται ένα τραπέζι, τι προίκα 

χρειάζεται το νεογέννητο μωρό, ποια είναι τα ελληνικά γλυκαντικά και πώς να αποφεύγει μια 

γυναίκα τα «μασκαρέματα». Η ελληνίδα γυναίκα με το φυσικό καστανό μαλλί, πρέπει να 

διαφυλάξει τη γνησιότητά του και να αρνηθεί το «ξανθό βιομηχανικά χρωματισμένο μαλλί» 

που «παρακινεί γελοιότητες». Το «μασκάρεμα επιτρέπεται μόνο για τις Απόκριες, ειδάλλως η 

γυναίκα χαρακτηρίζεται ως «μη 

σοβαρή», ως «επιπόλαιη», 

«ανόητη», «ασταθής» και 

απειλείται με την «εξαφάνισή της» 

από τους «δικούς μας κύκλους».395 

Το «χάρισμα» της νοικοκυροσύνης 

κι αυτό της μητρότητας 

προσδιορίζουν την «αληθινή» 

ελληνίδα γυναίκα.396 

Επιστρέφοντας, τώρα, στην 

ανάλυση των κειμένων, δεν 

παραλείπεται και η έννοια του 

μόχθου και της συνεχούς σκληρής 

προσπάθειας όταν οι συνθήκες το 

απαιτούν. Το παράθεμα 9 είναι 

ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της 

                                                           
395

 Βλ. «Το μασκάρεμα», Η Νεολαία, τ. 61, Αθήνα 1939, σ. 301. 
396

 Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία της 4
ης

 Αυγούστου: Φωτογραφίες, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, σσ. 74-75. 

[9] 

«[…] Είναι η ώρα για την πλύση του καταστρώματος. 

Σήκω, μικρό μου ναυτόπουλο! Κατέβα από το στενό 

σου δωμάτιο, ξυπολήσου, πάρε τον κουβά και την 

αγριόσκουπα και τρέξε μαζί με τους άλλους ναύτες 

να τρίψης με τα πόδια σου το κατάστρωμα. 

Κουράστηκες; Κάμε δύναμη! Αυτά έχει η θάλασσα. 

Το αρμυρό ψωμί δε βγαίνει εύκολα. 

Τώρα σε περιμένει κι άλλη δουλειά. Τα μουσκεμένα 

σκοινιά και οι χοντροί κάβοι είναι σκόρπια και 

μπερδεμένα μέσα στο κατάστρωμα. Πρέπει να τα 

ξεμπερδέψης και να τα συμμαζέψης, να τα βάλης 

σε τάξη, να τα τυλίξης προσεκτικά, να τα κάμης 

κουλούρες, καθένα στη θέση του. Είναι βαριά τα 

βρεγμένα σκοινιά, σου κόβουν τη μέση. Μα τι να 

γίνη; Θάρρος, μικρό μου ναυτόπουλο! […] 

Θα σκαρφαλώσης επάνω στην ανεμόσκαλα, θα 

πιαστής από τα σκοινιά που σαλεύουν. […] Σου 

έρχεται ζαλάδα; Κρατήσου καλά. Θα συνηθίσης. 

Εμπρός, μικρό μου ναυτόπουλο! […] 

Πρέπει να κατεβάσωμε το πανί, γρήγορα στα πανιά, 

μικρέ μου μούτσε! […]»  

(Γ, 95-97) 

[εικ. 6]
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προσέγγισης. Το «μικρό ναυτόπουλο» κάνει, κυριολεκτικά, τα πάντα στον τόπο εργασίας του 

(«σήκω», «κατέβα», «ξυπολήσου», «πάρε», «τρέξε», «κουράστηκες; Κάμε δύναμη!», «να τα 

ξεμπερδέψης», «να τα συμμαζέψης», «να τα βάλης», «να τα τυλίξης», «να τα κάμης», «θα 

συνηθίσης. Εμπρός, μικρό μου ναυτόπουλο!», «θα σκαρφαλώσης», «θα πιαστής», «σου 

κόβουν τη μέση. Μα τι να γίνη; Θάρρος, μικρό μου ναυτόπουλο!») και με αυτόν τον τρόπο 

δείχνει στους μαθητές και τις μαθήτριες πως η επιβίωση δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά απαιτεί 

πολύ κόπο και μόχθο.  

Όμως, τα αναγνωστικά βιβλία δεν μένουν μόνο 

στα «κοινότυπα» επαγγέλματα. Το νέο καθεστώς δίνει 

μεγάλη έμφαση στην ελληνική αεροπορία και την 

στελέχωσή της από την άποψη ανθρώπινου 

δυναμικού. Όπως φαίνεται κι από το παράθεμα 10, το 

μικρό αγόρι, παρά τους φόβους που έχει λόγω της 

νεαρής ηλικίας του («παιδιάτικους φόβους»), 

επηρεάζεται από το θείο του και γίνεται κι εκείνος 

αεροπόρος. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές 

και τις μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν πως οι φόβοι τους σε αυτήν την ηλικία δεν πρέπει να 

αποτελούν «τροχοπέδη» και να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους σε επαγγελματικό επίπεδο. 

[10] 

«Ο θείος του Χρηστάκη ήταν αεροπόρος σε μια «εταιρία εναέριων ταξιδιών». Και κάθε 

φορά, που γυρίζοντας από τα ταξίδια του πήγαινε στο σπίτι τους να τους κάμη επίσκεψη, 

έλεγε του Χρηστάκη:  

- Πότε θα έρθης, Χρηστάκη, να σε πάρω μαζί μου στο ταξίδι; Θα ιδής τι ωραία που είναι. 

Δε γίνεται ωραιότερο ταξίδι απ’ αυτό. […] 

Σήμερα, ύστερα από δώδεκα χρόνια, ο Χρηστάκης πετάει! Έγινε αεροπόρος κι αυτός σαν 

το θείο του. Και είναι ένας από τους καλύτερους αεροπόρους μας. Και γελάει, όταν 

συλλογίζεται τους παιδιάτικους φόβους του.»  

(Γ, 136-140) 

[εικ. 7]

 

[11] 

«- Μεθαύριο την πρωτοχρονιά θαρθήτε να φάτε μαζί μου. Θα σας έχω μια βασιλόπιτα, που 

δούλεψαν χίλιοι άνθρωποι, για να γίνη. […] 

- Για να γίνη αυτή η πίτα, τι χρειάζεται πρώτα; Ρώτησε ο θείος. 

- Αλεύρι, φώναξε ο Γιάγκος, που είχε παρασταθή στο ζύμωμα της δικής τους βασιλόπιτας.  

- Λαμπρά, είπε ο θείος. Ξέρεις όμως πόσοι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν για να γίνη αυτό 

το αλεύρι; 
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Πρώτα πρώτα χρειάζονται γεωργοί για να οργώσουν τη γη, να σπείρουν και να θερίσουν. 

Και για το όργωμα χρειάζεται αλέτρι. Για να γίνη το αλέτρι, δούλεψαν μεταλλουργοί, 

σιδεράδες, ξυλουργοί. Έπειτα το άλογο, που τραβά το αλέτρι, χρειάζεται πέτσινα λουριά. 

Για να γίνουν αυτά τα πέτσινα λουριά, πρέπει να δουλέψουν οι βυρσοδέψες, 

ταμπάκηδες, όπως τους λένε. 

Ας πούμε λοιπόν, πως έχομε το σιτάρι. Πρέπει τώρα να τ’ αλέσωμε, για να γίνη αλεύρι. 

Και χρειάζεται μύλος γι’ αυτή τη δουλειά. Και για να γίνη ο μύλος, χρειάζονται χτίστες και 

λατόμοι, για να κουβαλήσουν τις μυλόπετρες.  

Τα παιδιά τον άκουαν με ανοιχτό το στόμα και δεν πρόφταιναν να γράφουν. […] 

- Εκτός απ’ τις σταφίδες όμως, που ο τόπος μας έχει απ’ αυτές άφθονες, τ’ άλλα, η ζάχαρη 

και τα μυρωδικά, μας έρχονται από μακρινές χώρες, είπε ο θείος. Για να φτάσουν ως 

εδώ, χρειάζονται καράβια. Και για να γίνουν τα καράβια, σαν πόσοι στοχάζεστε να 

δούλεψαν; Και το καράβι πάλι χρειάζεται καπετάνιο και ναύτες, για να ταξιδέψη. 

- Έπειτα, θείε, είπε ο Γιάγκος, χρειάζονται έμποροι, για να παραλάβουν αυτά τα 

εμπορεύματα.  

- Πολύ σωστά το είπες, Γιάγκο. Αυτοί είναι οι μεγαλέμποροι. Απ’ αυτούς κατόπι τα 

παίρνουν οι μπακάληδες και τα πουλούν στον κόσμο. […] Αυγά, γάλα, βούτυρο… […] 

- Και πάλι δεν τους λογάριασα όλους, τους είπε ο θείος. Κι έπειτα η πίτα πρέπει να ψηθή. 

Χρειάζονται λοιπόν καρβουνιάρηδες, για να μεταφέρουν το κάρβουνο και φούρναρης, 

για να την ψήση. Και που θα τη βάλωμε, για να ψηθή; Σ’ ένα ταψί. Το ταψί ποιος θα το 

φτιάξει; Ο γύφτος. Και ποιος θα το γανώση; Ο γανωματής. […]»  

(Β, 73-77) 

 

[12] 

«[…] Σκέφτηκες πόσοι άνθρωποι εργάστηκαν, για να πάρωμε σήμερα το πρωινό μας; Το 

λιγώτερο εκατό. […] 

Το τσάι δε φυτρώνει στον τόπο μας, έρχεται από την Κίνα. […]  

- Κι εκείνος, που φύτεψε το φυτό στην Κίνα; Κι εκείνος, που μάζεψε τα φύλλα και τα έβαλε 

να ξεραθούν; Κι εκείνος, που έκαμε τη συσκευασία και κουβάλησε το κιβώτιο στο πλοίο, 

για να το φέρη στον τόπο μας; Έπειτα και το πλοίο πόσους ανθρώπους χρειάστηκε για να 

γίνη; Και μπορούσε νάρθη στον τόπο μας χωρίς ναύτες, χωρίς πλοίαρχο; […] 

Αλλά και η Μαρία δε θα μπορούσε να το προσφέρη στη μητέρα σου, αν δεν είχαμε φωτιά 

και τσαγιέρα και φλιτζάνια και πιατάκια. Και για να τα αποκτήσωμε, πρέπει να έχουν 

εργαστή πάρα πολλοί άνθρωποι. […]»  

(Δ, 87-89) 
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Όμως, τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή μόνο με ιστορίες που αφηγούνται μια εργασία 

ή τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται κάποιος/α και τις διάφορες ιδιαιτερότητες των 

επαγγελμάτων. Στα κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων δίνεται μεγάλη έμφαση και στη 

«συνεργασία» των επαγγελμάτων για πράγματα της καθημερινότητας των παιδιών (παράθεμα 

12), αλλά και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως τις γιορτές. Στη δεύτερη περίπτωση, όπως φαίνεται 

και στο παραπάνω απόσπασμα (παράθεμα 11), ο θείος αναφέρεται σε όλους, όσοι 

εργάστηκαν για να γίνει η βασιλόπιτα και τα παιδιά εντυπωσιάζονταν καθώς δεν είχαν σκεφτεί 

ποτέ όλη αυτήν την προεργασία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, έτσι, ταυτίζονται με τα παιδιά 

της ιστορίας, διότι κι εκείνοι/ες μαθαίνουν ταυτόχρονα για τα οφέλη της εργασίας και τη 

χρησιμότητά της στην καθημερινή ζωή τους.   

 

[13] 

«Μια μέρα ο Γιαννάκης κοίταζε τον πατέρα του, που έριχνε στο χωράφι με τις χούφτες 

του κάτι μικρά σποράκια. Τα σποράκια αυτά ήταν πολύ γυαλιστερά κι ο Γιαννάκης 

ρώτησε: 

- Τι κάνεις αυτού, πατεράκη; 

- Να, λινάρι σπέρνω. Θα μεγαλώση και η μητέρα θα σου κάνη μ’ αυτό πουκαμισάκια. 

Ο Γιαννάκης δε μίλησε πια. Σκεπτόταν, πως ποτέ δεν είδε να φυτρώνουν πουκάμισα 

από τα χωράφια. […] 

Τρεις φορές πήγαν οι δύο αδερφές του Γιαννάκη με τη μητέρα τους και καθάρισαν 

του χωράφια από τα αγριόχορτα. […]  

Άμα έπεσαν τα λουλούδια, στη θέση τους φάνηκαν πράσινα κεφαλάκια. Σε λίγες μέρες, 

αφού τα κεφαλάκια πήραν ένα χρώμα σκούρο και ξεράθηκαν λίγο, η μητέρα και οι 

αδερφές του Γιαννάκη, ξερίζωσαν όλο το λινάρι, το έδεσαν μικρά δεματάκια και το 

άπλωσαν στο χωράφι να ξεραθή.  

Σαν πέρασαν λίγες μέρες και ξεράθηκε το λινάρι, άρχισαν να κόβουν τα κεφαλάκια κι 

ύστερα πήραν τα δεματάκια με τα κομμένα κεφαλάκια και τάριξαν μέσα στο ποτάμι. 

Φρόντισαν όμως να τα πλακώσουν με πέτρες, για να μην τα πάρη το ρέμα. […] 

Σαν πέρασαν δυο βδομάδες, έβγαλαν το λινάρι απ’ το ποτάμι, το στέγνωσαν κι άρχισαν 

να το χτυπούν. Πρώτα μ’ ένα σανίδι στο αλώνι και ύστερα μ’ ένα δίκρανο στην αυλή. 

Έβλεπε ο Γιαννάκης τότε, πως από το λινάρι πετιόταν στον αέρα σα σκόνη το πίτουρο.  

Αφού το χτύπησαν καλά καλά, άρχισαν να ξένουν το λινάρι μ’ ένα σιδερένιο χτένι, 

ώσπου έγινε μαλακό και μεταξένιο. […] 

Άρχισαν οι μεγάλες χειμωνιάτικες βραδιές. Ο γιαγιά του Γιαννάκη πέρασε μια τούφα 

από το λινάρι στη ρόκα της κι άρχισε να το γνέθη. […] 
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Παρόμοιο με τα προηγούμενα είναι και το κείμενο στο παράθεμα 13. Όμως, σε αυτή 

την περίπτωση παρουσιάζεται η «συνεργασία» των 

εργασιών των μελών μιας οικογένειας για να γίνει το 

πουκάμισο ενός μικρού αγοριού, το οποίο παρακολουθεί 

όλη τη διαδικασία με μεγάλη απορία και περιέργεια.   

Σχεδόν σε όλες αυτές τις εργασίες, κυριαρχεί το 

γυναικείο στοιχείο («δύο αδερφές», «μητέρα», 

«γιαγιά»). Οι γυναίκες της οικογένειας συνεργάστηκαν 

όλες μαζί για το αγαπημένο τους πρόσωπο και 

ταυτόχρονα μαθαίνουν ακόμα περισσότερα στους 

μαθητές και στις μαθήτριες για την αξία της 

καλλιέργειας, η οποία είναι πολύ σημαντική για το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και για την 

οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια του κεφαλαίου.   

 

 

Πέρασε ο χειμώνας, η άνοιξη και το καλοκαίρι. Ήρθε το φθινόπωρο. Ο πατέρας έφερε στο 

σπίτι έναν αργαλειό και τον έστησε. Η γιαγιά πέρασε σε κάτι μεγάλα χτένια το στημόνι 

και η μητέρα άρχισε να περνάη γρήγορα τη σαΐτα ανάμεσα στις κλωστές εκείνες. Τότε ο 

Γιαννάκης κατάλαβε, πως το πανί γίνεται από τις κλωστές.  

Όταν ετοιμάστηκε το πανί, το άπλωσαν στο χιόνι να παγώση και την άνοιξη το άπλωσαν 

στον ήλιο επάνω στο χορτάρι και το ράντισαν με νερό. Τότε ο Γιαννάκης είδε, πως το πανί 

από στάχτη έγινε άσπρο σαν αφρός. 

Ήρθε πάλι ο χειμώνας. Η μητέρα έκοψε από το πανί πουκάμισα και οι αδερφές του 

Γιαννάκη τα έραψαν. […]»  

(Β, 84-88)  

[εικ. 8]

 

[14] 

«Ένα χεράκι, μικροί μου φίλοι, είναι ζωγραφισμένο στην εικόνα. Είναι ένα χεράκι σαν το 

δικό σας με πέντε δάχτυλα. Πέντε δαχτυλάκια, που έχουν τα νυχάκια τους κομμένα και 

καθαρά.  

Αυτό βέβαια το ξέρετε. Δεν είναι καμία ανάγκη να σας το πω εγώ! Ξέρετε όμως, πως κάθε 

δαχτυλάκι έχει και όνομα; […] 

Τα πέντε δαχτυλάκια σας κάθονται σε ένα σπιτάκι, που το λένε χέρι. 

Αυτή τη στιγμή, που βλέπετε το χέρι στην εικόνα, τα δάχτυλα έχουν συμβούλιο. 
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Εκτός όμως από τη θεωρία και ιστορίες για τα διάφορα επαγγέλματα, υπάρχουν και 

κείμενα που είναι πιο άμεσα στους μαθητές και στις μαθήτριες και παρουσιάζουν τον ενεργό 

ρόλο των μικρών παιδιών στην εργασία.   

Αρχικά, στο παραπάνω απόσπασμα (παράθεμα 14) που αποτελεί κείμενο της Β’ τάξης 

Δημοτικού σχολείου, οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν 

για τη δύναμη που έχουν τα χέρια τους («Μας τρέφουν, μας 

ντύνουν, μας χτίζουν σπίτια, μας διασκεδάζουν, μας 

γιατρεύουν. Είναι σωστοί γίγαντες. Αλήθεια πόσα πράγματα 

δεν κάνουν οι άνθρωποι με τέτοιους άξιους εργάτες που 

έχουν!»). Το κείμενο με την πρώτη του πρόταση («Ένα χεράκι, 

μικροί μου φίλοι, είναι ζωγραφισμένο στην εικόνα») δείχνει ότι 

απευθύνεται στους μικρούς αναγνώστες και στην ουσία τους 

κάνει να συνειδητοποιήσουν πως τα χέρια τους – δυνάμει 

εργατικά χέρια – είναι τα εργαλεία που τους προσφέρουν την 

επιβίωση.   

 

- Πεινάω, λέει ο Μεγάλος δάχτυλος. 

- Κι εγώ πεινώ, μα δεν έχω τίποτε να φάω! Λέει ο Δείκτης. 

- Τι να κάμωμε; Ρωτάει ο Μεσαίος. 

- Ξέρω κι εγώ;…. Ψιθυρίζει ο Παράμεσος, ξύνοντας το κεφάλι του. 

- Δουλειά! Φωνάζει ο Μικρός. Όποιος δουλεύει, τρώει. Όποιος δεν εργάζεται, τίποτε! Αν 

θέλετε λοιπόν να φάμε, πρέπει να εργαστούμε. 

Τα πέντε αδερφάκια άκουσαν τη συμβουλή του μικρού κι από τότε άρχισαν να 

εργάζωνται. Στη δουλειά τους τα συντροφεύουν και τ’ άλλα πέντε αδερφάκια, που 

κάθονται στο άλλο χέρι. Ποτέ τους δεν πείνασαν. Κουράζονται, υποφέρουν, πληγώνονται, 

λερώνονται, κάνουν ρόζους, μα δουλεύουν πάντα. Μας τρέφουν, μας ντύνουν, μας 

χτίζουν σπίτια, μας διασκεδάζουν, μας γιατρεύουν. Είναι σωστοί γίγαντες. Αλήθεια 

πόσα πράγματα δεν κάνουν οι άνθρωποι με τέτοιους άξιους εργάτες που έχουν!»  

(Β, 35-38) 

[εικ. 9]

 

[15] 

«[…] Πολλά παιδιά έρχονται στο δάσος και κάνουν πως δουλεύουν σαν τους μεγάλους, 

μόνο για να παίξουν. Όμως αυτά τα δυο παιδιά δεν ήρθαν για παιχνίδι.  

Ο Θανάσης τραβά το καροτσάκι και η Ευγενούλα έχει ένα μεγάλο τσουβάλι στην πλάτη 

της.  
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Η άμεση επαφή μικρών παιδιών με την εργασία είναι πολύ έντονη στο παραπάνω 

απόσπασμα (παράθεμα 15). «Ο Θανάσης τραβά το 

καροτσάκι και η Ευγενούλα έχει ένα μεγάλο τσουβάλι 

στην πλάτη της». «Δουλεύουν με καρδιά, ιδρώνουν, 

κουράζονται». Το αγόρι και το κορίτσι της ιστορίας 

δεν έχουν καμία διαφορά μεταξύ τους στον τρόπο με 

τον οποίο εργάζονται δείχνοντας έτσι, πως οι εργασίες 

για το σπίτι και την οικογένεια είναι το ίδιο σκληρές 

και συνεχείς, ανεξαρτήτως φύλου. Οι «μικροί 

εργάτες» καταλαβαίνουν από πολύ νωρίς ότι πρέπει 

να «κερδίζουν το ψωμί τους» («θα φάνε αυτή τη 

φασουλάδα, που την κέρδισαν με τον κόπο τους») και 

πως όταν η ανάγκη το απαιτεί, παρά το νεαρό της ηλικίας, οφείλουν να ωριμάσουν και να 

αφήσουν στην άκρη το παιχνίδι («όμως αυτά τα δυο παιδιά δεν ήρθαν για παιχνίδι»).  

 

Άρχισαν το μάζεμα. Για να γεμίση το καροτσάκι και το τσουβάλι, πρέπει να σκύψουν και 

να ξανασκύψουν πολλές φορές. Δουλεύουν με καρδιά, ιδρώνουν, κουράζονται. Δε 

σταματούν παρά μια στιγμή, που και που, για να πάρουν ανάσα. […] 

- Αύριο να ξανάρθωμε, Θανάση, να μαζέψωμε κουκουνάρες. Θα χρειαστούν της μάνας το 

χειμώνα για προσάναμμα, είπε η Ευγενούλα. 

- Νάρθωμε να μαζέψωμε και σαλιάγκους, είπε ο Θανάσης. Πόσους είδα επάνω στα χόρτα! 

Θα τους πάμε της μάνας να τους μαγειρέψη. 

- Όχι, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Μπορεί νάναι φαρμακεροί. Τους σαλιάγκους και 

τα μανιτάρια πρέπει να τα γνωρίζη εκείνος, που τα μαζεύει. […] 

Αχ! Τι νόστιμη θα τους φανή και με τι όρεξη θα φάνε αυτή τη φασουλάδα, που την 

κέρδισαν με τον κόπο τους αυτοί οι μικροί εργάτες!»  

(Β, 48-51) 

[εικ. 10]

 

[16] 

«[…] Ξέρεις, θεία Σταυρούλα, εγώ σε λίγο τελειώνω πια το σχολείο [δέκα ετών]. Θα πάω 

να δουλέψω. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κουράζεσαι τόσο και πάλι να πεινούμε όλοι μας. 

Πρέπει κι εγώ να βγάζω το δικό μου. […] 

Μα ο Αντρέας επέμενε κι έγινε… έμπορος. Πουλούσε σπίρτα το δρόμο, στα καφενεία, στις 

γωνίες, οπού βρισκόταν. […]»  

(Δ, 93-97) 
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Το μικρό αγόρι που δεν είχε κάποιον άλλον, παρά μόνο τη θεία του, ήθελε, με το τέλος 

της Δ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου, να εργαστεί ώστε να μπορεί να τη βοηθά. Δεν ήταν 

άλλωστε υποχρεωτική η φοίτηση μέχρι και τη Στ’ τάξη. Επομένως, παρουσιάζεται μέσα από 

αυτό το κείμενο και η προοπτική εργασίας από την ηλικία των 10 ετών, όταν υπάρχουν 

άσχημες οικονομικές συνθήκες και ανάγκη. 

Στην ανάλυσή της, η Φραγκουδάκη, τονίζει: «Πρέπει να υπογραμμίσουμε ακόμη ότι τα 

κείμενα παρουσιάζουν το εργαζόμενο παιδί σαν ιδανική λύση, η οποία συμπληρωμένη από την 

ελεημοσύνη είναι η απάντηση στο πρόβλημα της οικονομικής ανισότητας. Τα αναγνωστικά 

εξαίρουν το πρότυπο του παιδιού που σε ηλικία του δημοτικού ακόμα σχολείου εργάζεται 

σκληρά, και μάλιστα για να θρέψει ορφανά αδερφάκια ή την άρρωστη χήρα μητέρα του. Ο 

μικρός αυτός βιοπαλαιστής, ορφανός, εργατικός, υπερβολικά 

τίμιος και καλός χριστιανός, γίνεται σε μερικές ιστορίες, συνήθως 

χάρη σε κάποιον ουρανόσταλτο φιλεύσπλαχνο κύριο, πλούσιος 

και σπουδαίος. Έτσι, μέσα στις τόσες παραινέσεις για την 

αποδοχή της φτώχειας και χωρίς να διαψεύδεται ο “φυσικός” 

χωρισμός σε πλούσιους και φτωχούς, αφήνεται μια διέξοδος προς 

το όνειρο».397  

Το φτωχό αγόρι, όπως φαίνεται και από την εικόνα 

(εικόνα 11), έγινε «έμπορος» και «πουλούσε σπίρτα», ξυπόλητο 

και με κουρελιασμένα ρούχα, για να μπορέσει να κερδίσει 

χρήματα και να βοηθήσει στο σπίτι. Η εργασία δεν είναι ποτέ 

ντροπή κι είναι πολύ βασικό για το μεταξικό καθεστώς, να το 

συνειδητοποιήσουν οι μικροί μαθητές και οι μαθήτριες.   

                                                           
397

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά… ό.π., σ. 89. 

[εικ. 11]

 

[17] 

«Έχετε επισκεφθή κράτος, που είναι κλεισμένο μέσα σ’ ένα κιβώτιο; Μη σας φαίνεται 

παράξενο! Είναι το κράτος των μελισσών μέσα στην κυψέλη. 

Και τι κράτος! Ορισμένα θα το ζήλευαν τα κράτη, που έχουν ιδρύσει οι άνθρωποι.  

Ένας λαός, χιλιάδες λαός, με αρχηγό του τη βασίλισσα, που είναι και μητέρα όλου αυτού 

του πλήθους, εργάζεται ακούραστα για την ευτυχία του κράτους του.  

Δύο είναι τα χαρακτηριστικά του κράτους των μελισσών: η αγάπη στην εργασία και η τάξη. 

[…] 

Οι εργάτιδες όλη την ημέρα πετούν από λουλούδι σε λουλούδι και ρουφούν χυμό και 

φορτώνονται τη γύρη. […] 
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Το καλύτερο παράδειγμα εργατικότητας είναι το «κράτος των μελισσών». Η γνωριμία 

με τον φυσικό κόσμο, είτε με αναφορές στην πανίδα είτε στη χλωρίδα, είναι πολύ σημαντική 

με βάση τη συχνότητα αναφοράς της στα κείμενα και των έξι αναγνωστικών βιβλίων.   

Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται για να δείξει στους μαθητές και στις 

μαθήτριες πως ο ζωικός κόσμος είναι άξιος παραδειγματισμού και πως μπορεί να προβάλει 

την εργατικότητα, τη συνεργασία και την αρμονική συνύπαρξη ζωικών οργανισμών του ίδιου ή 

και διαφορετικού είδους. Το κράτος των μελισσών είναι «αξιοζήλευτο», τίθεται σε έμμεση 

σύγκριση με το ελληνικό κράτος και παρουσιάζεται ως κράτος-πρότυπο. Σύμφωνα με το 

πρότυπο αυτό, ο λαός πρέπει να «εργάζεται ακούραστα» για την ευτυχία κι ευημερία της 

κοινωνίας. Αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο για τον Μεταξά και τον κυβερνητικό 

προγραμματισμό του όσον αφορά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.  

Επίσης, αξιοσημείωτη είναι κι η αναφορά του κειμένου σε εργάτες-στρατιώτες που 

οφείλουν να κάνουν τα πάντα για το κράτος τους, ενώ για εκείνους που «τρέφονται εις βάρος 

των εργαζομένων», αφήνεται να εννοηθεί πως, χάρη της δικαιοσύνης, πρέπει να υπάρχουν 

επιπτώσεις ακόμα κι αν είναι σκληρές. 

 

Οι ίδιες είναι και στρατιώτες, που φρουρούν το κράτος τους, την κυψέλη, από κάθε 

επιδρομή και που για την ασφάλειά του είναι έτοιμες να θυσιαστούν. Χαρά στη βασίλισσα, 

τη μάνα τους, που έχει τέτοια παιδιά και τέτοιους υπηκόους! […] 

Μέσα στην κυψέλη είναι κι ένας πληθυσμός, που δεν εργάζεται, ούτε μπορεί να εργαστή. 

Ο πληθυσμός αυτός είναι οι κηφήνες, που τρέφονται εις βάρος των εργαζομένων και 

είναι ανεκτός στην κυψέλη, εφόσον υπάρχει αφθονία τροφής. Όταν όμως παρατηρηθή 

έλλειψη, τότε αλίμονο! Οι κηφήνες φονεύονται ως άχρηστοι. Θα ειπήτε πως τούτο είναι 

σκληρό. Σκληρό βέβαια, αλλά δίκαιο. Γιατί αλήθεια, θα ήταν κρίμα να πεθαίνουν από την 

πείνα οι φιλόπονες μέλισσες, για να ζήσουν οι οκνηροί κηφήνες. […]»  

(Ε, 97-99) 

[18] 

«Κρέμασε στο αριστερό του πλευρό την πέτσινη σάκα και στο δεξί τη μικρή τρουμπέτα του 

ο μπαρμπα-Μανωλιός, ο γραμματοκομιστής, πήρε το χοντρό ραβδί στο χέρι του και 

ξεκίνησε να μοιράση τα γράμματα. […] 

Γέρασε στη δουλειά, τον πέρασε το αγιάζι ως το κόκκαλο, τον μούσκεψαν οι νεροποντές, 

τον ζεμάτισαν τα θερινά λιοπύρια κι ο μπαρμπα-Μανωλιός δεν καθυστέρησε ποτέ, ούτε 

ένα γράμμα. […] 

Και μάλιστα την εποχή, που έβραζε ο πόλεμος και η κάθε μάνα λαχταρούσε να μάθη από 

το παιδί της, που βρισκόταν στο μέτωπο. […] 
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Σημαντική είναι και η έννοια του καθήκοντος. Το κείμενο με πρωταγωνιστή του έναν 

«γραμματοκομιστή» (παράθεμα 18), προσφέρεται για την ανάδειξη 

της αίσθησης του καθήκοντος, για το οποίο δίνεται έμφαση σε αρκετά 

κείμενα στα αναγνωστικά βιβλία. Το καθήκον είτε αφορά την εργασία 

είτε την προστασία της πατρίδας, αποτελεί ένα από τα στοιχεία που 

πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Έλληνα 

και της Ελληνίδας. Είναι ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά που 

προσπαθεί το καθεστώς να εμφυσήσει στην ελληνική κοινωνία και 

κυρίως στην ελληνική νεολαία.  

Η εργασία, όπως ο οικογενειακός θεσμός, όπως η θρησκεία, 

έχει κι αυτή μια «φυσική» διάσταση. Παρουσιάζεται σαν αυτόνομη 

ηθική αξία, σαν ηθικό καθήκον. Η αντίληψη αυτή για την κοινωνική 

εργασία που θεωρείται ηθικό  καθήκον” απέναντι στο Θεό ή τη 

φυσική τάξη του κόσμου, δικαιώνει, όπως είπε ο κλασικός γερμανός 

κοινωνιολόγος Μαξ Βέμπερ, τον κοινωνικό καταναγκασμό.398 

Το καθήκον συνδυάζεται με τη σοβαρότητα. Ο ίδιος ο Μεταξάς σε κείμενό του στα 

αναγνωστικά βιβλία της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού, τονίζει πως κάθε εργασία πρέπει να 

γίνεται με σοβαρότητα και όχι επιπολαιότητα. Το ήθος των νέων, που θα απαρτίζουν το 

εργατικό δυναμικό της Ελλάδας στο μέλλον, πρέπει να διέπεται από τέτοια στοιχεία. Ο 

Μεταξάς απευθύνεται στον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά, συμβουλεύοντάς τους/τες για 

τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς όταν εργάζονται, για χάρη του συνολικού οφέλους.  

 

 

                                                           
398

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά… ό.π., σ. 66. 

“Ελένην χήραν Βολωτά. Αποστολεύς λοχαγός Ρήγας.” Το βάζει πάλι μέσα στη σάκα του και 

προχωρεί κουνώντας το κεφάλι θλιβερά. […] 

Ο Μανωλιός, ο γραμματοκομιστής, το είχε κάμει και τούτη τη φορά το καθήκον του.»  

(Ε, 79-83) 

[εικ. 12]

 

[19] 

«[…] όταν εργάζεσθε, να εργάζεσθε σοβαροί, και αυτό εις το οποίον εργάζεσθε, να το 

κάνετε σοβαρόν. Καλύτερον ολίγον και κατά βάθος και εις όλην του την έκτασιν, παρά 

πολλά και επιπόλαια. Αυτό θα σας χρησιμεύση εις όλην σας την ζωήν. […]»  

(Μεταξάς, Ε, 165 – Στ, 205) 
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Όμως, δεν μένει μόνο στη σοβαρότητα. Δίνει έμφαση και σε άλλους τρόπους 

συμπεριφοράς, συμβουλεύοντας και πάλι τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη ζωή τους και 

το επαγγελματικό τους μέλλον («δια να ημπορέση να κάμη τι εις την ζωήν του»). Τα στοιχεία 

που τονίζει σε αυτήν την περίπτωση είναι ο «ενθουσιασμός» και η «αισιοδοξία». Αρχικά, ο 

ενθουσιασμός συμβαδίζει με τη χαρά, καθώς, όπως φάνηκε και από κείμενα των 

αναγνωστικών βιβλίων, αποτελεί βασικό κομμάτι της εργασίας. Με άλλα λόγια, ο 

ενθουσιασμός του ατόμου κατά τη διεκπεραίωση των διαφόρων εργασιών του, μπορεί να 

οδηγήσει σε παραγωγικότερα αποτελέσματα, που αποτελούν και τον απώτερο σκοπό του 

καθεστώτος.  

Η παραγωγικότητα, όμως, έρχεται σε συνάρτηση με την αισιοδοξία. Γενικότερα, οι 

τρεις χρονικές βαθμίδες – παρελθόν, παρόν, μέλλον – είναι εξίσου σημαντικές και καλύπτουν 

όλο το στρώμα του ιδεολογικού πνεύματος και απόψεων του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. 

Όμως, το μέλλον είναι εκείνη η χρονική βαθμίδα που αποτελεί τη βασικότερη επιδίωξη. Η 

εκπαίδευση και η παροχή γνώσεων για τα γεγονότα και τις συνθήκες του παρελθόντος και του 

παρόντος, συναπαρτίζουν τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί το μέλλον και η «Νέα Ελλάδα». 

Η αισιοδοξία, λοιπόν, είναι το στοιχείο εκείνο που πρέπει να κατέχει κάθε εργαζόμενος/η για 

να πετύχει στη ζωή του και ταυτόχρονα, να γίνουν «μεγάλα έργα» που θα οδηγήσουν στην 

ανέλιξη του ελληνικού κράτους σε υψηλότερα οικονομικοκοινωνικά επίπεδα. 

Γενικότερα, η εργασία αποτελούσε μέγιστη επιδίωξη της μεταξικής ιδεολογίας. Το 

καθεστώς φρόντιζε να οργανώνει ενθουσιώδεις παρελάσεις την Πρωτομαγιά, επισκέψεις σε 

εργοστάσια και βιοτεχνίες, και επετειακές συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή εργατών. 

Κορύφωση όλων αυτών των δραστηριοτήτων ήταν η ανακήρυξη του Μεταξά, στις 14 

Αυγούστου 1937, σε Πρώτο Εργάτη· έναν τίτλο που διεκδίκησε και πήρε και ο Χίτλερ.399 Ο ίδιος 

σε λόγο του για την περίσταση, δήλωσε: «Εργάται και εργάτριαι της Ελλάδος, να τώρα που 

είμαι και εγώ συνάδελφός σας. Μου εκάματε την μεγαλυτέραν τιμήν που ημπορεί να γίνη εις 

έναν άνθρωπον. Διότι μεγαλυτέρα τιμή δι’ έναν άνθρωπον δεν είναι άλλη παρά να είναι 

εργάτης […]. Και τώρα έρχεσθε σεις οι εργάται της Ελλάδος και μου αναγνωρίζετε αυτό το 

πράγμα. Είναι δε αυτό η μεγαλυτέρα ικανοποίησις, την οποίαν έχω ως άνθρωπος […]».400 

                                                           
399

 Μ. Πετράκη, Ο Μύθος του Μεταξά: Δικτατορία και Προπαγάνδα στην Ελλάδα, Ωκεανίδα, Αθήνα 2006, σ. 107. 
400

 Ι. Μεταξάς, Λόγοι και Σκέψεις: 1936-1941, τόμ. Α’, Ίκαρος, Αθήνα 1969, σ. 227. 

[20] 

«Να γνωρίζετε όλοι σας, ιδίως δε να γνωρίζη η νεολαία μας, ότι χωρίς ενθουσιασμόν και 

χωρίς αισιοδοξίαν μεγάλα έργα δεν γίνονται. Πρέπει να έχη κανείς μέσα εις την ψυχήν του 

ενθουσιασμόν, πρέπει να έχει πίστιν, ότι θα ημπορέση να υπερπηδήση κάθε εμπόδιον και 

ότι εν ανάγκη θα συντρίψη και το εμπόδιον, δια να ημπορέση να κάμη τι εις την ζωήν 

του…»  

(Μεταξάς, Ε, 229) 
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Επίσης, πολλές ήταν οι υπερβολικές εκφράσεις κολακείας προς το πρόσωπό του. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ομιλία ενός αρχιτέκτονα που μίλησε εκ μέρους των 

προσφύγων μηχανικών και αρχιτεκτόνων: «Εθνικέ Αρχηγέ! Είσθε και υπήρξατε θαυμαστός 

μηχανικός, τα λόγια των Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων είναι ζυγισμένα με την ακριβή και 

ειλικρινή πλάστιγγα, είναι πραγματικά, είναι μαθηματικά, όπως είναι και τα έργα των. Εν τη 

ιδιότητί σας ως Μηχανικού και υπό την σώφρονα καθοδήγησιν του λαοφιλούς Άνακτος, κτίζετε 

ένα οικοδόμημα εκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος, με βαθείας και στερεάς βάσεις, με 

θαυμάσιας θεμελιώσεις. Ένα κτίριον μπετόν αρμέ αδιάτρητον, του οποίου κίονες και δοκοί 

είναι ολόκληρον το Έθνος, και των οποίων ενισχύσεις είναι τα ελεύθερα επαγγέλματα, είναι οι 

Τεχνικοί. Ιδιαζόντως χαιρόμεθα και δικαίως υπερηφανευόμεθα οι πρόσφυγες Μηχανικοί και 

Αρχιτέκτονες, διότι ο Εθνικός Αρχηγός, είναι ο πρώτος Μηχανικός, είναι ο Σεβαστός 

Συνάδελφός μας».401 

Ο Μεταξάς έδειχνε ότι εκτιμά περισσότερο από όλους, τους εργάτες:  

«- Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου; 

- Εργάτης. 

- Να τον χαιρετίσεις εκ μέρους μου, παιδί μου».402 

Συγκεκριμένα, αποκαλούσε τους εργάτες «οι άνθρωποί μου» και έλαβε μέτρα για τη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Κάποια από αυτά τα μέτρα ήταν η πιστή εφαρμογή του 

οκτάωρου και η ίδρυση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Νοέμβριο του 1937.403 

Επίσης, ελήφθησαν μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους τόπους εργασίας και 

σύμφωνα με το καθεστώς, είχε επιτευχθεί η μείωση της ανεργίας. Τέλος, καθιερώθηκε η 

χορήγηση του βασικού ημερομισθίου και οργανώθηκαν εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των 

εργατών.404 

Συνεχίζοντας τις αναφορές σε κείμενα του Μεταξά στα αναγνωστικά βιβλία της Ε’ και 

Στ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου, παρατηρείται η διάκριση των ανθρώπων με βάση την 

προέλευσή τους. Ο Μεταξάς στηρίζει αυτή τη διάκριση στην τύχη, την οποία, κατά τον ίδιο, 

πρέπει ο καθένας και η καθεμία να τη δεχτεί. Βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο ίδιος 

έρχεται σε αντιπαράθεση με τα λόγια του στο προηγούμενο απόσπασμα (παράθεμα 20). Αλλά, 

όπως φαίνεται, η αισιοδοξία κάποιου/ας έχει τοπικούς περιορισμούς. Αν η τύχη κάποιου/ας 

είναι στο χωριό, τότε οι φιλοδοξίες του/της πρέπει να καθορίζονται από το γεγονός αυτό. Το 

ίδιο ισχύει και για εκείνον/η που ζει στην πόλη.   

                                                           
401

 Ενθύμιον Γεύματος Προσφυγικού Κόσμου (Αθήναι: Εκδόσεις της 4
ης

 Αυγούστου, 1939), σ. 14. 
402

 Η Νεολαία, τχ. 7, 26 Νοεμβρίου 1938, σ. 264. 
403

 Η ίδρυση του ΙΚΑ βασιζόταν στον πρώτο νόμο περί Εθνικής Ασφάλισης της δεκαετίας του ’20. Βατικιώτης, Μια 
πολιτκή βιογραφία, σελ. 309. Το καθεστώς υποστήριξε ότι μέχρι το 1938 ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ 1.500.000 
εργάτες. Η Νεολαία, τχ. 44, 3 Αυγούστου 1940, σελ. 1.394. 
404

 Μ. Πετράκη, Ο Μύθος… ό.π., σσ. 105-106. 
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Η ηθική παρουσίαση των επαγγελμάτων που όλα θεωρούνται ευγενικά και χρήσιμα, 

προδίδει το στόχο της με την προτροπή από την οποία συμπληρώνεται: να κρατάει ο καθένας 

με αξιοπρέπεια και χωρίς βαρυγκώμια τη θέση και τη σειρά του στον κόσμο, είτε γιατί ο 

κόσμος είναι έτσι, είτε γιατί έτσι τον έφτιαξε ο Θεός. Χωρίζονται, λοιπόν, οι άνθρωποι σε 

άντρες και γυναίκες, ενήλικες και παιδιά, πλούσιους και φτωχούς, αγρότες και δικηγόρους. 

Πρέπει ο καθένας να είναι ευχαριστημένος και να συμμετέχει στο γενικό καλό με την 

εργατικότητα του, όσο ταπεινός κι αν είναι ο ρόλος που του τάχθηκε.405   

Το παράδειγμα στο παρακάτω απόσπασμα (παράθεμα 22) αναδεικνύει την 

αναγκαιότητα και ενός αγροτικού επαγγέλματος (βοσκός) και ενός αστικού (γιατρός):  

Σε ομιλία του προς τους εργάτες, στις 10 Ιανουαρίου 1937, ο Μεταξάς είπε: «[…] Δεν 

μπορεί να είναι ποτέ ευτυχισμένος και μεγάλος ένας λαός, όταν το βάθρον αυτού του λαού, 

                                                           
405

 Α. Φραγκουδάκη, Τα Αναγνωστικά… ό.π., σ. 74. 

[21] 

«Καθήκον του καθενός είναι να εργασθή εις την θέσιν, όπου τον έταξεν η τύχη του. Ο 

αγρότης εις το χωράφι του, ο αστός εις την πόλιν. Η εργασία πρέπει να είναι διαρκής και 

πρέπει να είσθε ακατάβλητοι. Κανείς από σας δεν πρέπει να καταράται την τύχην του. Εις 

τα χέρια του καθενός είναι η τύχη του και από αυτόν εξαρτάται να κάμη την τύχην του 

μεγάλη, είτε στο χωριό ανήκει είτε στην πόλη»  

(Μεταξάς, Στ, 136) 

[22] 

«[…] Αίφνης ο μικρός βοσκός βλέπει να εξέρχεται από το γειτονικόν δάσος εις λύκος και να 

διευθύνεται τρέχων εναντίον των παιδίων. Ήτο λυσσασμένος. Ο γενναίος βοσκός, δια να 

σώση τα παιδάκια, ορμά εναντίον του λύκου. Άγρια πάλη αρχίζει μεταξύ των. Ο λύκος 

εδάγκασεν εις πολλά μέρη το βοσκόπουλον, αλλ’ αυτό κατόρθωσε τέλος να περιτυλίξη το 

μαστίγιόν του εις το στόμα και τον λαιμόν του λύκου, να τον σύρη εις την λίμνην και να 

τον πνίξη. […] 

Ο βοσκός, ο οποίος έσωσε τα παιδάκια από τον λύκον και από τον θάνατον, ωνομάζετο 

Ζουπίλ και ήτο παιδίο δεκατεσσάρων ετών. Τον έφεραν εις τον Παστέρ. […] 

Ήρχισε τον εμβολιασμόν. Ήλθεν η ημέρα, κατά την οποίαν έπρεπε να εκδηλωθή η λύσσα, 

αλλ’ η λύσσα δεν εξεδηλώθη. Το ηρωικόν βοσκόπουλον εσώθη. Η θεραπεία της λύσσης 

είχεν ευρεθή. […] 

Εις το σύμπλεγμα τούτο ηνώθησαν δύο νίκαι· η νίκη του μικρού βοσκού κατά του λύκου 

και η νίκη του Παστέρ κατά της λύσσης.»   

(Ε, 177-179) 
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επάνω στο οποίο στηρίζεται ολόκληρο το εθνικό οικοδόμημα, όταν με άλλα λόγια η εργατική 

τάξις, η αγροτική τάξις και η τάξις των μισθωτών πάσχουν […]. Διότι το ξεύρετε όλοι, ότι ο πιο 

κύριος σκοπός του Κράτους της 4ης Αυγούστου είναι τα δυο πόδια τα στέρεα, επάνω στα οποία 

στέκει η Ελλάς, η εργατική και η αγροτική τάξις […]».406 Η αγροτική τάξη, λοιπόν, είναι εξίσου 

σημαντική για τον Μεταξά. 

Υπερβολικές ήταν οι αναφορές στον «Έλληνα αγρότη». Ίσως με αυτόν τον τρόπο, η 

μεταξική προπαγάνδα, να προσπαθούσε να κολακέψει τον αγροτικό κόσμο, που στην 

περίπτωση της Ελλάδας ξεπερνούσε το ήμισυ του πληθυσμού.407 

Αντί της συνεχούς παράθεσης κειμένων που αναδεικνύουν την αξία της καλλιέργειας 

και γενικότερα της αγροτικής ζωής, κρίθηκε καταλληλότερη, ως απολύτως ενδεικτική, η 

παρουσίαση του λόγου του Μεταξά στο παραπάνω απόσπασμα (παράθεμα 23), το οποίο 

αποτελεί προτελευταίο «μεταξικό» κείμενο των αναγνωστικών βιβλίων της δημοτικής 

εκπαίδευσης, όσον αφορά τη θεματική του παρόντος κεφαλαίου, Εργασία.  

 Το απόσπασμα αυτό δείχνει την τεράστια σημασία της αγροτικής οικονομίας για τον 

Μεταξά. Αυτή τη φορά δεν παρουσιάζεται ως συμβουλευτικό πρόσωπο, αλλά δίνει «εντολή» 

στον λαό και στην προκειμένη περίπτωση στους μαθητές και στις μαθήτριες. Η εντολή αυτή 

έχει ως περιεχόμενό της, τη «μεταβολή της Ελλάδας σε ένα αγροτικό στρατόπεδο». Ο ίδιος 

ζητά «από όλους και όλες» να γίνουν «η πρωτοπορεία του στρατού για την εξασφάλιση της 

οικονομικής ζωής της πατρίδος μας. Ζητώ να ριχτήτε από τη στιγμή αυτή με χαρά, με όρεξη και 

ενθουσιασμό στη δουλειά για την καλλιέργεια της τελευταίας γωνιάς της γης μας, που μόνο 

αυτή θα φέρει την επάρκεια της ζωής στον τόπο μας».  

                                                           
406

 Ι. Μεταξάς, Λόγοι και Σκέψεις: 1936-1941, τόμ. Α’, Ίκαρος, Αθήνα 1969, σσ. 152-153. 
407

 Β. Αγγελής, «Γιατί χαίρεται… ό.π., σ. 216. 

[23] 

«Σεις, που ξέρετε, πως όταν ζητώ κάτι, πρέπει και να γίνη, γιατί ό,τι ζητώ να γίνη είναι και 

μια εθνική ανάγκη, είμαι βέβαιος πως την εντολή μου αυτή, να μεταβάλωμε γρήγορα την 

Ελλάδα μας σε ένα αγροτικό στρατόπεδο, που δεν θα χη ούτε μια γωνιά ακαλλιέργητη, θα 

την αγκαλιάσετε, όπως πάντα, με όλο σας τον ενθουσιασμό και όλη σας τη δύναμη και δεν 

θα αφήσετε ούτε μια στιγμή να σας φύγη άσκοπα και έξω από την εκπλήρωση του σκοπού 

μας αυτού. 

Ζητώ από όλους και όλες σας να γίνετε η πρωτοπορεία του στρατού για την εξασφάλιση 

της οικονομικής ζωής της πατρίδος μας. Ζητώ να ριχτήτε από τη στιγμή αυτή με χαρά, με 

όρεξη και ενθουσιασμό στη δουλειά για την καλλιέργεια της τελευταίας γωνιάς της γης 

μας, που μόνο αυτή θα φέρει την επάρκεια της ζωής στον τόπο μας.»  

(Μεταξάς, Στ, 257) 
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Είναι φανεροί, λοιπόν, οι στόχοι του Μεταξά και ο προγραμματισμός του για την 

ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η αγροτική εργασία είναι η «μόνη» που μπορεί να 

αλλάξει τη ζωή του τόπου. Επομένως, λίγο πριν το τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των 

μαθητών και των μαθητριών, ο Μεταξάς τους/τις ζητά να ακολουθήσουν τον αγροτικό 

επαγγελματικό προσανατολισμό.  

Εφόσον, οι γεωργοί και οι μικροκτηματίες αποτελούσαν την πλειονότητα του ελληνικού 

πληθυσμού και το ποσοστό αναλφαβητισμού τους ήταν μεγάλο,408 το μεταξικό καθεστώς 

προσπάθησε από τη στιγμή που ανέβηκε στην εξουσία, να πάρει με το μέρος του τον αγροτικό 

πληθυσμό. Σε ομιλία του, στις 2 Οκτωβρίου του 1936, ο Μεταξάς δήλωσε: «[…] Η ιδιατέρα 

ωσαύτως επιμέλεια υπέρ των αγροτών, που αποτελούν τον κύριον συντελεστήν της 

πλουτοπαραγωγικής δυνάμεως της χώρας και που είναι ο μεγάλος όγκος του ελληνικού 

πληθυσμού, και του οποίου η ευζωία και η επάρκεια είναι ευζωία και επάρκεια του Έθνους 

[…]».409  

Επίσης, σε ομιλία του στην Αμφίκλεια, στις 9 Οκτωβρίου του 1936, είπε: «[…] Θέλω και 

από σας αμέριστον την βοήθειαν, διότι χωρίς εμπιστοσύνην του λαού δεν δύναμαι να κάμω 

τίποτε το μεγάλο και δεύτερον θέλω να εργασθήτε με όλας τα δυνάμεις σας […] Εις τα χέρια 

των αγροτών ευρίσκεται η τύχη και το μέλλον της Ελλάδος. Η αγροτική τάξις είναι υπερήφανος, 

διότι από το μηδέν βγάζει τον πλούτον, ενώ άλλαι τάξεις μετασχηματίζουν πλούτον και 

βγάζουν κέρδος. Κανείς από σας δεν πρέπει να εγκαταλείψη το χωριό του και τη δουλειά του. 

Εις τα χωριά σας είσθε αφεντάδες, ενώ εις τας πόλεις που πάτε γίνεσθε δούλοι […]».410 

Ο Μεταξάς στόχευε στην υπερηφάνεια και στο φιλότιμο των αγροτών και δεν διστάζει 

να υπαινίσσεται πως αν είναι έντιμοι θα μπορούν να γίνουν αξιοσέβαστοι πολίτες: «[…] Μόνον 

αγρόται έχοντες θάρρος εις την ψυχήν των, έχοντες πίστιν και ενθουσιασμόν, […] μόνον αυτοί 

είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν το γεωργικόν μας ιδεώδες. Έχετε όμως κατόπιν αυτών και 

σεις οι αγρόται ένα καθήκον, […] το ολίγον ποσοστόν των χρεών, το οποίον σας μένει πλέον να 

πληρώσετε εις μικράς ετησίας δόσεις […]. Τότε θα δείξετε ότι ο αγρότης της Ελλάδος είναι 

έντιμος άνθρωπος […]».411 

Εκτός από τον τίτλο του «Πρώτου Εργάτη», στον Μεταξά δόθηκε, την 1η Ιουλίου του 

1937, και ο τίτλος του «Πρώτου Αγρότη»: «[…] Οι λόγοι δια τους οποίους με ανακηρύσσετε 

πρώτον αγρότην της Ελλάδος με συγκινούν ακόμη βαθύτερα, διότι είδα την προσπάθεια μου ν’ 

                                                           
408

 Σύμφωνα με τις στατιστικές του 1939, σε συνοικό πληθυσμό 6.204.684 κατοίκων κατά το έτος 1928, ο 
αγροτικός πληθυσμός ανερχόταν σε 4.139.988, ενώ ο αστικός σε 2.064.696. Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1939 
(Αθήναι: Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1940), σελ. 50. Σύμφωνα με την ίδια έκδοση (οι επόμενες 
απογραφές το 1951) ο αναλφάβητος πληθυσμός, ηλικίας άνω των 8 ετών, έφτανε στο 40.91% του συνολικού 
πληθυσμού. Στο ίδιο, σελ. 36. 
409

 Ι. Μεταξάς, Λόγοι και Σκέψεις: 1936-1941, τόμ. Α’, Ίκαρος, Αθήνα 1969, σ. 50. 
410

 Ι. Μεταξάς, Λόγοι… ό.π., σ. 62. 
411

 Ό.π., σ. 209. 
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ανυψώσω τον αγροτικόν κόσμον της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο κυριώτερος παράγων της 

εθνικής οικονομίας […]».412 

Ο Καλλονάς περιγράφει την οργανωμένη εκδήλωση αυτής της ανακήρυξης: 

«Αντιπρόσωποι όλων των Γεωργικών Επιμελητηρίων της χώρας παρουσιάζονται […] προ του 

Αρχηγού της Κυβερνήσεως και, αφού του εκφράσουν την ευγνωμοσύνην των αγροτών, του 

προσφέρουν ένα ασημένιο κύπελλο, γεμάτο σιτάρι. Πάνω στο κύπελλο είναι γραμμένη με 

χρυσά γράμματα η φράσις: «Τον Εθνικόν Κυβερνήτην Ιωάννην Μεταξάν ανακηρύσσουσι 

πρώτον Έλληνα Αγρότην, ευγνωμοσύνης ένεκεν, τα Γεωργικά Επιμελητήρια της Ελλάδος».413 

Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός, επιδίωκε, με την εικόνα του «Πρώτου Αγρότη», να 

διαβεβαιώσει την αγάπη του Μεταξά προς τον αγροτικό πληθυσμό και να κερδίσει τη 

συμπαράστασή του. Για την επίτευξη αυτού του διπλού σκοπού, το καθεστώς φρόντισε για την 

αντιπροσώπευση της «αγροτιάς» σε όλους τους δημόσιους εορτασμούς και την κυρίαρχη 

παρουσία του «φιλόστοργου αρχηγού» σε αυτές τις εκδηλώσεις.414 

Ανάμεσα στα μέτρα που πήρε το καθεστώς, ήταν η θέσπιση του Α.Ν. 677, της 17ης 

Μαΐου 1937, που αποσκοπούσε στη σημαντική μείωση των αγροτικών χρεών και την 

απαλλαγή των αγροτών από τη χρόνια μάστιγα της τοκογλυφίας, ενώ στις 5 Νοεμβρίου 1938 ο 

Α.Ν. 1462 κατήργησε τη φορολόγηση για το ελαιόλαδο.415 

Στο τελευταίο του κείμενο, «απενοχοποιεί» τη λέξη «εργάτης» και τη συνδυάζει με το 

θάρρος, την αυτοπεποίθηση και την τιμιότητα. Ειδικά η τελευταία, πρέπει να πορεύεται 

παράλληλα και ταυτόχρονα με την εργασία. Για να ενισχυθεί η εικόνα της αρμονικής σχέσης 

ανάμεσα στον ηγέτη και τον εργάτη, και να υπογραμμιστεί η σημασία της τιμής που 

προσφέρει η εργασία και της χαράς που αυτή συνεπάγεται, οργανώθηκαν αρκετές εκθέσεις 

«Χαράς και Εργασίας», σύμφωνα με το επιτυχημένο μοντέλο του Λάυ της χιτλερικής 

Γερμανίας.416 

                                                           
412

 Ό.π., σ. 211. 
413

 Δ. Καλλονάς, Ιωάννης Μεταξάς: μαθητής, στρατιώτης, πολιτικός, αγωνιστής, κυβερνήτης, Αθήνα 1938, σ. 220. 
414

 Μ. Πετράκη, Ο Μύθος… ό.π., σ. 104. 
415

 Ό.π., σ. 98. 
416

 Ο Ρόμπερτ Λάυ ήταν αρχηγός του γερμανικού Μετώπου Εργασίας από το 1933 ως το 1945. Ήταν πρόεδρος του 
Διεθνούς Κεντρικού Γραφείου «Kraft durch Freude» (Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Ζάππειο Μέγαρο 
αναφέρθηκε ως «Χαρά και Εργασία». Σε έντυπα της εποχής αποδόθηκε ως «Δύναμις διά της χαράς») που 

[24] 

«Ο εργάτης από τώρα και έπειτα με υπερηφάνεια και με το κεφάλι του υψηλά και χωρίς 

ντροπή, με θάρρος και αυτοπεποίθηση, μπορεί να λέγη, πως είναι εργάτης. Η εργασία έχει 

όλα τα δικαιώματα και εκείνος, που πραγματικά εργάζεται, είναι τίμιος. Γιατί να ντραπή να 

λέγη, πως είναι εργάτης;»  

(Μεταξάς, Στ, 260) 
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Tον Μάιο του 1938, ο ίδιος ο Λάυ εγκαινίασε στο Ζάππειο Μέγαρο την έκθεση του 

ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Κεντρικού Γραφείου «Χαρά και Εργασία». Κατά τη διάρκεια 

της εκδήλωσης, ο Μεταξάς παρασημοφορήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Γερμανικού 

Κράτους.417  

Στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθενται ένα ποίημα για την εργασία (παράθεμα 25) και 

το τραγούδι της δουλειάς (παράθεμα 26), τα οποία εσωκλείουν τα περισσότερα από τα 

στοιχεία που εξετάστηκαν.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
προωθούσε την ψυχαγωγία των εργατών με τη βοήθεια του αθλητισμού, της αναψυχής και του μαζικού 
τουρισμού. Πηγή: Μ. Πετράκη, Ο Μύθος… ό.π., σσ. 110-111. 
417

 Σ. Λιναρδάτος, 4
η
 Αυγούστου, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1988, σ. 102. 

[25] 

«Ξημερώνει η αυγή δροσάτη 

με το πρώτο της πουλί 

λες και κράζει τον εργάτη 

στη φιλόπονη ζωή. 

 

Πριν να σβήση κάθε αστέρι, 

με χαρούμενη καρδιά, 

νέοι, μεσόκοποι και γέροι, 

τρέξετ’ όλοι στη δουλειά. […] 

 

Μη σας είναι ο ξένος πλούτος 

εν’ αγκάθι στην καρδιά, 

πέστε αζήλευτα: είναι τούτος 

εργασίας κληρονομιά. […] 

 

Πάντα, ναι, του τίμιου κόπου 

οι γλυκύτατοι καρποί, 

νάναι οι μόνοι, που τ’ ανθρώπου 

σώμα τρέφουν και ψυχή.»  

(Στ, 137-138) 

[26] 

«Δόξα στο πνεύμα της δουλειάς, που σμίγει 

τις χώρες, τις καρδιές και τους ανθρώπους. 

Ρόδο τινάζει η πέτρα, άνθος ανοίγει 

και σπέρνει τη ζωή σ’ άναθους τόπους.  

 

Δόξα στα χέρια, που νικούν και πλάθουν 

στ’ αμόνι, στο σφυρί και στο λιθάρι, 

στα νιάτα, που αγρυπνούν, να ιδούν, να μάθουν, 

στ’ αλέτρι, στο κουπί και στο δοξάρι.  

 

Σ’ αυτήν εδώ τη γη, της Γης λουλούδι, 

χαρά έγινε η δουλειά, θεά η Εργάνη, 

τ’ ανθρώπου ο μόχθος γίνηκε τραγούδι  

και το κλωνάρι της ελιάς, στεφάνι.  

 

Κι εμείς, τ’ αρχαίου δέντρου νια κλωνάρια, 

στο κύμα, στο βουνό και στ’ αργαστήρι, 

χαρούμενες κοπέλες, παλικάρια, 

κινούμε στης δουλειάς το πανηγύρι. 

 

Στα χέρια μας, στα μάτια μας αστράφτει 

της γης μας, τ’ ουρανού κρουστή η λαμπάδα, 

μες στην καρδιά γλυκό καημός ανάφτει 

για σένα, μάνα Ελλάδα! Ελλάδα! Ελλάδα!»  

(Στ, 106) 
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Επίλογος - Συμπεράσματα 

 

Τα αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού σχολείου λειτουργούν ως μεταβιβαστές 

κοινωνικών κανόνων και προτύπων στη νεότερη γενιά, διότι αποτελούν σημαντική πηγή 

πληροφοριών, ιδεών και προτύπων για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Μέσα από την 

καλλιέργεια της ανάγνωσης και της γραφής, μεταβιβάζουν άμεσα αλλά και έμμεσα -επομένως 

αποτελεσματικότερα- αρχές, αξίες και πρότυπα που καλύπτουν όλο το γνωστικό φάσμα και 

την ιδεολογία που επιδιώκει να μεταδώσει το εκπαιδευτικό σύστημα. Κατά τις αναλύσεις των 

περιεχομένων των αναγνωστικών βιβλίων της περιόδου 1939-41 που προηγήθηκαν, έγινε 

προσπάθεια ανάδειξης αυτών των αξιών, των προτύπων, των ιδεολογιών και των 

ιδεολογημάτων με «κατευθυντήριο άξονα» το τετράπτυχο «Πατρίς - Θρησκεία - Οικογένεια - 

Εργασία». Βάσει αυτών των αναλύσεων, παρατίθενται στη συνέχεια του κεφαλαίου τα 

συμπεράσματα της παρούσας έρευνας.            

Τα φιλοπόλεμα στοιχεία κυριαρχούν από την Α’ τάξη ακόμα και μέσω του παιχνιδιού. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που διαχωρίζονταν οι ρόλοι των παιδιών κατά το παιχνίδι, με τα 

αγόρια να υποδύονται συνήθως στρατιώτες και αρχηγούς, ενώ τα κορίτσια τις νοσοκόμες. Τα 

στερεότυπα του ρόλου τους είναι εμφανή από την Α΄ τάξη και διαπερνούν όλες τους τις 

δραστηριότητες. Από τις πρώτες τάξεις, ο συνδυασμός παιχνιδιού – παρέλασης, είναι στην 

ουσία ο επιδιωκόμενος συνδυασμός χαράς – πειθαρχίας. Αρετές όπως η πειθαρχία και η 

γενναιότητα υπερτονίζουν την ανάγκη των αναγνωστικών να παρουσιάζουν ηρωικά πρότυπα 

χωρίς αδυναμίες και με απαράμιλλη, σε πολλές περιπτώσεις, σκληρότητα. Το θάρρος και η 

σκληρότητα είναι χαρακτηριστικά και των δύο φύλων, όμως το αντρικό στοιχείο είναι εκείνο 

που κυριαρχεί, ενώ το γυναικείο είναι συνήθως υποστηρικτικό και βοηθητικό, διότι οι 

γυναίκες καλούνται να φροντίζουν τους άντρες για το καλό της πατρίδας. Θα μπορούσαμε να 

χαρακτηρίσουμε την πατρίδα ως την υπέρτατη αξία ή τον όρο-ομπρέλα, που εμπεριέχει τις 

ανάλογες αξίες, τα πρότυπα και τις ιδεολογίες: 

Αγάπη για την πατρίδα. Η πρώτη και βασική επιδίωξη είναι να δημιουργηθούν σχέσεις 

αγάπης ανάμεσα στα παιδιά και την πατρίδα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες «μαθαίνουν» να 

αγαπούν την πατρίδα τους που είναι για όλους κοινή και πρέπει να αποτελεί το ανώτερο 

αγαθό. Επίσης, πρέπει να τονιστεί πως η αγάπη δεν είναι απλά επιφανειακή, αλλά εσωκλείει 

όλα τα έντονα και βαθειά συναισθήματα που πρέπει να έχει κάθε Έλληνας και Ελληνίδα γι’ 

αυτήν.    

Μητέρα-πατρίδα. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, αυτές οι σχέσεις αγάπης 

συγκρίνονται με τη σχέση της μητέρας με το παιδί της. Σε αυτό το σημείο η πατρίδα δεν είναι 

απλά κοινή για όλους αλλά είναι και οικογένεια. Επίσης, τονίζεται και η τρυφερότητα που 

πρέπει να δείχνει η πατρίδα-μητέρα στα παιδιά της – τους Έλληνες και τις Ελληνίδες – , αλλά 

και η προστασία της προς αυτά.  
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Επιστροφή στην πατρίδα. Η αξία της επιστροφής στην πατρίδα προβάλλεται σε πολλά 

σημεία και κυρίως με αναφορές στον Οδυσσέα που αποτελεί πρότυπο της ανάδειξης της 

αγάπης και της αξίας του τόπου γέννησης και ανατροφής, αλλά και στη φύση (π.χ. περιστέρι). 

Η πατρίδα, λοιπόν, είναι κοινή, είναι οικογένεια και είναι και σπίτι. Το σπίτι, όπως φάνηκε και 

από τις αναλύσεις στο κεφάλαιο Οικογένεια, είναι ένα μέρος στο οποίο κυριαρχούν: η αγάπη, 

η χαρά, η φροντίδα και η προστασία. Αυτό που επιδιώκεται σε αυτό το σημείο είναι να 

συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως κανένας τόπος δεν είναι σαν τον τόπο-χωριό, που 

γεννήθηκαν, και ταυτόχρονα, πως η Ελλάδα είναι η καλύτερη πατρίδα που θα μπορούσε να 

έχει και να ζει κάποιος/α.  

Πίστη στην πατρίδα. Η πίστη στην πατρίδα τονίζεται άμεσα ή έμμεσα σε διάφορα 

κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την «οικοδόμηση» 

γνήσιων και ουσιωδών σχέσεων των Ελλήνων και των Ελληνίδων με το ελληνικό έθνος. Η 

«πίστη στην Πατρίδα», όμως, παρουσιάζεται σε συνάρτηση με την «πίστη στον Βασιλιά» και 

την «πίστη στον Αρχηγό» (Ι. Μεταξά). Επομένως, η απεριόριστη αγάπη στην πατρίδα, που 

οφείλουν να έχουν όλοι και όλες ανεξαιρέτως, επεκτείνεται και σε δύο πρόσωπα-πρότυπα: τον 

βασιλιά και τον Ι. Μεταξά. Ιδίως, όμως, προς τον Μεταξά, του οποίου η σχέση με τους Έλληνες 

και τις Ελληνίδες και, κυρίως, των νέων, παρουσιάζεται ως πατρική σχέση. Δεν είναι τυχαία η 

αντιστοιχία μητέρας-πατρίδας και πατέρα-Μεταξά.   

Αυτοθυσία για την πατρίδα. Ο θάνατος είναι ένα στοιχείο που κάνει αισθητή την 

παρουσία του στα κείμενα των αναγνωστικών ακόμα και στις μικρές τάξεις του Δημοτικού. Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε πολλές περιπτώσεις αντιμέτωποι/ες με άσχημους 

τραυματισμούς και θανάτους, αλλά και ανάλογο «σκληρό» λεξιλόγιο για το χαρακτηρισμό 

βίαιων καταστάσεων. Η «γνωριμία» τους με τη βία, γίνεται κυρίως για έναν σκοπό: την 

ανάδειξη της σημασίας της αυτοθυσίας για την πατρίδα. Αυτού του είδους ο θάνατος αποτελεί 

την υπέρτατη ένδοξη πράξη και γι’ αυτόν τον λόγο «επιστρατεύονται» ήρωες, βασιλιάδες, 

στρατηγοί, στρατιώτες, αγωνιστές του ’21, οι οποίοι αποτελούν πρότυπα ηρωισμού, ανδρείας, 

τιμής, αξιοπρέπειας και δύναμης, σωματικής και ψυχικής, αφού θέσουν σε κίνδυνο την ίδια 

τους τη ζωή για την πατρίδα τους.  

«Αιωνιότητα» της πατρίδας. Ο κύριος σκοπός της αυτοθυσίας αλλά και όλων των 

παραπάνω, είναι η επιβίωση της πατρίδας. Η Ελλάδα πρέπει να ζει «αιώνια» και κάθε ατομική 

επιτυχία ή προσδοκία έρχεται πάντα σε δεύτερη μοίρα, διότι όλες οι πράξεις των Ελλήνων και 

των Ελληνίδων πρέπει να αποσκοπούν στο συλλογικό καλό, εκείνο που τοποθετεί το ελληνικό 

έθνος και την εθνική ενότητα πάνω από κάθε ιδανικό. 

Σκληραγώγηση, πόλεμος, θάνατος, παρελάσεις, εθνικές εορτές, ύμνοι, τραγούδια, είναι 

τα στοιχεία που χρησιμοποιεί το μεταξικό καθεστώς μέσα από τα αναγνωστικά βιβλία για να 

πετύχει τους ιδεολογικούς του σκοπούς και να διαμορφώσει την ανάλογη εθνική ταυτότητα. 

Όπως αναφέρει και ο Γληνός: «Το σχολείο γίνεται στρατόπεδο, η εξωσχολική ζωή στρατόπεδο, 

η νεανική ζωή στρατόπεδο, η αντρική ζωή στρατόπεδο. “Οι πολίτες πρέπει να κοιμούνται με 
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προσκέφαλο το γυλιό”, διακηρύσσει μεγαλόστομα ο Μουσολίνι…».418 Η βασικότερη εντύπωση 

που αφήνουν τα αναγνωστικά, είναι ότι το καθεστώς της 4ης Αυγούστου προσπαθεί να 

δημιουργήσει στρατιώτες. Ο πατέρας των αναγνωστικών συμβουλεύει τον γιο του για τα 

«στρατιωτικά» και του μαθαίνει να κρατάει το όπλο και να πολεμά, ενώ η μητέρα δεν 

παρουσιάζεται ποτέ θλιμμένη για το παιδί της που είναι στον πόλεμο ή ακόμα και αν έχει 

πεθάνει στη μάχη. Οι νέοι και οι νέες είναι «το μέλλον» για το μεταξικό καθεστώς και ως 

«μικροί Έλληνες στρατιώτες» ανήκουν στην υπηρεσία της πατρίδας, στην οποία -όπως και 

στην ΕΟΝ- πρέπει να δώσουν όρκο αγάπης. Ως καλοί στρατιώτες-φαλαγγίτες, οφείλουν να 

έχουν πειθαρχία, θάρρος, δύναμη, να υπακούουν στους ανωτέρους τους, να είναι σκληροί και 

να κρύβουν τις ευαισθησίες τους, να είναι ευγενικοί και να έχουν πάντα διάθεση να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, να είναι γυμνασμένοι και με επιβλητικό ανάστημα όπως τα 

Ελληνόπουλα-Σπαρτιατόπουλα του παρελθόντος, να είναι δίκαιοι, να σέβονται, να δείχνουν 

την αγάπη τους προς όλα τα μέλη της ΕΟΝ και να πιστεύουν στον βασιλιά, στον Μεταξά και 

στην πατρίδα, για την οποία πρέπει να είναι υπερήφανοι.  

Εκτός, όμως, από τα διάφορα κείμενα για την 4η Αυγούστου, την ΕΟΝ και τον Μεταξά, 

εκείνα που ολοκληρώνουν την εθνική αγωγή των μαθητών και των μαθητριών είναι τα κείμενα 

με ιστορικό περιεχόμενο.  

Το έθνος αποτελεί ένα σύνολο παραδόσεων που αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός 

συνεκτικού σώματος εθνικής ιδεολογίας και στη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας. Τα 

γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να εκπληρώσουν σε μεγάλο βαθμό αυτούς τους σκοπούς. 

Η ελληνική -πολεμική κυρίως- ιστορία, όπως φάνηκε και από τις αναλύσεις των κειμένων, 

χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τα αναγνωστικά βιβλία της περιόδου που μελετάται και 

λειτουργεί ως μέσο ιδεολογικού πειθαναγκασμού. Η πορεία του «εθνικού εαυτού» μέσα στο 

χρόνο, από την αρχαιότητα, το βυζάντιο, την Ελληνική Επανάσταση, μέχρι τη σύγχρονη εποχή, 

περιγράφεται, σε πολλές περιπτώσεις, σε σχέση με κάποιον «εθνικό άλλο», μέσα σε ένα 

πλαίσιο συγκρούσεων και πολεμικών περιπετειών ως διαρκούς άμυνας απέναντι σε ποικίλης 

προέλευσης επιβουλές. Οι περισσότερες αναφορές γίνονται στους Τούρκους, είτε κατά τη 

βυζαντινή περίοδο και την άλωση της Κωνσταντινούπολης είτε κατά την περίοδο της 

επανάστασης του 1821, και στους Βούλγαρους, σε κείμενα για τους βαλκανικούς πολέμους.  

Όμως, παρά τη συνήθη παρουσίαση του «εθνικού εαυτού» έναντι του «εθνικού άλλου», 

μπορούμε να πούμε πως ο εθνικισμός της 4ης Αυγούστου δεν είχε έντονα ρατσιστικά στοιχεία. 

Δεν υπήρχαν υποτιμητικές αναφορές στους Τούρκους ή σε άλλους γειτονικούς λαούς. Αυτό, 

ίσως γινόταν για λόγους εξωτερικής πολιτικής, όμως και σε άλλες εθνοτικές ομάδες δεν 

υπήρχαν ρατσιστικές αναφορές.419 
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 Δ. Γληνός, Η τριλογία του πολέμου: Οι μονόλογοι του ερημίτη της Σαντορίνης. Εκδόσεις Φλόγα. Αθήνα 1956, σ. 
149. 
419
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Η υπέρμετρη αγάπη για την πατρίδα, η υπεράνθρωπη -πολλές φορές- γενναιότητα, ο 

ηρωισμός και η αυτοθυσία, παρουσιάζονται ως τα χαρακτηριστικά που κάνουν τον Έλληνα ή 

την Ελληνίδα να υπερέχουν έναντι του «εθνικού άλλου». «Τα χαρακτηριστικά αυτά 

εμφανίζονται ως διαχρονικά “φυσικά” προϊόντα της ταύτισης των Ελλήνων με τη “μητέρα-

πατρίδα”, τα οποία διατηρούνται αναλλοίωτα μέσα στο χρόνο κληροδοτούμενα από γενιά σε 

γενιά. Συχνά άλλωστε, η ίδια η φυσική πραγματικότητα του τοπίου περιγράφεται με τρόπο που 

να υποβάλλει την ιδέα κάποιων εγγενών χαρακτηριστικών που συνδέονται με τον 

συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και που δεν είναι άλλα από την περηφάνια και τη 

γενναιότητα».420  

Η ιστορία, λοιπόν, όπως παρουσιάζεται στα κείμενα των αναγνωστικών, εξυπηρετεί τους 

ιδεολογικούς σκοπούς του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, για τη δημιουργία του Γ’ Ελληνικού 

Πολιτισμού, κυρίως, με το ιδεολόγημα ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες της σύγχρονης εποχής 

είναι οι μοναδικοί συνεχιστές της ένδοξης ελληνικής ιστορίας («πραγματικοί Έλληνες σαν τους 

προγόνους»), αλλά επίσης και με το ιδεολόγημα ότι ο Μεταξάς είναι ο «Σωτήρας του Έθνους» 

-έσωσε τη χώρα από τον κοινοβουλευτισμό, ο οποίος έφταιγε για όλα- και ο «Εγγυητής» της 

«εθνικής ενότητας» και της «εθνικής συνέχειας». Ο Μεταξάς παρουσιάζεται ως το απόλυτο 

πρότυπο στα κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων. Ως «μάγος» – όπως αναφέρεται και σε 

κείμενο των αναγνωστικών –, «έκανε την πατρίδα την πιο ευτυχισμένη χώρα» και πρέπει όλοι 

οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες να τον αγαπούν σαν πατέρα τους, να τον σέβονται και να τον 

ευγνωμονούν για όλα, όσα έχει κάνει για το καλό της πατρίδας.   

Η «εθνική συνέχεια» είναι συνακόλουθη της αιωνιότητας της Ελλάδας. Αυτός είναι ο 

ανώτερος σκοπός όλων· η πατρίδα πρέπει να «ζει αιώνια», όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

και ως «μητέρα» θα φροντίζει πάντα τα παιδιά της -τους Έλληνες και τις Ελληνίδες- αλλά και 

αυτά με τη σειρά τους πρέπει να τη φροντίζουν με όλες τους τις δυνάμεις. Θα μπορούσαμε να 

παρομοιάσουμε την πατρίδα ως μια, ζωτικής σημασίας, μηχανή, που γρανάζια της αποτελούν 

όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Ως «γρανάζια», λοιπόν, πρέπει να προσφέρουν τα μέγιστα 

για την επιβίωση της πατρίδας και τη διατήρηση του ελληνικού έθνους. 

Η σπαρτιατική ιδεολογία και η «επαναστατική χροιά» που δίνεται στην ημέρα της 4ης 

Αυγούστου, διότι χαρακτηρίζεται ως ίσης σημασίας με την απελευθερωτική επανάσταση του 

1821, πλαισιώνονται από τα ιδεώδη της βυζαντινής ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και 

ολοκληρώνουν την κυρίαρχη ιδεολογία ενός ελληνοχριστιανικού πνεύματος. Επομένως, η 

ένωση της ιστορίας με τη θρησκεία, λειτουργεί ως το απόλυτο «εργαλείο» των ιδεολογικών 

μεταξικών σκοπών.   

Όπως έχει γίνει ήδη κατανοητό από τις αναλύσεις, η θρησκευτική αγωγή και η ανάπτυξη 

της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών και των μαθητριών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση της εθνικής τους ταυτότητας. Η «καλύτερη» θρησκεία σύμφωνα με τα 

                                                           
420

 Α. Φραγκουδάκη - Θ. Δραγωνά, “Τι είν’ η Πατρίδα μας;”: Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση, Εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σσ. 445-446. 
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κείμενα των αναγνωστικών -έτσι όπως παρουσιάζεται συνολικά- είναι ο χριστιανισμός, ο 

οποίος παρουσιάζεται να έχει «ζωντανή υπόσταση», και όπως οι Θεοί του Ολύμπου 

εμπλέκονταν στον κόσμο των ανθρώπων και επηρέαζαν πολλές φορές την έκβαση ενός 

πολέμου, έτσι και ο χριστιανικός Θεός είχε ενεργό ρόλο στους αγώνες των Ελλήνων. 

Τα θρησκευτικά στοιχεία είναι εκείνα που λειτούργησαν καταλυτικά, σύμφωνα με τα 

εξεταζόμενα αναγνωστικά βιβλία. Η επανάσταση του 1821 χρησιμοποιείται ώστε να 

παρουσιαστεί η αγάπη του Θεού προς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Το γεγονός ότι ο Θεός 

αγαπά και είναι πάντα με το μέρος των Ελλήνων και Ελληνίδων, αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα 

ιδεολογήματα που μεταδίδει το μεταξικό καθεστώς. 

Η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας μέσω της θρησκευτικής πίστης, η ταύτιση του 

έθνους με τον χριστιανισμό και η στερέωση του θρησκευτικού συναισθήματος είναι τα 

στοιχεία που δικαιολογούν τη μεγάλη σημασία που δίνεται στη θρησκευτική αγωγή και στην 

αξία της θρησκευτικότητας στους μαθητές και στις μαθήτριες.  

Ο Θεός είναι ο προστάτης όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, φέρνει χαμόγελα και 

αποτελεί πρότυπο αγάπης, στοργής, φροντίδας και ελπίδας. Είναι αυτός που φροντίζει για όλα 

και λειτουργεί ως ο καλύτερος «βοηθός» του ανθρώπου στις δύσκολες στιγμές. Αυτός είναι 

και ο λόγος της αξίας που δίνεται στην προσευχή, η οποία μπορεί να μετατρέψει το κακό σε 

καλό και να φέρει σε επαφή τους πιστούς με τα θεία, όπως την Παναγία, που αποτελεί 

πρότυπο μητρικής στοργής και αγάπης, ή τον Χριστό, που αποτελεί πρότυπο με τη ζωή και τα 

πάθη του. Αναφορές γίνονται και σε αγίους, όπως για παράδειγμα τον Μέγα Βασίλειο, ο 

οποίος παρουσιάζεται ως το ιδανικό πρότυπο καλού και αληθινού χριστιανού.  

Τέτοια είναι τα πρότυπα που οφείλουν να έχουν όλοι και όλες κατά νου, ώστε να είναι 

και εκείνοι/ες καλοί/ές χριστιανοί/ές. Για να το πετύχουν αυτό, προβάλλονται μέσα από τα 

αναγνωστικά αξίες όπως η αγάπη, η ταπεινότητα, η ελεημοσύνη, η αλληλεγγύη και ο 

σεβασμός απέναντι στον συνάνθρωπο. Πολλά είναι τα κείμενα που τονίζουν τις αξίες, που 

συναπαρτίζουν το γενικότερο πλαίσιο της θρησκευτικής αγωγής και διαμορφώνουν την 

ανάλογη θρησκευτικότητα των μαθητών και των μαθητριών.    

Όμως, προϋπόθεση όλων αυτών και υπέρτατη αξία, είναι η πίστη, διότι προκαλεί όλα 

αυτά τα «ευγενικά» αισθήματα. Η πίστη και συγκεκριμένα η δυνατή πίστη, μπορεί να νικήσει 

τα πάντα και δίνει θάρρος και ελπίδα. Έχει τη δυνατότητα να το πετύχει αυτό, γιατί η αληθινή 

πίστη επιβραβεύεται με τη βοήθεια και την προστασία των θείων δυνάμεων. Δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις που παρουσιάζονται θαύματα λόγω της δύναμης της πίστης του ήρωα ή της 

ηρωίδας. Τα θαύματα αυτά είναι συνήθως συνακόλουθα με το απαράμιλλο θάρρος και την 

ανίκητη ελπίδα, που οδηγούν πάντα σε αίσιο τέλος της οποιασδήποτε περιπέτειας. 

Επιπλέον, μέσα από τα αναγνωστικά βιβλία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προβάλλεται 

η συντροφικότητα, η συμπόνια, η κατανόηση και η αγάπη, ανεξαρτήτως εθνικότητας και 

χρώματος. Ακόμα και το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας, έστω μονομερώς -όπως αναφέρθηκε και 

κατά τις αναλύσεις- είναι ένα στοιχείο που προσδίδει τη σημασία της θρησκείας στις ζωές των 
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ανθρώπων και στις σχέσεις μεταξύ τους, οι οποίες δεν πρέπει να προσδιορίζονται βάσει 

θεολογικών αντιλήψεων. Ωστόσο, δεν προβάλλονται άλλες θρησκείες ή δόγματα ως πρότυπα, 

εκτός από τον χριστιανισμό και κατ’ επέκταση την ορθοδοξία. Η αξία της χριστιανοσύνης είναι 

εκείνη που αναδεικνύεται σε κάθε περίπτωση και εκείνη που ενισχύει την επιδιωκόμενη 

ιδεολογία, τη σχετική με τα θρησκευτικά θέματα. Το ιδεολογικό βάρος της θρησκείας έρχεται 

να ενισχύσει δύο κοινωνικά διδάγματα: α) ότι ο καθένας πρέπει να παραμένει χωρίς 

μεμψιμοιρία στη θέση που τάχθηκε και, συνεκδοχικά, οι ταπεινοί πρέπει να δέχονται τη μοίρα 

τους και να μη βαρυγκωμούν, και β) ότι η εργασία είναι καθήκον, στοιχείο της ηθικής τάξης 

του κόσμου.  

Όσον αφορά το πρώτο, παρατηρήθηκε από τις αναλύσεις, ακόμα και με λόγια του ίδιου 

του Ι. Μεταξά, πως η τύχη-μοίρα του καθενός και της καθεμίας είναι μια αμετάβλητη 

κατάσταση. Οι επιδιώξεις του καθεστώτος σε αυτό το σημείο είναι να αποβάλλει από το 

μυαλό των μαθητών και των μαθητριών τις «αλαζονικές» σκέψεις και να τους αποτρέψει από 

διεκδικήσεις που ίσως δεν τους επιτρέπει η κοινωνική και οικονομική τους θέση. Το μεταξικό 

καθεστώς δομεί πάνω σε αυτή την προσέγγιση για να στηρίξει τους ιδεολογικούς του σκοπούς 

στο ευρύτερο εργασιακό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να διακατέχεται σε κάθε του πτυχή από την 

αίσθηση του καθήκοντος.  

Η εργασία ως ηθικό καθήκον προβάλλεται μέσα από παραδείγματα φιλόπονων 

προτύπων. Ο ηθικός και τίμιος εργάτης και αγρότης αποτελούν τα κυρίαρχα πρότυπα που 

εξυμνούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο την εργατικότητα. Εδώ, οι βασικότερες 

ιδεολογικές επιδιώξεις του καθεστώτος είναι να δείξει πως:  

Η εργασία δεν είναι ποτέ ντροπή. Όπως οι μέλισσες και τα μυρμήγκια δουλεύουν, έτσι 

και οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να παραδειγματίζονται από τα υπόλοιπα πλάσματα 

του Θεού. Κανένα από τα επαγγέλματα δεν ξεχωρίζει, διότι όλα χρειάζονται εξίσου σε έναν 

τόπο. Οι αναφορές, άλλωστε, σε κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων με θέμα τη χρησιμότητα 

των επαγγελμάτων αλλά και τη συνεργασία τους με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των 

ανθρώπων, είναι αρκετές. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην ισότητα και στην αξία των 

επαγγελμάτων για τη ζωή, με σκοπό, κυρίως, να «εμφυτευτεί» στους μαθητές και στις 

μαθήτριες πως δεν πρέπει να ντρέπονται για οποιαδήποτε εργασία. Σε αυτό το σημείο θα 

μπορούσαμε να παραθέσουμε και το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζεται η 

ανάγκη για εργασία από μικρή ηλικία λόγω καταστάσεων (π.χ. θάνατος γονέων, ανάγκη για 

επιβίωση της οικογένειας) που δεν επιδέχονται άλλη αντιμετώπιση ή λύση. Τα παιδιά 

μαθαίνουν ότι ακόμα και αν πωλούν μόνο σπίρτα στο δρόμο, αν έχουν δύναμη μέσα τους και 

πίστη, ακόμα και τότε, παρά τις αντίξοες συνθήκες, θα ανταμείβονταν (συνήθως με τη βοήθεια 

κάποιου που θα αναγνώριζε την αξία τους) γι’ αυτή τους τη θέληση και τον μόχθο. Η φτώχεια 

αποτελεί μια υπαρκτή πραγματικότητα. Καμιά φορά μάλιστα η περιγραφή των φτωχών δίνει 

την εικόνα της πιο μεγάλης ανέχειας και δυστυχίας. Τα αίτια της φτώχειας είναι, συνήθως, ένα 

τυχαίο περιστατικό -το συνηθέστερο ένας θάνατος- και, σε πολύ μικρότερη συχνότητα, η 
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οκνηρία/τεμπελιά. Οι λύσεις που προτείνουν τα κείμενα στο υπαρκτό αυτό πρόβλημα είναι 

δύο: εργατικότητα και ελεημοσύνη. 

Ο λαός πρέπει να εργάζεται ακούραστα. Ο μόχθος και η σκληρή δουλειά αποτελούν 

βασική προϋπόθεση στην επιδιωκόμενη διαμόρφωση του Έλληνα-εργάτη. Η λαϊκή βάση 

πρέπει να έχει ως πρότυπο τον «Πρώτο Εργάτη» και τον «Πρώτο Αγρότη», Ι. Μεταξά, ο οποίος 

πήρε αυτούς τους τίτλους λόγω της ακατάπαυστης εργατικότητάς του για το καλό της 

πατρίδας και όλων των Ελλήνων. Αυτοί είναι οι ιδεολογικοί σκοποί του καθεστώτος, οι οποίοι 

παρουσιάζουν γι’ ακόμη μια φορά τον Μεταξά ως το απόλυτο πρότυπο, τον άνθρωπο που έχει 

πετύχει πάρα πολλά πράγματα και εργάζεται ακούραστα, χωρίς ατομικές επιδιώξεις, αλλά 

έχοντας κατά νου, πάντα, τις ανάγκες του συνόλου που, ως «πατέρας», αγαπά και φροντίζει.  

Η τιμιότητα είναι απόρροια της εργασίας. Οι φτωχοί-πρότυπα παρουσιάζονται πάντοτε 

να παλεύουν με επιμονή, εργατικότητα και μεγάλη τιμιότητα τη «φυσική» τους δυστυχία. 

Άλλωστε, οι φτωχοί των αναγνωστικών μας καταφέρνουν πάντοτε στο τέλος να ξεπερνούν τις 

δυσκολίες και να ζουν καλά. Αφήνουν, επομένως, τα κείμενα, έμμεσα να εννοηθεί ότι σε 

τελική ανάλυση η ευθύνη βρίσκεται στους ίδιους τους φτωχούς, εφόσον ο τίμιος και ο 

εργατικός άνθρωπος δεν βρίσκεται ποτέ, και αν βρεθεί δεν παραμένει για πολύ καιρό, σε 

κατάσταση ανέχειας. Η τιμιότητα είναι βασική προϋπόθεση του καλού εργάτη σύμφωνα με 

την ιδεολογία του καθεστώτος, το οποίο έχοντας το «βλέμμα στο μέλλον» επιδιώκει τη σχετική 

ηθική διάπλαση των νέων. Επομένως, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο ήθος του κάθε 

ανθρώπου ξεχωριστά και τα αναγνωστικά βιβλία φροντίζουν να το διαμορφώσουν αναλόγως. 

Το φιλότιμο, η αξιοπρέπεια, η υπερηφάνεια, η αυτοπεποίθηση και το θάρρος είναι όλα εκείνα 

τα στοιχεία που συναπαρτίζουν την αξία της εργασίας.  

Η χαρά είναι συνακόλουθη της εργασίας. Τα παιδιά μαθαίνουν από μικρή ηλικία για 

εργασίες και διάφορα επαγγέλματα. Τα κείμενα των αναγνωστικών στις πρώτες τάξεις 

συνδυάζουν το παιχνίδι με την εργασία με σκοπό την ενίσχυση της άποψης ότι η εργασία είναι 

χαρά. Όμως, φαίνεται σε πολλά σημεία πως χάνεται γρήγορα η νεανική ανεμελιά και 

«παιδικότητα», η οποία αντικαθίσταται από το καθήκον της εργασίας και τη σοβαρότητα, που 

διακατέχουν, σε διάφορες περιπτώσεις, τα αγόρια και τα κορίτσια για τις ανάγκες επιβίωσης 

της οικογένειας τους. Θα μπορούσαμε να πούμε πως κύριος ιδεολογικός σκοπός είναι η 

παρουσίαση προτύπων που έχουν ως ανώτερη την αξία του καθήκοντος, η οποία εμπεριέχει 

στοιχεία όπως η τιμιότητα, η σοβαρότητα, η αισιοδοξία και ο ενθουσιασμός, με στόχο την 

παραγωγικότητα.     

Από τη μελέτη των Αναγνωστικών του Δημοτικού Σχολείου την συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο αξίζει να σημειωθεί πως το αντρικό στοιχείο είναι εκείνο που κυριαρχεί στα θέματα 

που αφορούν τα επαγγέλματα και γενικότερα την εργασία. Ωστόσο, δεν γίνεται διαχωρισμός 

στον μόχθο και στην κούραση και των δύο φύλων αναλόγως την κατάσταση την οποία 

καλούνται να αντιμετωπίσουν. Η αντρική «κυριαρχία» οφείλεται στο γεγονός ότι σχεδόν όλα 

τα επαγγέλματα (δημόσια σφαίρα), τα οποία παρουσιάζονται, εμφανίζονται ως αντρικά, αλλά 
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και όλες οι σχετικές ιστορίες έχουν αγόρια/άντρες πρωταγωνιστές. Οι γυναίκες περιορίζονται, 

κυρίως, σε εργασίες που αφορούν το σπίτι και την οικογένειά τους (ιδιωτική σφαίρα) και σε 

διάφορες αγροτικές εργασίες που αφορούν, ωστόσο, τη φροντίδα (π.χ. τροφή, ρουχισμός) των 

μελών της οικογένειας.  

Από την μελέτη των Αναγνωστικών προκύπτει ότι άλλα πρότυπα δίνονται στο κάθε φύλο 

και διαφορετικές προσδοκίες και απαιτήσεις έχει το καθεστώς από αυτά. H οικογένεια ως 

θεσμός αποτελεί βασικό συντελεστή του καθεστώτος και λειτουργεί ως πρωτογενής 

παράγοντας διαμόρφωσης του χαρακτήρα των νέων. Σύμφωνα με τις αναλύσεις της παρούσας 

εργασίας, τα πρότυπα που παρουσιάζονται είναι τα εξής: 

Γιαγιά. Η γιαγιά παρουσιάζεται συνήθως σε άμεση σχέση με την εγγονή της, ώστε να 

αποτελεί και το πρότυπό της. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η «δασκάλα των οικιακών» 

και ως αυθεντία στα θέματα του σπιτιού και της οικογένειας, λόγω της εμπειρίας της. Η σοφία 

της την τοποθετεί ως το απόλυτο πρότυπο για την εγγονή, κυρίως όταν εκείνη βρίσκεται σε 

νεότερη ηλικία. Συνήθως, δεν παρουσιάζεται εκτός του χώρου του σπιτιού ή την αυλή, γεγονός 

το οποίο μαρτυρεί και τον ρόλο της γυναίκας, όπως φαίνεται μέσα από τα εξεταζόμενα 

αναγνωστικά βιβλία. Ο ρόλος της γιαγιάς εσωκλείει έντονα αισθήματα χαράς, αγάπης, 

καθηκόντων και ευθυνών.  

Παππούς. Σε αντιστοιχία με την παραπάνω περίπτωση, ο παππούς αποτελεί άμεσο 

πρότυπο στον εγγονό και τονίζονται οι σχέσεις μεταξύ τους. Συνήθως, τον συμβουλεύει για τη 

ζωή και την εργασία του, αλλά η μεταξύ τους σχέση αναδεικνύει και την αξία της μόρφωσης 

και των γραμμάτων. Σε αντίθεση με τη γιαγιά, δραστηριοποιείται, κυρίως, εκτός του χώρου 

του σπιτιού και είναι εκείνος που βοηθά στην πρώτη γνωριμία των εγγονών του με τη φύση, 

πηγαίνοντάς τους εκδρομές. Με λίγα λόγια, ο παππούς συμβολίζει τη διατήρηση των αξιών, 

χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού, συνδυάζεται με τον κόσμο/φύση, τη χαρά και το παιχνίδι, και ως 

ρόλος εσωκλείει αισθήματα χαράς, αγάπης, θαυμασμού και ανάγκης για αναγνώριση και 

επιβράβευση.    

Μητέρα. Στα κείμενα που παρουσιάζονται οι οικογενειακές σχέσεις, το γυναικείο 

στοιχείο είναι εκείνο που πρωταγωνιστεί και ο ρόλος της μητέρας είναι κυρίαρχος. Η αξία της 

οικογένειας-αξία του σπιτιού (ένωση μελών) είναι συνακόλουθη με την αγάπη, τη χαρά, την 

ασφάλεια, την προστασία, τη ζεστασιά, και το πρότυπο αρμονίας των σχέσεων και διατήρησής 

αυτών των αξιών είναι η μητέρα. Σύμφωνα με τη μεταξική ιδεολογία, η οικογένεια αποτελεί το 

κύτταρο του έθνους και οι γυναίκες είναι εκείνες από τις οποίες εξαρτάται το μέλλον της 

πατρίδας. Ο ρόλος της γυναίκας-μητέρας είναι να φροντίζει για όλα όσα αφορούν την 

οικογένειά της. Χαρακτηριστικά είναι τα κείμενα τα οποία την παρουσιάζουν να κάνει τα 

πάντα στον χώρο του σπιτιού. Δεν παρουσιάζεται ποτέ κουρασμένη από αυτές τις εργασίες 

αλλά τις κάνει πάντα με αγάπη. Η άμεση βοηθός της, συνήθως με πρωτοβουλία της ίδιας, 

είναι η κόρη της, η οποία στηρίζει τη μητέρα της και μαθαίνει από αυτή για να μπορέσει και 

εκείνη με τη σειρά της να γίνει καλή μητέρα και νοικοκυρά στο μέλλον. Ο χαρακτήρας της 
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μητέρας δεν έχει αδυναμίες, ενώ παρουσιάζεται στα διάφορα κείμενα να έχει «θεϊκή 

δύναμη», θάρρος και ακλόνητη πίστη. Τα πάντα για εκείνη είναι τα παιδιά της, για την 

προστασία των οποίων θυσιάζεται και γίνεται ηρωίδα. Με λίγα λόγια, ο ρόλος της εσωκλείει 

στοιχεία όπως, αστείρευτη αγάπη, φροντίδα, προστασία, ψυχική δύναμη, γενναιότητα, αιώνια 

ελπίδα, πίστη και αυτοθυσία. Είναι ο δυνατότερος συνδετικός κρίκος που κρατά σταθερά και 

ακλόνητα τα δεσμά της οικογένειας.    

Πατέρας. Το πρόσωπο το οποίο χαίρει τον μεγαλύτερο σεβασμό είναι ο πατέρας. 

Παρουσιάζεται ως ο αρχηγός της οικογένειας που δραστηριοποιείται εκτός του σπιτιού αλλά 

φροντίζει για τις ανάγκες όλων, διότι είναι εκείνος που εργάζεται για να «ζήσει» τα υπόλοιπα 

μέλη της οικογένειας. Είναι αυτός που φεύγει πρώτος από το σπίτι και γυρίζει τελευταίος. Θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το καταλληλότερο άτομο για να δώσει συμβουλές και ως 

αυθεντία στα μάτια των παιδιών του και, κυρίως, των αγοριών. Δεν συγκινείται, παρά μόνο σε 

μεμονωμένα περιστατικά. Η ευαισθησία είναι χαρακτηριστικό της μητέρας, ενώ ο πατέρας 

είναι πάντα πιο σκληρός. Η σκληρότητα αυτή, όμως, δεν σημαίνει και απαραίτητα ότι 

αντιμετωπίζει σε κάθε περίπτωση τις διάφορες καταστάσεις με αυστηρότητα. Ένας 

χαρακτηρισμός που θα μπορούσε να δοθεί, είναι πως ο πατέρας και η μητέρα αποτελούν τους 

δύο πόλους της οικογένειας, που διατηρούν την αρμονία των σχέσεων των μελών της, αλλά 

δεν έχουν επαφή μεταξύ τους, διότι δεν παρουσιάζονται ποτέ ως σύζυγοι και συνήθως δεν 

κάνουν διάλογο.  

Παιδί-Αδερφός/ή. Το παιδί-πρότυπο είναι εκείνο που σέβεται και υπακούει πάντα τους 

γονείς του. Δεν ενισχύεται η αυτενέργεια μέσα από τα κείμενα των αναγνωστικών βιβλίων, 

αλλά δεν θα μπορούσαμε να πούμε πως η παθητικότητα είναι εκείνη που χαρακτηρίζει τη 

δράση των παιδιών όσον αφορά τις οικογενειακές σχέσεις. Σίγουρα, το γεγονός της απόλυτης 

υπακοής στον πατέρα και τη μητέρα δεν στηρίζει την παραπάνω άποψη, όμως, δεν είναι λίγες 

οι φορές που το παιδί παίρνει την κατάσταση στα χέρια του ή προσπαθεί να δραστηριοποιηθεί 

με σκοπό τη βελτίωση ή τη λύση κάποιων δυσμενών συνθηκών (φτώχεια, αρρώστια κ.ά.). Σε 

πολλές περιπτώσεις δεν είναι μόνο του, αλλά έχει δίπλα του τον αδερφό ή την αδερφή του. Οι 

αδερφικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από αγάπη, χαρά, προστασία, ασφάλεια, 

αλληλοκατανόηση, αλληλοϋποστήριξη, δικαιοσύνη, συντροφικότητα, σεβασμό και εκτίμηση. Ο 

μεγαλύτερος αδερφός ή η μεγαλύτερη αδερφή, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το πιο 

άμεσο πρότυπο για το παιδί. Το παιδί αποτελεί το κέντρο γύρω από το οποίο το μεταξικό 

καθεστώς στηρίζει την ιδεολογία του, με την υποστήριξη ότι είναι κληρονόμος των αρετών του 

παρελθόντος και φορέας των ελπίδων του μέλλοντος.  

Καταληκτικά, η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να παρουσιάσει, μέσα από τα 

αναγνωστικά βιβλία της περιόδου 1939-41, τις ιδεολογίες, τα ιδεολογήματα, τις αξίες και τα 

πρότυπα που προβάλλονται στους μαθητές και στις μαθήτριες κατά την εξαετή φοίτησή τους 

στο Δημοτικό σχολείο. Η επιλογή των κείμενων που παρατέθηκαν και οι αναλύσεις τους, 

αποτελούν προϊόν συγκεκριμένης μεθοδολογίας και προσωπικής ανάγνωσης. Ωστόσο, 
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ευελπιστεί να δημιούργησε και αλλά ερωτήματα και να ενισχύσει το ενδιαφέρον ερευνητών 

και ερευνητριών να μελετηθούν τα αναγνωστικά της μεταξικής περιόδου και με άλλη οπτική ή 

και με διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση.   
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Πηγές – Βιβλιογραφία 

 

Α. Πηγές 

Νόμοι 

Ν. Δ. ΒΤΓ’/1895 «Περί διδακτικών βιβλίων της τε δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως», 

ΦΕΚ 14/ Α’/14-07-1895. 

Ν. Δ. ΓΣΑ’/1907 «Περί διδακτικών βιβλίων», ΦΕΚ 60/Α’/4-04-1907. 

Ν. Δ. 2678/1921 «Περί εισαγωγής ως αναγνωστικών βιβλίων εις τα δημοτικά σχολεία 

των καταλληλοτέρων εκ των προ του 1917 εγκεκριμένων», ΦΕΚ 147/Α’/19-08-

1921. 

Ν. Δ. 4397/1929 «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 309/Α’/24-08-1929. 

Ν. Δ. 5045/1931 «Περί των σχολικών βιβλίων», ΦΕΚ 165/Α’/23-06-1931. 

Ν. Δ. 5911/1933 «Περί διδακτικών βιβλίων», ΦΕΚ 357/Α’/18-11-1933. 

Ν. Δ. 40/1936 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί διδακτικών βιβλίων 

κειμένων διατάξεων», ΦΕΚ 378/Α’/31-08-1936. 

Ν. Δ. 334/1936 «Περί συστάσεως «”Εθνικής Οργανώσεως της Νεολαίας”», ΦΕΚ 499/ 

Α΄/10-11-1936. 

Ν. Δ. 952/1937 «Περί ιδρύσεως οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών κλπ. βιβλίων», ΦΕΚ 

469/ Α΄/ 18-11-1937. 

Ν. Δ. 1644/1939 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Αναγκ. Νόμου 952/1937 

 Περί ιδρύσεως οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών κλπ. βιβλίων”, και τινών των 

περί διδακτικών βιβλίων κειμένων διατάξεων», ΦΕΚ 103/ Α΄/ 20-03-1939. 

 

Αναγνωστικά βιβλία 

 Δούκας Δ. – Δεληπέτρος Δ. κ.ά., Τα παιδάκια, Αλφαβητάριο, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1939. 

Κοντογιάννης Δ. – Κοντόπουλος Ν. – Νιρβάνας Π. – Ζήσης Δ. κ.ά., Αναγνωστικό Στ’ 

Δημοτικού, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1939. 

Κοντογιάννης Δ. – Μέγας Γ. – Νιρβάνας Π. – Ζήσης Δ. κ.ά., Αναγνωστικό Ε΄ Δημοτικού, 

ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1939. 

Μέγας Γ. κ.ά., Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1939. 

Νιρβάνας Π. – Ζήσης Δ. Γ. κ.ά., Ελληνόπουλα, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1939. 

Ταμπακοπούλου Α. – Δρακοπούλου Θ. (Μυρτιώτισσα), Κρινολούλουδα, Αναγνωστικό Β΄ 

Δημοτικού, ΟΕΣΒ, Εν Αθήναις 1939. 

 

Περιοδικά 

 Η Νεολαία, τχ. 7, 26 Νοεμβρίου 1938. 

Η Νεολαία, τχ. 12, 31 Δεκεμβρίου 1938. 

Η Νεολαία, τχ 17, 5 Φεβρουαρίου 1939. 
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Η Νεολαία, τχ. 45, 19 Αυγούστου 1939. 

Η Νεολαία, τχ. 64, Αθήνα, Χριστούγεννα 1939. 

Η Νεολαία, τχ. 21 (72), 24 Φεβρουαρίου 1940. 

Η Νεολαία, τχ. 27 (78), 6 Απριλίου 1940. 

Το Νέον Κράτος, τχ. 4, Δεκέμβριος 1937. 

 

 

Β. Βιβλιογραφία 

 

Αγγελής Β.,  Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει, πατέρα…”: “Μαθήματα Εθνικής 

Αγωγής” και νεολαιίστικη προπαγάνδα στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας, 

Βιβλιόραμα, Αθήνα 2006. 

Althusser L., Θέσεις (1964-1975), Θεμέλιο, Αθήνα 1983. 

Βαγιανός Γ. Σ., Ο Θεσμός της Οικογένειας στα Σχολικά Βιβλία: Συμβολή στη Διδακτική 

των Θρησκευτικών και της Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού, τχ. Α’, εκδόσεις «ΈΛΑΦΟΣ», 

Αθήνα 1992. 

Βέικος Θ., Εθνικισμός και Εθνική Ταυτότητα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999. 

Βεντούρα Λ., «Η νομοθεσία περί διδακτικών βιβλίων: μια εστία συγκρούσεων 

εκπαιδευτικού δημοτικισμού και αντιμεταρρυθμιστών (1907-1937)», Μνήμων, 

τόμ. 14 (1992), σσ. 91-114. 

Γαϊτενίδης Γ., Το μάθημα των θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο κατά την 

πεντηκονταετία 1932-1982, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2000. 

Γεωργίου-Νίλσεν Μ., Η Οικογένεια στα Αναγνωστικά του Δημοτικού, Κέδρος, Αθήνα 

1980. 

Γεωργούλης Κ. Δ., Η ουσία και η Διδακτική των θρησκευτικών, εκδόσεις Παπαδήμα, 

Αθήνα 1975. 

Γληνός Δ., Ένας άταφος νεκρός. Μελέτες για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, Ράλλης, 

Αθήνα 1925. 

Γληνός Δ., Η τριλογία του πολέμου: Οι μονόλογοι του ερημίτη της Σαντορίνης. Εκδόσεις 

Φλόγα. Αθήνα 1956. 

Δεληγιάννη Β. – Ζιώγου Σ. (επιμ.), Εκπαίδευση και φύλο: ιστορική διάσταση και 

σύγχρονος προβληματισμός, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993. 

Δελμούζος Α., Παιδεία και Κόμμα, Εκδοτικός Οίκος Αλικιώτης & Υιοί, Αθήνα 1947. 

Δέλτα Π., «Τα καινούργια μας αναγνωστικά», Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμ. Ζ΄, 

1919, σ. 45. 

Δερβίσης Σ. Ν., Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός: Συμβολή του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού 

στον εκσυγχρονισμό κι εκδημοκρατισμό της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, χ. ό., 

Θεσσαλονίκη 1985. 
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Δημαράς Α., Εκπαιδευτικός Όμιλος: Κατάλογος Μελών 1910-1927, Εταιρεία Σπουδών 

Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1994. 

Δημαράς Α., Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τόμ. Β΄, Ερμής, Αθήνα 1974. 

Δημαράς Α., Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: Το «Ανακοπτόμενο Άλμα». Τάσεις 

και αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000, επιμ. Β. Βασιλού-

Παπαγεωργίου, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2013. 

Δρανδάκης Π., Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Β΄, Εκδοτικός οργανισμός  Ο 

Φοίνιξ”,  Aθήνα. 

Δρανδάκης Π., Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Θ΄, Εκδοτικός οργανισμός  Ο 
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