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Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια προσέγγισης στη ζωή και στο 

έργο του δάσκαλου και παιδαγωγού Δημήτρη Γληνού. Αγγίζει πτυχές των 

προσωπικών του έργων στα κοινωνικά ζητήματα, είτε αυτά αφορούσαν τα 

δικαιώματα των ανθρώπων είτε αφορούσαν γλωσσικά ζητήματα.  

Στα κεφάλαια της πτυχιακής, δίνεται η ευκαιρία στον αναγνώστη να διαβάσει 

βιογραφικά στοιχεία του Γληνού, την πορεία της δράσης του στα πολιτικά αλλά και 

τις πολιτικές του θέσεις.  Συγκεκριμένα περιγράφεται όσο το δυνατόν κατανοητά, όλη 

του η δράση αρχικά σαν αντιδραστικός, στην τότε άρχουσα τάξη και μετέπειτα 

επηρεασμένος από την Μαρξιστική- Σοσιαλιστική ιδεολογία πώς άρχισε να πατάει 

πάνω στα χνάρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δίνεται δηλαδή στο 

κείμενο, όλη η πορεία του αρχικά πλάι στην αστική τάξη αλλά καταλήγοντας 

υπερασπιστής της εργατικής τάξης, δίπλα στον απλό λαό. Περιγράφεται η δράση του 

πλάι στο ΚΚΕ, αρχικά σαν συνεργαζόμενος και έπειτα η επιλογή του να οργανωθεί 

και ο ίδιος στο επαναστατικό κόμμα το ΚΚΕ και να παλέψει για την λευτεριά του 

λαού μέσα από την οργανωμένη πάλη. Ακόμα αξιοποιώντας το βιβλίο του «Τι είναι 

και τι θέλει το Ε.Α.Μ.» γίνεται προσπάθεια να δοθεί πώς ο ίδιος αντιλαμβανότανε 

τον ρόλο του Ε.Α.Μ 

Έπειτα σε επόμενα κεφάλαια, αναλύονται οι παιδαγωγικές του θέσεις όπως ήταν η 

θέση του πάνω στην φωνητική γραφή της ελληνικής γλώσσας, το εκπαιδευτικό 

ιδεώδες αλλά και η εκπαιδευτική πολιτική του Ε.Α.Μ. και το σχέδιο για μια λαϊκή 

παιδεία της Π.Ε.Ε.Α.  

Επίσης δίνονται η θέση και οι σκοποί της παιδείας αλλά και τα επιτεύγματα της 

πολιτικής του Ε.Α.Μ. στην Ελεύθερη Ελλάδα την περίοδο της κατοχής.  

Τέλος υπάρχει φωτογραφικό υλικό από διάφορες στιγμές της ζωής του αλλά και 

εικόνες από προσωπικά του έργα όπως το μανιφέστο «Τι είναι και τι θέλει το 

Ε.Α.Μ». 
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Β.ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Μέσα στους δυσμενείς καιρούς και στην γεμάτη από δραματικά γεγονότα εποχή μας 

είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η μεγάλη μορφή και προσφορά του συντρόφου και 

δάσκαλού μας, Δημήτρη Γληνού. Ο Δημήτρης Γληνός υπήρξε παιδαγωγός, 

λογοτέχνης, γλωσσολόγος, φιλόσοφος, πολιτικός, άνθρωπος της σκέψης και της 

δράσης. Ερευνητής και αγωνιστής εξέφραζε όλη την ανησυχία, την αγωνία του 

έθνους για την αναγέννησή του σε μια περίοδο που ώριμα τα δημοκρατικά 

προβλήματα απαιτούσαν επιτατικά τη λύση τους. Ολοκληρωμένος άνθρωπος, 

πόθησε, λαχτάρησε, έζησε έντονα τους πόθους και τους αγώνες του έθνους και για 

την νεοελληνική λαοκρατική αναγέννηση διάθεσε κι εξάντλησε την πλούσια 

προσωπικότητά του. Αγωνίστηκε με σπάνια, με απόλυτη συνέπεια που ταίριαζε στο 

ανώτερο ήθος του πνευματικού ανθρώπου και πήγαζε από βαθύτατη μελέτη και 

κατανόηση των κοινωνικών Νόμων της Ιστορικής κίνησης. Συνταίριασμα στην 

πλούσια και ασίγαστη δράση του Γληνού στάθηκε η τελευταία και ηρωική φάση της 

ζωής του, όπου και τον καθιστά σε πρωτοπόρο ένδοξο μαχητή του μεγάλου αγώνα. 

Δίχως σκέψη στάθηκε ορθός ενάντια στο φασιστικό καθεστώς της «4
ης

 Αυγούστου», 

και δεν φοβήθηκε τις συνέπειες των εξοριών στα ξερονήσια και στην Ακροναυπλία. 

Ακόμα και όταν το προδομένο και ξαρματωμένο από την τυραννία έθνος αναλάβαινε 

υπέρτατο και σκληρότατο αγώνα για ζωή και λευτεριά και πύκνωνε τις φάλαγγές του 

στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο- Ε.Α.Μ.- ο Δ. Γληνός αγωνιζόταν στις πιο 

δύσκολες και επικίνδυνες επάλξεις και έγγραφε σε αυτές τις συνθήκες το 

πολυδιαβασμένο βιβλιαράκι «Τι είναι και τι θέλει το Ε.Α.Μ.»  
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Γ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Δημήτρης Γληνός γεννήθηκε το 1882 στη Σμύρνη από αριστοκρατική οικογένεια. 

Άριστος απόφοιτος της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 

1899 όπου και γράφτηκε στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. 

Μέχρι εκείνη την εποχή ήταν οπαδός της καθαρεύουσας. Έπειτα το 1904 

προσχώρησε στο δημοτικιστικό κίνημα έχοντας μάλιστα ενεργό ρόλο ως μέλος του 

συλλόγου « Έθνος και Γλώσσα ». Το 1905 έχοντας λάβει το διδακτορικό του 

δίπλωμα, ομοίως με άριστα, αναλαμβάνει θέση του διευθυντή στην «Αναξαγόρειο 

Σχολή» και στη συνέχεια στο «Ελληνογερμανικό Λύκειο» της Σμύρνης. Το 1908 

εγκαταλείπει τη Σμύρνη, έπειτα από βίαιες συγκρούσεις εις βάρος του λόγω 

δημοτικιστικών δημόσιων ομιλιών του και αρθρογραφιών του, και συνεχίσει τις 

σπουδές του στην Ιένα και τη Λειψία της Γερμανίας, πάνω σε μαθήματα φιλοσοφίας, 

παιδαγωγικής και πειραματικής ψυχολογίας. Συγχρόνως έρχεται σε επαφή με τον Γ. 

Σκληρό όπου και δέχεται τις πρώτες επιδράσεις της σοσιαλιστικής θεωρίας και του 

μαρξισμού. Ακόμα λόγω της επαφής του με τον Ι.Δραγούμη και άλλους δημοτικιστές 

μετέχει στην ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου. 

Μετά από ένα χρόνο, λόγω βιοποριστικής ανάγκης, εγκαταλείπει τις σπουδές του και 

επιστρέφει στην Ελλάδα. Διορίζεται αρχικά διδάσκαλος στο γυμνάσιο ης Πλάκας και 

εν συνεχεία καθηγητής στο Αρσάκειο Λύκειο Αθηνών. Ταυτόχρονα αναλαμβάνει την 

επιμέλεια της έκδοσης του Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου, όπου και 

αρθρογραφούσε εκπαιδευτικά μελετήματα.  

Το 1912 διορίζεται διευθυντής του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης, όπου μετά 

από ένα χρόνο και με συσκέψεις με τον τότε υπουργό Παιδείας Ι. Τσιριμώκο, 

Κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου, ήταν ο βασικός υπεύθυνος και σχεδιαστής της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1913, που εκφράστηκε με τα λεγόμενα 

Νομοσχέδια Τσιριμώκου που κατατέθηκαν αλλά δεν ψηφίστηκαν στο σύνολό τους.  

Στη συνέχεια, το 1914, ήταν πρωτοστάτης στην ίδρυση του «Εκπαιδευτικού 

Συνδέσμου Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης», διευθύνοντας και το περιοδικό 

Αγωγή. Λόγω της συνεργασίας του με τους Μ. Τριανταφυλλίδη και Α. Δελμούζο, 

συμμετέχει στην Εκπαιδευτική Επιτροπή που συγκρότησε ο Ε. Βενιζέλος για την 

εξέταση του θέματος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και την υποβολή προτάσεων.  
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Αφού παραιτήθηκε ο Βενιζέλος, απολύεται από τη θέση του. Τον Ιανουάριο του 1917 

μετά την αποφυλάκισή του (συνελήφθη και φυλακίστηκε για ένα χρόνο, στα 

γεγονότα του Νοέμβρη του 1916, για εξύβριση του Βασιλέως) πηγαίνει στη 

Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας της προσωρινής 

κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης (1917) και Γενικός Γραμματέας του ίδιου 

Υπουργείου. Την ίδια περίοδο αρχίζει η εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 

του 1917 προωθώντας το διάταγμα για την εισαγωγή της δημοτικής στη στοιχειώδη 

εκπαίδευση. Αυτό τον καθιστά πρωτεργάτη της ονομαζόμενης 

«γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης». Το 1920, με την ήττα του Βενιζέλου, 

παραιτείται από τη θέση του και ξαναξεκινάει τη δράση του στον Εκπαιδευτικό 

Όμιλο. Η Επαναστατική κυβέρνηση του 1922 τον επανέφερε στο υπουργείο, αλλά η 

δικτατορία του Πάγκαλου τον Ιανουάριο του 1926 τον απέλυσε. Έπειτα από αυτό δεν 

επανήλθε ή αρνήθηκε ο ίδιος να λάβει κυβερνητική θέση. Σταδιακά έτσι ξεκινάει την 

προσέγγισή του στην αριστερά και στις θέσεις του ΚΚΕ. 

Ουσιαστικά από το 1930 αρχίζει να ασχολείται ενεργά με την πολιτική. Το 1934 

ταξιδεύει με τον Κώστα Βάρναλη στη Σοβιετική Ένωση και με την επιστροφή του 

δημοσιεύει τις εντυπώσεις του εν συνεχεία στην εφημερίδα Νέος Κόσμος. Την 

επόμενη χρονιά πηγαίνει εξόριστος στον Άη Στρατή από την δικτατορία του Κονδύλη 

και αργότερα στην Σαντορίνη από το καθεστώς της «4
ης

 Αυγούστου» του Ι. Μεταξά. 

Το 1936 εκλέγεται βουλευτής, συνεργαζόμενος με το ΚΚΕ. 

Σημαντικό γεγονός στη ζωή του Γληνού ήταν τα «ταξίδια» του ως εξόριστου. Μέσα 

από αυτά έμαθε ο ίδιος πολλά πράγματα αλλά πρόσφερε επίσης και πολλά σε 

συναγωνιστές του, παρ’ όλες τις συνθήκες που επικρατούσαν μέσα σε αυτούς τους 

τόπους. Πολλές ήταν οι φορές που ο εργάτης καθόταν στην «έδρα» ως δάσκαλος 

όπως και ο διανοούμενος στο «θρανίο» ως μαθητής. Έτσι και ο ίδιος ο δάσκαλος 

Γληνός, όταν χρειάστηκε, δεν δυσκολεύτηκε να «προσαρμοστεί» στην θέση του 

μαθητή.  

Σημείο κατατεθέν για τον Γληνό ήταν όταν πήγε εξόριστος στην Ακροναυπλία το 

Μάη του 1937, μαζί με τους πιο «επικίνδυνους» από τους αγωνιστές- στελέχη του 

εργατικού- λαϊκού κινήματος, όπως τους χαρακτήριζαν οι εκάστοτε της εξουσίας. 

Εκεί ο Γληνός θεωρείται ακόμα πιο επικίνδυνος για το μοναρχοφασιστικό καθεστώς 

της 4
ης

 Αυγούστου. Η Ακροναυπλία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και πρότυπο 
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από εδώ και στο εξής για την οργάνωση της φυσικής και πνευματικής ζωής των 

κρατουμένων και για την καθαρότητα, επικαιρότητα και εγκυρότητα των 

επιστημονικών, κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών αναλύσεων.  

Στην Ακροναυπλία εκλέγεται μέλος του Γραφείου Συμβίωσης και αναλαμβάνει τον 

μορφωτικό- εκπολιτιστικό τομέα. Συμβάλλει έτσι ώστε οι κρατούμενοι να 

διεκδικήσουν, από τη διεύθυνση της φυλακής, να επιστραφούν τα βιβλία και η 

γραφική ύλη που τους είχαν κατασχέσει κατά την άφιξή τους, να τους παραχωρηθεί 

χώρος στο προαύλιο που θα αξιοποιούνταν σαν χώρος για μελέτη, καθώς απαίτησαν 

να τους δοθεί άδεια για μορφωτικά μαθήματα και διαλέξεις. Μετά από έγκριση των 

αιτημάτων τους, διαμορφώνεται ένα μικρό προαύλιο το οποίο ονομάζεται «προαύλιο 

Γληνού». Έτσι ξεκινούν τα μαθήματα με τον δάσκαλο Γληνό.  

Λόγω του ότι ο Γληνός έδινε μεγάλη βαρύτητα στην εξάλειψη του αναλφαβητισμού, 

οργανώνει στην Ακροναυπλία, μαζί με ομάδα εκπαιδευτικών και φοιτητών 

κρατούμενων, κανονικές τάξεις μαθημάτων από το Δημοτικό ως το Γυμνάσιο. Ο ίδιος 

ο Γληνός ξεκινάει τις πρώτες του διαλέξεις. Ταυτόχρονα συγκροτεί καλλιτεχνικές 

επιτροπές που οργανώνουν την ψυχαγωγία των κρατουμένων, μουσικές και θεατρικές 

δραστηριότητες και σεμινάρια για την εκμάθηση μουσικών οργάνων και υποκριτικής, 

αλλά και ξένων γλωσσών, και οργανώνει την εκγύμνασή τους σε καθημερινή 

(πρωινή) βάση. Στην Ακροναυπλία ο Γληνός ζει και αναπνέει κάνοντας αυτό που 

ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον. Η θέση του βρίσκεται ανάμεσα στους ταπεινούς, 

γίνεται ο ίδιος ταπεινότερος ανάμεσά τους, διδάσκει, διαφωτίζει, διαπαιδαγωγεί. Ζει 

την αλήθεια του, την άσπιλη αλήθεια του δίκιου των καταπιεσμένων που δεν 

παραδίνονται, που παλεύουν με πίστη στην τελική νίκη. 

Ο Κομμουνιστής Γληνός, πριν ακόμα η βάρκα του «Μαρία Ν.» τον αποβιβάσει στον 

Αη Στράτη, ήξερε ότι ο δρόμος που διάλεξε να περπατήσει ήταν ο δρόμος της θυσίας. 

Στον Αη Στράτη, στην Ανάφη, στην Ακροναυπλία και στη συνέχεια στη Σαντορίνη, 

στα μπουντρούμια της Ειδικής Ασφάλειας και στις γιάφκες της παρανομίες, η ζωή 

του απόχτησε νόημα και σκοπό που ποτέ δεν θα της έδινε, από μόνη της, η γνώση 

που είχε αποκτήσει. Δεν σταμάτησε να αγωνίζεται από όποιο μετερίζι και αν βρέθηκε 

για την λευτεριά, το δίκιο και την προκοπή του ανθρώπου, διαφωτίζοντας το λαό και 

διαπαιδαγωγώντας τη νεολαία που τόσο αγαπούσε.  
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Τον Ιούνιο του 1941 συλλαμβάνεται από τους πρώτους- πάντα ως «επικίνδυνος» - 

μαζί με 22 ακόμα αντιφασίστες αγωνιστές, από τους χαβιέδες του Μανιαδάκη και 

κλείνονται στα μπουντρούμια της τρομερής Ειδικής Ασφάλειας για να παραδοθούν 

αργότερα στα χέρια των χιτλεροφασιστών καταχτητών. Ο Γληνός ούτε εκεί αφήνει 

την κατάσταση να κυριέψει τον ίδιο και τους συντρόφους του. Τους ανάπτυσσε 

θέματα, έκανε μικρές διαλέξεις ή διηγιότανε αναμνήσεις από τις εξορίες του. 

Στη διάρκεια της κατοχής, ο Γληνός πρωταγωνίστησε στις διεργασίες για την ίδρυση 

του Ε.Α.Μ. και συνέταξε το ιδεολογικό- πολιτικό μανιφέστο «Τι είναι και τι θέλει το 

ΕΑΜ». Παράλληλα εντάχθηκε στο ΚΚΕ και εξελέγη μέλος του Πολιτικού Γραφείου 

του Κόμματος. Ο θάνατος τον βρήκε τα Χριστούγεννα του 1943, έπειτα από μια 

εγχείρηση και ενώ ετοιμαζότανε να μεταβεί στην Ελεύθερη Ελλάδα, προκειμένου να 

ηγηθεί της κυβέρνησής της.  

Το  International Bureau of Education  της UNESCO συμπεριέλαβε τον Γληνό 

μεταξύ των 100 πιο σημαντικών διανοούμενων, πολιτικών, δημοσιολόγων και λοιπά 

όλου του κόσμου, που με το στοχασμό και τη δράση τους είχαν σημαντική συμβολή 

στην υπόθεση της εκπαίδευσης από την εποχή της αυγής του ανθρώπινου πολιτισμού 

έως τις μέρες μας. 
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Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΓΛΗΝΟΥ 

 «Με κόπο και αγωνία άνοιξα το δρόμο, ένα μονοπάτι για την αλήθεια, το φως. Έγινα 

στα δεκαοχτώ μου χρόνια δημοτικιστής, στα εικοσιπέντε μου χρόνια φωτίστηκα για 

το κοινωνικό ζήτημα, χρειάστηκε είκοσι χρόνια αγώνα για να μπορέσω να πω την 

αλήθεια που είχα μέσα μου…» 

 

Ο ίδιος ο Γληνός χαρακτηρίζει την πορεία της ζωής του ως «βραδύτατη εξέλιξη με 

αγώνα μέσα στα πράγματα». Ήταν η επίμονη προσπάθειά του να δει καθαρά τα 

πράγματα και τα προβλήματα του τόπου του. μια πορεία «προς τα αριστερά», «από 

τον άδειο καθαρευουσιάνικο βερμπαλισμό στον διαλεκτικό ματεριαλισμό», «από τον 

Μιστριώτη στον Λένιν» (Αυτοβιογραφικό Γληνού 1930) 

 

Παρόλη την αστική καταγωγή του, ο Γληνός μέσα από όλη τη δράση του και την 

εμπειρία του στο χώρο της εκπαίδευσης και όχι μόνο, έρχεται σταδιακά με την 

σοσιαλιστική και μαρξιστική ιδεολογία, πλαγιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα αρχικά 

σαν συνεργαζόμενος και έπειτα επιλέγει την οργανωμένη ζωή μέσα από τους 

κόλπους του ίδιου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.  

 

Ο Δ. Γληνός μελέτησε και αφομοίωσε βαθύτατα την κοσμοθεωρία των Μαρξ- Λένιν- 

Στάλιν. Στην δραματική τότε εποχή είδε τους σπασμούς γέννας της καινούργιας 

σοσιαλιστικής κοινωνίας. Το ξέσπασμα της ανθρώπινης προϊστορίας συντελείται με 

φυσική αναγκαιότητα κάτω απ’ την αμείλιχτη δράση των κοινωνικών νόμων που 

ανέπτυξε ο καπιταλισμός μέσα σε φοβερές συγκρούσεις μιας αντιφατικής πορείας 

όπως το προέβλεψε ο Μαρξισμός από τα μισά του περασμένου αιώνα. Ο Γληνός, 

άνθρωπος της θεωρίας και δράσης, έπιασε το αποφασιστικό στοιχείο του Μαρξισμού. 

Κατανόησε ότι την ιστορία τη δημιουργούν οι μάζες οργανωμένες σε κόμμα 

πρωτοποριακό και μέσα σε αγώνες που εκφράζουν τις κοινωνικές ανάγκες. Και με 

περασμένα τα πενήντα χρόνια γίνεται μέλος του ΚΚΕ.  

 

Και εδώ προβάλει η άλλη πλευρά του Γληνού. Στον κομμουνισμό προσχωρεί ο 

διανοητής που παλεύει για την αλλαγή του κόσμου. Ο Γληνός είναι ολοκληρωμένος 

άνθρωπος. Είναι κομμουνιστής. Μέσα στο Κόμμα ο Γληνός νιώθει άνετα, αβίαστα 

τον εαυτό του. Η πλούσια φυσιογνωμία του βρίσκεται στο κατάλληλο έδαφος 
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ανάδειξης και ακτινοβολίας γόνιμης. Η πλουτοκρατική ολιγαρχία εκδικητική και 

φωτοσβεστική τον στέλνει αλυσοδεμένο από κάτεργο σε κάτεργο. Αυτό δεν τον 

εμποδίζει όμως να δουλεύει ακούραστα και με χαρά. Δουλεύει για την οργάνωση της 

νεολαίας στην ΕΠΟΝ. Γράφει άρθρα στον Ριζοσπάστη, αναλύει μέσα από την 

Κομμουνιστική Επιθεώρηση τα προβλήματα του Κόμματος. Γράφει διαφωτιστικά 

φυλλάδια ενάντια στους εχθρούς του λαού. Νιώθει και εκφράζει ήρεμα βαθύτατο 

μίσος, το ιερό και δημιουργικό μίσος, ενάντια στις πλουτοκρατικές δυνάμεις του 

ξένου και ντόπιου φασισμού που με τη βία, την ατιμία, την εξαχρειωμένη ψευτιά 

ζητάνε να πνίξουνε το μεγάλο αγώνα του ελληνικού λαού.  

 

 

Δ.1. Η ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

 

Η μεγαλοϊδεατική ιδεαλιστική παράδοση της Ευαγγελικής Σχολής αρχικά τον 

επηρεάζει και έτσι βρίσκεται νεαρός φοιτητής φιλολογίας να διαδηλώνει στα 

«Ευαγγελικά», το 1901 με την πλευρά του Μιστριώτη, ενάντια στην μετάφραση του 

ευαγγελισμού στην δημοτική γλώσσα. Ο καθαρευουσιανισμός κι ο ιδεαλισμός δεν θα 

τον κερδίσουμε για πολύ. Ήδη από το 1904 γίνεται μέλος στο δημοτικίστικο 

σωματείο «Εθνική Γλώσσα», ενώ το 1907 δημοσιεύει την πρώτη του μελέτη με την 

μέθοδο του διαλεκτικού ματεριαλισμού για την επανάσταση των Νεότουρκων. 

Ο συνδυασμός βιοπάλης και ακαδημαϊκών σπουδών, κοινωνιολογικών μελετών και 

μαρξιστικής φιλοσοφίας, οδηγούν σύντομα τον Γληνό στο πλευρό του λαού και της 

δημοτικής Γλώσσας. Το 1911, με την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Γληνός 

εντάσσεται στον Εκπαιδευτικό Όμιλο (ΕΟ) που έχει μόλις ιδρυθεί. Μετά από αγώνες 

ο ΕΟ επιτυγχάνει να εντάξει στο πρόγραμμα των βενιζελικών την διδασκαλία της 

δημοτικής γλώσσας για την εκλαΐκευση της εκπαίδευσης. 

 

Ο Γληνός μέσα από το γλωσσικό ζήτημα αλλά και το κοινωνικό και το εκπαιδευτικό 

αντιλαμβάνεται ήδη την πάλη των τάξεων μόνο που σε αυτήν παίρνει αρχικά μέρος 

με την αστική τάξη ελπίζοντας σε ένα διαφωτιστικό ρόλο ανάλογο με αυτόν που έχει 

παίξει στις επαναστάσεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και σε άλλες στιγμές τις 

ιστορίας. 
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Το 1911 το Σύνταγμα θεσμοθετεί την δημοτική ως επίσημη γλώσσα του κράτους και 

το βενιζελικό κόμμα συντάσσει τα νομοσχέδια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που 

παραμένουν όμως «άταφος νεκρός» συναντώντας αντίδραση από το κόμμα των 

Φιλελευθέρων. Το 1913, ο Γληνός διευθύνει το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης και 

ιδρύει το συνδικαλιστικό επιστημονικό σωματείο Μέσης Εκπαίδευσης που εκδίδει το 

περιοδικό «Αγωγή». Το 1917 γίνεται γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και 

πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και προχωρά στην πρώτη κεντρική πράξη 

της ζωής του, την εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο με 

αναγνωστικά όπως τα «Ψηλά Βουνά». 

Ζητά τη βοήθεια των βενιζελικών στην ίδρυση ενός σύγχρονου ελεύθερου 

Πανεπιστημίου ενάντια στον ψευδοκλασικισμό. Δεν θα εισακουστεί. Το ίδιο έτος 

ιδρύει την Γυναικεία Σχολή και επί κυβερνήσεως Παπαναστασίου το 1924, θα 

αναλάβει διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 

Την δεκαετία 1920-1930 και αφού για λόγους ηθικής τάξης δεν αναλαμβάνει 

πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Γληνός αντιλαμβάνεται ότι η αστική 

τάξη δεν είναι με την ίδια πλευρά της προόδου άλλα με αυτήν της αντίδρασης, με την 

προοδευτική- αριστερή παράταξη των δασκάλων. Η δικτατορία του Πάγκαλου το 

1926, θα καταργήσει το Μαρσάλειο Διδασκαλείο και την Παιδαγωγική Ακαδημία και 

θα απολύσει τον Γληνό για «λόγους οικονομικών». 

 

Η διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου είναι η δεύτερη κεντρική πράξη της ζωής του 

Γληνού. Πυρήνας της διαμάχης που ζυμώνεται από το 1926 είναι η ταξικότητα της 

παιδείας. Σε μια ιστορική συνεδρίαση, ο Γληνός, χωρίς να είναι ακόμα κομμουνιστής, 

διακήρυξε με μοναδικό ως και σήμερα για την μεστότητα και την καθαρότητα του 

τρόπο, την μαρξιστική- λενινιστική θέση, πως η εκπαίδευση καθορίζεται πάντοτε από 

την σύνθεση της κοινωνίας και αποτελεί όπλο στα χέρια της κυρίαρχης τάξης για να 

εξασφαλίσει τα συμφέροντά της και να περιφρουρεί τα προνόμιά της.  

Η ομάδα των ριζοσπαστικών δυνάμεων κέρδισε την πλειοψηφία του Εκπαιδευτικού 

Ομίλου. Η νίκη αυτή δείχνει την επίδραση του μαρξισμού και ιδιαίτερα της 

ιδεολογικής επιρροής της Οκτωβριανής Επανάστασης στην διανόηση του τόπου μας. 

Ο Γληνός θα εκδώσει τότε και το περιοδικό του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Νέος 

Δρόμος» που διακηρύσσει και το πέρασμα του στο πλευρό της εργατικής τάξης. 

Παράλληλα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναπτύσσει μεγάλες δυνάμεις στον 

διδασκαλικό χώρο και το συνδικαλιστικό κίνημα των φοιτητών και στην 6
η
 του 
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Ολομέλεια του 1934 αποσαφηνίζει το πρόγραμμά του. Αυτό ήταν αφορμή για να 

δηλώσει ο Γληνός «Βλέπω φως». 

 

Στο μεταξύ η νέα θητεία των βενιζελικών καθιστά τον αντικομουνισμό ως κυρίαρχο 

δόγμα, με τις πολιτικές διώξεις συνδικαλιστών να γίνονται κυρίαρχο θέμα στην 

ελληνική κοινωνία. Η περιχαράκωση της αστικής τάξης από τις επαναστατικές ιδέες 

μετατρέπουν και τα σχολεία σε κέντρα αυταρχισμού και ιδεολογικής κατήχησης. 

Έτσι προετοιμάζεται και ο εκφασισμός της νεολαίας με την δικτατορία της 4
ης

 

Αυγούστου το 1936. 

Τα χρόνια 1929-1936, είναι τα χρόνια της «δύσκολης πνευματικής χειρωναξίας» για 

τον Γληνό που υποχρεούται, να ξοδεύει χρόνο στο λεξικό του Ελευθερουδάκη. Το 

βάρος του συνδικαλιστικού αγώνα μετατοπίζεται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο και 

τοποθετείται στα φοιτητικά σωματεία και τις αντιφασιστικές διαδηλώσεις. Ο Γληνός 

οργανώνει σειρά εκδηλώσεων για τους διωκόμενους αγωνιστές. Την κρίσιμη αυτή 

εποχή ο Γληνός αρθρογραφεί σε πλειάδα αριστερών και προοδευτικών περιοδικών 

όπως τον «Θησαυρό των Παιδιών», το «Πρωτοπόροι» και το «Νέοι Πρωτοπόροι» 

άλλα και τον «Κύκλο» και τον «Ριζοσπάστη».  

 

Τέλος σε μια εποχή πραγματικά δύσκολη (1936), ο Γληνός προσχωρεί στο ΚΚΕ. Το 

1936 είχε εκλεγεί βουλευτής του Παλλαϊκού Μετώπου.  

Συλλαμβάνεται από την μεταξική δικτατορία και φυλακίζεται στην Ακροναυπλία και 

την Ανάφη μαζί με πολλά στελέχη του ΚΚΕ. Καθοριστική για την ιδεολογική του 

ωρίμανση, αποτελεί η παραμονή του στην εξορία του Αϊ- Στρατή με άλλους 

Κομμουνιστές, όπου συζητά καθημερινά για όλα όσα τον απασχολούν και τον 

προβληματίζουν. Στις εξορίες ο Γληνός περνά συντροφικά και αδιαμαρτύρητα όλες 

τις δοκιμασίες και εμφανίζει ήδη εκείνα τα ποιοτικά γνωρίσματα που διακρίνουν το 

μετέπειτα πρωτοπόρο στέλεχος του ΚΚΕ.  

Το 1939 ο Γληνός εκτοπίζεται στην Σαντορίνη όπου του απαγορεύεται η επαφή 

ακόμα και με τους ντόπιους. Αργότερα λόγω της κλονισμένης του υγείας, θα 

μεταφερθεί στην Αθήνα σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο Γληνός αξιοποιεί, ακόμα και σε 

εκείνες τις στιγμές, τον χρόνο του σε θεωρητικές μελέτες. «Η τριλογία του Πολέμου» 

συγγράφεται τότε. 
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Για τον αγώνα του με τους φασίστες κατακτητές, ο Γληνός έρχεται σε επαφή με μέλη 

της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τον Μάη του 1941. Η ελληνική Ασφάλεια τον 

παραδίδει στους Ιταλούς και ο Γληνός λόγω υγείας (υπατικές κρίσεις) μεταφέρεται 

στο Ναυτικό Νοσοκομείο και αργότερα αποφυλακίζεται. Ο Γληνός το 1942 παίρνει 

μέρος στην Β΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ και τον Δεκέμβρη του 1942 

εκλέγεται στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και το Πολιτικό Γραφείο. Ρίχνεται 

αμέσως στην μάχη του αγώνα για την οικοδόμηση του Ε.Α.Μ. και γράφει το 

μανιφέστο του «Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ». Παράλληλα συγγράφει στην 

Κομμουνιστική Επιθεώρηση σωρεία άρθρων άλλα και στον Ριζοσπάστη. Αργότερα 

θα εκδώσει και το βιβλιαράκι του ΕΑΜ «Οι εχθροί του λαού» και ξεκινάει την 

μελέτη του «Σημερινά προβλήματα του ελληνισμού».   

Το 1943 ανεβαίνει στα «Ψηλά Βουνά» της ελευθερίας για να πάρει την θέση του ως 

επικεφαλής της ΠΕΕΑ όπως ήταν η πρόταση του ΕΑΜ. Δεν θα προλάβει να 

ολοκληρώσει αυτό του το έργο καθώς αφήνει την τελευταία του πνοή πάνω στην 

επέμβαση το Δεκέμβρη του 1943. 

 

 

 

Δ.2. Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΛΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ Ε.Α.Μ.  

 

Ο Γληνός θέλοντας να απευθυνθεί πλατιά στον λαό για το ρόλο του Ε.Α.Μ., 

συγγράφει το βιβλίο «Τι είναι και τι θέλει το Ε.Α.Μ.». Το βιβλίο αυτό βγήκε για 

πρώτη φορά το Σεπτέμβρη του 1942, μέσα σε μια δύσκολη περίοδο, στα χρόνια 

δηλαδή της κατοχής.  

Το βιβλίο αυτό βγήκε για να εξηγήσει στον λαό το νόημα και την πορεία του εθνικού 

αγώνα, όπως διατυπώνεται μέσα από το καθολικό πρόγραμμα του Εθνικού 

Απελευθερωτικού Αγώνα.  

Το βιβλίο έφτασε παντού από χέρι σε χέρι. Διαφώτισε το λαό για τα προβλήματα και 

τα καθήκοντα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα όπως και για τα μεταπολεμικά 

προβλήματα της λαϊκής κυριαρχίας.  

Μέσα από αυτό το βιβλίο ο Δ. Γληνός έριχνε στο έθνος την πολεμική κραυγή 

«Εμπρός όλοι οι Έλληνες, όλοι οι ζωντανοί άνθρωποι τούτης της γης ενταχθείτε στο 

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο».  
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Απόσπασμα από τον λόγο του συναγωνιστή Γ. Ζεύγου στο πολιτικό μνημόσυνο του 

Δ. Γληνού στις 21/5/44 

«…Είναι από τους πρώτους ιδρυτές του Ε.Α.Μ. και γράφει το περίφημο βιβλιαράκι 

‘Τι είναι και τι θέλει το Ε.Α.Μ.’. Μέσα σε αυτό βάζει τους σκοπούς του και σηκώνει 

ψηλά τη σημαία του. Ταυτόχρονα παλεύει για την οργάνωση και τη διαπαιδαγώγηση 

της νεολαίας στην ΕΠΟΝ. Είναι διαφωτιστής. Γράφει άρθρα και μελέτες για την 

πάλη του λαού. Παλεύει για την εθνική ενότητα. Είναι εκείνος, που έκανε τις 

περισσότερες διαπραγματεύσεις με τα παλιά κόμματα και τους πολιτικούς 

παράγοντες. Αντιμετώπισε τους δικολαβισμούς, την ψυχική ανεπάρκεια και 

διαστρέβλωση και όλη τη σαπίλα των ανίκανων και ψυχικά γερασμένων αυτών 

ανθρώπων…  » 

 

Ξεκινώντας ο Γληνός το βιβλίο τούτο προσπαθεί να δώσει στον λαό να καταλάβει τι 

γίνεται και ποιος πραγματικά φταίει για την κατάσταση του πολέμου. Αναλύει με 

γλαφυρό τρόπο την καθημερινότητα των ανθρώπων στις πόλεις αλλά και τα χωριά. 

Τις δυσκολίες που επικρατούσαν με τους διάφορους κατακτητές της Ελλάδας και πως 

‘άρπαζαν’ οτιδήποτε ιδιοκτησία, από ζώα και τρόφιμα μέχρι και μεταφορικά μέσα, 

που είχε η κάθε οικογένεια και ο κάθε άνθρωπος. Περιγράφει τις δυσκολίες 

επιβίωσης αλλά και πως μέρα με τη μέρα τα πράγματα ολοένα και δυσκόλευαν.  

Αναφέρει την αντίθεση που υπήρχε στο μυαλό των αγροτικών περιοχών, ότι δηλαδή 

παρότι υπήρχε διάστημα αύξησης των κερδών τους αυτοί άρχισαν να χάνουν τα 

ζωντανά τους λόγω έλλειψης τροφής και πως άρχιζαν και οι ίδιοι να παρακμάζουν. 

 

Ο Γληνός για την κατάσταση που βρίσκεται τότε ο λαός χρησιμοποιεί την φράση του 

Ρήγα Φεραίου «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά 

και φυλακή». Αυτή είναι, κατά τον Γληνό η απάντηση που πρέπει να δώσει ο 

ελληνικός λαός απέναντι στην ξένη τυραννία και στην ντόπια σκλαβιά. 

Έτσι με αυτήν την φράση ο ελληνικός λαός παίρνει την απόφαση να αγωνιστεί, να 

παλέψει , να νικήσει, να λυτρωθεί οριστικά από τους κατακτητές του, ασχέτους 

έθνους, ξένου ή εγχώριου. Αυτό ήταν αρκετό για να ξεκινήσει η προσπάθεια να 

ριχτούνε συνθήματα για τον αγώνα και να οργανωθούνε δυνάμεις γι’ αυτό.  



15 

 

Όμως για τον Γληνό, ένας τέτοιος αγώνας και με όλη τη βαρύτητα που έχει, για ζωή ή 

θάνατο ενός λαού, δεν μπορεί να διεξαχθεί ούτε με πρόχειρα συνθήματα, ούτε με 

πρόχειρες, σκόρπιες, ασυνεννόητες και διεσπαρμένες οργανώσεις. 

Όλος αυτός ο αγώνας πηγάζει από την αντικειμενική πραγματικότητα εκείνης της 

εποχής, από την ψυχική διάθεση ολόκληρου του λαού τότε. Για να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο, πρέπει να αγγίζει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις πραγματικότητας και 

στην ψυχική διάθεση του λαού. Να αγγίζει το λαό για την πραγματική λευτεριά του 

που θα είναι τέτοια έτσι ώστε να τον αγγίζει και να είναι βαθιά ριζωμένος σε όλη την 

καθημερινότητά του. Από τη γη του έως την ανάγκη του για λευτεριά.  

 Όλο αυτό προϋποθέτει οι σκοποί και τα γνωρίσματα του αγώνα θα πρέπει να είναι 

παρμένα από τις ανάγκες και τους πόθους του λαού. Αυτό είναι που θα τον οδηγήσει 

στον σωστό δρόμο για την οργάνωση του και την διεκπεραίωση του έργου του. 

 

Για τον Γληνό, τα γνωρίσματα αυτά του αγώνα θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρα 

απελευθερωτικό χαρακτήρα. Και όταν έγραφε ο Γληνός για χαρακτήρα 

απελευθερωτικό, εννοούσε ότι θα πρέπει ο λαός να απεγκλωβιστεί από τους 

κατακτητές του, να λευτερώσει τον τόπο του ο ίδιος, και να παλέψει για την 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων του στη ζωή και στον πολιτισμό. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

πίστευε ότι πρόκειται να ανοίξει ο δρόμος για μια ελεύθερη, πολιτισμένη και 

ελεύθερη Ελλάδα. Αυτός ο σκοπός ήταν αρκετός, και κατά τα λεγόμενά του ο μόνος 

και συγκεκριμένα ο πρώτος, ο υπέρτατος, όπου προβάλλεται όσο ποτέ εκείνη την 

χρονική περίοδο.  

 

Ακόμα βάζει μέσα από τις κουβέντες του ότι η μορφή αυτού του αγώνα θα πρέπει να 

έχει παλλαϊκό χαρακτήρα, να αγγίζει όλα τα στρώματα του λαού – από τον απλό 

εργάτη μέχρι και τον διανοούμενο. Έτσι παίρνοντας αυτή τη μορφή, της 

παλλαϊκότητας, ο αγώνας χαρακτηρίζεται ως εθνικός. Αγώνας 

εθνικοαπελευθερωτικός, που θα φέρει το ποθητό αποτέλεσμα αν κατανοηθεί και 

οργανωθεί με αυτό τον τρόπο.  

Δεν αποκόβει όμως την ανάγκη αυτού του αγώνα, και πόσο μάλλον ενός 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, από την ενότητα και συγκεκριμένα την ενότητα 

στους σκοπούς, στην οργάνωση και στην ίδια την καθοδήγηση αυτού. Αυτή η ανάγκη 

της ενότητας έρχεται από τα ίδια τα πράγματα από τον ίδιο το λαό.  
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Χαρακτηριστικά λέει πως όσο καλή πρόθεση και να έχουν διάφορες ομάδες για να 

αναλάβουν ένα μέρος του αγώνα, δεν θα έχουν αποτέλεσμα, ίσα ίσα πιστεύει πως θα 

φέρουν ολέθρια αποτελέσματα χωρίς την κατανόηση της βασικής απαίτησης. Και 

αυτή δεν είναι άλλη από την ενότητα στους σκοπούς. 

Και συγκεκριμένα οι σκοποί ενός εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα κατά τον Γληνό θα 

πρέπει να είναι για την καθημερινή επιβίωση, για την απελευθέρωση του λαού από 

τον καταχτητή και την καταπολέμηση του συμβιβασμού με τη σκλαβιά, η παράλυση 

των δυνάμεων του καταχτητή, η ενεργητική αντίσταση στη βία. 

 

Παρακάτω μπαίνουν οι σκοποί, έτσι όπως είναι γραμμένοι από τον ίδιο τον Δ. Γληνό 

στο βιβλίο του. 

« Πρώτα- πρώτα λοιπόν οι ενότητα στους σκοπούς- ποιοι μπορεί να είναι σήμερα οι 

σκοποί ενός εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα: 

α) Η καθημερινή πάλη για να μην τσακιστεί ο λαός κάτω από την πείνα, την 

αρρώστια και τις υλικές στερήσεις. Όταν αφήσεις το λαό να πεθάνει στους δρόμους, 

να κουλουριαστεί ψυχικά και σωματικά, και λες έπειτα πως θα κάνεις ‘στον 

κατάλληλο καιρό’ εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, είσαι ένας συνειδητός απατεώνας 

και συνεργάτης του εχθρού. Γιατί το ίδιο σα να λες, πως θα βάλεις ένα κουφάρι να 

πολεμήσει. 

Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας λοιπόν, αρχίζει, από την καθημερινή πάλη για το 

ψωμί, για τα συσσίτια, για τα μεροκάματα, για τα φάρμακα, ενάντια στην εξαθλίωση 

του λαού και τη λιμοκτονία του. 

β) Η καθημερινή αντίσταση, παθητική και ενεργητική, ενάντια στον καταχτητή και 

στα κοπέλια του. ο φρονηματισμός του λαού, η καταπολέμηση κάθε συμβιβασμού με 

τη σκλαβιά.  

γ) Η καθημερινή προσπάθεια να παραλύσουν οι δυνάμεις του καταχτητή, να μην 

εξυπηρετούνται οι πολεμικοί σκοποί του με την εργασία τη δική μας και με τα υλικά 

τα δικά μας. 

δ) Η ενεργητική αντίσταση στη βία, η απάντηση στη βία, με τη βία, ο ένοπλος 

αγώνας και η τελική ένοπλη εξέγερση.» 
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Ακόμα, πέρα από τους σκοπούς που πρέπει να έχει ένας εθνικοαπελευθερωτικός 

αγώνας, ο Γληνός αναφέρεται πως θα πρέπει να έχει και συνέχεια μετά. Δηλαδή πως 

η ελευθερία του λαού θα στερεωθεί και θα κατοχυρωθεί, πως θα αξιοποιηθεί ως προς 

τα συμφέροντα του λαού σε περίοδο ειρήνης. Και αυτή η αναγκαιότητα και η 

σημασία όλου του αγώνα γίνεται αντιληπτή όταν ο λαός χάσει την ελευθερία του 

αλλά κατανοεί τη σπουδαιότητα και το πραγματικό κέρδος που έχει όταν έχει αυτός 

την εξουσία και το κουμάντο της ζωής του, χωρίς να εμπιστεύεται ‘ξένα χέρια’ αντί 

τα δικά του.  

 

Συγκεκριμένα πάλι, τοποθετεί μέσα στο βιβλίο, τους μετέπειτα σκοπούς του 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα ως εξής: 

« Αυτό σημαίνει, πως μόλις διώξει ο λαός τους ξένους καταχτητές: 

α) θα βγάλει κυβέρνηση από την ηγεσία του εθνικοαπελευθερωτικού παλλαϊκού 

αγώνα, από τα κόμματα και τις ομάδες που θα τον οδηγήσουνε στην πάλη και στην 

νίκη. 

β) Πως θ’ αποκατασταθούν αμέσως όλες οι λαϊκές ελευθερίες, ελευθερία του λόγου, 

του τύπου και της συγκέντρωσης, και θα δοθεί γενική αμνηστία. 

γ) Πως αμέσως θα προκηρυχτούν εκλογές για Συνταχτική Εθνοσυνέλευση, που θα 

συντάξει το λαοκρατικό πολίτευμα της χώρας, σύμφωνα με την κυρίαρχη λαϊκή 

θέληση. Το δεύτερο αυτό μέρος του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα είναι η φυσική 

συνέχεια και ολοκλήρωση του πρώτου. Η αποκατάσταση και η κατοχύρωση της 

εσωτερικής λευτεριάς. Το να δέχεσαι το πρώτο και να μην δέχεσαι το δεύτερο, 

σημαίνει πως επιβουλεύεσαι τη λευτεριά του λαού και πως θέλεις να διώξεις τον ξένο 

τύραννο για να μπεις εσύ στη θέση του. Αυτοί είναι οι μόνοι πραγματικοί σκοποί ενός 

σημερινού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, όπως βγαίνουμε μέσα από τις 

αντικειμενικές συνθήκες και την αληθινή θέληση του λαού. » 

 

Για την πραγματοποίηση αυτών των σκοπών, ο Δ. Γληνός τοποθετεί το δεύτερο 

σπουδαιότατο χαρακτηριστικό και δεν είναι άλλο από την ενότητα στην οργάνωση. 

Ότι δηλαδή θα πρέπει να είναι μία και ενιαία, όχι ασύντακτη με πολυκέφαλες ομάδες 

που η κάθε μια θα έχει το δικό της δρόμο. Ο αγώνας δηλαδή να ακολουθάτε από μια 

σταθερή και φωτισμένη πορεία, από μια παλλαϊκή και πανελλήνια οργάνωση που θα 

μπορεί να κινητοποιεί έμπρακτα το λαό, να τον φέρει σε αγώνες που θα έχουν 

σημασία και σκοπό και μέσω αυτού θα πετύχει και το τελικό  αποτέλεσμα. 
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Τέλος περιγράφει το τρίτο και απαραίτητο στοιχείο που δεν είναι άλλο παρά η 

ενότητα στην καθοδήγηση. Χρησιμοποιώντας την λαϊκή ρήση « όπου λαλούν πολλά 

κοκόρια αργεί να ξημερώσει », ο Γληνός γίνεται ξεκάθαρος στον λαό για την ανάγκη 

ύπαρξης και ενότητας στην καθοδήγηση. Καλώντας λοιπόν τον λαό να αφήσει ο 

καθένας τα μίση, τις φιλοδοξίες και ότι άλλο τον απασχολούσε σε ατομικό επίπεδο, 

να το αφήσει στην άκρη, και ενωμένοι σε αυτούς τους σκοπούς, στην οργάνωση και 

την καθοδήγηση του παλλαϊκού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, να παλέψει και να 

οδηγήσει τον Ελληνικό λαό στην λευτεριά του.  

 

Ένα σημαντικό κεφάλαιο στο βιβλίο του Γληνού και κατά τον ίδιο, είναι το ζήτημα 

της ηγεσίας. Ο αγώνας που θα ακολουθήσει ο λαός, πόσο μάλλον με χαρακτηριστικά 

παλλαϊκά και μαζικά, δεν μπορεί να είναι ασύντακτος. Και συγκεκριμένα μέσα σε 

αυτό το κομμάτι χρησιμοποιεί την εξής πρόταση «Ωστόσο ένας τέτοιος αγώνας 

χρειάζεται και πνευματική και πολιτική και στρατιωτική ηγεσία» όπου δείχνει 

καθαρά αυτήν την ανάγκη, την ανάγκη για σωστή ηγεσία.  

 

Από μια ηγεσία η οποία θα συντόνιζε όλες τις προσπάθειες. Θα είχε καθήκον να 

παλεύει καθημερινά για το φρόνημα του λαού, όση διάθεση για αγώνα και να είχε ο 

ίδιος θα έπρεπε να ήταν ασταμάτητη. Να μην υποκύπτουν στις κακουχίες και στις 

πιέσεις, να μην παραπλανούνται και να μην συμβιβάζονται, αντίθετα θα έπρεπε να 

μην ξεχνάνε τα ιδανικά και τους σκοπούς του αγώνα.   

Πέρα όμως από τους ηγέτες, ο Γληνός θεωρούσε ως κυριότερο γνώρισμα του αγώνα 

τον ομαδικότητα του αγωνιζόμενου λαού. Και αυτή του η θέση βασιζόταν στο ότι η 

πάλη, όποια μορφή και αν έχει, δεν μπορεί να διεξαχθεί και να επιτευχθεί, αν δεν 

είναι μαζική. Ασχέτως αν διεξάγεται από τα άτομα τα οποία ενεργούν μέσα σε μικρές 

ή μεγάλες ομάδες, τα άτομα αυτά θα πρέπει να ενεργούν με τη θέληση όλης της 

ομάδας, όλου του λαού. Έτσι και κάθε ενέργεια πρέπει να εντάσσεται μέσα σε 

πλαίσιο και άλλων παρόμοιων ενεργειών, με συγκεκριμένο σχέδιο που θα έχει 

συγκεκριμένο σκοπό και αυτός ο σκοπός θα είναι μέρος ενός γενικότερου και στη 

συνέχεια ενός άλλου γενικότατου σκοπού. 

 

«Και όταν εσύ πας να τοιχοκολλήσεις μια προκήρυξη, να μοιράσεις ένα έντυπο, να 

γράψεις μια επιγραφή στον τοίχο ή να κάνεις οποιαδήποτε μερικότερη ενέργεια μόνος 

σου, δεν ενεργείς σαν άτομο. Πίσω σου στέκεται η θέληση της ομάδας σου, η θέληση 
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της οργάνωσής σου, η θέληση όλου του Ελληνικού λαού. Κι ακόμα πιο πέρα, 

ενεργείς σύμφωνα με την θέληση των εκατομμυρίων λαών που κάνουνε τον ίδιο 

αγώνα με σένα κατά της φασιστικής τυραννίας, της σκλαβιάς, της βαρβαρότητας. 

…..»  

 

Με το παραπάνω κομμάτι από το βιβλίο του, γίνεται με απλό τρόπο απόλυτα 

κατανοητός πάνω στην ομαδικότητα που θα πρέπει να υπάρχει, αλλά και στις 

ενέργειες των σκοπών που θα πρέπει να έχουν τα άτομα αλλά και οι ομάδες στις 

οποίες συμμετέχουν.  

Και οι ενέργειες για τον Γληνό είχαν πολλές μορφές. Έβαζε άρρητα να μην υπάρχει 

καμία επαφή με τον ξένο κατακτητή, όχι μόνο των ίδιων των αγωνιστών άλλα και 

των οικογενειών τους, των φίλων και συγγενών. Να μην δεχτούν τίποτα από αυτούς 

και να χλευάζουν και να υποτιμούν και όποιον διαλέξει να ταχθεί μαζί τους με τον 

ένα ή με τον άλλο τρόπο. 

 Ξαγρυπνούσε τον λαό λέγοντάς του ότι ακόμα και αυτές οι ενέργειες έχουν μεγάλη 

σημασία και ότι δεν πρέπει να παραλείπονται ποτέ. Ακόμα τόνιζε την αναγκαιότητα 

του αγώνα για τα δικαιώματα του λαού κάθε στιγμή. Και αναφερόμενος σε 

δικαιώματα εννοούσε για την ίδια τη ζωή και ό,τι περικλειόταν γύρω σε αυτή.   

Τόνιζε την ανάγκη πειθαρχίας και σκόπιμης ενέργειας σε όφελος του 

απελευθερωτικού αγώνα, όποια μορφή και αν έπαιρναν.  

 

Κλείνοντας το βιβλίο του, η τελευταία πρόταση που χρησιμοποιεί είναι τέτοια που 

εμψυχώνει τον λαό για να πάρει την υπόθεση του αγώνα πάνω του, για την ίδια την 

δικιά του λευτεριά. 

 

«Εμπρός! Όλοι οι ζωντανοί Έλληνες και Ελληνίδες ατσαλώσετε τα χέρια σας και την 

ψυχή σας για τον υπέρτατο αγώνα». 
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Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
 

Ε.1. ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

 

Παρακάτω θα επιχειρηθεί να αναλυθεί με επιστημονικά κριτήρια το τι παιδαγωγικές 

θέσεις είχε ο Δ. Γληνός. Μία από τις σημαντικές του θέσεις στα πλαίσια 

αναμόρφωσης και πραγματικού ζωντανέματος της εκπαίδευσης βασισμένο στα τότε 

σύγχρονα εκπαιδευτικά πρότυπα και διεθνώς αναγνωρισμένα. Μία από τις μάχες στις 

οποίες έδωσε, ήταν σχετικά με την γραφή και συγκεκριμένα με την ορθογραφία της 

ελληνικής γλώσσας. Πίστευε πως θα πρέπει να πάψει να ορθογραφείται όπως 

ορθογραφούνταν αλλά και γράφονταν με τα μέχρι τότε δεδομένα.  

 

Σαφώς αυτή του η κίνηση δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, αντιθέτως βρήκε 

σθεναρή αντίσταση από τους τότε μορφωτικά καταρτισμένους κύκλους που για να 

συνεχίσουν να κερδοφορούν και να υπάρχουν απέναντι στην ανάπτυξη του 

μορφωτικού και γνωσιολογικού επιπέδου του ελληνικού λαού, έβαζαν φραγμούς σε 

τέτοιες κινήσεις. Αυτοί οι κύκλοι ήταν οι δημοσιογραφικοί και οι καταρτισμένοι 

μορφωτικά επιστήμονες, που κερδοσκοπούσαν με τη δυσκολία της ορθογραφίας της 

τότε ελληνικής γλώσσας, η οποία ορθογραφούνταν ιστορικά. Έτσι βλέποντας αυτή 

την αναντιστοιχία της προφορικής γλώσσας με την ορθογραφία της, θεωρούσε πως 

θα πρέπει να γίνει μια εκ θεμελίων επανάσταση σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να 

μπορέσει η ελληνική γλώσσα να ακολουθήσει στην εξέλιξη του ανθρώπου της 

κοινωνίας και στην απλούστευσή της, έτσι ώστε να μπορεί να ακολουθήσει τα διεθνή 

πρότυπα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως αυτή η αντιστοιχία με τα 

διεθνή πρότυπα είχε γίνει στον κλάδο της αριθμητικής και της μουσικής που υπήρχε 

διεθνής κοινώς αναγνωρισμένη γλώσσα και γραφή και αποτύπωση της στο χαρτί σε 

αυτούς του κλάδους. 

 

Έτσι βλέποντας και μελετώντας σφαιρικά με επιστημονικά κριτήρια, θέλησε να 

υπάρξει και αντιστοιχία με την ελληνική γραφή. Εκτιμήθηκε πως θα πρέπει να 

υιοθετηθεί η φωνητική γραφή και όχι η ιστορική γραφή η οποία είχε αποκτήσει 

πολλές δυσκολίες στη γραφή της, καθώς είχαν πάψει να χρησιμοποιούνται μερικά 

γράμματα που είχε, αλλά και ήταν δύσκολη στην ορθογραφία της.  
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Επακόλουθα προτάθηκε από τον ίδιο τον Δ. Γληνό η φωνητική γραφή της γλώσσας 

και η υιοθέτηση του λατινικού αλφάβητου. Αυτό με την πρώτη ανάγνωση θα 

μπορούσε να θεωρηθεί επιπολαιότητα και επιχείρηση καρατόμησης της ελληνικής 

γλώσσας. Όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί και να υιοθετηθεί αυτή η άποψη αν δεν 

τεκμηριώνεται και αποδεικνύεται επιστημονικά. 

 

Όπως είναι γνωστό η αρχαία ελληνική γλώσσα είχε υιοθετηθεί και προσαρμοστεί 

αλλά και εξελίξει το φοινικικό αλφάβητο. Αυτό το εξελιγμένο και προσαρμοσμένο 

στα τότε νέα γλωσσικά πρότυπα υιοθετήθηκε και από τους Λατίνους. Με αυτόν τον 

τρόπο κάνοντας μια συνοπτική αναδρομή στην πορεία εξέλιξης της γλώσσας και της 

γραπτής της γραφής, αλφάβητο, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως δεν γίνεται καμία 

επιχείρηση αλλαγής από τις ρίζες καταγωγής του αλφαβήτου και της ορθογραφίας 

της γλώσσας αλλά εξέλιξή της και περεταίρω προσαρμογή της στα διεθνή και ντόπια 

πρότυπα καθώς είχε καταγωγή από το τότε ελληνικό αλφάβητο.  

 

Αυτό το οποίο επιχείρησε ο Δ. Γληνός ήταν να εκσυγχρονίσει και να απλουστεύσει, 

βασισμένος πάντα σε επιστημονικά πρότυπα και μελέτες την ελληνική γλώσσα.  

Τι ήταν όμως η φωνητική γραφή που υποστήριζε ο Δ. Γληνός και μια σειρά 

εκσυγχρονιστές της ελληνικής γλώσσας που τάχθηκαν στο πλευρό του.  

 

Η φωνητική γραφή όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό με μια πρώτη ερμηνεία του όρου, 

είναι η αντιστοίχηση του προφορικού λόγου σε γραπτό. Πίστευαν πως θα πρέπει να 

απαλλαγεί η ελληνική γλώσσα από τα βαρίδια και τις προκαταλήψεις του 

παρελθόντος και να παραμεριστούν οι συντηρητικές φωνές όπως οι δημοσιογράφοι 

και μια μερίδα επιστημόνων και να απλουστευθεί η ελληνική γλώσσα στο γραπτό 

λόγο. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εύκολη στην ορθογραφία της και στην 

κατανόηση της αλλά και στη διάδοσή της. Αυτό θα απάλλασσε και από το 

δυσβάσταχτο κόστος εκτύπωσης στο χαρτί των ελληνικών κειμένων, καθώς και σε 

επίπεδο λινοτυπίας ήταν πολύ πιο οικονομικό και εύκολο να αποτυπωθεί το λατινικό 

αλφάβητο, το οποίο είχε υιοθετηθεί από μια σειρά ανεπτυγμένες χώρες όπως Αγγλία, 

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και άλλες. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να 

μεταφερθούν, να διαδοθούν και να διαβαστούν διεθνώς μια σειρά κειμένων και 

βιβλίων που αυτό θα βοηθούσε στη διάδοση και ανάπτυξη της ελληνικής κουλτούρας 

και του πολιτισμού και στους υπόλοιπους λαούς.  
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Το κύριο και βασικό ήταν ότι θα μπορούσε να ορθογραφείται πραγματικά η ελληνική 

γλώσσα και όχι να αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία και πολύχρονη η εκμάθηση 

ορθογραφίας της και ο ψυχικός καταναγκασμός του εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο 

με μια σειρά πληροφορίες αναντιστοιχίες με τον προφορικό λόγο. 

 

Λόγω του πλήθους διαφορετικής αποτύπωσης του ίδιου φωνήεντος, αλλά και σε 

συνδυασμό δύο φωνηέντων όσον αφορά την προφορά τους. Με αυτόν τον τρόπο θα 

επιτυγχανόταν η αντιστοιχία του προφορικού με το γραπτό λόγο και θα 

παραμερίζονταν μια για πάντα οι παθογένειες στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

και στην ορθογραφία της και θα αφιερώνονταν πολύτιμος χρόνος από αυτόν που 

δαπανάται για την εκμάθηση της ορθογραφίας σε άλλους κλάδους της επιστήμης 

όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική και γενικότερα οι θετικές επιστήμες. Με αυτόν τον 

τρόπο θα επιτυγχάνονταν και αύξηση του βιοτικού επιπέδου του λαού μας καθώς δεν 

θα χρειαζότανε να αγχώνεται για την ορθή γραφή της γλώσσας μας.  

 

Έπειτα θα ανοίγονταν οι ορίζοντες και οι προοπτικές της γλώσσας μας μέσω των 

γραπτών κειμένων που θα ήταν εύκολα προσβάσιμα από μεγάλο πλήθος λαού 

διεθνώς. Επίσης θα επιτυγχανόταν η αντιστοίχηση του ελληνικού αλφάβητου με το 

αλφάβητο που είχε υιοθετηθεί από πλήθος χωρών αναπτυγμένων και οικονομικά 

ισχυρών καθώς είχε υιοθετηθεί το λατινικό αλφάβητο και είχε προσαρμοστεί στις 

γλωσσικές ανάγκες του κάθε λαού.  

 

Συγκεκριμένα σε μια σειρά άρθρων του σχετικά με την αγραμματοσύνη του 

ελληνικού λαού ανέφερε πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στην οργάνωση 

των σχολείων και στα προγράμματα, και στην μόρφωση των δασκάλων και στην 

διοίκηση και στα υλικά μέσα της αγωγής, αν συγκριθεί με τα άλλα αστικά 

συστήματα, είναι απόλυτα καθυστερημένο και χρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση. 

Ύστερα λοιπόν από τη διαπίστωση που έγινε ως προς τα βαθύτερα αίτια της 

αγραμματοσύνης, είναι ολοφάνερα τα μέσα, που επιβάλλονται για τη θεραπεία. 

 

Καταρχήν ως προς την ορθογραφία διαπιστώνεται πως η σημερινή ελληνική 

ορθογραφία δεν μπορεί να μείνει με αυτήν την μορφή. Οι λύσεις τις οποίες πρότεινε 

ήταν τρεις. Η πρώτη ήταν να απλοποιηθεί το τότε ορθογραφικό συντηρητικό 

σύστημα. Δηλαδή να καταργηθούν οι τόνοι και τα πνεύματα. Σε αυτήν την 
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κατεύθυνση ο Ελισαίος Γιαννίδης είχε προτείνει ένα αρκετά καλό σύστημα ως προς 

αυτό.  

 

Ένα άλλο σύστημα είναι να κρατηθεί ένας τόνος για κάθε τονιζόμενη λέξη. Να 

καταργηθούν τα διπλά σύμφωνα παντού. 

Το αυ, ηυ, ευ, ναν γράφονται όπως προφέρονται. Η συνίζηση να γράφεται παντού με 

ι, να εισαχθεί η φωνητική ορθογραφία. Παρατίθεται το παράδειγμα των Ελλήνων της 

Ρωσίας που είχανε κάνει την αρχή σε αυτήν την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης της 

ελληνικής γλώσσας. Μπορούσε να μελετηθεί από το σύστημα και να διορθωθεί έτσι 

ώστε να εφαρμοστεί σωστά.  

 

Μία άλλη λύση η οποία προτείνεται είναι να υιοθετηθεί το λατινικό αλφάβητο. Η 

τρίτη λύση θεωρείται και η πιο κατάλληλη και η καλύτερη. Και αυτό γιατί πρώτα 

πρώτα εισαγάγει μορφικά στην οικογένεια των ευρωπαϊκών λαών, έπειτα λύνεται με 

μιας όλο το ορθογραφικό πρόβλημα. Γιατί και να θέλει κανείς δε θα μπορεί να 

ανορθογραφήσει.  

 

Τρίτο και πολύ σπουδαίο είναι ότι διατηρεί ανέπαφη την ορθογραφία της αρχαίας και 

αρχαΐζουσας, δε δημιουργεί επομένως, διπλές οπτικές εικόνες για κάθε λέξη. Έτσι η 

ψυχολογική αντίσταση από όλους υπερνικείται με μιας και ευκολύνονται όσοι θα 

μαθαίνουνε τα αρχαία ελληνικά. Ως προς το ζήτημα του «Εθνικού φιλότιμου» αρκεί 

να υπενθυμιστεί, πως οι πρόγονοί μας, το αλφάβητο το πήραν από τους Φοίνικες και 

ακόμα πως το Λατινικό αλφάβητο κατάγεται από το ελληνικό.  

 

Έπειτα ως προς τη γλώσσα, προτείνεται να καθιερωθεί η δημοτική από το δημοτικό 

σχολείο ως το Πανεπιστήμιο. Ένας λαός, μια γλώσσα. Αν η καθαρεύουσα είχε 

οποιοδήποτε μνημείο άξιο να κρατηθεί, που θα ήταν πολύ προβληματικό, να 

μεταφραστεί στη δημοτική. 

 

Ακόμα ως προς τον κλασικισμό, η σπουδή της αρχαίας ελληνικής και λατινικής να 

περιοριζότανε σε εκείνους που επαγγελματικά υπηρετούσε, Φιλολόγους, Νομικούς, 

Θεολόγους. Τα αρχαία ελληνικά μνημεία να διαβάζονταν από όλους τους άλλους σε 

μετάφραση στη δημοτική. Ο «κλασικισμός», θα πάρει το σημερινό περιεχόμενο, που 

του δίνει η σημερινή μορφή του πολιτισμού. 
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Τέλος όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, προτείνεται η τέλεια αναδιοργάνωση 

από το Δημοτικό σχολείο ως  το Πανεπιστήμιο και ως προς τα προγράμματα και ως 

προς τη μόρφωση των δασκάλων και ως προς τα υλικά μέσα της παιδείας. Αυτή η 

θέση και γραμμή προτάθηκε και θεωρήθηκε ως σωστή θέση σχετικά με το πρόβλημα 

της αγραμματοσύνης στη γενικότερη επισκόπησή του.  

 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια ο Δημήτρης Γληνός δεν ήταν μόνος του. Την ανάγκη 

για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ειδικά στο γλωσσικό επίπεδο την 

αντιλαμβάνονταν και μερικοί άλλοι επιστήμονες και εκπαιδευτικοί. Μερικοί από 

αυτούς ήταν ο Μένος Φιλήντας, ο Γιάννης Σιδέρης, ο Φώτης Γιοφύλης, ο Νίκος 

Χατζηδάκης, ο Κώστας Προύσης, ο Κώστας Καρθαίος, ο Ιωάννης Γ. Μπενάκος και 

μια σειρά άλλοι επιστήμονες που τάχθηκαν στο πλευρό του Γληνού.  

 

Οι συγκεκριμένοι που αναφέρθηκαν παραπάνω παρουσίασαν πλούσια δράση και 

αρθογραφία όσον αφορά την φωνητική γραφή της ελληνικής γλώσσας στην 

ορθογραφία και στην υιοθέτηση του Λατινικού αλφάβητου.  

Προσέγγισαν το θέμα ιστορικά και επιστημονικά και αντέκρουαν στα άρθρα τους τις 

όποιες αντιρρήσεις υπήρχαν και λέγονταν στους εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς 

κύκλους της τότε εποχής. Χαρακτηριστικά ανέφεραν πως οι προσπάθειες για 

φωνητική γραφή της γλώσσας ξεκίνησαν ήδη από το 1800 μ.Χ και παρουσίαζαν μια 

μικρή αναδρομή στην πορεία γραφής της γλώσσας, δηλαδή του προφορικού λόγου.  

 

Ιδιαίτερη  μνεία γίνεται για τους Έλληνες τις Ρωσίας που συνέβαλαν και αυτοί με τον 

τρόπο τους στην φωνητική γραφή, και στην υιοθέτηση από αυτούς του Λατινικού 

αλφάβητου στα γράμματα που έστελναν στους συγγενείς τους στην Ελλάδα. Αυτή η 

μερίδα του πληθυσμού ταύτιζε την επανάσταση που είχε γίνει στη Ρωσία για την 

απελευθέρωσή τους από τα δεσμά της τσαρικής Ρωσίας και την ίδρυση ενός 

εργατικού λαϊκού κράτους με την επανάσταση που θα έπρεπε να γίνει και στην 

ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας με ταυτόχρονη υιοθέτηση της του Λατινικού 

αλφάβητου.  
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Μερικά άρθρα τα οποία γράφτηκαν και στο ομώνυμο βιβλίο για την φωνητική γραφή 

ήταν του Μένου Φιλήντα, ο οποίος έγραψε τα κείμενα που έχουν τίτλο «Πρέπει να 

γράφουμε με τη Λατινική αλφάβητο», «Λατινική Γραφή» και το «Λατινικό αλφάβητο 

από οικονομική άποψη». Ο Δημήτρης Γληνός παρέθεσε το κείμενο με τίτλο «Η 

θεραπεία της αγραμματοσύνης». Ο Γιάννης Σιδέρης έγραψε το κείμενο «Η σημασία 

του αγώνα για το Λατινικό αλφάβητο». Ο Φώτης Γιοφύλης μας διαφώτισε με το 

κείμενό του «Η απλοποίηση της γραφής με το Λατινικό αλφάβητο». Ο Γιάννης 

Χατζηδάκης προκάλεσε τον προβληματισμό με το κείμενο «Σημερινές αντιλήψεις για 

την γραφή των πολιτισμένων γλωσσών». Ο Κώστας Προύσης παράθεσε το άρθρο του 

με τίτλο «Graeca sunt, non scribuntur». Ο Κώστας Καρθαίος έγραψε «Η χρήση των 

λατινικών χαρακτήρων για τη γραφή της νέας ελληνικής». Τέλος ο Γιάννης Γ. 

Μπενάκος συμπλήρωσε την αρθογραφία του βιβλίου «Φωνητική Γραφή» με το 

άρθρο του «Ορθογραφία και Στραβογραφία». 

 

 

 

Ε.2. ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Στο πρώτο άρθρο του καταστατικού του εκπαιδευτικού ομίλου αναφέρεται 

«Συνίσταται Εκπαιδευτικός Όμιλος με σκοπό να ιδρύσει ένα πρότυπο Δημοτικό 

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

εκπαίδευση». Ακόμα στο Άρθρο 4 αναφέρεται. «Ιδρυταί το Ομίλου είναι οι έφοροι 

του Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου και τα μέλη που ψήφισαν το καταστατικό». Τα 

ιδρυτικά μέλη του ομίλου είναι 36. Ανάμεσά τους ο ποιητής Μαβίλης, οι λογοτέχνες 

Καρκαβίτσας, Νιρβάνας, Πασαγιάννης και Καζαντζάκης, ο δημοσιογράφος και 

διευθυντής της εφημερίδας «Ακρόπολις» Γαβριηλίδης, οι αξιωματικοί Ράγκος, 

Λάκων και Φωκάς, ο γιατρός Σαράτσης, οι πολιτευόμενοι και επιστήμονες 

Αλεξανδρής, Θεοδωρίδης, Καφαντάρης, Μαυρουδής, Πανταζής, Γκόφας, Δελμούζος, 

Καραπάνος, Κατσιμπάλης, Κεφαλληνός, Κουρτίδης, Χονδρός, Στελάκης και 

Αργυρόπουλος. Ακόμα οι προοδευτικοί διανοητές και πολιτικοί από την 

‘Κοινωνιολογική Εταιρεία» Παπαναστασίου, Πετμεζάς, Μυλωνάς και 

Τριανταφυλλόπουλος.  
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Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος λοιπόν αποτελεί την ομαδική οργάνωση των δημοτικιστών 

της εποχής όπως αναφέρει ο Μ. Τσιριμώκος που συντάσσονται παρά τις διαφορές 

τους κάτω από τη σημαία του εξελικτισμού. Σαν εξελικτισμός εννοείται το ρεύμα 

εκείνο που «αγωνίζεται αγώνα ενάντια στο μεσαιωνικό σχολαστικισμό, αλλά και των 

διαλυτικών τάσεων της μισοεπιστημονικής του πνευματικού νεοπλουτισμού». Έτσι 

εξηγείται κατά τον Μ. Τσιριμώκο πάντα «η συνεργασία καθαρών εθνικιστών με 

προοδευτικά στοιχεία βασίζεται στη άποψη, ότι η σύγχρονη μόρφωση έχει ένα κοινό 

στοιχείο τον εξελικτισμό».  

 

Ο Δημήτρης Γληνός στο άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Αναγέννηση» 

τεύχος 11-12 το 1927 με τίτλο «Η Διακήρυξη της Διοικητικής Επιτροπής του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου», κάνει και αυτός αναφορά στους λόγους και τα άτομα που 

συνέστησαν τον Εκπαιδευτικό Όμιλο γράφοντας τα εξής:  «Στο 1910 εποχή που η 

ελληνική αστική τάξη βρίσκεται στη δημιουργικότερή της στιγμή 

προπαρασκευάζοντας την εξόρμησή της για την ολοκλήρωση του «εθνικού» της 

έργου ιδρύεται ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, για να καταπολεμήσει και να κατανικήσει 

οριστικά τον πνευματικό μεσαίωνα… γύρω του συσσωματώνονται τα πιο ζωντανά 

στοιχεία του τόπου, εθνικιστές του τύπου του Δραγούμη και του Μαβίλη, 

φιλελεύθεροι και σοσιαλιστές, διαφωτισμένοι αστοί όπως οι λεγόμενοι κοινωνιολόγοι 

της εποχής εκείνης» συμπληρώνοντας ότι και οι «καθαροί σοσιαλιστές σαν το 

Σκληρό, παρακολουθούσαν συμπαθητικά και ενισχυτικά το έργο του». 

Τον όμιλο όμως δεν πλαισίωνε το σύνολο των Δημοτικιστών της εποχής.  

Ο Τσιριμώκος παραδέχεται: «Ένα μικρό ελάχιστο μέρος από τους δημοτικιστές 

λογοτέχνες περιέλαβε. Γιατί πολύ (είχαν) την γνώμη πως άμα η λογοτεχνία 

καλλιεργήσει τελικά τη γλώσσα, το κράτος δεν μπορεί παρά να την αποδεχτεί». 

 

Έτσι έξω από τον Όμιλο μένουν και οι ορθόδοξοι δημοτικιστές που ήδη από το 1905 

έχουν έρθει σε ρήξη μέσα στον Όμιλο «Εθνική Γλώσσα» με όσους, όπως ο Ζ. 

Παπαντωνίου, συνδέουν την επιβολή της Δημοτικής γλώσσας με την εισαγωγή της 

στο Δημοτικό Σχολείο.  

Μάλιστα είναι αυτοί που επιτίθενται πρώτοι στον Εκπαιδευτικό Όμιλο. Η επίθεση 

των καθαρευουσιάνων έρχεται σχεδόν ταυτόχρονα όπως όλοι την περίμεναν.  
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Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως μεγάλο μέρος από τους ιδρυτές του Εκπαιδευτικού 

Ομίλου ήταν μέλη της «Εθνικής Γλώσσας». Όμως όταν ο Όμιλος αυτός ατόνησε, 

«αναγκάστηκαν (οι δημοτικιστές) αυτοί να ζητήσουν τους συνεργάτες στο έργο τους, 

έξω από τους καθαρά δημοτικιστικούς κύκλους, γιατί πολιτευόμενοι και επιστήμονες 

και άνθρωποι καλής εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης είχαν προσέξει το Δημοτικιστικό 

ζήτημα». Όπως ομολογεί ο Μ. Τσιριμώκος στο «Νουμά» άρθρο 343. Έτσι σκοπός 

του Ομίλου . «Δεν είναι να ανακατεύεται σε γλωσσικούς καυγάδες. Ο σκοπός του 

είναι καθαρά εκπαιδευτικός». 

 

Ο Μ. Τσιριμώκος ακόμα αναφέρει πως αποκλειστικά από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο, 

μιας που η εγγραφή μελών ήταν αποκλειστικά στη διαχειριστική ευχέρεια των 

ιδρυτών του. «Όσοι είχαν αποδείξει ότι μπορούν να υποτάξουν το δημοτικισμό σε 

κοινωνικό σύστημα». 

 

Μετά από όσα αναφέρθηκαν θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στα εξής 

συμπεράσματα: 

1. Ο «Εκπαιδευτικός Όμιλος» ιδρύεται στη φάση όπου η ελληνική αστική τάξη 

αρχίζει να επιβάλλεται και οι οργανικοί τις  διανοούμενοι συνειδητοποιούν 

την ανάγκη να υπάρξει μια γλώσσα κατανοητή σε όλους και σε χρήση. Μια 

χρήση μάλιστα που θα βοηθούσε στην επιβολή αναπτυγμένων αστικών 

μοντέλων στην οικονομική ζωή του τόπου. 

2. Σε αυτή τη φάση στοιχεία ετερόκλητα συνδέονται στον «Εκπαιδευτικό 

Όμιλο» με σκοπό να βάλουν τα όνειρά τους σε λειτουργία. 

3. Αυτά τα στοιχεία έχουν κοινό χαρακτηριστικό, ότι πιστεύουν στη δυνατότητα 

και στην ανάγκη το όνειρό τους να γίνει συνείδηση και να εφαρμοστεί από 

την κρατική μηχανή. 

4. Ξεκόβονται από τους λογοτεχνικούς δημοτικιστικούς καυγάδες και 

συμβιβάζονται γλωσσικά με την έννοια ότι αυτό που ενδιαφέρει τώρα δεν 

είναι μια καθαρή δημοτική γλώσσα αλλά η εφαρμογή μιας κατανοητής 

δημοτικής γλώσσας στα σχολεία. 

5. Τα άτομα που ιδρύουν τον «Εκπαιδευτικό Όμιλο» δεν καταφεύγουν ακόμα σε 

ένα Γλωσσικό ή Ιδεολογικό μανιφέστο μόνο προσπαθούν, όσο είναι δυνατό, 

να πετύχουν τη λειτουργία ενός πειράματος που θα πείσει το κράτος για την 

εθνική αναγκαιότητα της ιδέας τους. 



28 

 

6. Δεν πιστεύουν σε κανένα είδος επαναστατικής επιβολής της Δημοτικής στο 

Δημοτικό Σχολειό μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ούτε επιζητούν κάτι 

τέτοιο. 

7. Πιστεύουν αντίθετα πως με τον καιρό το κράτος, θα πειστεί για την εθνική 

αναγκαιότητα του σκοπού τους και θα τον οικειοποιηθεί.  

8. Από αυτά συμπεραίνει κανείς ότι πρόκειται καθαρά για αστούς διανοητές, που 

στη φάση ανόδου της αστικής τάξης, αντιλαμβανόμενοι τη λειτουργία του 

κράτους υπερταξικά σαν κράτος  «γενικού καλού», είναι πεπεισμένοι για το 

ευεργετικό του εγχειρήματός τους και συνταιριάζουν την ιδεολογία με την 

πρακτική εφαρμογή του πράγματος.        

 

 

Ε.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ 

 

Όταν αναφέρεται το όνομα του Δημήτρη Γληνού ξεπηδάει μπροστά μας ολόκληρος 

ηθικός κόσμος. 

Αυτή την πλευρά, τούτο τον προμηθεϊκό αγώνα θα προσπαθήσω, όσο γίνεται, να 

δώσω. Νομίζω, ακράδαντα ότι τα ελατήρια που τον ώθησαν σε όσα μεγάλα έπραξε 

ήταν κατεξοχήν ηθικοκοινωνικά. Να δώσω το μακρυχρόνιο μαρτυρικό αγώνα, το 

ανέβασμα και το λυτρωμό του. 

Η τοτινή νεολαία 1917 – 1920 ακολουθήσαμε τούτο τον άνθρωπο, από ζωντανό 

ένστιχτο και λογική συνέπεια, σαν «οδηγητή σε ένα καλύτερο κόσμο». Του είμαστε 

πιστοί, επειδή δε γινόταν για μας αλλιώτικα, γιατί τούτη η εμπιστοσύνη ήταν της 

ίδιας μας της ύπαρξης η επιβεβαίωση.  

Αυτός ο άνθρωπος γνώριζε την τέχνη του και έβαζε τα θεμέλια, είμαστε βέβαιοι, για 

το υψηλό οικοδόμημα κάθε μελλοντικής αξίας. Θαυμάζαμε τη ζωή του που ήταν μια 

καθημερινή παλικαρίσια αυτοβεβαίωση, μια εκπόρθηση κάθε εναντιότητας. 

Θαυμάζαμε την πληρότητά του, την αδάμαστη θέληση για το αγαθό, το αληθινό, το 

δίκιο. Η ζωή μας καθημερινά κοντά του δονίζονταν από υψηλούς τόνους. Στεκόταν 

μπροστά στα μάτια της τοτινής νεολαίας αυτή η καταπληκτική μορφή του σαν η 

κατεξοχήν ενεργητική φυσιογνωμία στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα. 

Ασκούσε στους γύρω του μια ανείπωτη γοητεία και μαζί μια ανάταση ηθική. 

Πραγματικά, όποιος πλησίαζε το Γληνό έπρεπε να γδυθεί της αμαρτίας το ντύμα. «Η 
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αλήθεια πρέπει να είναι ο κανόνας της ζωής μας». Οι νεαροί οπαδοί του τότε 

εμπνεόμαστε όχι τόσο από τη βαθιά του εμπιστοσύνη, όσο από το παράδειγμά του 

και την ηθική ειδή του. Την ειδή, που σε όλη του τη ζωή κατόπιν η παρουσία της 

στάθηκε ο χρυσός κανόνας της ζωής μας: «Ακολουθήστε τη ζωή, έλεγε. Υπηρετείστε 

την αλήθεια, σπάστε τις αλυσίδες της ψευτιάς. Ελεύθερος είναι εκείνος που 

υποτάσσεται στην αναγκαιότητα». Και μαχόταν ο Γληνός, ενώ η αντίδραση 

λυσσομανούσε γύρω του. Είναι είκοσι οχτώ χρόνια από το θάνατό του. Αλλά η 

παρουσία του διαπιστώνεται και τώρα παντού. Διαποτίζει ολόκληρο το λαϊκό κίνημα 

και στον ιδεολογικό τομέα και στην πράξη. Σε κάθε κρίσιμη στιγμή γίνεται οδηγητής. 

Ήταν βέβαιος πως θα νικήσει ο λαός. Το είχε πει προφητικά μιλώντας για το σκοπό 

της Παιδαγωγικής Ακαδημίας στις 5 Νοεμβρίου 1924. Αφού σκιαγράφησε το έργο 

του ιδρύματος, και έδειξε το χρέος των Ακαδημαϊκών να βοηθήσουν στην εφαρμογή 

του, τελείωσε με τούτα τα λόγια: «Εμείς μια υπόσχεση μπορούμε να δώσουμε, ότι θα 

βάλουμε όλη μας τη δύναμη, όλη μας την ψυχή στην υπηρεσία αυτού του έργου. Και 

είμαι βέβαιος, ότι κι αν ακόμα  συσκοτιστούν προσωρινά οι σκοποί από το πνεύμα 

του κακού, που σκορπίζει πάντα την αποπνιχτική του αναθυμίαση στη δύσμοιρη 

Ελλάδα γύρω από κάθε ζωντανό έργο, και αν ακόμα πνίξουν οι αναθυμιάσεις αυτή 

την προσπάθειά μας, θα έρθει χωρίς άλλο η μέρα, που θα λάμψει ο ήλιος της νέας 

ζωής σκορπίζοντας όλα τα σκοτάδια. Πάντα εμείς πιστεύουμε, ότι ο λαός μας δεν 

είναι προορισμένος να πεθάνει ή να σέρνεται άδοξα στην ουραγία των άλλων 

πολιτισμένων λαών. Εμείς πιστεύουμε, πως ο λαός μας μπορεί να δώσει πολύτιμα 

στοιχεία στη ανθρωπιστική διάταξη του κόσμου. Κι αν αυτό είναι αληθινό, τότε 

χωρίς άλλο θα έρθουν από το έθνος αυτό και οι συνεχιστές του έργου που αρχίζει 

σήμερα». Και δόθηκε ολόψυχα στο φωτισμό του λαού. 

 

Ο Γληνός ήταν άριστα επιστημονικά συγκροτημένος, όμως τα ελατήρια που τον 

ώθησαν στις γραμμές των αγωνιστών για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία ήταν 

ηθικά. Άρπαξε με εμπιστοσύνη τα όπλα του επιστημονικού σοσιαλισμού για να 

πετύχει την ηθικοποίηση, την «πληρότητα του ανθρώπου». Δεν ήταν μόνο η 

εμπιστοσύνη που τον έδεσε άρρηκτα στον επιστημονικό σοσιαλισμό παρά και τα 

ηθικά συναισθήματα και οι ηθικές αρχές του. Στις δύσκολες ώρες που περνούσε δεν 

ήταν μόνο η εμπιστοσύνη που τον έστηνε ακλόνητο βράχο, τον οδηγούσε το χρέος να 

κρατεί τη συνείδηση άγρυπνη. Τον στύλωνε και τον φτέρωνε η χαρά του αγώνα για 

δικαιοσύνη και ελευθερία. Σε κάθε διωγμό, σε κάθε προπηλακισμό, σε κάθε 
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κατασπίλωση δυνάμωνε η πεποίθησή του, ότι οι αγώνες δεν πάνε χαμένοι, πως τελικά 

θα νικήσει η αλήθεια. Μου είπε στο νοσοκομείο « Ελπίς» που ήταν περιορισμένος 

στο θάλαμο των μελλοθανάτων: «Ο αγώνας είναι χαρά, ο θάνατος ακόμα για τέτοιον 

αγώνα είναι μεθύσι και χαρά».  

Οδηγητική του αρχή ήταν τούτο: «Μόνο άμα λυτρώσουμε και δραστηριοποιήσουμε 

όλες τις δημιουργικές δυνάμεις μπορεί η κοινωνία, με ανάλογη οργάνωση της 

εξωτερικής της υφής και με μέσο την απελευθερωμένη παραγωγική δύναμη, να 

διατηρηθεί και να εξυψωθεί». Μπορεί αυτό να φαίνεται στενά οικονομικό αίτημα και 

ξερό, μα όσο το σκέφτεσαι, τόσο βλέπεις πώς δονείται από ασταμάτητη και ανείπωτη 

αυτοθυσία, γιατί τότε γεννιέται μια προμηθεϊκή θέληση για αναγέννηση. Μια 

βαθύτατη συμπόνια για την ανθρωπότητα ολόκληρη αναπηδάει.  

 

Πίστευε, ο Γληνός, πως όταν μιλάμε για παιδεία πρόκειται όχι για μία εξωτερική 

μόρφωση, παρά για τη διάπλαση της ανθρωπότητας «μέσα στο παιδί». Και έβλεπε 

πως η ύψωση του λαού μπορεί να γίνει μέσα σε ένα «σχολείο παραγωγής». Εδώ 

αφιέρωσε το ταλέντο του, την ανθρωπιά του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Ο 

Σίσυφος βρήκε τον τρόπο να λυτρωθεί, να βγει στο ξέφωτο. Πίστευε πάντα στον 

ηθικό χαρακτήρα, και τον τιμούσε ισάξια με την πνευματική δύναμη κι αποζητούσε 

το μεταπλασμό του ανάποδου τούτου κόσμου. Γι αυτό είδε στο εργατικό κίνημα και 

τις εργατικές οργανώσεις το μέσο να υψώσει τις μάζες όχι μόνο οικονομικά παρά και 

ηθικά και πνευματικά. Έβλεπε ότι η εργατική κίνηση έκανε πραγματικά τις εργατικές 

μάζες ηθικά δυνατές. Έβλεπε ότι ένα μαζικό κίνημα, όπως το εργατικό, με τα 

αιτήματά του τα οικονομικά και τις διεκδικήσεις για ελευθερία και δικαιοσύνη, και 

μόρφωση, και ψωμί, είναι ένα ενιαίο όλο και δε μπορεί παρά να επενεργεί ηθικά.  

 

Από την ίδια τη ζωή του ο Γληνός είχε γνωρίσει όλες τις τάξεις, από την κατώτερη ως 

την ανώτατη, κι έβλεπε πως όλοι όσοι ζητούσαν δημοκρατική εξέλιξη δεν το έκαναν 

μόνο παρορμημένοι από επιστημονικές γνώσεις, παρά από τον πόθο για ελευθερία, 

αλήθεια και αγάπη. Δεν υποτιμούσε το ρόλο της ανάγκης σαν ελατήριο, όμως η ίδια η 

ανάγκη, έλεγε, πρέπει να μετατραπεί σε αισθήματα και ιδέες και έπειτα να νικήσει.  

 

Όποιος την ανάγκη δεν συλλάβει με την σκέψη, αυτόν η ανάγκη δεν τον σπρώχνει σε 

πράξεις συνειδητές και στην δημιουργία, παρά ανέχεται βουβά, κείνο που δεν 

αισθάνθηκε και δε συνέλαβε λογικά. Στη συνειδητοποίηση της ανάγκης, όμως, οδηγεί  
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τόσο η εθνική εγερσιμότητα όπως και η πνευματική. Ο Γληνός πείστηκε, ότι η 

δημοκρατική παιδεία είναι από τα κύρια αιτήματα του λαού, όπως είναι και το αίτημα 

για ψωμί, για ελευθερία και ειρήνη. Υποστήριζε, ότι η μόρφωση όλου του λαού, το 

δημοκρατικό σχολείο, δεν είναι μόνο ζήτημα του εκπαιδευτικού κόσμου παρά 

«εθνική υπόθεση». Αυτής της εθνικής υπόθεσης έγινε απόστολος. 

Ρόζα Ιμβριώτη.      

 

                        

 Ε.4. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.Α.Μ.- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΑΪΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.Α. 

 

 Η μαζική συμμετοχή του λαού και των εκπαιδευτικών στο Ε.Α.Μ. θα αποτελέσει τον 

καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του όχι μόνο ως αντιστασιακό κίνημα 

ενάντια στους ξένους καταχτητές, αλλά και ως κοινωνικό – διεκδικητικό πολιτικό 

κίνημα μπολιασμένο με τις ως τότε περιθωριακές και διωκόμενες προοδευτικές – 

κομμουνιστικές ιδέες και επιρροές και θα διαμορφώσουν τη φυσιογνωμία του και στο 

επίπεδο της εκπαιδευτικής του πολιτικής. Από τις τάξεις του εκπαιδευτικού 

δημοτικισμού και του εκπαιδευτικού ομίλου (ο οποίος θα διασπαστεί στα 1927) με 

κύριο εκφραστή του το Δ. Γληνό, τη Ρ. Ιμβριώτη, τον Κ. Σωτηρίου, το Μ. 

Παπαμαύρο κ.ά. θα στελεχωθεί από τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του το 

Ε.Α.Μ., ενώ στις τάξεις του θα ενταχθούν χιλιάδες επώνυμοι και ανώνυμοι 

εκπαιδευτικοί,  οι οποίοι θα στελεχώσουν το μηχανισμό του σε όλο το πλάτος και το 

μήκος του (ακόμα και στις τάξεις του Ε.Λ.Α.Σ. όπου θα λάβουν καίριες – επιτελικές 

θέσεις).  

 

 Κύριο μέλημα του Ε.Α.Μ. είναι να σωθεί ο πληθυσμός από τη λιμοκτονία και να 

ξανανοίξουν τα σχολεία που είχαν κλείσει και δε λειτουργούσαν. Τα σχολεία θα 

λειτουργούσαν και ως κέντρα κοινωνικής και ιδεολογικής πολιτικής ( κυρίως στην 

ελεύθερη Ελλάδα). Το Ε.Α.Μ. δείχνει να έχει συνείδηση της ιδεολογικής και 

πολιτικής επιρροής της εκπαίδευσης στις λαϊκές μάζες και δείχνει το ανάλογο 

ενδιαφέρον.  
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 Μέσα από τη δράση των μαζικών οργανώσεών του το Ε.Α.Μ. (Εθνική Αλληλεγγύη 

– Ε.Π.Ο.Ν.) θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία το ζήτημα της οργάνωσης του λαού 

απέναντι στο φάσμα της πείνας και της λιμοκτονίας, αλλά και της επιτυχούς 

αντίστασης απέναντι στους ξένους καταχτητές.  

 

Και ενώ ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει με θάρρος τις τραγικές αυτές ημέρες η 

επίσημη ελληνική πολιτεία με τα κυβερνητικά όργανα που διορίζονται από τους 

καταχτητές και συνεργάζονται με αυτούς, φτάνουν σε τέτοιο κυνισμό, που δε 

διστάζουν να περάσουν από πειθαρχική δίκη τον καθηγητή Γ. Κακριδή, γιατί έγραψε 

βιβλίο με μονοτονικό σύστημα. Είναι η «δίκη των τόνων», (1943) με κύριο κατήγορο 

το Ν. Εξαρχόπουλο, καθηγητή της Παιδαγωγικής και μέλος της Επιτροπείας του 

1920, που αποφάσισε να καούν τα αναγνωστικά της μεταρρύθμισης του 1917. 

 

Κάτω από το βάρος της ξένης κατοχής και του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα που 

διεξάγει το Ε.Α.Μ. και μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής , ιδεολογικής και πολιτικής 

διαμάχης που διεξάγεται στην κατεχόμενη Ελλάδα αναφορικά με το μέλλον της 

εξουσίας στην απελευθερωμένη Ελλάδα, θα διαμορφωθεί το «Σχέδιο για μια Λαϊκή 

παιδεία» - εισήγηση του Ε.Α.Μ. και της Ε.Π.Ο.Ν. – στη Γραμματεία της παιδείας της 

Π.Ε.Ε.Α. το Μάρτιο του 1944. Το σχέδιο αυτό είχε ως εμπνευστή του το Δ. Γληνό (ο 

οποίος έχει πεθάνει λίγους μήνες νωρίτερα – 1943) και ως βασικούς συντάκτες του 

τους Κ. Σωτηρίου, Ρ. Ιμβριώτη, Μ. Παπαμαύρο κ. ά.  

 

Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους που ένα 

πολιτικός οργανισμός (Ε.Α.Μ.) θα παρουσιάσει και θα καταθέσει ένα πλήρες και 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα – σχέδιο, που θα αφορά την παιδεία και τις λειτουργίες 

της από τη βρεφική ηλικία ως και την εκπαίδευση των εφήβων.    
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ΣΤ. Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

 

 

ΣΤ.1. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

 

 Η παιδεία μέσα στην κοινωνική οργάνωση είναι η σπουδαιότερη κοινωνική 

λειτουργία ταγμένη στην υπηρεσία του Λαϊκού συνόλου. Δεν μένει ξένη από τη γύρω 

της ζωή, αλλά απεναντίας είναι συνδεμένη στενά μ’ αυτήν και αποτελεί το θεμελιακό 

στοιχείο του κοινωνικού εποικοδομήματος.  

 

Δεν περιορίζεται μόνο στην παιδική περίοδο της ζωής των ατόμων και δεν είναι 

προνόμιο μόνο μερικών, αλλά η παιδεία αγκαλιάζει ολόκληρο τον εργαζόμενο 

Ελληνικό λαό και γίνεται η φωτεινή καθοδηγήτρια της καθημερινής του ζωής. Ως 

τέτοια η παιδεία έχει ως βασική της αρχή «ένας λαός μια παιδεία». Όλοι έχουν ίσα μα 

πραγματικά δικαιώματα στη μόρφωση, από την κατώτατη ως την ανώτατη βαθμίδα, 

χωρίς κανένα περιορισμό από οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους με μόνο κριτήριο 

την ικανότητα και ανάλογα με τη φυσική κλίση του καθενός.  

 

Αφού έτσι καθορίζεται η θέση της, δεν μπορεί να είναι μια απλή υπόθεση που 

ενδιαφέρει ατομικά τους γονιούς, τα παιδιά και τους δασκάλους. Ούτε ποτέ μπορεί να 

γίνει αντικείμενο ιδιωτικής εμπορικής εκμετάλλευσης. Είναι απεναντίας υπόθεση που 

ενδιαφέρει κατά πρώτιστο και κύριο λόγο την οργανωμένη Λαϊκή Πολιτεία. Κι η 

Πολιτεία αυτή με τη συναίσθηση του έργου της Παιδείας θα της δώσει όλα τα μέσα, 

ακολουθώντας την αρχή «καμιά οικονομία για την παιδεία». 
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ΣΤ.2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

  Μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής Πολιτείας η παιδεία θέτει στον εαυτό της ως 

γενικό σκοπό να ανυψώσει πνευματικά, ηθικά και υλικά τον εργαζόμενο λαό. 

 

 

 

ΣΤ.2.1.Μερικότεροι σκοποί 

 α) Η παιδεία αποβλέπει στο να προετοιμάσει πολίτες θετικά δημιουργικούς. Με την 

εργασία και μέσα στην εργασία θα καλλιεργήσει τις ιδιαίτερες κλίσεις των παιδιών, 

θα τα παρακολουθήσει, έπειτα στην κοινωνική αποδοτική εργασία τους, θα θέσει την 

τεχνική πρόοδο στη διάθεσή τους και θα τα καθοδηγεί πάντα με το φώς της 

επιστήμης.  

 β) Η παιδεία δε θα βασίζεται μόνο στην επιστήμη αλλά και στην τέχνη 

 γ) Η παιδεία δε μπορεί να περιοριστεί στην καλλιέργεια του εσωτερικού ανθρώπου. 

Θα στρέψει την προσοχή της και στην καλλιέργεια του σώματος 

 δ) Η παιδεία επίσης δε θα προετοιμάζει πολίτες παθητικούς, υποταχτικούς και 

άβουλους. Η Ελληνική Πολιτεία χρειάζεται πολίτες με ψυχική ελευθερία, με 

υποκειμενικότητα, με συναίσθηση της αποστολής τους και με συνειδητή πειθαρχία 

στο σύνολο. Γι’ αυτό η παιδεία με το όλο πνεύμα της και με τη Δημοκρατική 

οργάνωση της ζωής των σχολείων, θα προετοιμάζει, πολίτες ελεύθερους, 

αυτοπειθάρχητους και φωτεινούς φορείς της κυρίαρχης λαϊκής θέλησης, πολίτες με 

ξεκάθαρη συνείδηση του περιεχομένου και του σκοπού της Ελληνικής Πολιτείας.     

 ε) Η παιδεία ακόμα δεν αποβλέπει μόνο να προετοιμάσει άτομα δημιουργικά και 

ελεύθερα, αλλά ικανά να συνεργάζονται όλα μαζί ως μέλη του ίδιου συνόλου  

 στ) Η παιδεία της Ελληνικής πολιτείας αποβλέπει στο να συνδέσει στενά το έργο της 

με το άμεσο φυσικό περιβάλλον της χώρας, ακολουθώντας την αρχή της 

προσαρμογής στην πραγματικότητα. Θα επιδιώξει έτσι ν’ αναπτύξει τις 

πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις που κλείνει μέσα η ελληνική φύση…………….είναι 

παιδεία εθνική. Γιατί θα εμπνέει στα παιδιά όλα, αγόρια και κορίτσια, ως υπέρτατο 

χρέος να εργάζονται πάντα για την υπεράσπιση των λαϊκών κατακτήσεων, για την 

εδαφική ακεραιότητα, την οικονομική ανεξαρτησία και την Εθνική Ελευθερία της 

Ελλάδας.   
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 ζ) Η Παιδεία με το να είναι εθνική δε θα πάψει ποτέ να είναι ανοιχτή για να δέχεται 

πρόθυμα τη γνώση και την πείρα των ξένων εθνών ….χωρίς δουλική μιμητικότητα, 

αλλά και χωρίς ξενηλατικό πνεύμα, θ’ αφομοιώνει κάθε αφομοιώσιμο ξένο 

πολιτιστικό στοιχείο. Δε θα καλλιεργεί τα μίση ανάμεσα στους λαούς. Αλλά θα 

εμπνέει στα παιδιά το σεβασμό στις πατρίδες των άλλων ανθρώπων, θα τα κεντρίζει 

με την ιδέα της ευγενικής άμιλλας που ωθεί στο ν’ αναδείξουμε την πατρίδα μας 

μέσα στον παγκόσμιο στίβο ως μια δύναμη προόδου και θα καλλιεργεί την τάση της 

συνεργασίας όλων των εθνών για την πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισμού. 

 

 ΣΤ.3. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΣΤ.3.1. ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

   1) Μόρφωση. Όλων των βαθμίδων ανώτατη μόρφωση, δηλαδή θα φοιτά σε σχολή 

ισότιμη με το πανεπιστήμιο. Δημοδιδάσκαλοι. Τελειόφοιτοι γυμνασίου θα φοιτούν σε 

παιδαγωγικές Ακαδημίες τετράχρονες, ισότιμη με το Πανεπιστήμιο. 

     Μέση Παιδεία: Φοίτηση στις Διδασκαλικές σχολές του Πανεπιστημίου και ειδικοί 

καθηγητές σε ειδικές Ανώτατες Σχολές για παιδαγωγική και ειδική μόρφωση, 

(Γυμναστική Ακαδημία, Μουσικό Διδασκαλείο, Τεχνικό Διδασκαλείο, Διδασκαλείο 

Ξένων Γλωσσών: σε αυτές θα φοιτούν απόφοιτοι γυμνασίου). 

  2) Μετεκπαίδευση. Σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Διδασκαλεία Μ. Εκπαιδεύσεως, 

εξωτερικό υποχρεωτικά κατά τη σταδιοδρομία χωρίς τη δημιουργία προνομίων.  

  3) Εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό με έξοδα του κράτους.  

  4) Εκπαιδευτικά Συνέδρια. (Υποχρεωτικά ένα το χρόνο). 

  5) Οικονομική θέση. Υπαλληλική σταδιοδρομία ομοιόμορφη λειτουργών 

στοιχειώδους και μέσης παιδείας από το βαθμό που διορίζονται όλοι οι απόφοιτοι του 

Πανεπιστημίου μέσα στην υπαλληλική ιεραρχία, κανονική προαγωγή, δίκαιο 

μισθολόγιο σύμφωνα με τη γενική υπαλληλική ιεραρχία, χωρίς προνόμια αλλά και 

χωρίς μείωση. 
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ΣΤ.3.2. ΜΑΘΗΤΕΣ 

 Α. Προστατευτικά Μέτρα 

  1) Παροχή δωρεάν ιματισμού, βιβλίων, γραφικής ύλης και χωρίς τέλη εγγραφής. 

  2) Παροχή πραγματικού συσσιτίου υπό την επίβλεψη των δασκάλων, κηδεμόνων  

      και μαθητών (πρωινού, μεσημεριανού και βραδινού) που  να πληροί  τους όρους  

       χωρίς συμβουλές ξένων.  

   3) Ίδρυση οικοτροφείων υπό την επίβλεψη ειδικών για τα παιδιά που φοιτούν σε                   

σχολεία μακριά από τον τόπο της κατοικίας και για όσα συντρέχει σ’ αυτό ανάγκη.  

   4) Παροχή υποτροφιών σε μεγάλη κλίμακα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

για ανώτερες σπουδές.  

    5) Πατρική υγιεινολογική επίβλεψη και Νοσοκομειακή περίθαλψη (κάθε σχολείο 

να έχει το γιατρό του και τη νοσοκόμα του). Λουτρά, αναρρωτήρια, ειδικά 

νοσοκομεία, ειδικά σχολεία άρρωστων παιδιών.  

 

Β. Φοίτηση και άλλα μέτρα  

    Συνεκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών.  

1. 30 μαθητές σε κάθε τάξη. 

2. Ανταλλαγή επισκέψεων μαθητών στο εσωτερικό και εξωτερικό (με έξοδα  

του κράτους). 

 

 

ΣΤ.3.3. Η ΓΛΩΣΣΑ 

 1) Μοναδικό γλωσσικό όργανο στην παιδεία όλων των βαθμίδων είναι η Δημοτική 

γλώσσα του Ελληνικού Λαού, η κοινή Δημοτική γλώσσα. 

 2) Η προφορική διδασκαλία θα γίνεται μόνο μ’ αυτή. Επίσης μόνο σ’ αυτή θα 

γράφονται οι σχολικές εκθέσεις, οι μαθητικές εργασίες και τα σχολικά βιβλία κάθε 

είδους.  

 3) Στα σχολεία της Μέσης, η διδασκαλία της αρχαίας θα γίνεται χωρίς τη 

μεσολάβηση της καθαρεύουσας, με βάση μόνο τη Δημοτική γλώσσα.  

 4) Στις συλλογές Νεοελληνικών αναγνωστικών των δύο ανώτερων τάξεων του 

γυμνασίου, θα περιέχονται λογοτεχνικά κείμενα της καθαρεύουσας (Καλλιγάς, 

Βικέλας, Παπαδιαμάντης, Παπαρηγόπουλος, Κάλβος κ.λ.π.), όπως θα περιέχονται 

δείγματα όλων των εποχών και ιδιωμάτων με κατάλληλα σχόλια. Μόνο αυτή θα είναι 

η θέση της καθαρεύουσας στην παιδεία, θέση καθαρά ιστορική. 
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ΣΤ.3.4. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ 

1) Τονική απλοποίηση με την παραδοχή του μονοτονικού συστήματος. Κατάργηση 

πνευμάτων και διπλών γραμμάτων. 

2) Κατάργηση της ιστορικής ορθογραφίας. Έκδοση των παλαιών βιβλίων με τη νέα 

μορφή.  

 

 

 

ΣΤ.3.5. ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

1) Την έδρα κάθε Δήμου ή Κοινότητας υπάρχει Τοπική Υπηρεσία Σχολικών 

Κτιρίων. Στους μεγάλους Δήμους (όπως Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη κ.λ.π.) 

υπάρχουν δύο ή περισσότερες Τ. Υ. Σ. Κ.  

2) Η κάθε Τ.Υ.Σ.Κ. απαρτίζεται:  

  α) από ένα Δημοδιδάσκαλο και στην περιοχή που υπάρχει Γυμνάσιο από ένα 

εκπαιδευτικό Μέσης και από ένα αντιπρόσωπο κάθε σχολείου.   

 β) από ένα αντιπρόσωπο του Δήμου ή Κοινότητας και  

 γ) από 2 – 3 αντιπροσώπους των γονέων ή κηδεμόνων της περιοχής. Όλοι τους 

είναι αιρετοί.  

 

 Η κάθε Τ.Υ.Σ.Κ. βρίσκεται υπό την εξάρτηση και τον έλεγχο ενός γραφείου 

Σχολικών Κτιρίων του Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Η  Τ.Υ.Σ.Κ. 

μέσα στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της πρέπει να εξοικονομήσει το σχολικό 

κτίριο για κάθε σχολείο της περιοχής που δεν έχει δικό του. Μέσα στα τέσσερα 

πρώτα χρόνια η κάθε Τ.Υ.Σ.Κ. πρέπει να μεριμνήσει για την ανέγερση σχολικών 

κτιρίων για κάθε σχολείο που δεν έχει δικό του 

.  

 Τα έξοδα για την ανέγερση κάθε σχολικού κτιρίου εξοικονομούνται από ειδική 

επιχορήγηση του Δήμου ή Κοινότητας, από ειδικό ταμείο κάθε σχολείου, από 

τοκοχρεωλυτικά δάνεια που έχει το δικαίωμα να συνάπτει η Τ.Υ.Σ.Κ. κ. λ. π.  
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ΣΤ.3.6. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 Η λαϊκή παιδεία μέσα στη λαϊκή δημοκρατία θα είναι ενιαία και θα διαιρείται σε 4 

περιόδους αντίστοιχες στις 4 περιόδους της ηλικίας του παιδιού.  

 α) Την προσχολική περίοδο που περιλαμβάνει την πρώτη παιδική ηλικία από 0 – 6 

χρόνων (παιδικοί σταθμοί – νηπιαγωγεία – παιδικές εξοχές – συμβουλευτικοί σταθμοί 

κ. λ. π.). 

 β) Την περίοδο ως την ήβη 7 – 14 χρόνων (δημοτικό σχολείο, περισχολικά 

ιδρύματα).  

 γ) Την περίοδο της ήβης 15 – 18 χρόνων (γυμνάσια, σχολές τεχνικές και 

καλλιτεχνικές, επιμόρφωση και περισχολικά ιδρύματα) και  

 δ) Την περίοδο 19 – 22 χρόνων (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανώτατες Σχολές κ. λ. 

π.)  

 

 Παράλληλα: Ειδικά  Σχολεία ανωμάλων, καθυστερημένων, αναπήρων, κωφάλαλων 

και τυφλών παιδιών. Άσυλα ηλιθίων, εγκαταλειμμένων και ξιπασμένων παιδιών.  

 Ζητούμε η προσχολική παιδεία ν’ αγκαλιάσει το παιδί από την εποχή της κύησης ως 

τα συμπληρωμένα 6 χρόνια. Να οργανώσει και να μεριμνήσει για την προσχολική 

ηλικία προγράμματα αποδίδοντας τη σωστή σημασία που έχει η ηλικία αυτή για την 

ευημερία του λαού.  

 

 

 Σύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις χωρίζουμε την προσχολική ζωή σε τρία 

στάδια:  την ενδομήτρια ζωή του παιδιού, τη βρεφική ηλικία από 0 – 2 ετών και τη 

νηπιακή από 2 – 6 ετών. Η νεολαία έχοντας συνείδηση της σπουδαιότητας που έχουν 

για την εθνική μας ζωή και για την ανακούφιση της εργαζόμενης μητέρας τα 

παραπάνω μέτρα, βάζει σαν πρώτο όρο συγχρονισμένης παιδείας την επέκτασή της 

και την οργάνωσή της στην προσχολική ηλικία από 0 – 6 χρόνων συμπληρωμένο. 

Είναι το πρώτο βήμα για να γίνει η παιδεία πραγματικά λαϊκή.   

 

1. Ζητούμε να εξασφαλιστεί καλός τοκετός. (Προτείνεται η ίδρυση και στο 

τελευταίο χωριό λαϊκών ή κοινοτικών ιατρείων).  

2. Η Επισκέπτρια Αδελφή και στα πιο απομακρυσμένα χωριά.  

3. Να υπάρχουν άσυλα για τη λεχώνα και το βρέφος.  
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4. Να οριστεί με νόμο ότι στην περίπτωση που η μητέρα δεν πρέπει να αναθρέψει 

το παιδί της (αλκοολική κ. λ. π.), θα είναι υποχρεωτική η απομάκρυνση του  

παιδιού και η ανατροφή του σε παιδικό άσυλο.     

5. Να ιδρυθούν παιδικοί σταθμοί παντού, όπου η μητέρα είναι αναγκασμένη να 

εργαστεί έξω από το σπίτι της.  

6. Να ιδρυθούν συμβουλευτικοί σταθμοί με πολλαπλή αρμοδιότητα για τους γονείς.  

7. Να ιδρυθούν παιδικές εξοχές απαραίτητες για παιδιά που ζουν σε συνοικίες ή 

τόπους ανθυγιεινούς.  

8. Οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά σε όλα τα 

χωριά και τις πόλεις για παιδιά 2 – 6 ετών. 

9. Πρέπει μέσα στην πόλη, μέσα στα πάρκα να εξασφαλιστούν χώροι, χαράς για τα 

παιδιά.  

 

 

  ΣΤ.3.7. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (7-14 χρονών) 

1) Πραγματική παιδεία που να εξυπηρετεί τις υλικές και πνευματικές ανάγκες του 

λαού μας δεν υπάρχει ακόμα στη χώρα μας. Η σημερινή παιδεία ήταν και είναι 

αντιλαϊκή, αντιεπιστημονική, αντιοικονομική. ( Ο λόγος γίνεται για το 1944).  

 2) Η σημερινή δημοτική παιδεία ούτε υποχρεωτική είναι ούτε ενιαία, ούτε αυτοτελή, 

ούτε εξάχρονη, αλλά ούτε και δωρεάν.  

 3) Η παιδεία Α’ βαθμού θα είναι ενιαία, αυτοτελή, υποχρεωτική, θα δίδεται δωρεάν 

και θα είναι οκτάχρονη.  

 4) Η παιδεία Α’ βαθμού θα έχει σκοπό να δώσει στο παιδί γενική στοιχειακή 

μόρφωση.  

 5) Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα θα δίδει στο παιδί μια εικόνα της φύσης και της 

ανθρώπινης κοινωνίας, θα συνδέει την επιστημονική γνώση με την τεχνική εργασία 

και θα προάγει τα ιδανικά της ειρήνης, της δημοκρατίας, της λευτεριάς και 

ανεξαρτησίας της πατρίδας, της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας ανάμεσα στους 

λαούς της γης.  

 6) Η όλη εργασία του σχολείου θα στηρίζεται στις αρχές της εργασίας, της άμεσης 

πραγματικότητας και αυτοδιοίκησης. Πάνω στις αρχές αυτές θα στηριχτεί και η 

σχολική και εξωσχολική ζωή του παιδιού. Το παιδί θα οργανώνει τη ζωή του στο 

σχολείο, τις σχέσεις του με το συμμαθητή του, τις σχέσεις του με την κοινωνία των 
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ενηλίκων. Η εσωτερική πειθαρχία θα είναι η μόνη πειθαρχία και θα λείπει ο 

εξωτερικός αναγκασμός, οι βάναυσες τιμωρίες και οι ατομικιστικές αμοιβές. 

7) Η παιδεία πρέπει να θεμελιώσει το έργο της στη σωματική υγεία του μαθητή. Για 

να γίνει αυτό, χρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση της σχολιατρικής υπηρεσίας, 

ευρύχωρα και υγιεινά διδακτήρια, πλούσια μέσα για παιχνίδια και σωματικές 

ασκήσεις.  

 

 Η προστασία της σχολικής ηλικίας θα γίνει συστηματική. Παιδικά νοσοκομεία, 

ιατρεία…, συσσίτια σχολικά, κυρίως για τα άρρωστα και άπορα παιδιά. Όλη η 

παιδική αντίληψη στην περίπτωση αυτή, η πρόνοια και η προστασία της υγείας του 

μαθητή θα στηρίζεται σε αυστηρές επιστημονικές βάσεις.  

 8) Για να πετύχει τους σκοπούς της η παιδεία Α’ βαθμού χρειάζεται κυρίως 

δασκάλους πλατιά και πολύπλευρα μορφωμένους, αφιερωμένους στην πρόοδο και 

ανύψωση του ελληνικού λαού.  

 Στο δάσκαλο αυτό η πολιτεία θα εξασφαλίσει μια ζωή ελεύθερη από κάθε 

οικονομικό, ηθικό και πνευματικό καταναγκασμό.  

 

Σκοπός του σχολείου του Α’ βαθμού 

Ο Α’ βαθμός της Παιδείας πρέπει να είναι υποχρεωτικός, ενιαίος, αυτοτελής, 8χρονος 

και δωρεάν, πρέπει να δώσει στο παιδί στοιχειώδη γενική μόρφωση. 

 

 

  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

  Στο «Σχέδιο για μια λαϊκή Παιδεία» περιλαμβάνεται πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα 

και για τις οχτώ τάξεις του Α’ βαθμού Παιδείας (του Δημοτικού σχολείου) κατά τάξη 

και κατά μήνα του σχολικού έτους.  

 

Το αναλυτικό αυτό πρόγραμμα διδασκαλίας είναι επηρεασμένο από τις παιδαγωγικές 

θεωρίες σχετικές με το σχολείο εργασίας και είναι συνδεδεμένο με τις καθημερινές 

ανάγκες και τα βιώματα των μαθητών (τα αναλυτικά προγράμματα για τα γλωσσικά 

και λογοτεχνικά μαθήματα, όπως και για τα αρχαία ελληνικά δεν πρόλαβαν να 

ολοκληρωθούν εξαιτίας των εθνικών περιπετειών που ακολούθησαν).  
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 Παραθέτουμε ενδεικτικά κομμάτια από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του  

Α’ βαθμού Παιδείας:  

 

Α’ ΒΑΘΜΟΣ – ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

 ΤΑΞΗ Α΄  

 1
η
 Διδακτική ενότητα, Οκτώβρης 

 

 Το παιδί μέσα στο σπίτι. – Το Φθινόπωρο (μικρές παρατηρήσεις για την αλλαγή στο 

ντύσιμό του, στον κήπο κ. λ. π.) 

  α. – Το παιδί ετοιμάζεται για το σχολείο, (κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία, κουζίνα). 

  β. – Η ζωή του παιδιού στο σπίτι. 

 

ΣΤ.3.8. Ο Β’ ΒΑΘΜΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15 – 18 χρόνων) 

 

 ΤΙ ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΛΛΟΥΣ;  

 

 Ο εργαζόμενος λαός και προπάντων τα νιάτα, θέλουμε να καταχτήσουμε τη μέση 

παιδεία. Δεν τη δεχόμαστε σαν ελεημοσύνη, θέλουμε να την ενώσουμε με τη ζωή 

άλλους και άλλους ανάγκες άλλους, θέλουμε να τη συμφιλιώσουμε με τον αγρό, το 

εργοστάσιο, το εμπόριο, το εργαστήριο γενικά με την υλική και πνευματική 

παραγωγή…. Ζητάμε μέσα στο Β’ βαθμό άλλους Παιδείας να βρούμε την τεχνική 

δεξιότητα, την πολιτική ικανότητα και το δικαίωμα να επιβάλλουμε τη συνείδησή 

άλλους στην ιστορία.   

 

 Ο Β’ βαθμός άλλους Παιδείας θα είναι ένα τμήμα του ενιαίου διαφοροποιημένου 

σχολείου. Θα αποβάλει τον αριστοκρατικό και βερμπαλιστικό του χαρακτήρα και θα 

γίνει κι άλλους σχολείο του λαού, θρεμμένο με τα ιδανικά και άλλους πόθους του.  

 

 Στηριγμένος στον 8χρονο Α’ βαθμό, που είναι κοινός για όλους, θα είναι κι άλλους 

υποχρεωτικά ενιαίος, αυτοτελής, 4χρονος, ανοιχτός σε όλους εκείνους που έχουν 

ανάλογα πνευματικά εφόδια με την ανάλογη οικονομική υποστήριξη από το κράτος 

και θα δώσει επαγγελματική μόρφωση. Θα διακλαδίζεται μόνο σε διάφορους τύπους 

ανάλογα με άλλους ανάγκες του λαού και με τα ενδιαφέροντα των παιδιών. 
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 Μόνο οι ανάγκες άλλους χώρας για την επιστημονική ανάπτυξη άλλους βιομηχανίας, 

άλλους τέχνης, άλλους γεωργίας, άλλους ναυτιλίας, του εμπορίου, άλλους και η 

διατήρηση και η εξέλιξη του πνευματικού πολιτισμού θα καθορίζουν τη 

διαφοροποίησή του.  

 

 Ζητούμε το Β’ βαθμό άλλους Παιδείας να τον διαποτίσει το ίδιο πνεύμα κι οι άλλους 

αρχές του ενιαίου διαφοροποιημένου σχολείου, δηλαδή η ανθρώπινη εργασία, 

επιστημονικά οργανωμένη και η άμεση πραγματικότητα. Η εργασία θ’ αποτελέσει τη 

βάση του και το αντικείμενό του, στηριγμένη πάνω στην επιστήμη….χωρίς τη 

διαίρεση άλλους πνευματικής από τη χειρωνακτική εργασία.  

 

 

 

 Έπειτα από τον 8χρονο Α’ βαθμό κι αφού έχουμε πετύχει άλλους σκοπούς του, θα 

είναι πιο εύκολο ο Β’ βαθμός άλλους Παιδείας μέσα σε 4 χρόνια να άλλους 

προικίσει: 

 α) με επιστημονική γνώση των φυσικών και κοινωνικών νόμων, άλλους και με 

πραχτική γνώση των τεχνικών μεθόδων, ώστε να γίνουμε ικανοί ν’ αναλάβουμε τα 

παιδιά του λαού στα χέρια άλλους ολόκληρη την παραγωγή υλική και πνευματική και  

 β) να άλλους κάνει δημιουργικούς πολίτες φορείς και φρουρούς των ιδανικών και 

των θεσμών άλλους λαϊκής δημοκρατίας……. 

 

 Μιλούν συχνά για σχολείο έξω πολιτικής. Εμείς το βλέπουμε καθαρά, πως δεν 

υπάρχει σχολείο έξω από τη ζωή και έξω από την πολιτική. Όποιος υποστηρίζει το 

αντίθετο υποκρίνεται, γιατί απλούστατα είναι αδύνατο ολόκληρη η εργασία, η 

μορφωτική και η κοινωνική, να μείνει έξω από την πολιτική.   

 

 Ακόμη ο Β’ βαθμός άλλους Παιδείας πρέπει να δώσει την κατάλληλη επαγγελματική 

και επιστημονική κατάρτιση και όχι την εγκυκλοπαιδική μόρφωση μέσα από τα 

βιβλία που ετοιμάζει κατά κανόνα παρασιτικούς πολίτες και όχι δημιουργικούς που 

ετοιμάζονται μέσα στην παραγωγική δουλειά…. 

 

Η χώρα άλλους έχει ανάγκη ν’ αυξήσει άλλους πλουτοπαραγωγικές άλλους δυνάμεις, 

έχει ανάγκη να αναπτύξει γερό τεχνικό πολιτισμό, η λαϊκή δημοκρατία πρέπει να 
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δημιουργήσει  νέα τεχνική, πνευματική, οικονομική και ηθική οργάνωση άλλους 

εργασίας. Και θα το πετύχει αυτό, αν άλλους μορφώσει ο Β’ βαθμός άλλους παιδείας 

μέσα στην παραγωγή και για την παραγωγή, την τεχνική και την πνευματική, 

προσαρμόζοντας τα προγράμματά του και άλλους μεθόδους του σ’ αυτή.   

  

 Ακόμη προτείνει η επιτροπή άλλους κλασικές σπουδές, τη φιλολογία, την ποίηση, 

την τέχνη, τη μουσική, την ιστορία …(ως πεδία χρήσης που θα αποδώσουν) 

βαθύτατη γενική μόρφωση, καθώς άλλους (προτείνεται) και η συμμετοχή των 

μαθητών στη διαδικασία άλλους μάθησης, η αρχή άλλους εργασίας στο σχολείο με τη 

δημιουργική κι όχι παθητική και απομνημονευματική εργασία. Με άλλα λόγια 

προτείνεται μια εσωτερική αλλαγή στη μέση παιδεία. 

 

 

Η παλιά τάξη δε θα υπάρχει, τη θέση άλλους θα πάρει το επιστημονικό εργαστήριο, 

το εργοστάσιο, το χημείο, το βουνό, το λιβάδι, ο αγρός, το δάσος, η θάλασσα.  

Οι μαθητές θα ξεκινήσουν για ορισμένη περιφέρεια άλλους χώρας, όπου θα τη 

μελετήσουν από κάθε άποψη: γεωγραφική, οικονομική, φυσική, ιστορική, 

λαογραφική (τα έξοδα μετάβασης και παραμονής των μαθητών θα βαρύνουν την 

πολιτεία).  

 

 Η ίδια τάξη, σωστό επιστημονικό εργαστήριο, με τραπέζι, με καρέκλες, βιβλιοθήκες, 

όργανα και εργαλεία, κινηματογράφο, χάρτες, οδηγούς, θα δίνει την ήρεμη γωνιά για 

συγκέντρωση άλλους άλλους πείρας και για λύση των προβλημάτων που γεννήθηκαν 

πάνω στην εργασία.  

 

Το συναίσθημα άλλους προόδου θα γεμίζει με ενθουσιασμό και χαρά άλλους καρδιές 

άλλους, η αυτοπεποίθηση και το συναίσθημα άλλους ευθύνης θα ξεπερνούν συχνά τα 

συνηθισμένα όρια …τα λόγια δε θα έχουν πια πέραση, θα είναι λίγα….το σχολείο 

εργασίας είναι αναγκασμένο από τη φύση του να μη βάζει ποτέ προβλήματα ξένα 

άλλους τη ζωή και την άμεση πραγματικότητα. Η αρχή αυτή προσδιορίζει το κριτήριο 

για την εκλογή άλλους ύλης, που δεν θα είναι μόνο η παιδαγωγική ανάγκη, αλλά, 

περισσότερο, η άμεση κοινωνική ανάγκη. 
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 Δε θα πρόκειται να μάθουμε αποστηθίζοντας τον ανθρώπινο μόχθο με λόγια, παρά 

να προσαρμοστούμε σ’ αυτόν ανάλογα με την ηλικία άλλους και θα πάρουμε μέρος 

στην κοινωνική εργασία, επιστημονικά καθοδηγημένοι….τίποτε ξένο από την άμεση 

πραγματικότητα….θα καταρτιστούν στη μέση παιδεία διδακτικές ενότητες, θέματα 

κεντρικά, που θα αλληλοσυμπληρώνονται, γιατί θα έχουν εσωτερική συνάφεια… 

 

Τα μαθήματα δε θα διδάσκονται από ένα δάσκαλο, άλλους στο δημοτικό, αλλά από 

ομάδα ειδικών καθηγητών….Ένα σχέδιο εργασίας που προτείνεται από πολλούς 

παιδαγωγούς είναι τούτο: το διδαχτικό προσωπικό θα καθορίσει άλλους 

αντικειμενικούς σκοπούς που πρέπει να πετύχει μια ορισμένη τάξη. Αφού 

καθοριστούν οι σκοποί, θα διαλεχτούν τα κεντρικά θέματα που πρέπει να διδαχτούν 

κατά το ίδιο διάστημα του χρόνου, ώστε να επιτευχθούν.  

 

 Καθένας από άλλους ειδικούς κατόπιν, θα ορίσει άλλους σχετικές ενότητες που θα 

πρέπει να διδάξει για να συμβάλει στην κατανόηση των κεντρικών θεμάτων, θα 

αναλύσει άλλους σχετικές ενότητες στα κύρια χαρακτηριστικά άλλους και θα 

καθορίσει άλλους άλλους σκοπούς που επιδιώκει  μ’ αυτή.  

 

Σ’ όλη αυτή την προετοιμασία, δύο βασικές ιδέες θα καθοδηγούν. Πρώτα θα δοθεί 

απ’ το κάθε θέμα εκείνο που θα κάμει ανάγλυφο το σκοπό και την αιτία για την οποία 

διαλέξαμε τούτο κι όχι άλλα θέματα και δεύτερο το θέμα αυτό θα συμβιβαστεί με την 

πνευματική κατάσταση των παιδιών. Έτσι, ο κάθε καθηγητής κανονίζει το ρόλο που 

θα παίξει το μάθημά του στην άλφα λ.χ. ενότητα.  

 

Μ’ αυτό τον τρόπο καταρτίζεται συνθετικά το πρόγραμμα των μαθημάτων για όλο το 

χρόνο κι απάνω σ’ αυτό γίνεται ολόκληρη η εργασία. Στο τέλος του χρόνου 

μελετιούνται τα προγράμματα που συντάχτηκαν, διορθώνονται, βελτιώνονται από 

άλλους συλλόγους και κατόπι καταρτίζεται ένα γενικό πρόγραμμα εργασία.  

 

Είναι φανερό, πως μια τέτοια προσπάθεια γίνεται συλλογικά, αλλιώς αποτυχαίνει.  

Η ομαδική εργασία είναι η προϋπόθεση για να πετύχουν οι διδαχτικές ενότητες στο     

Β’ βαθμό άλλους παιδείας. Ο Σύλλογος (διδασκόντων) σε κοινή συνεδρία θα κάμει 

απολογισμό άλλους δουλειάς του και θα κανονίζει την κατοπινή πορεία. Είναι 

φανερό, ότι δεν πρόκειται να καταγίνονται όλοι οι ειδικοί στο ίδιο τμήμα εργασίας 
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και την ίδια μέρα. Αντίθετα, ο καθένας ειδικός, έχοντας κανονίσει άλλους διδακτικές 

του ενότητες, εργάζεται πάνω σε δικό του σχέδιο και μόνο στο τέλος οι σειρές 

αλληλουχίας, που θα έχει διαιρεθεί η αρχική ύλη, θα συνδεθούν πάλι, για να 

αποτελέσουν μια πλέρια σύνθεση και ενότητα.  Έτσι θα υπάρχει στο τέλος η γενική 

εικόνα άλλους εργασίας και θα ξεχωριστούν οι βασικοί σκοποί που θεραπεύει μέσα 

στην κοινωνική ζωή.  

 

 Από τη μελέτη αυτή και το γενικό αντίκρισμα, θα αναπηδήσουν νέες απορίες και νέα 

προβλήματα, θα σχηματιστούν νέες ενότητες από όπου θα γίνει ολοφάνερη η 

αλληλουχία και η αλληλεξάρτηση των φαινόμενων άλλους ζωής, ώστε να είναι 

δυνατή η σωστή ερμηνεία άλλους. Είναι λοιπόν δυνατό να εφαρμοστούν στη μέση 

παιδεία και η αρχή άλλους άμεσης πραγματικότητας, αφού μάλιστα βρίσκονται σε 

πλέρια αρμονία με άλλους σκοπούς άλλους… 

Το παλιό σχολείο μιλάει πολύ για την ειδολογική μόρφωση που στην ουσία σημαίνει 

καταναγκασμό σε ορισμένο τρόπο σκέψης και έκφρασης. Σπάνια σημαίνει λευτεριά 

πνευματική και εθισμό σε προσωπική δημιουργική κρίση…. Ολόκληρη η μέση 

παιδεία έχει κυριευτεί από τον ιστορισμό…. Το πρόσωπό άλλους είναι γυρισμένο στο 

παρελθόν. Κι ενώ ψάχνει μη χάσει και την ελάχιστη λεπτομέρειά του, χάνει από τα 

μάτια άλλους ολόκληρο το παρελθόν και άλλους προοπτικές για το μέλλον. Χρόνια 

και χρόνια δεν είχαμε τίποτα άλλο παρά το κλασικό γυμνάσιο κι είμαστε όλοι 

ευχαριστημένοι, γιατί νομίζαμε, ότι με τα Αρχαία Ελληνικά μόνο και Λατινικά 

μορφώνεται ο άνθρωπος, ότι μόνο εκείνος που κινιέται λεύτερα στο παρελθόν είναι 

εγγράμματος. Και άλλους, συνεχίζεται στην εισήγηση άλλους Επιτροπής, όλοι 

ξέρουμε πως ενώ ξοδέψαμε 6 χρόνια ολάκερα και τα 2/3 των διδαχτικών ωρών γι’ 

αυτά βγήκαμε χωρίς να ξέρουμε ούτε τα αρχαία και πολύ περισσότερο ούτε να 

νιώσουμε το αρχαίο πνεύμα. Στο αναμεταξύ άλλους δέρνει τέλεια άγνοια άλλους 

σημερινής ζωής και άλλους πραγματικότητας. 

  

 Ζητούμε και εμείς και μάλιστα έντονα, την πνευματική μόρφωση, αλλά ζητούμε να 

πάρει άλλο δρόμο. Να ξεκινάει από τα ενδιαφέροντα και την ηλικία άλλους, μέσα 

άλλους να είναι η ζωή και ο σκοπός άλλους το παρόν και το μέλλον.  

 

 Τέλος η Επιτροπή προτείνει για τη μέση παιδεία το θεσμό άλλους αυτοδιοίκησης με 

περισσότερη έμφαση. 
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 …Τα νιάτα έχουμε τη δική άλλους ζωή και άλλους δικούς άλλους πόθους και όνειρα. 

Από τη φύση άλλους φωλιάζει μέσα άλλους μια επαναστατικότητα και μια ασίγαστη 

δίψα για να διοικηθούμε μόνοι άλλους. Στην ιστορική μάλιστα τούτη στιγμή, που 

μπαίνουν επιταχτικά στη γενιά άλλους νέα καθήκοντα καταλυτικά και 

ανοικοδομητικά, η αυτοδιοίκηση σε κάθε πεδίο δράσης άλλους είναι η κυριότερη 

προπαρασκευή για το βαρύ έργο άλλους.    

 

Τελειώνοντας την εισήγησή άλλους η Επιτροπή προτείνει: τη διαίρεση άλλους μέσης 

παιδείας σε διαφορετικούς τύπους που θα άλλους καθορίσουν οι ασχολίες του λαού 

(σε κάθε περιοχή άλλους χώρας) και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Οι τύποι αυτοί 

είναι:  

1. Η αγροτική μόρφωση. 

2. Η βιομηχανική και βιοτεχνική μόρφωση.  

3. Η τέχνη.  

4. Τα επιμορφωτικά σχολεία.  

Αυτές είναι οι προτάσεις των δύο επιτροπών του Ε.Α.Μ. και άλλους Ε.Π.Ο.Ν. που 

υποβλήθηκαν στη Γραμματεία Παιδείας άλλους Π.Ε.Ε.Α. το 1944.   

 

 

ΣΤ.4. ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΗΣ 

ΤΟΥ Ε.Α.Μ.  ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΤΟΧΗΣ (1941 – 1944) 

 

Οι προσπάθειες του Ε.Α.Μ. στον εκπαιδευτικό τομέα δεν έμειναν απλώς στα χαρτιά, 

ως σχέδια θεωρητικής σύλληψης, αλλά σε ικανοποιητικό βαθμό εφαρμόστηκαν, όπου 

ήταν αυτό δυνατό, κάτω από άλλους αντίξοες συνθήκες άλλους ξένης κατοχής και 

των πολεμικών συγκρούσεων, καταθέτοντας μια άλλη αντίληψη για τη σχολική 

μόρφωση άλλους εποχής εκείνης, εισάγοντας πρωτοποριακούς θεσμούς και 

καινοτομίες.  

 

Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών: 

 θα ιδρυθούν 35 παιδικοί σταθμοί στην ελεύθερη Ελλάδα οι οποίοι θα 

περιθάλψουν 12.000 παιδιά με τη συνεργασία άλλους «Εθνικής 
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Αλληλεγγύης», άλλους «Επιμελητείας του Αντάρτη» και άλλους « Ε.Π.Ο.Ν.» 

(οργανώσεων του  

Ε.Α.Μ.) καλύπτοντας άλλους επισιτιστικές και μορφωτικές ανάγκες των 

παιδιών αυτών, πολλά από τα οποία δεν επρόκειτο να έρθουν σε επαφή με την 

προσχολική εκπαίδευση κάτω από άλλους συνθήκες, 

 θα καταβληθεί προσπάθεια να ανοίξουν όλα τα (κλειστά λόγω πολεμικών 

συνθηκών) σχολεία άλλους ελεύθερης Ελλάδας και να στελεχωθούν με 

εκπαιδευτικό προσωπικό, με θεαματικά αποτελέσματα 

 θα ιδρυθούν 5 παιδαγωγικά φροντιστήρια (Τύρνας, Καρπενησίου, Θήβας, 

Γρεβενών, Πιερίας, Λαγκαδίων) για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα άλλους 

έλλειψης δασκάλων για τα σχολεία άλλους Ελεύθερης Ελλάδας (με 

ταχύρρυθμη δίμηνη εκπαίδευση αποφοίτων γυμνασίου που ήθελαν να γίνουν 

δάσκαλοι)  

 θα συγγραφούν και θα εκδοθούν νέα αναγνωστικά για το Δημοτικό Σχολείο 

 θα ιδρυθούν 3 γεωργικές σχολές (Αγάθωνος, Σπερχειάδας, Φτέρης) με στόχο 

την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των αγροτών και ιδιαίτερα των νέων 

αγροτών, αλλά και την ενημέρωσή άλλους πάνω σε θέματα σύγχρονης 

καλλιέργειας άλλους γης και οργάνωσής άλλους (των αγροτών) πάνω σε 

συνεταιριστική βάση (ώστε οι κόποι άλλους να μη γίνονται αντικείμενο  

εκμετάλλευσης των επιτήδειων)                                                       

 θα υπάρξει μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια πολιτιστικής – 

μορφωτικής ανόδου του πληθυσμού άλλους ορεινής ελεύθερης Ελλάδας, μέσα 

από κατάλληλες πολιτιστικές  παρεμβάσεις άλλους σχολική εκπαίδευσης 

(θέατρο, κουκλοθέατρο, μουσική, έκδοση νεανικών περιοδικών κ.λ.π.) 

πρωτόγνωρων για την ελληνική εκπαίδευση άλλους εποχής. 
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ΣΤ.4.1. ΕΠΙΜΥΘΙΟ 

 

 Το σχέδιο για μια λαϊκή Παιδεία που υπέβαλαν στην Π.Ε.Ε.Α. οι επιτροπές του Ε. 

Α.Μ. και άλλους Ε.Π.Ο.Ν. επιχειρεί να θέσει και να λύσει ορισμένα βασικά 

εκπαιδευτικά προβλήματα άλλους εποχής απαντώντας καθοριστικά στο ζήτημα του 

αστικού εκσυγχρονισμού άλλους ελληνικής εκπαίδευσης, άλλους αυτό είχε τεθεί από 

άλλους αρχές του 20
ου

 αιώνα.  

 

 Η υποχρεωτική και δωρεάν προσχολική αγωγή (από 0 έως 6 ετών), το 8χρονο 

δημοτικό σχολείο για όλους, οι αυξημένες δαπάνες για την Παιδεία και η 

δημοκρατική διοίκηση άλλους εκπαίδευσης, η ανωτατοποίηση των Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών, η κατάργηση των τόνων και η απλοποίηση άλλους ιστορικής 

ορθογραφίας, η δωρεάν Παιδεία και οι ίσες ευκαιρίες μόρφωσης όλων των Ελλήνων, 

η λαϊκή συμμετοχή στην εκπαίδευση και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία κ. 

ά. Αποτελούν το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα άλλους εκπαιδευτικής πολιτικής του 

Ε.Α.Μ. και άλλους δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο ποια κοινωνία ήθελε το Ε.Α.Μ. 

και οι δυνάμεις που το στήριζαν να οικοδομήσουν μετά την κατοχή στην 

απελευθερωμένη Ελλάδα.   

 

Η υιοθέτηση των μέτρων αυτών από άλλους κυβερνήσεις που ακολούθησαν μετά τον 

εμφύλιο πόλεμο (1949 – 2007) κάτω από διαφορετικές κοινωνικές – οικονομικές και 

πολιτικές συνθήκες (και άλλους φορές υπό τη λαϊκή πίεση) δείχνουν το μέγεθος 

άλλους ιδεολογικής και πολιτικής επιρροής των δυνάμεων εκείνων που στη διάρκεια 

άλλους κατοχής (1941 – 1944) οικοδόμησαν ένα μεγαλειώδες ένοπλο κίνημα 

αντίστασης και με τον πολιτικό άλλους λόγο επέδρασαν καθοριστικά στην εξέλιξη 

άλλους Ελληνικής κοινωνίας.  

 

 Η οικοδόμηση του όποιου κοινωνικού κράτους (ιδιαίτερα στο χώρο άλλους 

Παιδείας) δε θα μπορούσε στα κατοπινά χρόνια να παραγράψει ή να παραγνωρίσει το 

έργο του Ε.Α.Μ. και άλλους Ε.Π.Ο.Ν. σε επίπεδο λόγων και έργων.  

 Η πρώτη φορά που ελληνική πολιτική οργάνωση νεολαίας (η Ε.Π.Ο.Ν. η οποία 

έφτασε να έχει 600.000 μέλη σε όλη τη χώρα) θα καταθέσει  άλλους απόψεις άλλους 

για το είδος άλλους παιδείας που επιθυμεί, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να 
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διαχειρίζεται άλλους υποθέσεις άλλους (αυτοδιοίκηση) καταγράφεται στο σχέδιο για 

μια λαϊκή Παιδεία.  

 

 Οι ιδεολογικές και πολιτικές συγκρούσεις άλλους κατοχής και ο ένοπλος 

αντιστασιακός αγώνας δε θα αποτελέσουν ούτε για μια στιγμή ανασχετικό παράγοντα 

για το διοικητικό και κοινωνικό έργο του Ε.Α.Μ. (ιδιαίτερα στην Ελεύθερη Ελλάδα), 

το οποίο αν συγκριθεί με το έργο των μεταπελευθερωτικών κυβερνήσεων άλλους 

χώρας (ακόμα και σε περιόδους ειρηνικής ζωής και απόλυτης ομαλότητας) θα αποβεί 

σε βάρος των αστικών πολιτικών κομμάτων που θα κυβερνήσουν τη χώρα από το 

1945 έως και άλλους αρχές άλλους δεκαετίας του 1960. 

 

Μόνο μετά από 20 χρόνια (1964) και υπό την πίεση άλλους άλλου κινήματος (αυτού 

των σπουδαστών και μαθητών που ζητούσαν 15% των δαπανών του Γ.Κ.Π. για την 

Παιδεία, θα ανοίξει ξανά το θέμα άλλους Παιδείας στη χώρα άλλους και θα 

ακολουθήσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου – 

Ε.Κ. ) επιχειρώντας για άλλη μια φορά τον αστικό εκσυγχρονισμό του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος.  

Το πόσο προωθημένες ήταν για την εποχή άλλους οι θέσεις και οι προτάσεις του 

Ε.Α.Μ. και άλλους Ε.Π.Ο.Ν. για την Παιδεία, οι οποίες καταγράφονται στο σχέδιο 

για μια λαϊκή Παιδεία άλλους  τεθεί στην κριτική θεώρηση του καθενός.  

 

Ο εμπνευστής του σχεδίου για μια λαϊκή Παιδεία ήταν ο Δ. Γληνός ο οποίος δε 

μπόρεσε να δει ολοκληρωμένο το «Σχέδιο για μια λαϊκή παιδεία» εξαιτίας του 

θανάτου του στα τέλη του 1943.  

 Τελειώνοντας παραθέτουμε ενδεικτικά ένα μικρό κομμάτι των απόψεών του:  

 

 «….Κάθε ιδεώδες άλλους Παιδείας μπορεί να χαρακτηριστεί προοδευτικό 

και δημοκρατικό, αν δίνει την ευκαιρία σε όσο το δυνατό περισσότερους 

ανθρώπους να το χρησιμοποιήσουν. Κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι σε θέση 

να αναπτύξει ολοκληρωμένα και αρμονικά το Εγώ του μέσα στην κοινωνία 

και η κοινωνία θα πρέπει να ανεβάζει άλλους ηθικές και πολιτιστικές αξίες 

άλλους, δημιουργώντας άλλους προϋποθέσεις για μία διαρκή ανάπτυξη του 

ατόμου….»  

                                                                         Δ. ΓΛΗΝΟΣ  
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Ζ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

 

 

 

 
 

Εικόνα 1 Ο Δημήτρης Γληνός μιλάει σε ομάδα εργατών 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 2 Στο βαπόρι «Μαρία Λ.» (25-10-1935) που τον μετέφερε, μαζί με άλλους 

εξόριστους, στον Άι- Στρατή.. Κάτω πρώτη σειρά από αριστερά: δεύτερος ο Δ.Γληνός 

και τέταρτος ο Κώστας Βάρναλης 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-4kuqZGzCp9I/Tg7wmPAif3I/AAAAAAAABao/yE_lymjlWOM/s1600/exoristoi+ai+strati+2+glinos+4+varnalis.jpg
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Εικόνα 3 Ο Δ.Γληνός εξόριστος στον Αη Στράτη 

 

 

 

 
 

Εικόνα 4 Σκιτσογραφικό πορτρέτο του Δ.Γληνού 
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Εικόνα 5 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6 Στο περιοδικό «Αναγέννηση», με ύλη για τη φιλοσοφία, την επιστήμη, την 

τέχνη και την παιδεία, ο Δ. Γληνός διετέλεσε διευθυντής. 

 

 

 

http://cdn.toperiodiko.gr/wp-content/uploads/2014/12/glhn.jpg
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Εικόνα 7 Έρευνα του Γληνού με τίτλο «Τα σημερινά προβλήματα του ελληνισμού» 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 8 Φωτογραφία από την εφημερίδα των Ελλήνων του Σοχούμ «Κόκκινος 

Καπνάς» Από αριστερά ο Κ. Βάρναλης, ο Δ. Γληνός και ο Θ. Κανονίδης στο 

Πανενωσιακό Συνέδριο Συγγραφέων στη Μόσχα. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-j4SQU5riDio/Tg7xmqW1N3I/AAAAAAAABaw/qQahuPi5-oM/s1600/glinos+provlimata+ellinismoy.jpg
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Εικόνα 9 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 10 
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Εικόνα 11 

 

 

 
Εικόνα 12  «Ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του, θα γίνει διπλά 

σκλάβος ή θα καταντήσει άλλους ψυχικά ανάπηρος άνθρωπος, ανίκανος να μορφώσει 

άλλους» 
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Εικόνα 13 
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Η. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 

Γ.Κ.Π.       :                  Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού 

Ε.Κ.           :                  Ένωση Κέντρου 

Ε.Ο.           :                  Εκπαιδευτικός Όμιλος 

Ε.Α.Μ.      :                  Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 

Ε.Λ.Α.Σ.   :                  Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός 

Ε.Π.Ο.Ν.  :                   Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων 

Κ.Κ.Ε.      :                   Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 

Π.Ε.Ε.Α.   :                  Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης 

Τ.Υ.Σ.Κ.   :                  Τοπική Υπηρεσία Σχολικών Κτιρίων 
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Θ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Μέσα από όλη την πορεία δουλειάς της πτυχιακής εργασίας, μου δόθηκε η ευκαιρία 

να διαβάσω και να ψάξω εκτενέστερα για τον δάσκαλο και σύντροφο Δημήτρη 

Γληνό.  

 

Ο Γληνός εκτέλεσε μεγάλο χρέος για τα ιδανικά του λαού, επιλέγοντας να θυσιάσει 

την πλουσιοπάροχη ζωή που θα μπορούσε να έχει, διαλέγοντας χωρίς δισταγμό να 

σταθεί δίπλα στον απλό κόσμο, στην βιοπαλαιστή εργάτη και στα παιδιά του λαού 

δίνοντάς μας ένα τόσο μεγάλο έργο. Έργο όχι μόνο γραπτό, αλλά τέτοιο που λίγοι 

άνθρωποι δίνουν πραγματικά και αυτό δεν είναι άλλο παρά από την ίδια τη στάσης 

ζωής του.  

 

Άνθρωπος που έδωσε μάχη πάνω σε παιδαγωγικά θέματα, γιατί πίστευε ότι η παιδεία 

δεν πρέπει να υπολογίζεται με χρήματα ούτε να επιλέγει κοινωνική τάξη για να 

αγαπηθεί και να αγγίξει μικρά παιδιά και μεγάλους. 

Με το προσωπικό του παράδειγμα έδινε θάρρος και κουράγιο στους συναγωνιστές 

του ακόμα και σε δύσκολες στιγμές όπως είναι οι εξορίες και οι κακουχίες εκείνης 

της εποχής.  

 

Δεν δίστασε να σηκώσει το κεφάλι και το ανάστημα του όταν χρειάστηκε και να 

«επιλέξει» τελικά να δώσει και την ίδια του τη ζωή. 

Ο Δημήτρης Γληνός, όπως φαίνεται και μέσα στην πτυχιακή εργασία έμεινε 

αξέχαστος δάσκαλος, εκπαιδευτικός, διαφωτιστής, πολιτικός, αφήνοντας πίσω του 

τεράστιο έργο τόσο στην χώρο της εκπαίδευσης όσο και στον πολιτικό χώρο, στο 

Κόμμα του, το ΚΚΕ και τους συντρόφους του. 

 

Κλείνοντας και σαν τελικό συμπέρασμα, παραθέτω λόγια του ίδιου του Δημήτρη 

Γληνού, για τους τωρινούς αλλά και τους αυριανούς εκπαιδευτικούς όπως επίσης και 

λόγια που θα πρέπει να ακολουθεί κάθε άνθρωπος 

 

«Ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του, θα γίνει διπλά 

σκλάβος ή θα καταντήσει ένας ψυχικά ανάπηρος άνθρωπος, ανίκανος να μορφώσει 

άλλους.» 

   

«Ο μόνος τρόπος για να ζήσει και να πεθάνει κανείς σαν άνθρωπος, είναι να ζήσει και 

να πεθάνει για ένα ιδανικό» 
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 Γληνός Δ.  (1944). Τι είναι και τι θέλει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. 
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 http://atexnos.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%
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%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/ 

 

 http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3858785 

 

 http://kokkinosfakelos.blogspot.gr/2011/07/blog-post_02.html 

 

 http://www.glinos.gr/v1/glhnos/dimitrisglinos 

 

 

Ι.1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

 http://www.syllogosperiklis.gr/%CF%83%CE%B1%CE%BD-

%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-

%CF%80%CE%B5%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-

%CE%BF-

%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%

CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%BF-%CE%B4/ 

 

 https://lefterianews.wordpress.com/2015/12/27/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE

%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-

%CE%B3%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BF-

%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%C

F%82-

%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82/ 

 

 http://tsak-giorgis.blogspot.gr/2013/12/blog-post_3572.html 
 

 http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3858785 

 

 http://www.syllogosperiklis.gr/%CF%83%CE%B1%CE%BD-

%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-

http://glinos.gr/v1/glhnos/dimitrisglinos
http://atexnos.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://atexnos.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://atexnos.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://atexnos.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://atexnos.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://atexnos.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3858785
http://kokkinosfakelos.blogspot.gr/2011/07/blog-post_02.html
http://www.glinos.gr/v1/glhnos/dimitrisglinos
http://www.syllogosperiklis.gr/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%BF-%CE%B4/
http://www.syllogosperiklis.gr/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%BF-%CE%B4/
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