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Περίληψη 
Ζητούμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του θεσμού της 

επιθεώρησης μέσα από το παράδειγμα του Κ. Μπέντα, επιθεωρητή Καστοριάς κατά 

τη χρονική περίοδο 1950-1951. Για το σκοπό αυτό η έρευνα στηρίχθηκε σε αρχειακό 

υλικό και συγκεκριμένα στις εκθέσεις του επιθεωρητή που υπέβαλε προς το 

Εποπτικό Συμβούλιο Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως. Η μελέτη του αρχείου υπήρξε 

ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, καθώς ανέδειξε την κατάσταση των υποδομών και τη 

λειτουργία εν μέρει του εκπαιδευτικού συστήματος στην περιοχή της Δ. 

Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Καστοριά αμέσως μετά τη λήξη του Εμφυλίου 

πολέμου. Επιπλέον, αναδείχτηκε η διάχυση των εθνικών φρονημάτων μέσα στον 

εκπαιδευτικό χώρο και η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής με βάση αυτά. 

Τέλος, πέρα από την μελέτη του αρχειακού υλικού, ένα μεγάλο μέρος της έρευνας 

στάθηκε στη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου κατά τη δεκαετία 1940-1950. 

 

Λέξεις-κλειδιά: επιθεωρητής, εκπαιδευτικός, εθνικό φρόνημα, εμφύλιος πόλεμος. 
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Abstract 
The aim of the current study was to investigate the role of the school superintendents in 

Greece, by examining the case of Konstantinos Bendas who served as a school 

superintendent during 1950-1951. For this purpose the superintendent’s archives, namely 

the reports he submitted to the Greek Supervisory Board of Education were considered. The 

result of the archives’ content analysis revealed as important aspects the current state of 

the school infrastructure and the way the Greek educational system functioned after the 

end of the Greek Civil War, particularly in the area of West Macedonia, and specific in 

Kastoria. Additionally it was indicated that nationalistic ideas were diffused in the field of 

education that period of time. Finally the findings emphasized that educational policy was 

engraved in accordance to these nationalistic ideas. Results are discussed under the light of 

foci of the existed educational legislation in the decade of 1940-1950.   

 

Key words: school superintendent, teacher, nationalistic ideas, Greek Civil War. 
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1 Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της 

κατεύθυνσης «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες», με ειδίκευση στην 

Ιστορία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας.  

Αντικείμενό της στάθηκε η διερεύνηση του Θεσμού της Επιθεώρησης ως 

μηχανισμός εκπαιδευτικής αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου μέσα από το 

παράδειγμα του Επιθεωρητή Κ. Μπέντα κατά τα έτη 1950-1951 και της εξέτασης 

του προσωπικού του αρχείου. Η δράση του Επιθεωρητή λαμβάνει χώρα στην 

εκπαιδευτική περιφέρεια της Καστοριάς, οπότε συχνές είναι οι αναφορές μέσα στο 

αρχείο του σε διάφορα χωριά του Νομού Καστοριάς. 

Σκοπός της εργασίας υπήρξε η εξέταση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην 

Καστοριά. Ως ειδικότεροι στόχοι τέθηκαν η εξέταση της αποτύπωσης των 

διαστάσεων της εθνικοφροσύνης, η καταγραφή της δράσης και του ρόλου του 

Επιθεωρητή, καθώς και των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και η κατάσταση των 

υποδομών που υπήρξαν στην εκπαίδευση αμέσως μετά τη λήξη του Εμφυλίου 

πολέμου. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εργασία δομήθηκε σε δύο μέρη. 

Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό που περιλαμβάνει την ιστορική τεκμηρίωση της 

έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, στο μέρος αυτό επιχειρείται η ιστορική τεκμηρίωση της 

έρευνας με την παράθεση του ιστορικού και κοινωνικού συγκείμενου. Γίνεται 

αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της δεκαετίας 1940- 1950, μιας δεκαετίας αρκετά 

κρίσιμης εξαιτίας των  πολεμικών αναμετρήσεων (Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος – Κατοχή- 

Αντίσταση- Εμφύλιος), εστιάζοντας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Στη 

συνέχεια, καταγράφεται η περιοδολόγηση στην έννοια της εθνικοφροσύνης και το 

περιεχόμενο που αυτή έλαβε σε διάφορες ιστορικές περιόδους, εστιάζοντας 

ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία 1940-1950, όπου και μας απασχολεί ιστορικά. Η 

αναφορά αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς στο αρχείο του Κ. Μπέντα εντοπίστηκε, 

επισημάνθηκε και συσχετίστηκε με τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Κατόπιν, γίνεται  
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αναφορά στην εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθήθηκε κατά τη συγκεκριμένη 

ιστορική περίοδο από το επίσημο κράτος, καθώς και στην υποδομές που 

λειτούργησαν. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σχέδιο της Λαϊκής Παιδείας που 

προτάθηκε από το ΕΑΜ, καθώς υπήρξε αρκετά καινοτόμο για τα δεδομένα της 

εποχής.  

Επειδή η εργασία περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπο του Επιθεωρητή, 

εξετάζεται μέσω ιστορικής ανασκόπησης και νομοθετικών διαταγμάτων ο θεσμός 

του Επιθεωρητή και τονίζεται η ειδικότερη λειτουργία του κατά την περίοδο 1940-

1950.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι ερευνητικό. Στο μέρος αυτό 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα 

που απασχόλησαν την έρευνα. Επειδή η έρευνα είχε να κάνει με αρχειακό υλικό, 

επιλέχθηκε ως μέθοδος η ποιοτική ανάλυση λόγου και προτιμήθηκε, καθώς το  

κυρίως αντικείμενο της ιστορικής έρευνας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από 

λεκτικό και άλλο συμβολικό υλικό που πηγάζει από το παρελθόν. Για την 

επεξεργασία του υλικού χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου, αφού πρώτα 

ταξινομήθηκε σε κατηγορίες. 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Η έρευνα, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, έχει να κάνει με το αρχείο του Κ. Μπέντα και τις εκθέσεις επιθεώρησης 

που αποστέλλει προς το Εποπτικό Συμβούλιο Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, που 

βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πρωτογενής πηγή που 

αξιολογείται ως αρκετά σημαντική, καθώς σε ένα πρώτο επίπεδο δείχνει τη 

λειτουργία των εθνικών φρονημάτων μέσα στην εκπαίδευση και τη λειτουργία της 

επιθεώρησης προς το σκοπό αυτό κατά την περίοδο 1940-1950. Η εργασία κλείνει 

με την παράθεση των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε η έρευνα και στην 

διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση για την 

καλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη. 
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2 Θεωρητικό μέρος 

2.1 Η Ελλάδα κατά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου 

(1940-1949) 

Η κατάληψη της Ιταλίας από τον Μουσολίνι το 1939 αποκαλύπτει τα ιταλικά σχέδια 

στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Από τότε αρχίζει μια σειρά 

εκφοβισμών της Ιταλίας προς την Ελλάδα, θεωρώντας μια επιχείρηση εναντίον της 

Ελλάδας εύκολη υπόθεση. Το καλοκαίρι του 1940 ιταλικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν 

επανειλημμένα της ακτές της Κρήτης, τη Ναύπακτο και Κορινθιακό κόλπο. Στις 15 

Αυγούστου του ίδιου έτους τορπιλίζεται στην Τήνο από άγνωστο υποβρύχιο το 

ελληνικό καταδρομικό «Έλλη».  Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου δίνεται στον Έλληνα 

πρωθυπουργό τελεσίγραφο σύμφωνα με το οποίο η Ιταλία απαιτεί να καταλάβει 

βάσεις κα σημεία του ελληνικού εδάφους, τα οποία θεωρεί αναγκαία και θα τα 

χρησιμοποιήσει μέχρι το τέλος του μεγάλου πολέμου. Η ελληνική κυβέρνηση με 

πρωθυπουργό τον Ιωάννη Μεταξά απορρίπτει το ιταλικό τελεσίγραφο 

(Βακαλόπουλος, 2005). 

 Για τον ελληνικό λαό η αντίσταση κατά της απρόκλητης επίθεσης, που 

δέχτηκε η χώρα από τη φασιστική Ιταλία, πήρε χαρακτήρα εθνικό και 

αντιφασιστικό. Ο ενθουσιασμός του ελληνικού στρατού και η ομόφωνη θέληση 

όλου του λαού για αντίσταση επιτρέπουν στους Έλληνες όχι μόνο να 

αντιμετωπίσουν την επίθεση με επιτυχία, αλλά και να περάσουν στην αντεπίθεση, 

τρέποντας σε φυγή τον ιταλικό στρατό. Μέχρι τα τέλη του 1940 τα ιταλικά 

στρατεύματα είχαν απωθηθεί 60 χιλιόμετρα πέρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, 

ενώ μέσα σε 6 μήνες ακινητοποιήθηκαν στην Αλβανία από 16 ελληνικές μεραρχίες, 

ανεπαρκώς εξοπλισμένες, 27 ιταλικές μεραρχίες με σαφώς ανώτερο εξοπλισμό 

(Σβορώνος, 1999). 

 Στις 6 Απριλίου 1941 τα γερμανικά στρατεύματα, συντρίβοντας ταυτόχρονα 

τη γιουγκοσλαβική αντίσταση, επιτίθενται στην Ελλάδα μέσω της Βουλγαρίας. Ο 

ελληνικός στρατός αναγκάζεται να υποκύψει. Ο Γερμανός πρέσβης Ehrbach 

επισκέπτεται τον πρωθυπουργό Κορυζή και του επιδίδει τη διακοίνωση για την 

κήρυξη του πολέμου (Βακαλόπουλος, 2005). 
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 Τα γερμανικά στρατεύματα προελαύνουν και στις 9 Απριλίου 1941 

παραδίδεται πρώτα η Θεσσαλονίκη, οδηγώντας την ελληνική άμυνα σε 

κατάρρευση. Ο πρωθυπουργός Κορυζής αυτοκτονεί και σχηματίζεται νέα 

κυβέρνηση υπό τον Ε. Τσουδερό. Στις 27 Απριλίου παραδίδεται και η Αθήνα στη 

γερμανική κατοχή και μέσα σε ένα μήνα καταλαμβάνεται όλη η χώρα, η οποία 

χωρίζεται σε τρεις ζώνες επιρροής μεταξύ των δυνάμεων του Άξονα, Γερμανών, 

Ιταλών και Βουλγάρων. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Μακεδονία, το Αιγαίο Πέλαγος, η 

Αθήνα, η Πελοπόννησος και η Κρήτη τίθενται υπό Γερμανική Κατοχή, η Ήπειρος, 

τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας, η Θεσσαλία, τα Επτάνησα και η Στερεά Ελλάδα υπό 

Ιταλική κατοχή, και η Ανατολική Μακεδονία και η Δυτική Θράκη υπό Βουλγαρική 

κατοχή (Τσουκαλάς, 1974). 

 Η κυβέρνηση και ο βασιλιάς εγκατέλειψαν τη χώρα και εγκαταστάθηκαν στο 

Κάιρο αποκομμένοι από την ελληνική πραγματικότητα, ενώ τη διακυβέρνηση της 

χώρας στην ηπειρωτική Ελλάδα ανέλαβε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γεώργιο 

Τσολάκογλου (Τσουκαλάς, 1974). Οι κατακτητές κατέλαβαν όλες τις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές, σταμάτησαν το εξαγωγικό εμπόριο και εξέδωσαν νέο 

χαρτονόμισμα, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του νομισματικού συστήματος και 

την εμφάνιση της μαύρης αγοράς (Βακαλόπουλος, 2005). 

 Η κατάληψη της χώρας από τα γερμανικά στρατεύματα βιώθηκε από τον 

ελληνικό λαό σαν μια άδικη ήττα, ενώ η άρνηση παραδοχής της νέας κατάστασης 

σήμαναν την απαρχή της απόφασης για αντίσταση. Στην αρχή η μορφή της 

αντίστασης ήταν αυθόρμητη και προερχόταν κατά κύριο λόγο από μεμονωμένα 

άτομα και ομάδες, ενώ από τις αρχές του 1942 οργανώθηκε ένα μαζικό 

αντιστασιακό κίνημα, με βασική μορφή και χαρακτήρα τη συλλογικότητα (Βουρνάς, 

1980). 

 Αξιωματικοί του ελληνικού στρατού ιδρύουν στις 9 Σεπτεμβρίου 1941 τον 

ΕΔΕΣ (Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος), υπό την καθοδήγηση του 

Ναπολέοντα Ζέρβα, ο οποίος έδρασε στην περιοχή της Ηπείρου. Ο ΕΔΕΣ ξεκίνησε με 

τη φιλοδοξία να παρουσιάσει μια συγχρονισμένη δημοκρατική οργάνωση με 

σοσιαλιστικό περιεχόμενο, η οποία θα έπαιρνε θέση ανάμεσα στα αστικά κόμματα 
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και στο κομμουνιστικό. Αργότερα, όμως στους κόλπους του διαμορφώθηκαν δύο 

κατευθύνσεις, μία προς τα αριστερά και μία προς τα δεξιά, με τον Ζέρβα άμεσο 

συνεργάτη των Άγγλων στην προσπάθεια καταπολέμησης του ΕΑΜ και της 

αριστεράς γενικότερα (Βακαλόπουλος, 2005). 

 Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ ιδρύεται στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941 το Εθνικό 

Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) και μέσα στους κόλπους του πλαισιώνονται όχι 

μόνο αριστεροί αλλά και όσοι επιθυμούν να πολεμήσουν τον επιδρομέα, 

ανεξαρτήτων πολιτικών φρονημάτων. Στις αρχές του 1942 το ΕΑΜ αποφασίζει την 

ίδρυση του στρατιωτικού του τμήματος, με επικεφαλής τον Θανάση Κλάρα – 

γνωστό ως Άρη Βελουχιώτη- που παίρνει το όνομα Ελληνικός Λαϊκός 

Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ), αποτελώντας ουσιαστικά τον αντίποδα του ΕΔΕΣ 

(Βακαλόπουλος, 2005). Και μπορεί την πρωτοβουλία για την ίδρυση το ΕΑΜ να την 

είχε το ΚΚΕ, αλλά στα ιδρυτικά του μέλη περιλαμβάνονται και άλλα μικρά 

προοδευτικά κόμματα, όπως το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΕ) και το Σοσιαλιστικό 

Κόμμα Ελλάδας (ΣΚΕ) (Φλάισερ, 2009). Τέλος, το Νοέμβριο του 1942 ιδρύεται και η 

ΕΚΚΑ (Εθνική και Κοινωνική Κίνηση Απελευθέρωσης) από τον Γεώργιο Καρτάλη υπό 

τον συνταγματάρχη Δ. Ψαρρό. Η ΕΚΚΑ υπήρξε ένας ουσιαστικός παράγοντας 

ισορροπίας  μεταξύ του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ (Βακαλόπουλος, 2005· Βουρνάς, 1980). 

 Το ΕΑΜ, έχοντας τη μεγαλύτερη λαϊκή υποστήριξη ήλεγχε το μεγαλύτερο 

μέρος της χώρας (Μαργαρίτης, 2005). Τον Φεβρουάριο του 1943, ιδρύεται η Ενιαία 

Πανελλάδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), η οποία άσκησε έντονη δράση σε όλη τη 

χώρα (Δημητρόπουλος & Ολυμπίτου, 2000).  

 Η συνθηκολόγηση της Ιταλίας στις 3 Σεπτεμβρίου 1943 αποτελεί μια κρίσιμη 

καμπή στην ιστορία του πολέμου για την Ελλάδα. Ο ΕΛΑΣ ισχυροποιείται από την 

παράδοση των ιταλικών τμημάτων κα των εφοδίων τους (Βακαλόπουλος, 2005) και 

οι αντιστασιακές οργανώσεις εισέρχονται σε έναν φαύλο κύκλο αλληλοκατηγοριών 

για αντεθνική δράση. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους αρχίζουν αλλεπάλληλες 

συγκρούσεις μεταξύ των αντάρτικών ομάδων του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ μέχρι και 

Φεβρουάριο του 1944,όπου υπογράφηκε η Συμφωνία της Πλάκας και ορίστηκαν οι 

περιοχές δράσης της κάθε αντιστασιακής οργάνωσης (Φλάισερ, 2009). Ο ΕΛΑΣ θα 
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προσπαθήσει ανεπιτυχώς, να προσεταιρισθεί τα τμήματα της ΕΚΚΑ. Οι Γερμανοί 

επωφελούμενοι τις αντιθέσεις θα οξύνουν το διχασμό. Στα μέσα Απριλίου του 1944 

ο ΕΛΑΣ θα στραφεί αυτή τη φορά εναντίον της ΕΚΚΑ, με αποτέλεσμα το θάνατο 150 

ανδρών και του συνταγματάρχη Ψαρρού (Βακαλόπουλος, 2005). 

 Στο τέλος της κατοχής στην εξουσία βρίσκεται η γερμανόφιλη Κυβέρνηση 

του Ράλλη στην Αθήνα και η εξόριστη Κυβέρνηση του Καΐρου της οποίας 

πρωθυπουργός ορκίστηκε, στις 26 Απριλίου 1944 ο Γ. Παπανδρέου. Συγχρόνως το 

Μάρτιο του 1944 δημιουργήθηκε από τον ΕΑΜ και ένας τρίτος φορέας πολιτικής 

εξουσίας, η Πολιτική Επιτροπή Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), για τη διοίκηση των 

ορεινών περιοχών που είχε απελευθερώσει ο ΕΛΑΣ (Βακαλόπουλος, 2005· Βουρνάς, 

1980). Το πρόγραμμα του Παπανδρέου έγινε δεκτό κατά τη διάρκεια του Εθνικού 

Συνεδρίου του Λιβάνου (17-20 Μαΐου), στην οποία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι όλων 

των κομμάτων και των αντιστασιακών οργανώσεων (Βακαλόπουλος, 2005). 

 Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1944 υπογράφεται το Σύμφωνο της Καζέρτας. Η 

συμφωνία έθετε τις αντάρτικες δυνάμεις υπό τις διαταγές του Άγγλου στρατηγού 

Scobie, καθόριζε τις περιοχές δράσης τους και τους απαγόρευε την κατάληψη της 

αρχής (Βακαλόπουλος, 2005). Η απελευθέρωση της Ελλάδας από τις δυνάμεις 

κατοχής και η έλευση της Κυβέρνησης της «Εθνικής Ενότητας» του Γ. Παπανδρέου 

τον Οκτώβριο του 1944 σηματοδότησαν την έναρξη μιας πολιτικής κρίσης σχετικά 

με τη δομή και το φορέα εξουσίας στη μεταπολεμική Ελλάδα, η οποία οδήγησε 

ένοπλη σύγκρουση των Δεκεμβριανών (Ρίζας, 2012). 

 Καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων στάθηκε το συλλαλητήριο της 3ης 

Δεκεμβρίου 1944. Οι επιθέσεις του ΕΛΑΣ εναντίον της Ορεινής Ταξιαρχίας στο 

Γουδή και του Συντάγματος Χωροφυλακής στον Μακρυγιάννη, κάμφθηκαν από τις 

Βρετανικές δυνάμεις μέσα σε 33 ημέρες (Γιαννόπουλος, 2012). Η έκβαση των 

συγκρούσεων κρίθηκε κυρίως στο πεδίο της μάχης. Οι δυνάμεις που διέθεσε η 

ηγεσία του ΕΛΑΣ στη μάχη της Αθήνας, αν και ισχυρότερες στον αριθμό, ήταν 

υποδεέστερες σε μαχητική αξία σε σχέση με τις βρετανικές δυνάμεις (Κολιόπουλος, 

2002). Οι συγκρούσεις έληξαν με την ανακωχή της 11ης Ιανουαρίου του 1945 και με 

ήττα του ΕΛΑΣ, αφού σύμφωνα με τον Κολιόπουλο (2002) η κομμουνιστική ηγεσία 
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του αποφάσισε να τον διαθέσει σε μια σύγκρουση για την οποία δεν ήταν 

κατάλληλος και για την οποία δεν είχε προετοιμασθεί αρκετά.  

 Ένα μήνα αργότερα, στις 12 Φεβρουαρίου, υπογράφηκε η συνθήκη της 

Βάρκιζας μεταξύ του ΕΑΜ, των Βρετανών και της κυβέρνησης του Ν. Πλαστήρα, που 

αντικατέστησε τον Γ. Παπανδρέου στις 3 Ιανουαρίου του 1945 που τερμάτιζε και 

επίσημα τις συγκρούσεις στην Αθήνα (Κολιόπουλος, 2002). Η συνθήκη της Βάρκιζας 

μεταξύ άλλων όριζε τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ, την κατοχύρωση των ατομικών –

πολιτικών- συνδικαλιστικών ελευθεριών, αμνηστία των πολιτικών εγκλημάτων μετά 

την 3η Δεκεμβρίου, λύση του πολιτειακού ζητήματος με δημοψήφισμα και 

διενέργεια εκλογών (Βακαλόπουλος, 2005).  

 Ωστόσο, η συνθήκη αντί να φέρει ειρήνη στην ελληνική κοινωνία έγινε 

αφετηρία για «λευκή τρομοκρατία» σε βάρος των ηττημένων του Δεκέμβρη του 

1944, από μέλη των πρώην ταγμάτων ασφαλείας (Τσουκαλάς, 1974). Με αυτόν τον 

τρόπο η εθνικοφροσύνη συνέβαλε εν μέρει στη νομιμοποίηση του δωσιλογισμού, 

καθώς ενέταξε στο στρατόπεδό της και πρώην συνεργάτες των Γερμανών 

(Καλογρηάς, 2010).  

 Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας ο έλεγχος της κατάστασης της χώρας 

βρισκόταν κατά κύριο λόγο στα χέρια των Βρετανών (Γρηγοριάδης, 2010). Ο ΕΛΑΣ 

μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα παρέδωσε τα όπλα και η αριστερά 

παραγκωνίστηκε από την κεντρική πολιτική σκηνή (Μαργαρίτης, 2001). Όταν μετά 

την υπογραφή της συνθήκης της Βάρκιζας αμνηστεύονταν τα μετά την 3η Δεκέμβρη 

πολιτικά αδικήματα, δε φαντάζονταν οι αριστεροί ηγέτες ότι η δράση της περιόδου 

της Κατοχής θα αντιμετωπίζονταν ως αδίκημα, καθώς άφηνε το πλήθος των 

«ανταρτών» εκτεθειμένο (Richter,1984). Η κατάσταση αυτή οδήγησε την αριστερά 

σε πράξεις ατομικής ή ομαδικής αυτοάμυνας ή και απειλές για ομαδικές ενέργειες. 

 To 1946 η χώρα εισέρχεται στη δίνη του εμφυλίου πολέμου, καθώς τη 

χρονιά αυτή παρατηρήθηκε αύξηση της δράσεως των αριστερών «ανταρτών» και 

σχηματίστηκε ο δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ). Σύμφωνα με τον Κολιόπουλο 

(1995β) οι ρίζες του εμφυλίου πολέμου ανάγονται στις συγκρούσεις μεταξύ των 

διαφόρων αντιστασιακών οργανώσεων κατά τη διάρκεια της κατοχής, το 1943. Οι 
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εκλογές την τελευταία μέρα του Μαρτίου και το Δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου 

για τη μορφή του πολιτεύματος είναι μερικά από τα σημαντικά γεγονότα που 

σημαδεύουν το έτος 1946. 

 Την 1η Απριλίου 1946 την πρωθυπουργία ανέλαβε προσωρινά ο δικαστικός 

Παναγιώτης Πουλίτσας. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν δε συμμετείχε το ΚΚΕ 

και μέρος των Κεντρώων (Μαυρογορδάτος, 1984). Στις 18 Απριλίου σχηματίστηκε 

κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κων/νο Τσαλδάρη, με τη συμμετοχή μοναρχικών 

και μελών του Λαϊκού Κόμματος νομιμοποιώντας έτσι την κυριαρχία της δεξιάς 

μοναρχικής παράταξης στην πολιτική ζωή της χώρας. Η κυβέρνηση αυτή 

ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος την 1η Σεπτεμβρίου και άρχισε με την 

κάλυψη του νόμου να λαμβάνει μια σειρά μέτρων εναντίον της αριστεράς 

(Μαργαρίτης, 2001 α). Με το δημοψήφισμα επανήλθε ο βασιλιάς Γεώργιος στην 

Ελλάδα με πλειοψηφία 68% (Βακαλόπουλος, 2005). 

 Η αριστερά είχε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα: στην αριστερά τον πόλεων και 

στη αριστερά της υπαίθρου. Οι διωκόμενοι στα βουνά ήταν αποκομμένοι από κάθε 

υλική βοήθεια. Οι τελευταίοι για να επιβιώσουν έπρεπε να εκκαθαρίσουν την 

περιοχή από τις αντίπαλες δυνάμεις, αναζητώντας ζωτικό χώρο στα χωριά της 

υπαίθρου. Σύμφωνα με τον Μαργαρίτη (2001 α) οι ομάδες αυτοάμυνας των 

διωκόμενων αριστερών που κατέφυγαν στα βουνά απετέλεσαν τη βάση για τη 

δημιουργία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), το 1946.  

 Στην αρχή του Εμφυλίου Πολέμου τα δύο διαμορφωμένα στρατόπεδα ήταν 

αρκετά άνισα, με την κυβερνητική παράταξη να υπερέχει. Με το κυβερνητικό 

στρατόπεδο είχαν συμπαραταχθεί ο εθνικός στρατός, στον οποίο συμμετείχε ο 

στρατός της Μ. Ανατολής, τα τάγματα ασφαλείας, η Εθνοφυλακή και η 

Χωροφυλακή, τα Μικτά Αποσπάσματα Διώξεως (ΜΑΔ) και οι Μονάδες Ασφαλείας 

της Υπαίθρου (ΜΑΥ) (Μαργαρίτης 2001 α). Η υπεροχή του κυβερνητικού στρατού 

πέρα από αριθμητική υπήρξε και ποιοτική, καθώς είχε επιλύσει τις καθημερινές 

βιοτικές ανάγκες ενώ από το Μάιο του 1947 άρχισε να εφοδιάζεται και με 

αμερικάνικο πολεμικό υλικό (Μαργαρίτης 2001 α). 
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 Από το Φθινόπωρο του 1947 ο ΔΣΕ είχε ισχυρή παρουσία στη Στερεά 

Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Μακεδονία (Μαργαρίτης 2001 α). Το ΚΚΕ και 

το ΕΑΜ διαλύονται με τον Αναγκαστικό Νόμο 509 της 27ης Δεκεμβρίου 1947 «περί 

μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του Πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και 

προστασίας των ελευθεριών των πολιτών» (Βακαλόπουλος, 2005· ΦΕΚ Α΄ 

293/27.12.1947). Μέχρι το 1948 δε φαίνεται να πλεονεκτεί καμία από τις δύο 

παρατάξεις, αλλά η τροπή των πραγμάτων δυσχεραίνει για το ΔΣΕ από το 1948 και 

εξής. Το καλοκαίρι του 1948 γίνονται επιχειρήσεις στην περιοχή του Γράμμου, με το 

ΔΣΕ να κυριαρχεί και να δημιουργεί ελεύθερο κράτος (Μαργαρίτης 2001 α). Η πίεση 

από τις κυβερνητικές δυνάμεις αναγκάζουν το ΔΣΕ να μεταφέρει τις δυνάμεις του 

στο Βίτσι τη νύχτα της 20ης με 21ης Αυγούστου. Στις 12 Φεβρουαρίου ξεκινά επίθεση 

κατά της Φλώρινας, η κατάληψη της οποίας θα επέφερε πολλά πλεονεκτήματα για 

το ΔΣΕ (Μαργαρίτης, 2001 β), ωστόσο η έκβαση του αγώνα τον έφερε στην πλευρά 

των ηττημένων. Τον Αύγουστο του 1949, δόθηκαν οι τελικές μάχες στις οροσειρές 

του Γράμμου και του Βίτσι και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους το ΚΚΕ ανακοίνωσε 

επίσημα την κατάπαυση του πυρός (Τσουκαλάς, 1974). 

2.2 Η έννοια της Εθνικοφροσύνης κατά την κατά την περίοδο 1940-1950 

Σύμφωνα με τον Λέκκα (1994) ως εθνικό φρόνημα ορίζεται η συλλογική στάση της 

υπέρτατης και ενεργού νομιμοφροσύνης προς το έθνος, στάση που συνοδεύεται 

από στοχεύσεις σχετικές με την απόκτηση ή τη διασφάλιση της εθνικής 

ανεξαρτησίας, τη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας ή την επίτευξη εθνικού 

μεγαλείου και δόξας, χαρακτηρίζοντας την έννοια του εθνικού φρονήματος ως 

θυμική και γνωστική κατάσταση, συνοδευόμενη με την εμπειρία των υποκειμένων.   

Οι όροι «εθνικοφροσύνη» και «εθνικόφρονες» εισήχθησαν στην πολιτική 

ζωή της χώρας στις αρχές του 20ου αιώνα, με τη ίδρυση του «Κόμματος 

Εθνικοφρόνων» το 1913 υπό την αρχηγία του Δημητρίου Γούναρη, που το 1920 

μετονομάστηκε «Λαϊκό Κόμμα». Το «Λαϊκό Κόμμα» υπήρξε η πολιτική έκφραση της 

αντιβενιζελικής παράταξης και βασική συνιστώσα του εθνικού διχασμού. Στην 

διάρκεια του μεσοπολέμου εγγυήθηκε την «έννομη πολιτική και ηθική τάξη» η 

οποία είχε διασαλευθεί κατά την από τα αλλεπάλληλα κινήματα των βενιζελικών 

αξιωματικών, ιδιαίτερα κατά τα έτη 1917-1920. Για την αντιβενιζελική παράταξη η 
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έννοια της νομιμοφροσύνης ήταν παράλληλα συνυφασμένη με το «ζήτημα του 

θρόνου» και τα «λαϊκά δικαιώματα». Η βασιλεία θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη 

μορφή πολιτεύματος, ενώ η «μέση αστική τάξη» ταυτίστηκε με το «λαό». Στον 

αντίποδα βρισκόταν η βενιζελική παράταξη, με το κόμμα των Φιλελευθέρων, η 

οποία σύμφωνα με τα αντιβενιζελικά έντυπα εκπροσωπούσε στο πολιτικό πεδίο 

έναν «δημοκρατικό αναρχισμό» και στον οικονομικό των «κεφαλαιοκρατισμό», 

δηλαδή τα οικονομικά συμφέροντα της «μεγαλοαστικής τάξης» (Παπαδημητρίου, 

2006). 

Κατά τη δεκαετία του 1930 διακρίνονται οι πρώτες προσπάθειες για την 

άρση των συνεπειών του εθνικού διχασμού, δηλαδή την υπέρβαση του διπόλου 

βενιζελισμός- αντιβενιζελισμός, και τη συγκρότηση ενός αστικού μετώπου για την 

διασφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας. Η άνοδος του κομμουνιστικού κόμματος 

(ΚΚΕ) την περίοδο αυτή σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των θέσεών του για 

Μακεδονικό ζήτημα συνέβαλε στην έξαρση του πατριωτισμού και την οριστική 

διαβάθμιση των κομμάτων με γνώμονα την εθνικοφροσύνη (Γούναρης, 2005). Την 

περίοδο αυτή γίνεται ευρεία χρήση του όρου «εθνικοφροσύνη» και «εθνικόφρονες 

πολίτες» προκείμενου να αποτυπωθεί με την ορολογία αυτή η αστική και 

αντικομμουνιστική νοητική διάθεση των Ελλήνων ανεξαρτήτως κομματικής 

τοποθέτησης (Παπαδημητρίου, 2006).  

Αν και δεν έλειψαν οι φωνές που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο 

«μπολσεβικισμού» της χώρας, ο κατεξοχήν εχθρός της αντιβενιζελικής παράταξης 

παρέμεινε κατά τη δεκαετία του 1930 ο βενιζελισμός, ενίοτε με την επίκληση της 

«κομμουνιστικής απειλής», που χαρακτηρίστηκε ως βενιζελοκομμουνισμός 

(Παπαδημητρίου, 2006). Στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου η 

υπεράσπιση της «έννομης τάξης» θα αποτελούσε σταθερή αξία της 

εθνικοφροσύνης. 

2.2.1 Μεταξική δικτατορία (1936-1941) 

Κατά την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας ο αντικομμουνισμός θεσμικά 

οργανωμένος, έγινε η επίσημη κρατική ιδεολογία (Kofas, 1983). Τα καθεστώς της 4ης 

Αυγούστου (1936-1941) απαγόρευσε τα πολιτικά κόμματα, φυλάκισε ή εξόρισε τους 
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ιδεολογικούς του αντιπάλους –ιδιαίτερα τους κομμουνιστές αλλά και τους 

φιλελεύθερους- και ανέστειλε τη λειτουργία του Τύπου. Ο Ι. Μεταξάς επικεφαλής 

του κόμματος των «Ελευθεροφρόνων» επέβαλλε στον όρο «εθνικοφροσύνη» ένα 

περιεχόμενο που κάλυψε ιδεολογικά τον αντικοινοβουλευτικό και 

αντιφιλελεύθερο, γενικά χαρακτήρα της 4ης Αυγούστου. Οι ηθικές αστικές αξίες 

συνοψίστηκαν στον τρίπτυχο «πατρίδα-θρησκεία-οικογένεια», ενώ ιδιαίτερη 

προσοχή δόθηκε στην εθνική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, με κύριο στόχο την 

αναζωπύρωση του θρησκευτικού συναισθήματος, την εξύψωση του εθνικού 

φρονήματος και την αντίδραση κατά των αυξανόμενων τάσεων «εκφυλισμού» 

(Παπαδημητρίου, 2006).  

Σε αυτή τη συστηματική προσπάθεια του καθεστώτος για την εθνική 

διαφώτιση της κοινωνίας έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η «Εθνική Οργάνωσις 

Νεολαίας» (ΕΟΝ) (Πετράκη, 2006). Είναι χαρακτηριστικό ότι διάφορα υπηρεσιακά 

έγγραφα και αναφορές εκπαιδευτικών της εποχής, κυρίως των πρωτεργατών της 

ΕΟΝ, προς τις δημόσιες αρχές βρίθουν προγονολατρείας, εθνικού φρονήματος και 

ύμνων προς τον Κυβερνήτη, τον Μέγα Αλέξανδρο και την «μεταυγουστιανήν 

απελευθέρωσιν εκ του παλαιοκομματισμού και κομμουνισμού» (Γούναρης, 2005). 

Γενικά το καθεστώς της 4ης Αυγούστου είχε συντηρητικό χαρακτήρα, αφού 

στηρίχθηκε στις παραδοσιακές κοινωνικές, στρατιωτικές και οικονομικές ελίτ 

(Καλογρηάς, 2010). Ως ιδεολογική παρακαταθήκη της άφησε τον αντικομμουνισμό, 

ο οποίος θα αποτελούσε τον πυρήνα της εθνικόφρονης ταυτότητας στην κατοχή 

αλλά και μεταπολεμικά. 

2.2.2 Η κατοχική περίοδος (1941-1944) 

Τα γεγονότα της Κατοχής δεν μετέβαλαν την πολιτική κλίμακα της εθνικοφροσύνης. 

Η πολυδιάσπαση των αστικών πολιτικών δυνάμεων και η ίδρυση αντιστασιακών 

οργανώσεων, με κυριότερες από αυτές τον «Εθνικό Δημοκρατικό Ελληνικό 

Σύνδεσμο» (ΕΔΕΣ) υπό την ηγεσία του Ναπολέοντα Ζέρβα στην Ήπειρο, το «5/42 

Σύνταγμα Ευζώνων» του Δημήτριου Ψαρρού στη Ρούμελη και την αντιβουλγαρική 

κίνηση «Υπερασπιστών Βορείου Ελλάδας» (ΥΒΕ) στη Μακεδονία (Woodhouse, 

2002), σε συνδυασμό με τις χαοτικές συνθήκες που επικρατούσαν ευνόησαν την 
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εντυπωσιακή άνοδο του παράνομου ΚΚΕ, το οποίο κατάφερε να αναπτύξει έντονη 

κοινωνική δράση, να συγκροτήσει ένα μαζικό αντιστασιακό φορέα, το ΕΑΜ, και να 

ιδρύσει μια στρατιωτική οργάνωση, τον «Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό» 

(ΕΛΑΣ). Οι επαναστατικές φιλοδοξίες του ΚΚΕ, που δεν περιορίστηκαν στην 

αντίσταση κατά των κατακτητών, των κατοχικών κυβερνήσεων και του 

αντικομμουνιστικού κράτους, έθεσαν, όμως σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του 

αστικού κόσμου, και των μη κομμουνιστικών αντιστασιακών ομάδων και 

συσπείρωσαν βαθμιαία εναντίον του τόσο την εξόριστη κυβέρνηση, τις 

παραδοσιακές πολιτικές, κοινωνικές και στρατιωτικές ελίτ και τα ένοπλα 

αντιστασιακά κινήματα των «εθνικιστών» (ΕΔΕΣ,, «5/42», ΥΒΕ/ΠΑΟ), όσο και εκείνες 

τις δυνάμεις που συνεργάζονταν με τις γερμανικές αρχές (κατοχικές κυβερνήσεις, 

Αστυνομία και Χωροφυλακή, Τάγματα Ασφαλείας, ΕΕΣ) και ήταν άκρως εχθρικά 

διακείμενες στο πιθανό ενδεχόμενο μιας κομμουνιστικής κατάληψης της εξουσίας 

(Καλογρηάς, 2010).  

Ο Ι. Ράλλης στο διάστημα της κυβερνητικής του θητείας (Απρίλιος 1943-

Οκτώβριος 1944) έθεσε σαν στόχο του την υπεράσπιση της αστικής κοινωνίας 

έναντι του ΚΚΕ μέχρι την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων και την 

εγκατάσταση της κυβέρνησης του εξωτερικού στην Αθήνα (Μαρκεζίνης, 1994). 

Χάρις στις επαφές του με πολιτικούς παράγοντες του αστικού χώρου και στη 

συνεργασία του με βενιζελικούς αξιωματικούς έβαλε τα θεμέλια για τη 

διαμόρφωση της αντικομμουνιστικής ενότητας στην κατεχόμενη χώρα. Ως ένοπλη 

έκφρασή της θεωρήθηκαν τα Τάγματα Ασφαλείας (Καλογρηάς, 2010).  

Η σταδιακή προσέγγιση ανάμεσα στις διάφορες εκδοχές του 

αντικομμουνισμού ξεκίνησε στα τέλη του 1943, μετά την ένοπλη αντιπαράθεση 

μεταξύ του ΕΛΑΣ και των υπολοίπων αντιστασιακών οργανώσεων (κυρίως του 

ΕΔΕΣ), μια αντιπαράθεση που για τους αντιπάλους του ΕΑΜ επιβεβαίωσε την 

ύπαρξη του «κομμουνιστικού κινδύνου» και επέδρασε συσπειρωτικά στο αστικό 

στρατόπεδο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναζητηθούν οι ρίζες για τη δημιουργία 

της εθνικόφρονης συλλογικής ταυτότητας. Η εθνικοφροσύνη λειτούργησε 

ενοποιητικά ως το αντίπαλο δέος του ΕΑΜ και γενικότερα της αριστεράς 

(Καλογρηάς, 2010). 



18 
 

Σε αντίθεση με την περίοδο του μεσοπολέμου η εθνικοφροσύνη διαπέρασε 

τα κατεστημένα πολιτικά πρότυπα και απευθύνθηκε στο σύνολο της κοινωνίας 

ξεπερνώντας τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος, καθώς δεν περιορίστηκε 

στην εύνοια των πλουσιότερων αστικών τάξεων, αλλά βρήκε ένθερμους 

υποστηριχτές και στα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Το βασικό συστατικό στοιχείο 

της ταυτότητας ήταν ο αντικομμουνισμός, δηλαδή η αντίθεση προς το ΕΑΜ. Θετικό 

πρόσημο στην ιδεολογία της απέκτησε, όταν διαπίστωσε την «αδιαφορία» του ΕΑΜ 

για τα εθνικά ζητήματα και θορυβήθηκε από τη συνεργασία των Ελλήνων 

κομμουνιστών με τους Αλβανούς, Γιουγκοσλάβους και Βουλγάρους συντρόφους 

τους στη Μακεδονία (Καλογρηάς, 2010). Η αναβίωση της «Μεγάλης Ιδέας», 

προσαρμοσμένης στις ανάγκες και τις συνθήκες της εποχής, αποτέλεσε καίριο 

σημείο διαφοροποιήσεως της εθνικοφροσύνης από το ΕΑΜ. Η ένωση με τα 

Δωδεκάνησα, η απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου και η εδαφική επέκταση σε 

βάρος της Βουλγαρίας ήταν οι επίσημοι στόχοι των εθνικιστών (Φλάισερ, 1995). 

Ιδιαίτερα το μακεδονικό ζήτημα προσέδωσε στην εθνικοφροσύνη μια τοπική 

«μακεδονική χροιά». Η εκπλήρωση των «εθνικών πόθων» ήταν πλέον κοινό σημείο 

αναφοράς για τους εθνικόφρονες στην κατεχόμενη Ελλάδα και στην εξορία 

(Καλογρηάς, 2010).  

Ουσιαστικά τα γεγονότα της Κατοχής ανέπτυξαν στον ύπατο βαθμό τον 

αντιβουλγαρισμό, που χρησιμοποιήθηκε συστηματικά και επιτυχημένα από τις 

κυβερνήσεις των Αθηνών. Η εθνικοφροσύνη όπως χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα 

σύνθημα συσπείρωσης και εθνικής εγρήγορσης υπεράνω κάθε πολιτικής 

σκοπιμότητας, βάσιμο ιστορικά και ταυτόχρονα ανεκτό, έστω οριακά, από τις αρχές 

κατοχής. Ήταν επίσης ο μόνος υπαρκτός δίαυλος διαμαρτυρίας όχι μόνο για την 

κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και για τις εκδηλώσεις φιλοβουλγαρισμού 

που εμφανίστηκαν με διάφορες μορφές στην ενδοχώρα: από τη δημιουργία 

ενόπλων τμημάτων δωσίλογων στη Δυτική Μακεδονία, το συστηματικό εκφοβισμό 

των Μικρασιατών και των ελληνοφρόνων σε κάθε χωριό και κώμη έως την 

εμφάνιση βουλγαρικής λέσχης μέσα στη Θεσσαλονίκη (Γούναρης, 2005). 
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2.2.3 Η περίοδος του Εμφυλίου (1946-1949) 

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου η εθνικόφρονων παράταξη βγήκε ακόμα 

πιο ενισχυμένη. Σε αυτό συνέβαλε και η μνήμη των ομήρων των Δεκεμβριανών, 

όταν εκατοντάδες πολίτες της Αθήνας βενιζελικών και αντιβενιζελικών φρονημάτων 

απήχθησαν από τον ΕΛΑΣ και μεταφέρθηκαν υπό άθλιες συνθήκες εκτός Αττικής 

(Woodhouse, 2002). Η εθνικοφροσύνη είχε τώρα την υποστήριξη του κρατικού 

μηχανισμού και τη βοήθεια της Μεγάλης Βρετανίας αρχικά, και τον Ηνωμένων 

Πολιτειών, αργότερα μέσω του δόγματος Τρούμαν σύμφωνα με το οποίο οι 

Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούσαν με κάθε μέσο την Ελλάδα στον αγώνα εναντίον 

του κομμουνισμού. Όπως επισημαίνει η Παπαδημητρίου (2006) οι Ηνωμένες 

Πολιτείες- χωρίς να κατονομάζουν τη Σοβιετική Ένωση- αναλάμβαναν τη δέσμευση 

να βοηθήσουν τις δημοκρατίες όλου του κόσμου να διατηρήσουν τους ελεύθερους 

θεσμούς τους και την εθνική τους ακεραιότητα εναντίον των επιθετικών κινημάτων 

που επιζητούσαν να επιβάλουν σε αυτές ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και ως τέτοιο 

θεωρούνταν και ο κομμουνισμός. Ενόψει του «κομμουνιστικού κινδύνου» υπήρξε 

σύμπλευση βενιζελικών και αντιβενιζελικών κομμάτων καθώς και συμπόρευση 

βενιζελικών στρατιωτικών με το φιλοβασιλικό στρατόπεδο. Επιπλέον, στο 

εθνικόφρον στρατόπεδο εντάχθηκαν και πρώην  συνεργάτες των Γερμανών, όπως 

στελέχη των Ταγμάτων Ασφαλείας (Close, 1990). Με το πρόσχημα του αγώνα 

εναντίον του κομμουνισμού πρώην μέλη αντικομμουνιστικών οργανώσεων 

συγκρότησαν παραστρατιωτικές οργανώσεις και επιδόθηκαν σε διωγμούς 

αριστερών πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο η εθνικοφροσύνη συνέβαλε στην 

νομιμοποίηση του δωσιλογισμού και στην ηθική αποκατάσταση των δωσίλογων 

στοιχείων μετά την απελευθέρωση (Καλογρηάς, 2010). 

Πολιτικά η εθνικοφροσύνη εκφράστηκε με το Λαϊκό Κόμμα που 

επανιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1945 και είχε την πρωτοβουλία στην ίδρυση του 

φορέα «Ηνωμένη Παράταξις Εθνικοφρόνων». Με το δημοψήφισμα της 1ης 

Σεπτεμβρίου 1946 και την επιστροφή του Γεωργίου Β΄ η εθνικοφροσύνη απέκτησε 

το αναγκαίο εθνικό σύμβολο πολιτικής και ιδεολογικής ενότητας. Για τους 

βασιλόφρονες ο θρόνος αποτέλεσε το κύριο ανάχωμα στις επεκτατικές διαθέσεις 

του «σλαβοκομμουνισμού» (Καλογρηάς, 2010). Με τη συγκρότηση της κυβέρνησης 
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εθνικής ενότητας το Σεπτέμβριο του 1947 υπό την πρωθυπουργία του Σοφούλη, τον 

εθνικό διχασμό διαδέχθηκε και τυπικά το δίπολο κομμουνισμός-αντικομμουνισμός. 

Επειδή το ΚΚΕ ταυτίστηκε από τους αντιπάλους του, λόγω της ιδεολογικής του 

συγγένειας και εξάρτησης από τα κομμουνιστικά κόμματα των γειτονικών χωρών, 

με τον «σλαβικό κίνδυνο», η εμφυλιοπολεμική αντιπαράθεση έλαβε 

χαρακτηριστικά αγώνα φυλετικής επιβίωσης απέναντι στον προαιώνιο «εξωτερικό 

εχθρό». Σύμφωνα με τον Γούναρη (2005) ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα 

ενοχοποίησης των κομμουνιστών ήταν η κατάδειξη της σύνδεσής τους με τους 

Σλάβους των Βαλκανίων: τη μισητή από όλους τους Έλληνες Βουλγαρία και τη 

Γιουγκοσλαβία. Το θέμα είχε να κάνει με τη φιλοβουλγαρική στάση μιας μερίδας 

Σλαβοφώνων στην Κατοχή, τις σχέσεις του ΕΛΑΣ των γιουγκοσλαβικών ανταρτών, με 

σημείο αναφοράς το σλαβομακεδονικό αποσχιστικό κίνημα (ΣΝΟΦ) και πολύ 

περισσότερο με την ανησυχία που δημιουργήθηκε κατά τις παραμονές της 

απελευθέρωσης για πιθανή κάθοδο των σοβιετικών, βουλγαρικών και 

γιουγκοσλαβικών στρατευμάτων στη Βόρεια Ελλάδα. Αποκορύφωμα αυτής της 

πολιτικής υπήρξε η δημοσιοποίηση της ανύπαρκτης, όπως αποδείχτηκε, συμφωνίας 

στις Καρυδιές με την οποία το Σλαβομακεδονικό Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 

(ΣΝΟΦ) αποδεχόταν έναντι των Βουλγάρων την ιδέα της σοβιετικής αυτόνομης 

Μακεδονίας. Στην αντίληψη περί προδοσίας στα χρόνια του Εμφυλίου υπήρξαν και 

δύο παράγοντες: α) η καθημερινή αναφορά των «Βουλγάρων του ΣΝΟΦ» και 

αργότερα του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΝΟΦ) ως συμμάχων και 

αδελφοποιητών του ΚΚΕ και β) η υποστήριξη του ΕΑΜικού Τύπου προς τη 

«σλαβομακεδονική μειονότητα», η οποία είχε συστρατευθεί στην αντίσταση κατά 

των Βουλγάρων και των Γερμανών (Γούναρης, 2005).  

Έτσι, σύμφωνα με το ιδεολογικό οπλοστάσιο της εθνικοφροσύνης ο 

αντικομμουνισμός και ο αντιβουλγαρισμός ή ο «από βορράς κίνδυνος» ήταν δύο 

όψεις του ίδιου νομίσματος. Η ταύτιση του «εσωτερικού» με τον εξωτερικό εχθρό» 

νομιμοποιήθηκε και από τις επεκτατικές βλέψεις, όπως φάνηκε, των 

κομμουνιστικών κρατών-δορυφόρων της Σοβιετικής Ένωσης στα Βαλκάνια σε βάρος 

της ελληνικής Μακεδονίας και από την προθυμία τους να στηρίξουν το αντάρτικο 

κίνημα του ΚΚΕ. Η Αθήνα είχε κάθε λόγο να φοβάται ότι η επικράτηση του 
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«Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας» θα σήμαινε όχι μόνο την κατάλυση του 

κοινοβουλευτισμού, αλλά και την οριστική απώλεια εθνικού εδάφους. Οι μνήμες 

της γερμανικής και βουλγαρικής κατοχής στη Μακεδονία συνηγορούσαν στον 

παραπάνω φόβο. Η Παπαδημητρίου (2006) μάλιστα επισημαίνει ότι σε διάφορες 

ομιλίες και άρθρα της εποχής γινόταν λόγος για την παραδοσιακή αντιπαλότητα 

μεταξύ του Ελληνισμού και Πανσλαβισμού, όπου ο Ελληνισμός συμβόλιζε το 

αρχαιοελληνικό πνεύμα, ενώ ο Πανσλαβισμός τον σοβιετικό ολοκληρωτισμό. Στη 

διάρκεια του κυρίως εμφυλίου πολέμου εντοπίζεται επίσης η πρόθυμη 

συστράτευση της Εκκλησίας μέσω των κατηχητικών σχολείων στον αγώνα του 

κράτους ενάντια του άθεου κομμουνισμού και στην υπεράσπιση των ελληνικών 

ιδανικών. Με τον ίδιο πνεύμα και λογική ανασυστάθηκε και το Σώμα Ελλήνων 

Προσκόπων (Γούναρης, 2005). 

Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου ο αντικομμουνισμός κυριάρχησε 

ιδεολογικά και καθόρισε σε ουσιαστικό και τυπικό επίπεδο τους θεσμούς και το 

νομικό καθεστώς των ελευθεριών χαράσσοντας μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα 

σε όσους θεωρήθηκαν εθνικόφρονες και σε όσους θεωρήθηκαν μη εθνικόφρονες, 

επειδή επιδίωκαν την ανατροπή του πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτος 

(Αλιβιζάτος, 1995). Νομική έκφραση του αντικομμουνισμού ήταν το Γ΄ Ψήφισμα, το 

οποίο και συνέχιζε την παράδοση του Μεσοπολέμου («Ιδιώνυμο» Βενιζέλου, 

νομοθεσία Μεταξά). Το Γ΄ Ψήφισμα έθετε σημαντικούς περιορισμούς σε βασικές 

ελευθερίες των πολιτών και η εισαγωγή του αποτελούσε την κήρυξη του άτυπου 

στρατιωτικού νόμου στην Ελλάδα.  

Στα χρόνια που ακολούθησαν από τη λήξη του Εμφυλίου πολέμου και μέχρι 

την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών (1967-1971) η εθνικοφροσύνη 

υποδήλωνε την αφοσίωση στους παραδοσιακούς θεσμούς της βασιλείας, της  

Εκκλησίας, της οικογενείας και της ιδιωτικής οικονομίας, όπως και την αντίθεση στις 

«ανθελληνικές επιδιώξεις» του ΚΚΕ και των «Σλάβων συμμάχων» του (Close, 1990). 



22 
 

2.3 Η Δυτική Μακεδονία κατά την περίοδο 1940-1950  

Η κατάρρευση του Αλβανικού μετώπου και η εισβολή του γερμανικού στρατού 

επηρέασε όπως ήταν φυσικό όχι μόνο τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και ολόκληρη την 

Ελλάδα. Η έκρηξη του  Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και η γερμανική κατάκτηση έδωσε 

για ακόμα μία φορά την αφορμή στους Βουλγάρους να επεκτείνουν τις βλέψεις 

τους για τη Μακεδονία. Αμέσως μετά την κατάληψη της Ελλάδας και της 

Γιουγκοσλαβίας από τους Γερμανούς, οι Βούλγαροι πήραν την άδεια να εισέλθουν 

στις σλαβικές περιοχές των Σκοπίων, καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη. Στόχος του βουλγαρικού στρατού ήταν η εθνολογική αφομοίωση και 

αλλοίωση του γηγενούς ελληνικού στοιχείου μέσω της εγκατάστασης βουλγαρικού 

πληθυσμού στην Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη, των δολοφονιών 

Ελλήνων, της απαγόρευσης της χρήσης της ελληνική γλώσσας και της διακοπής της 

λειτουργίας ελληνικών σχολείων. Οι προσπάθειες των Βουλγάρων για τον 

εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας επεκτάθηκαν πέραν της Ανατολικής Μακεδονίας 

και στις περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας όπου υπήρχαν πληθυσμοί 

σλαβικοί πληθυσμοί με βουλγαρική εθνική συνείδηση και φιλοβουλγαρικά 

αισθήματα (Βακαλόπουλος, 1992). Οι Βούλγαροι έθεσαν ως πρωταρχικό στόχο να 

εμφανίσουν τα καταληφθέντα εδάφη της ελληνικής Μακεδονίας ως κατοικούμενα 

στην πλειοψηφία τους από ίδιους στοχεύοντας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

στην εθνολογική αλλοίωση της περιοχής για να μπορέσουν στην συνέχεια να 

διεκδικήσουν την κυριαρχία αυτών των εδαφών με αξιώσεις (Νάλτσας, 1954). Η 

προσοχή της βουλγαρικής προπαγάνδας είχε στραφεί αρχικά, πέρα από την πόλη 

της Θεσσαλονίκης, κυρίως στις επαρχίες του Νομού Φλώρινας, Καστοριάς και 

Πέλλας, όπου είχαν διατηρηθεί εστίες βουλγαροφιλίας (Παπαθανασίου, 1988). 

Αυτό το κομμάτι του πληθυσμού έπρεπε να δείξει τα φιλοβουλγαρικά του 

αισθήματα προκειμένου να πεισθούν οι Γερμανοί πως η Δυτική Μακεδονία 

κατοικείται εξολοκλήρου από Βουλγάρους και επομένως θα έπρεπε να επεκταθεί η 

βουλγαρική κατοχή και στην υπόλοιπη Μακεδονία (Hoppe, 1989). Κατά συνέπεια οι 

περιοχές της Φλώρινας, της Καστοριάς και της Έδεσσας εκτός από την κατοχή των 

Ιταλών και των Γερμανών, καταπιέζονταν και από τους Βουλγάρους, γεγονός που 

συνέβαλε στην ενίσχυση του παλαιού μίσους τους (Μαγκριώτης, 1949).  
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 Κέντρο της βουλγαρικής προπαγάνδας αποτέλεσε η «Βουλγαρική Λέσχη» 

που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Μάιο του 1941 με κύριο μέλημα την εγγραφή 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών που θα δήλωναν βουλγαρική 

καταγωγή, ώστε να μπορέσει η Βουλγαρία την κατάλληλη στιγμή να διεκδικήσει τη 

Μακεδονία (Βακαλόπουλος, 1992). Με ορμητήριο τη Βουλγαρική Λέσχη της 

Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκαν ειδικά γραφεία στη Δυτική Μακεδονία με έδρα 

αρχικά την Έδεσσα, έπειτα τη Φλώρινα και τέλος την Καστοριά με σκοπό τη 

διενέργεια προπαγάνδας στους σλαβόφωνους κατοίκους και τον προσηλυτισμό 

τους στη βουλγαρική ιδέα. Για να μπορέσουν να πετύχουν τους σκοπούς τους οι 

προπαγανδιστές συχνά δωροδοκούσαν τους εγγεγραμμένους στη Λέσχη με 

διάφορα χρηματικά ποσά. Επιπλέον, η βουλγαρική προπαγάνδα εκμεταλλευόμενη 

την έλλειψη τροφίμων και την πείνα, προσπάθησε να πείσει τους κατοίκους να 

λάβουν βουλγαρική ταυτότητα δελεάζοντάς τους μέσω της παροχής τροφίμων 

(Χρυσοχόος, 1950).  

 Ταυτόχρονα, η εγκατάσταση από τους Γερμανούς περιφερειακών 

φρουραρχείων στη Φλώρινα και στην Έδεσσα έδωσε την ευκαιρία στους 

αξιωματικούς να επιτύχουν την τοποθέτηση σε κάθε φρουραρχείο ενός βούλγαρου 

αξιωματικού ως διερμηνέα, δίνοντας την εντύπωση στους απλοϊκούς χωρικούς ότι 

οι Βούλγαροι συνδιοικούν με τους Γερμανούς (Χρυσοχόος, 1950). Μεγάλο ρόλο στη 

διάδοση της βουλγαρικής προπαγάνδας έπαιξε ο αξιωματικός Κάλτσεφ, ο οποίος 

διετέλεσε αξιωματικός σύνδεσμος στα γερμανικά φρουραρχεία Εδέσσης και 

Φλώρινας, ως μέλος ομάδας Βουλγάρων αξιωματικών διαπιστευμένων στο 

αρχηγείο των γερμανικών δυνάμεων Θεσσαλονίκης-Αιγαίου. Αποστολή των 

Βουλγάρων αξιωματικών συνδέσμων ήταν: α) να προστατεύσουν τον 

βουλγαρίζοντα πληθυσμό στις ζώνες κατοχής των Γερμανών και Ιταλών στην 

ελληνική Μακεδονία, β) να μεταφέρουν τις εντολές των κατακτητών στον πληθυσμό 

αυτό και γ) να υποβάλλουν τα παράπονα των βουλγαριζόντων στις αρχές κατοχής 

(Κολιόπουλος, 1995 α).  
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 Ο Κάλτσεφ αναφέρεται ότι ήταν οργανωτής και συντονιστής των κινήσεων 

της βουλγαρικής προπαγανδιστικής οργάνωσης «Οχράνα»1, η οποία είχε 

παράρτημα στη Φλώρινα με την ονομασία «Βουλγαρομακεδονική Επιτροπή». Η 

οργάνωση προωθούσε την ιδέα μιας αυτόνομης Μακεδονίας, 

συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, με ανομολόγητο στόχο την ενσωμάτωση 

αυτής στη Βουλγαρία. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη του 

στόχου αυτού ήταν: α) η δήλωση βουλγαρικής ταυτότητας από τους σλαβόφωνους 

πληθυσμούς της περιοχής, β) ο προσεταιρισμός βουλγαρόφιλων στελεχών του ΚΚΕ 

για την  προαγωγή της ιδέας της ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας και γ) η 

συνεργασία μαζί τους (Κολιόπουλος, 1995 α).  

 Το Νοέμβριο του 1943, ιδρύθηκε από το ΚΚΕ στη Φλώρινα, το 

«Σλαβομακεδονικό Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο», γνωστό με το όνομα ΣΝΟΦ, 

που ήταν οργάνωση αντιστασιακή των σλαβόφωνων που άρχισε να 

δραστηριοποιείται μέσα στους κόλπους του ΕΛΑΣ  (Κολιόπουλος 1995 α. & 

Βακαλόπουλος, 1992) με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάχυση της 

σλαβομακεδονικής εθνικής ταυτότητας. Ωστόσο, η άρνηση του ΚΚΕ και των Ελλήνων 

ανταρτών να δεχθούν την ίδρυση χωριστών ένοπλων σλαβομακεδονικών σωμάτων 

στη Δυτική Μακεδονία, κατέληξε στη συγκρότηση στρατού του ΣΝΟΦ που 

εξαρτιόταν άμεσα από τα γιουγκοσλαβικά συμφέροντα. Το τάγμα του Γκότσεφ (του 

ΣΝΟΦ) βρισκόταν τυπικά κάτω από τη διοίκηση του ΕΛΑΣ, αλλά σύντομα άρχισε να 

αναπτύσσει αυτόνομη δράση που αντιπροσώπευαν τους φιλοβουλγαρίζοντες 

μακεδονικούς πληθυσμούς (Βακαλόπουλος, 1992). Η δράση αυτή του ΣΝΟΦ το 

οδήγησε σε σύγκρουση με τον ΕΛΑΣ, οδηγώντας τον στρατό του ΣΝΟΦ σε απώθηση 

προς τη Γιουγκοσλαβία, στην αναζήτηση πατρώνων στους Γιουγκοσλάβους 

παρτιζάνους και εν τέλει στη διάλυσή του από το ΚΚΕ το Μάιο του 1944 

(Βακαλόπουλος, 1992· Κολιόπουλος, 1995 α & Σφέτας, 1996). 

                                                           
1 Οχράνα σήμαινε άμυνα και αρχικά ήταν η ονομασία της μυστικής αστυνομίας στην τσαρική Ρωσία. 
Στην περίπτωση της βουλγαρικής Οχράνα, πρόκειται για ένοπλα σώματα βουλγαριζόντων, τα οποία 
δημιούργησαν βουλγαρικοί εθνικιστικοί κύκλοι και οργάνωσαν και εξόπλισαν οι Γερμανοί και Ιταλοί. 
Η Οχράνα έδρασε κυρίως στη Θράκη, στην Ανατολική και Δυτική Μακεδονία ιδιαίτερα στις περιοχές 
της Καστοριάς, της Φλώρινας και της Έδεσσας (Κολιόπουλος, 1995β) 
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 Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας το 1945 συνεχίσθηκε στην ελληνική 

Μακεδονία η δράση των Σλαβομακεδόνων με τη συγκατάθεση της γιουγκοσλαβικής 

επιρροής (Βακαλόπουλος, 1992). Το 1945 ιδρύεται στα Σκόπια το Εθνικό 

Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΝΟΦ) που ήταν πολιτική οργάνωση των 

Σλαβομακεδόνων της Ελλάδας που έθετε ως στόχο την αυτονόμηση της 

Μακεδονίας (Κολιόπουλος, 2002). Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου  η 

δράση του ΝΟΦ στην Μακεδονία και ιδιαίτερα στις περιοχές της Έδεσσας, της 

Φλώρινας και της Κοζάνης πήρε μεγάλες διαστάσεις. Έπειτα από άδεια που 

χορήγησε το ΚΚΕ στο ΝΟΦ σχετικά με την ίδρυση σχολείων και εκκλησιών καθώς 

και την εκτύπωση εφημερίδων, ευάριθμοι Σλαβομακεδόνες νέοι άρχισαν να 

διδάσκονται τη «Μακεδονική Γλώσσα». Κατά τη διάρκεια μάλιστα του Εμφυλίου 

πολέμου υπολογίζεται ότι περίπου 11.000 Σλαβομακεδόνες αντάρτες πήραν μέρος 

στον πόλεμο αυτό (Βακαλόπουλος, 1992).  

2.4 Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Κατοχής και 

του Εμφυλίου Πολέμου 

Η Ελλάδα της Κατοχής έδινε την εικόνα μιας κατεστραμμένης και λεηλατημένης 

χώρας, καθώς οι υπηρεσίες και η παραγωγή βρισκόταν στα χέρια των κατακτητών 

και τίποτε δε λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε στην προπολεμική 

περίοδο. Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση, η οποία στις περισσότερες περιοχές 

έπαψε να λειτουργεί, ενώ σε άλλες υπολειτουργούσε και αυτό για μικρά χρονικά 

διαστήματα (Μπουζάκης, 2006). Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έπαψαν να 

υπάρχουν οι ανάλογες εκπαιδευτικές υποδομές και ο σχολικός εξοπλισμός. Πολλά 

σχολεία καταστράφηκαν από βομβαρδισμούς, πυρκαγιές, κατεδαφίσεις, ενώ άλλα 

σταμάτησαν να λειτουργούν από το φόβο των αντιποίνων από τα κατοχικά 

στρατεύματα λόγω της εξάπλωσης της Εθνικής Αντίστασης ή επιτάχθηκαν για να 

καλύψουν ανάγκες των κατακτητών (Καλαντζής, 2002). Ο Σακελλαρίου (1984) 

επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι οι Γερμανοί κατακτητές επέταξαν 8.345 σχολικά 

κτίρια και μόνο τα 719 έμειναν απείραχτα. Το σχολικό έτος για την περίοδο 1940-41 

κράτησε μόνο 3 μήνες και το σχολικό έτος 1941-42 μόνο 20 ημέρες.  

Η γερμανόφιλη ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπιζε την εκπαίδευση ως θεσμό 

που λειτουργούσε κανονικά, προβαίνοντας στην έκδοση νόμων και διαταγμάτων 
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και υιοθετώντας αλλαγές στην τυπική λειτουργία της εκπαίδευσης. Τίποτα όμως 

από αυτά δεν μπορούσε να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί καθώς η εκπαίδευση 

υπολειτουργούσε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, με τη σχολική διαρροή να είναι πολύ 

μεγάλη και τα δημοτικά σχολεία να λειτουργούν περιστασιακά. Σε ένα πολύ μεγάλο 

μέρος της ελληνικής επικράτειας έπαψαν να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές 

και ο σχολικός εξοπλισμός (Καλαντζής, 2002).  

Ιδιαίτερα για την περιοχή της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, που 

βρίσκονταν υπό βουλγαρική κατοχή, εφαρμόστηκε πολιτική αλλοίωσης της 

εθνολογικής σύστασης του πληθυσμού που επιτεύχθηκε με το κλείσιμο των 

ελληνικών σχολείων και της αντικατάστασής τους από βουλγαρικά, την εκδίωξη των 

ελλήνων εκπαιδευτικών και την επιβολή της χρήσης της βουλγαρικής γλώσσας σε 

δημόσιες υπηρεσίες, στην εκκλησία και στην εκπαίδευση (Καλαντζής, 2002).  

Οι εκπαιδευτικοί ήταν από τους πρώτους κλάδους των εργαζομένων που 

προσχώρησαν μαζικά στην εθνική αντίσταση και αγωνίστηκαν για την εκδίωξη του 

κατακτητή, όσο και για την ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης. Πολλοί από αυτούς 

διώχτηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, και εκτελέστηκαν. Οι δάσκαλοι στις 

κατεχόμενες περιοχές δεν έπαψαν να αγωνίζονται για την απελευθέρωση της 

χώρας και την προστασία των παιδιών (Τζήκα, 2011). 

Ειδικότερα, ο Σακελλαρίου (1984) αναφέρει ότι μπροστά στη δυσμενή 

πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί για τα ελληνόπουλα αυτής της περιόδου, 

καθώς πολλά από αυτά πέθαιναν εξαιτίας των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, οι 

εκπαιδευτικοί ανέλαβαν ενεργό δράση προκείμενου να τα προστατέψουν και να τα 

σώσουν από το φάσμα της πείνας και της ορφάνιας. Έτσι, με κινητοποιήσεις, που 

αρχικά ήταν σποραδικές και στη συνέχεια οργανωμένες, κατόρθωσαν να 

δημιουργήσουν παιδικά συσσίτια που αργότερα επεκτάθηκαν σε όλα τα τμήματα 

των Δημόσιων Υπηρεσιών. Ουσιαστικά πρωτοστατούσαν τόσο στην παραλαβή 

τροφίμων, όσο και στην παρασκευή και διανομή αυτών. Παρ’ όλες όμως, τις 

συντονισμένες προσπάθειές του για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων των 

παιδιών, αυτό που κατά βάση έμεινε άλυτο ήταν η φοίτησή τους στο σχολείο. 
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Υπολογίζεται ότι την περίοδο αυτή περίπου 600. 000 παιδιά δε φοίτησαν καθόλου 

στο σχολείο.  

Παρά τη δύσκολη ιστορική συγκυρία με τον ελληνικό λαό να ταλαιπωρείται 

στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική του ζωή εξαιτίας της γερμανικής κατοχής, ο 

φανατισμός σχετικά με το ζήτημα της γλώσσας και την επικράτηση της δημοτικής ή 

της καθαρεύουσας εξακολουθεί να υφίσταται. Για τα εκπαιδευτικά χρονικά της 

περιόδου αξίζει να επισημανθεί η «δίκη των τόνων», ένα γεγονός που καταγράφει 

την προσπάθεια του καθηγητή της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας Ι. Κακριδή να 

εκδώσει σε βιβλίο με τίτλο Ελληνική Κλασσική Παιδεία, μια ομιλία που είχε κάνει 

στη Θεσσαλονίκη το 1936. Στο βιβλίο αυτό ο Κακριδής, προς διευκόλυνση της 

γραφής της ελληνικής γλώσσας, πρότεινε την αλλαγή του ορθογραφικού της 

συστήματος με την κατάργηση των τόνων και των πνευμάτων. Η κίνηση του αυτή 

ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με αποτέλεσμα η Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών να τον καταγγείλει στη Σύγκλητο με την «ευχή της 

απολύσεως», ενώ το ανώτατο όργανο του πανεπιστημίου τον παρέπεμψε στο 

πειθαρχικό συμβούλιο (Καραφύλλης, 2002). Η καινοτομία στο τονικό σύστημα του 

Γ. Κακριδή, γνωστού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο , «δια τας αριστεράς αυτού 

γλωσσικάς θεωρίας» θεωρήθηκε όχι μόνο αντιπαιδαγωγική αλλά και ως επικίνδυνη 

γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει προβαθμίδα και για άλλες μεταρρυθμίσεις 

(Ευαγγελόπουλος, 1999). Ο Κακριδής υπερασπίστηκε το όλο εγχείρημα του 

αναφέροντας ότι οι αρχαίοι Έλληνες «δεν εχρησιμοποίουν πνεύματα και τόνους» 

(Δημαράς, 1988). 

 Κατά την περίοδο αυτή και σχετικά με το γλωσσικό ζήτημα σημαντική είναι 

και η συμβολή του Μ. Τριανταφυλλίδη για την προώθηση της δημοτικής γλώσσας 

με τη συγγραφή και την έκδοση της Νεοελληνικής Γραμματικής το 1941 για το 

δάσκαλο και της Νεοελληνικής Γραμματικής για το μαθητή το 1942 

(Ευαγγελόπουλος, 1999) 

Στις αρχές του 1943 ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας κατάφερε να απαλλαγεί 

από τη γερμανική κατοχή και κυριαρχία. Οι αντιστασιακές οργανώσεις επιδίωξαν 

την ανασύσταση πολλών θεσμών κοινωνικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και του 
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εκπαιδευτικού. Στο τομέα αυτό, η σπουδαιότερη εργασία έγινε από το ΕΑΜ και την 

ΠΕΕΑ. Το σαφές πολιτικό περιεχόμενο και η ιδεολογική συγκρότηση που είχαν, τους 

επέτρεπαν την ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας και την οργάνωση της 

δράσης τους σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο (Τζήκα, 2011). 

Το θεσμικό πλαίσιο του κράτους του ΕΑΜ διαμορφώθηκε το Δεκέμβριο του 

1942 μετά τη σύνταξη του κώδικα «Ποσειδών» που έθεσε τις βάσεις τις Λαϊκής 

Εξουσίας καθορίζοντας τις προϋποθέσεις άσκησης της διοικητικής εξουσίας από την 

αιρετή Επιτροπή Λαϊκής Αυτοδιοίκησης (ΕΛΑ) και της δικαστικής εξουσίας από τα 

αιρετά Λαϊκά Δικαστήρια (ΛΔ). Στις 1.12.1943 το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ θα 

εγκρίνει τις «Διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση και τη Λαϊκή Δικαιοσύνη» και στις 10 

Μαρτίου 1944, θα ιδρυθεί στο χωριό Βίνιανη της Ευρυτανίας η Πολιτική Επιτροπή 

Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.) με πρόεδρο τον Αλ. Σβώλο (Βουρνάς, 1980). Στις 

14 -27 Μαΐου 1944 το Εθνικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές για την 

ανάδειξη της Π.Ε.Ε.Α. συνήλθε στους Κορυσχάδες της Ευρυτανίας (Μπουζάκης, 

2006).   

Αμέσως μετά την εθνοσυνέλευση των Κορυσχάδων, η Π.Ε.Α.Α. θα αναλάβει 

το έργο της ανασυγκρότησης της παιδείας. Το πρώτο μέλημα της Π.Ε.Α.Α. ήταν η 

κατάργηση με την πράξη 45 του «Ιδιώνυμου» του Ε. Βενιζέλου, καθώς και κάθε 

άλλου μέτρου που περιόριζε τις ατομικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες. 

Συγχρόνως κατεβλήθησαν προσπάθειες για την ανασύσταση της Διδασκαλικής 

Ομοσπονδίας Ελλάδας. Παράλληλα, έγιναν προσπάθειες για το άνοιγμα παιδικών 

σταθμών, ενώ οι διδασκαλικοί σύλλογοι, έχοντας ιδιαίτερη έγνοια το μαθητικό 

πληθυσμό προέβησαν στην ίδρυση μαθητικών συσσιτίων και στην ανάληψη 

προσπαθειών για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Ορίστηκε η δημοτική ως 

επίσημη γλώσσα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τόσο στον προφορικό, όσο 

και στο γραπτό λόγο, και την κατάργηση της ιστορικής ορθογραφίας και του 

πολυτονικού συστήματος. Ταυτόχρονα, η έλλειψη κατάλληλων σχολικών βιβλίων 

αντιμετωπίστηκε με τη συγγραφή νέων, όπως είναι τα δύο αναγνωστικά, τα 

«Αετόπουλα» για την Γ’ και Δ’ τάξη και η «Ελεύθερη Ελλάδα» για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη  

(Μπουζάκης, 2006). 
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Συγχρόνως, δόθηκε έμφαση και στην εξωσχολική δραστηριότητα των 

παιδιών. Τα αγόρια οργανώθηκαν στην εξωσχολική οργάνωση «Αετόπουλα», ενώ 

τα κορίτσια στις «Γερακίνες». Στο πλαίσιο των οργανώσεων αυτών τα παιδιά 

συμμετείχαν σε δραστηριότητες που είχαν άμεση σχέση με την καθημερινή τους 

ζωή και ενδιαφέροντά τους (Σακελλαρίου, 1984).  

Ωστόσο,  βασικό πρόβλημα για την ομαλή λειτουργία των σχολείων ήταν η 

έλλειψη του διδακτικού προσωπικού. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε με την 

ίδρυση και τη λειτουργία των Παιδαγωγικών Φροντιστηρίων, που αποσκοπούσαν 

στην ταχύρρυθμη εκπαίδευση των δασκάλων. Στο Καπερνήσι και στην Τύρνα 

(Θεσσαλία) ήταν τα δύο Φροντιστήρια που λειτούργησαν. Στα Παιδαγωγικά 

Φροντιστήρια είχαν το δικαίωμα να φοιτήσουν όσοι είχαν τοποθετηθεί ως 

προσωρινοί δάσκαλοι σε σχολεία, αλλά τους έλειπε η παιδαγωγική κατάρτιση και 

όσοι τελειόφοιτοι γυμνασίου επιθυμούσαν να διοριστούν ως δάσκαλοι στις 

περιοχές της Ελεύθερης Ελλάδας. Η δύναμη του κάθε Φροντιστηρίου ήταν 40 με 50 

σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια. Τα γνωστικά αντικείμενα του Φροντιστηρίου 

ήταν τα Στοιχεία Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, και Διδακτικής, με τις σχετικές 

εφαρμογές, καθώς και Νέα Ελληνικά και Ελληνική Ιστορία. Το διδακτικό προσωπικό 

του Φροντιστηρίου αποτελούνταν από έναν παιδαγωγό και 3-4 φιλολόγους, 

καθηγητές και δασκάλους. Οι απόφοιτοι του Φροντιστηρίου θεωρούνταν 

προσωρινοί δάσκαλοι που για να γίνουν μόνιμοι και για να εξισωθεί το πτυχίο τους 

με τους ήδη υπάρχοντες δασκάλους θα έπρεπε να μετεκπαιδευθούν (Τζήκα, 2002). 

Παιδαγωγικά Φροντιστήρια λειτούργησαν και σε άλλες περιοχές όπως στο 

Ερημόκαστρο Θηβών, στα Γρεβενά, στη Μέση Μηλιά Πιερίας και στα Λαγκάδια 

Αρκαδίας (Ευαγγελόπουλος, 1999). 

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέλησε να αντιμετωπίσει το ΕΑΜ ήταν η 

ανασυγκρότηση και η ανασύσταση των εκπαιδευτικών θεσμών. Μέσα σε αυτό το 

περίγραμμα δύο ομάδες εκπαιδευτικών του Ε.Α.Μ. και της Ε.Π.Ο.Ν με εμπνευστή το 

Δ. Γληνό επεξεργάστηκαν ένα «Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας» και το υπέβαλαν στη 

Γραμματεία Παιδείας της Π.Ε.Ε.Α. το 1944. Το σχέδιο αυτό, που αποτέλεσε ιστορικό 

ντοκουμέντο της εκπαίδευσης, έκανε αναφορά στη φιλοσοφία της παιδείας, στους 

γενικούς και ειδικούς στόχους της, στην οργάνωση και την υλικοτεχνική υποδομή. Η 
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παιδεία, σύμφωνα με το Σχέδιο της Λαϊκής Παιδείας, θεωρούνταν κοινωνική 

λειτουργία που υπηρετούσε το λαϊκό σύνολο, και έδινε το δικαίωμα μόρφωσης σε 

όλους  χωρίς οικονομικούς και κοινωνικούς περιορισμούς.  Σκοπός της παιδείας 

μεταξύ άλλων ήταν η υπεράσπιση των λαϊκών κατακτήσεων, για την εδαφική 

ακεραιότητα, την εδαφική ανεξαρτησία, και την Εθνική Ελευθερία της Ελλάδας. 

Επίσης, στο Σχέδιο της Λαϊκής Παιδείας τονιζόταν η ανάγκη για πανεπιστημιακή 

μόρφωση των δασκάλων σε τετράχρονες πανεπιστημιακού επιπέδου παιδαγωγικές 

ακαδημίες, καθώς και η ανάγκη για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών συνεδρίων και 

λήψη προστατευτικών μέτρων για τους μαθητές, όπως είναι για παράδειγμα, τα 

δωρεάν βιβλία, ο ιματισμός, τα συσσίτια και την καθιέρωση της δημοτικής σε όλες 

τι βαθμίδες εκπαίδευσης. Σχετικά με τη διάρθρωση των σχολείων, το Σχέδιο 

πρότεινε την προσχολική αγωγή που θα κάλυπτε  τις ηλικίες 0-6, πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση για τις ηλικίες 7-14, δευτεροβάθμια για τις ηλικίες 15-18 και 

τριτοβάθμια για τις ηλικίες 18-22. Σκοπός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν η 

παροχή μιας «επιστημονικής επαγγελματικής εκπαίδευσης», μέσα από 

διαφορετικούς τύπους σχολείων (αγροτικά, βιομηχανικά- βιοτεχνικά, κλασικά). 

Τέλος, ως γλωσσικό όργανο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καθιέρωνε τη 

δημοτική. Αυτό αφορούσε τόσο τον προφορικό όσο και το γραπτό λόγο, καθώς και 

τα σχολικά βιβλία και κάθε έκφανση της σχολικής ζωής (Μπουζάκης, 2006).  

Το Εθνικό Συμβούλιο επεξεργάστηκε το σχέδιο Λαϊκής Παιδείας, το οποίο 

περιελάμβανε 15 άρθρα. Εισηγητής του προγράμματος της Λαϊκής Παιδείας για την 

εποχή της αντίστασης και τη μεταπολεμική εποχή υπήρξε ο Γραμματέας Παιδείας 

της Π.Ε.Ε.Α. Πέτρος Κόκκαλης. Στην προσπάθειά του για τη σύνταξη  του 

προγράμματος του «Σχεδίου της Λαϊκής Παιδείας» πλαισιώθηκε από τη Ρόζα 

Ιμβριώτη, το Μιχάλη Παπαμαύρο, τον Δ. Σωτηρίου και 5-6 δασκάλους. Οι άξονες και 

τα σημεία αναφοράς του Σχεδίου της Λαϊκής Παιδείας προσδιορίστηκαν και 

βασίστηκαν  σε γενικές γραμμές από αυτό που όριζε το αρχικό Σχέδιο του Γληνού 

και όπως αυτός το είχε εισηγηθεί στην Π.Ε.Ε.Α., αποβλέποντας στη σωματική και 

πνευματική ανάπτυξη της νέας γενιάς, στο συνδυασμό της γενικής μόρφωσης με 

την επαγγελματική εκπαίδευση, στην παρακολούθηση των επιστημονικών και 
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τεχνικών κατακτήσεων και στην προβολή των γνήσιων εθνικών, δημοκρατικών και 

λαϊκών ιδανικών (Ευαγγελόπουλος, 1999 &  Μπουζάκης, 2006). 

Το σχέδιο της Λαϊκής Παιδείας δεν υλοποιήθηκε εξαιτίας των δύσκολων 

ιστορικών περιστάσεων. Θα μπορούσε βέβαια να εφαρμοστεί σε μια κοινωνία 

βασισμένη σε νέες οικονομικές και κοινωνικές δομές ή σε μια κοινωνία που 

βρισκόταν σε διαδικασία μετάλλαξης προς αυτή την κατεύθυνση.  

Η αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα δημιούργησε ελπίδες και 

φιλοδοξίες ότι η χώρα θα οδηγούνταν σε ανοικοδόμηση και ότι θα υπήρχε 

φροντίδα για όλα τα ανοιχτά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως ήταν και η 

εκπαίδευση. Ωστόσο, η εμπλοκή της χώρας στον εμφύλιο πόλεμο είχε ως 

αποτέλεσμα να μη μεταβληθεί απολύτως τίποτα. 

Όσον αφορά τη σχολική δομή τα εξατάξια γυμνάσια της μεταξικής 

κληρονομιάς του 1939 (Α.Ν. 1849/ ΦΕΚ Α΄ 300/22.07.1939), το 1944 μετατρέπονται 

σε οκτατάξια, με την προσθήκη 7ης και 8ης τάξης (Α.Ν. 1468/ ΦΕΚ Α΄ 

119/30.05.1944). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Νούτσο (2003) στην κατοχή σταμάτησαν 

να λειτουργούν οι δύο πρώτες τάξεις των οκτατάξιων γυμνασίων και μετατράπηκαν 

στην ουσία πάλι σε εξατάξια, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αναθεώρηση του 

προγράμματος των μαθημάτων.   

Στις 25 Οκτωβρίου 1944 η κυβέρνηση της «Εθνικής Ενώσεως» με 

πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου όρισε ως υπουργό Παιδείας τον Χατζηπάνο, ενώ 

ταυτόχρονα ενστερνίστηκε την πρόταση των δημοτικιστών διανοουμένων για 

ίδρυση γενικής διεύθυνσης στο υπουργείο, επιλέγοντας Ε. Παπανούτσο για τη θέση 

αυτή. Ο διορισμός του Παπανούτσου σηματοδότησε την εξαγγελία νέων 

εκπαιδευτικών κατευθύνσεων που αφορούσαν την πρόταξη του «Εθνικού 

Ιδεώδους» ως κύριο σκοπό της Παιδείας, την εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

δημοτικισμού, τη γενίκευση του θεσμού των υποτροφιών και την ιδιαίτερη 

φροντίδα και μέριμνα για τη φυσική αγωγή και τον προσκοπισμό της νεολαίας 

(Νούτσος, 2003). 



32 
 

Και πάλι όμως η πολιτική πραγματικότητα της εποχής έρχεται να ανατρέψει 

τα δεδομένα, καθώς οι συγκρούσεις του Δεκεμβρίου του 1944 και η αποχώρηση 

του ΕΑΜ δεν άφησαν και πολλά περιθώρια για την εφαρμογή του «εκπαιδευτικού 

προγράμματος» του Παπανδρέου (Νούτσος, 2003). 

Το 1946, χρονιά καθοριστικής σημασίας καθώς η Ελλάδα εισήλθε στη δίνη 

του εμφυλίου πολέμου,  ο Υπουργός Παιδείας Α. Παπαδήμος μαζί με τις 

εκτεταμένες εκκαθαρίσεις εκπαιδευτικών βάσει πολιτικών φρονημάτων, εξήγγειλε 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με την οποία επιδίωκε την επαναφορά του 

εκπαιδευτικού συστήματος στην περίοδο της μεταξικής δικτατορίας (Νούτσος, 

2003).  

Ακόμα και η φοίτηση των υποψηφίων δασκάλων στις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες δεν έμεινε στο απυρόβλητο της έξαψης των πολιτικών παθών και των 

φρονημάτων. Μέσα στις Ακαδημίες διαμορφώθηκαν αντικρουόμενες ομάδες, 

ανάλογες με το πνεύμα του εμφυλίου πολέμου και ο έλεγχος στην κοινωνική και 

ατομική δραστηριότητα των σπουδαστών ήταν ασφυκτικός, με τις τιμωρίες να 

αποτελούν καθημερινότητα. Στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων, το 

1947 καταγράφηκαν τα εξής: «… αποκλείονται της ορκομωσίας και προσωρινώς των 

μαθημάτων … οι συλληφθέντες ως κρατούμενοι σπουδασταί και σπουδάστριαι … Εκ 

των ως άνω αποκλεισθέντων πεντήκοντα δυο σπουδαστών άλλοι μεν 

συνελήφθησαν διενεργούντες έρανον υπέρ του ΚΚΕ, αλλοι δε θεωρούνται ως 

επικίνδυνοι κομμουνισταί…». Και στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών 

σημειώνονται ανάλογα περιστατικά με καταγραφή ποινών: « … Συμμετείχε του 

Δεκεμβριανού στασιαστικού κινήματος … εθεάθη συμμετέχων ένοπλος εις 

διαδηλώσεις … ανήκε στο ΚΚΕ κι εμοίραζε φυλλάδια…». Επιχειρήθηκε έτσι, η 

δημιουργία εθνικιστικών πυρήνων, ενώ μετά τα Δεκεμβριανά οι υποψήφιοι για τις 

απολυτήριες εξετάσεις των Ακαδημιών έπρεπε να προσκομίζουν πιστοποιητικά 

νομιμοφροσύνης για τη μη συμμετοχή τους στα γεγονότα του Δεκέμβρη 

(Μπουζάκης, Τζηκας, Ανθόπουλος, 2002). 

Κατά την περίοδο του Εμφυλίου ιδιαιτέρως σημαντική υπήρξε η δράση των 

ανακτόρων, που έστρεψε το ενδιαφέρον της στη διασφάλιση ενός δικτύου μιας 
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ευρείας κοινωνικής κινητικότητας με εργαλείο την εκπαίδευση, αποσκοπώντας στη 

δημιουργία οπαδών χρήσιμων για τη διαιώνιση της βασιλικής ιδεολογίας και 

εξουσίας (Ανδρέου, Ηλιάδου – Τάχου & Μπέτσας, 2008).  

Η δραστηριότητα των Ανακτόρων, παρόλο που κάλυπτε όλη την ελληνική 

επικράτεια, ουσιαστικά επικεντρώθηκε στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, που 

αποτελούσαν το επίκεντρο του ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια του εμφυλίου 

πολέμου. Ειδικότερα, η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που υπήρξε η κατεξοχήν 

ζώνη των εχθροπραξιών ανάμεσα στον Εθνικό και Δημοκρατικό Στρατό και όπου 

υπήρχε ισχυρή παρουσία σλαβόφωνου πληθυσμού  έδωσε τη δυνατότητα στις 

επίσημες ελληνικές αρχές να αναπτύξουν ακόμα πιο έντονα τον πολύμορφο και 

προπαγανδιστικό τους ρόλο (Χασιώτης, 2013).  

Με το Β.Δ. της 10ης Ιουλίου 1947, θεσπίστηκε ο «Έρανος Πρόνοιας Βορείων 

Επαρχιών Ελλάδος», με σκοπό την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης, προβάλλοντας 

κατά  βάση τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της όλης δραστηριότητας. Έτσι, σε κάθε 

νομό της Βόρειας Ελλάδας εγκαταστάθηκαν παραρτήματα της Πρόνοιας που 

συντόνιζαν τις δομές που υπάγονταν στη Βασιλική Πρόνοια.  

Μια από τις βασικές δομές της Βασιλικής Πρόνοιας ήταν οι παιδοπόλεις, 

που συγκέντρωναν παιδιά από την ελληνική ύπαιθρο. Υποστηριζόταν ότι με αυτό 

τον τρόπο τα έσωζαν από τον πόλεμο, την πείνα, τις κακουχίες ή ακόμα και από την 

απαγωγή τους από τον Δημοκρατικό Στρατό, καθώς ο τελευταίος είχε καταγγελθεί 

από την ελληνική κυβέρνηση στον ΟΗΕ ότι μετακινεί παιδιά στις ανατολικές χώρες 

(Ανδρέου, Ηλιάδου – Τάχου & Μπέτσας, 2008). Η ίδρυση και μόνο μιας παιδόπολης 

σε κάποια επαρχιακή πόλη είχε μεγάλη προπαγανδιστική σημασία, ιδίως όταν αυτή 

η πόλη βρισκόταν κοντά στα βόρεια σύνορα ή σε περιφέρειες δράσης των ανταρτών 

(Χασιώτης, 2013). Ωστόσο, το «παιδοφύλαγμα», σύμφωνα με τον Χασιώτη (2013) 

μέσω των παιδοπόλεων πέρα από τον ανθρωπιστικό του χαρακτήρα επιτελούσε και 

έναν προφανή ιδεολογικό και προπαγανδιστικό ρόλο: Έδειχνε στην ελληνική 

κοινωνία ότι το μεταπολεμικό καθεστώς και ειδικότερα η μοναρχία ήταν σε θέση να 

αναλάβει την πρόνοια των παιδιών. Επιπλέον, αποτελούσε μια ακόμα αφορμή για 

την καταδίκη των κομμουνιστών ως εγκληματιών, ενώ ταυτόχρονα επέτρεπε τη 
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δημιουργία ενός δικτύου πιστού στο παλάτι και στη βασίλισσα Φρειδερίκη, που 

περιλάμβανε τόσο το προσωπικό όσο και τους τροφίμους των παιδοπόλεων και τις 

οικογένειες τους, και κάλυπτε μεγάλο μέρος της επικράτειας. 

Η πολιτική διαπαιδαγώγηση των τροφίμων των παιδοπόλεων κατά τη 

διάρκεια του Εμφυλίου αλλά και εν μέρει την επόμενη δεκαετία γινόταν μέσα από 

ένα συνδυασμό έμμεσης και άμεσης κατήχησης και φρονηματισμού, καθώς οι ίδιοι 

οι τρόφιμοι αποτελούσαν σύμβολο του «αντισυμμοριακού αγώνα» και ως εκ 

τούτου συμμετείχαν ενεργά στην αντικομουνιστική προπαγάνδα της εποχής μέσα 

από δημόσιες παρελάσεις και εορτές, από την παρουσίαση τους ως θύματα των 

ανταρτών αλλά και από την προσωπική τους θρησκευτική και ιδεολογική 

διαπαιδαγώγηση. Ο σκοπός αυτής της διαπαιδαγώγησης ήταν διττός: να αναθρέψει 

νέους πιστούς στη θρησκεία, στις παραδοσιακές αξίες και στους κρατικούς 

θεσμούς, ακραιφνείς πατριώτες που θα ένιωθαν ευγνώμονες απέναντι στους 

βασιλείς και παράλληλα, να προετοιμάσει κατάλληλα τους τροφίμους, ώστε στη 

συνέχεια να αναλάβουν οι ίδιοι την ανοικοδόμηση της υπαίθρου, και να 

μεταδώσουν σε αυτήν τα ιδανικά των οποίων είχαν γίνει κοινωνοί (Χασιώτης, 2013). 

Επιπλέον, οι παιδοπόλεις πρόσφεραν τη δυνατότητα στο κράτος να 

προωθήσει τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ελληνικής στους αλλόγλωσσους 

(σλαβόφωνους, αλβανόφωνους ή τουρκόφωνους) τροφίμους τους. Ειδικά στη 

Δυτική Μακεδονία, η ισχυρή παρουσία σλαβόφωνων, σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι η ελληνική είχε ατονήσει ή εκλείψει εντελώς στα χωριά της υπαίθρου, τη στιγμή 

μάλιστα που η βουλγαρική και στη συνέχεια η γιουγκοσλαβική προπαγάνδα 

οργίαζε, έκανε ακόμα περισσότερο επιτακτική την παρέμβαση του Εράνου 

(Χασιώτης, 2013).  

Πέρα από τις παιδοπόλεις, μια άλλη δομή Βασιλικής Πρόνοιας ήταν και οι 

Ομάδες Βοήθειας Υπαίθρου, με στόχο την προστασία της ζωής του ελληνικού 

χωριού, μέσω της αντιμετώπισης των στεγαστικών και άλλων βασικών αναγκών των 

κατοίκων των χωριών. Υπολογίζεται ότι κατά την περίοδο 1947-1965 

κατασκευάστηκαν 34.093 κατοικίες, 521 σχολικά κτίρια, 155 κοινοτικά 

καταστήματα, 634 εκκλησίες, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κ.α. (Ανδρέου, 
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Ηλιάδου – Τάχου & Μπέτσας, 2008). Η συνέχιση παρακολούθησης των 

παιδοπολιτών, αλλά και η επιδίωξη της αξιοποίησή τους ως «πυρήνες 

εκπολιτισμού» της υπαίθρου οδήγησε στην ίδρυση των Σπιτιών του Παιδιού, 

καταρχήν στους νομούς Φλώρινας και Καστοριάς και στη συνέχεια και στην 

υπόλοιπη Ελλάδα (Χασιώτης, 2013). Κοντά στα Σπίτια Παιδιού ιδρύθηκαν επίσης 

Αστικά Κέντρα και επαγγελματικά σχολεία θηλέων. Τέλος στις μεταπολεμικές 

πρωτοβουλίες των ανακτόρων, περιλαμβάνεται και το «Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα», το 

οποίο ανέπτυξε ανάλογες δραστηριότητες με αυτές της Βασιλικής Πρόνοιας. 

Συστάθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1947 από το διάδοχο και στη συνέχεια, βασιλιά 

Παύλο, με στόχο την αναβάθμιση του κοινωνικού, πνευματικού και βιοτικού 

επιπέδου του ελληνικού λαού (Ανδρέου, Ηλιάδου – Τάχου & Μπέτσας, 2008).  

2.5 Η εκπαιδευτική πολιτική κατά τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια (1950-

1955) 

Μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου τον Οκτώβριο του 1949, η Ελλάδα μπαίνει 

στη νέα δεκαετία με τεράστια οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. 

Ουσιαστικά οι πληγές του εμφυλίου δεν έχουν κλείσει. Οι διώξεις, οι συλλήψεις και 

οι εκτελέσεις των πολιτών που διαφώνησαν ή διαφωνούσαν με την ισχύουσα 

πολιτική κατάσταση είναι συχνό φαινόμενο.  

Με δεδομένες τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο αυτή 

δεν ήταν δυνατόν να υπάρξουν ουσιαστικές μεταβολές στην παιδεία που κατά τον 

Δ. Γληνό εξακολουθούσε να παραμένει ο «άταφος νεκρός». Η αδιέξοδη κατάσταση 

της ελληνικής εκπαίδευσης επιβεβαιώνεται και από στατιστικά στοιχεία της εποχής 

καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού παρέμεινε αναλφάβητο, κυρίως του 

αγροτικού πληθυσμού. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού δεν 

συνεχίζει τις σπουδές του στη μέση εκπαίδευση, ενώ μεγάλη είναι και η μαθητική 

διαρροή στο δημοτικό σχολείο. Η μόρφωση που παρεχόταν σε όσα παιδιά του 

δημοτικού κατάφερναν να τελειώσουν το δημοτικό σχολείο ή ένα σχολείο μέσης 

εκπαίδευσης ήταν εντελώς ελλιπής (Μπουζάκης, 2006). 

Το 1951 ψηφίστηκε ο Αναγκαστικός Νόμος 1823/26.3.1951 που ρύθμιζε 

θέματα της Μέσης Εκπαίδευσης σχετικά με τα σχολεία (ξεχώριζε τα σχολεία της 

Μέσης Εκπαίδευσης σε Γυμνάσια, Φιλολογικά Λύκεια και Φυσικομαθηματικά 
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Λύκεια). Στο συγκεκριμένο νόμο ορίζονταν ρητά ότι η μέση εκπαίδευση 

αποσκοπούσε στη «διάπλασιν χρηστών πολιτών εν των πλαισίω των ιδεωδών του 

Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού » (Δημαράς, 1998). Επομένως ήταν εμφανής η 

ιδεολογία από την οποία διαπνέονταν ο νέος νόμος. Του Α.Ν 1823 είχε προηγηθεί ο 

Νόμος 1811/10.4.1951 «Περί Κώδικος καταστάσεως δημοσίων Διοικητικών 

Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 141/16.5.1951), που ουσιαστικά λειτουργούσε ως φραγμός για 

την είσοδο στο δημόσιο πολιτών που δεν ασπάζονταν τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 ο δημόσιος υπάλληλος οριζόταν «εκτελεστής της 

θελήσεως του κράτους» και όφειλε «πίστιν και αφοσίωσιν προς την Πατρίδα και τα 

εθνικά ιδεώδη». Ωστόσο, ήδη από το 1948 με τον Α.Ν. 516/1948 είχαν καταρτιστεί 

τα Συμβούλια Νομιμοφροσύνης τα οποία γνωμοδοτούσαν σχετικά με τη 

νομιμοφροσύνη τόσο για τους υπαλλήλους που ήδη υπηρετούσαν στο δημόσιο όσο 

και για αυτούς που ζητούσαν διορισμό στο δημόσιο.  

To 1952 ψηφίστηκε στην Ελλάδα νέο Σύνταγμα. Σύμφωνα με το άρθρο 16 

που αφορούσε θέματα παιδείας και εκπαίδευσης οριζόταν ότι η «Η παιδεία τελεί 

υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους και ενεργείται δαπάνη αυτού ή των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως». Με το ίδιο άρθρο, οριζόταν και ο 

ελληνοχριστιανικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης: «Εις πάντα τα σχολεία 

μέσης και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως η διδασκαλία αποσκοπεί την ηθικήν και 

πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη 

βάση των ιδεολογικών κατευθύνσεων του Ελληνο-χριστιανικού πολιτισμού». 

Ανάμεσα σε άλλα διευκρινιζόταν ότι η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι για όλους 

υποχρεωτική και παρέχεται δωρεάν από το Κράτος. Ως έτη υποχρεωτικής φοίτησης 

ορίζονταν τα 6 ενώ ως γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία καθιερωνόταν εκ νέου η 

καθαρεύουσα (Ευαγγελόπουλος, 1999).  

Στο νέο Σύνταγμα αποτυπώθηκε ξεκάθαρα το πνεύμα της μετεμφυλιακής 

περιόδου, πρώτιστος στόχος της οποίας διαφαινόταν ξεκάθαρα πως ήταν η 

διατήρηση και περαιτέρω εξέλιξη των ιδεωδών του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. 

Ως όργανα ελέγχου των εκπαιδευτικών τέθηκαν οι επιθεωρητές που με βάση τους 

Αναγκαστικούς Νόμους 1112/1946 και 1857/1951 έπρεπε και οι ίδιοι να έχουν 

«άμεμπτο ήθος» (Καραφύλλης, 2002).  
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Έτσι, το μετεμφυλιακό κράτος προσπάθησε να καταστήσει το δημόσιο μέσα 

από τα «πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων» ένα χώρο αυστηρά προοριζόμενο 

για τον κόσμο των «εθνικοφρόνων πολιτών» του ελληνικού κράτους. Η κυβέρνηση 

Συναγερμού (Παπάγου), έχοντας ως βάση το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, 

προέβη το 1953 σε εκτεταμένες εκκαθαρίσεις μη «εθνικοφρόνων» εκπαιδευτικών, 

γεγονός που θα προκαλέσει την αντίδραση του Αλέξανδρου Δελμούζου που με 

άρθρο του θα χαρακτηρίσει την όλη κατάσταση ως απαράδεκτη (Κατσίκας & 

Θεριανός, 2007). 

2.6 Η εκπαιδευτική πολιτική στη Δυτική Μακεδονία (1940-1949) 

Η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόστηκε στη Δυτική Μακεδονία προσδιορίστηκε 

από διάφορους παράγοντες που είχαν να κάνουν με την ύπαρξη αστικού και 

αγροτικού ελληνόφωνου και ξενόφωνου πληθυσμού μέσα στα γεωγραφικά της 

όρια. Σημειωτέον ότι την περιοχή την διεκδικούσαν παρά την ενσωμάτωσή της στο 

ελληνικό κράτος το 1913, οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι. Η ύπαρξη του ξενόφωνου 

πληθυσμού εξακολουθούσε να κάνει τη διεκδίκηση αυτή ακόμα πιο έντονη.  

Το ελληνικό κράτος ακολουθώντας την πολιτική του εξελληνισμού και της 

αφομοίωσης για τους αλλόγλωσσους πληθυσμούς προσπάθησε ήδη ακόμα από τον 

19ο αιώνα με την ίδρυση οικοτροφείων και την παροχή υποτροφιών σε 

σλαβόφωνους μαθητές να τους συγκεντρώσει σε περιοχές όπου υπήρχε 

ελληνόφωνη πληθυσμιακή υπεροχή προκειμένου να αφομοιωθούν γλωσσικά 

(Ηλίαδου- Τάχου, 2006). Έτσι, επιλέχθηκε η ένταξη των ξενόφωνων στο επίσημο 

εκπαιδευτικό σύστημα με ταυτόχρονη εφαρμογή προγραμμάτων εκμάθησης της 

κυρίαρχης γλώσσας  και θεμελιωδών πολιτιστικών συμπεριφορών.  

Η εκπαιδευτική πολιτική που σχετίζονταν με τη Μακεδονία διαμορφώθηκε 

από την κυρίαρχη αστική τάξη, η οποία συνεργαζόταν με την κυβέρνηση 

Τσολάκογλου. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής αυτής ήταν η προβολή της 

ελληνικότητας των κατοίκων της Μακεδονίας, η ενίσχυση της ελληνικής παιδείας 

και η προβολή της μέσα από συλλόγους, συσσωματώσεις και εκδηλώσεις. Η 

μέθοδος που επιλέχθηκε για την προβολή της ελληνικότητας και της πολιτισμικής 
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συνέχειας ήταν η επαναφορά των οραμάτων των καθαρολόγων για επικυριαρχία 

της καθαρεύουσας (Ηλιάδου –Τάχου, 2006). 

Η κατοχική περίοδος και στη συνέχεια ο εμφύλιος πόλεμος λειτούργησαν 

ανασταλτικά στην ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών στη Δυτική 

Μακεδονία. Εξαιτίας της γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, πολλά 

διδακτήρια έχουν λεηλατηθεί ή επιταχθεί από τους κατακτητές και τους 

κομιτατζήδες ενώ οι πόροι για την ανοικοδόμηση ήταν πενιχροί. Το γενικό 

εκπαιδευτικό κλίμα της εποχής χαρακτηρίζεται από επιτάξεις σχολικών κτιρίων από 

τις κατοχικές αρχές, δυσκολίες στην υποδομή των σχολείων, αλλά και ελλείψεις 

διδακτικού προσωπικού. Η αστική τάξη η οποία στήριζε ως τότε την εκπαιδευτική 

προσπάθεια είχε καταστραφεί (Ανδρέου & Ηλιάδου –Τάχου, 2014). Συγχρόνως, 

πολλά διδακτήρια χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ως 

καταλύματα για τη στέγαση των κατοίκων που είχαν αφήσει τα σπίτια τους εξαιτίας 

του φόβου των ανταρτών. 

Στην ομαλή λειτουργία των σχολείων ανασταλτικός παράγοντας ήταν η 

έλλειψη επαρκούς διδακτικού προσωπικού. Χαρακτηριστικό των ιδεολογικών 

τοποθετήσεων της εποχής είναι ότι οι θέσεις αυτές θα έπρεπε να καλυφθούν από 

εθνικόφρονες εκπαιδευτικούς ενώ θεωρούνταν απαραίτητο να απαλλαγούν από τα 

καθήκοντά τους όσο εκπαιδευτικοί είχαν ασπαστεί τον Κουμμουνισμό. Οι μεγάλες 

ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αδιοριστία 

και τις εκκαθαρίσεις εξαιτίας των πολιτικών φρονημάτων συνέβαλαν στην 

αποσπασματική λειτουργία του σχολικού μηχανισμού. 

2.6.1 Δομές εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία 

 Το 1941 στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και μέσα σε μια πολύ 

δύσκολη ιστορική συγκυρία ιδρύθηκε η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 407/14.11.1941). Ένας από τους τυπικούς λόγους ίδρυσής της ήταν ότι η ανάγκη 

σε δασκάλους ήταν επιτακτική, καθώς το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό δεν 

επαρκούσε. 

  Ουσιαστικά, όμως, ο λόγος ίδρυσής της καθορίστηκε από τις 

γιουγκοσλαβικές και βουλγαρικές διεκδικήσεις στο γεωγραφικό χώρο (Αντωνίου, 



39 
 

1994). Ειδικότερα, οι Βούλγαροι χρησιμοποιώντας κάθε μέσο και δίνοντας έμφαση 

στην εκπαίδευση της νεολαίας των κατεκτημένων περιοχών είχαν ως στόχο την 

εξασθένιση του ελληνικού στοιχείου της ελληνικής Μακεδονίας. Είχε προηγηθεί η 

προσπάθεια του «Ρουμανικού Κομιτάτου» για προπαγανδισμό της εθνικής 

ρουμανικής ιδέας στον ελληνικό κουτσοβλαχικό πληθυσμό της Θεσσαλίας και της 

Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την ίδρυση αυτόνομης κουτσοβλαχικής ρουμανικής 

«Δημοκρατίας της Πίνδου». Κύριο όπλο της προπαγανδιστικής οργάνωσης 

«Ρωμαϊκή Λεγεώνα» ήταν η βία, η κατάργηση διαφόρων ελληνικών σχολείων και η 

αντικατάστασή τους από ρουμανικά, ο εκφοβισμός των Ελλήνων προκειμένου να 

αποστείλουν τα παιδιά τους σε ρουμανικά σχολεία καθώς και η προσπάθεια για 

αλλοίωση της εθνικής συνείδησης των ελληνοπαίδων αυτών των περιοχών 

(Αντωνίου, 1994). 

 Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ανασφάλειας η Παιδαγωγική Ακαδημία της 

Φλώρινας κλήθηκε από την κυβέρνηση Τσολάκογλου να υπηρετήσει την «εθνική 

ιδεολογία» της περιόδου, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας ήταν η ενίσχυση και η 

προβολή της ιδιαιτερότητας της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και η συνακόλουθη 

προβολή του «νέου Έλληνα», απογόνου των αρχαίων Ελλήνων και φορέα της 

πολιτιστικής κληρονομιάς (Τσακιρίδου & Ηλιάδου –Τάχου, 2005).  

 Ο ρόλος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της 

εθνικής ταυτότητας των διδασκομένων , οι οποίοι με τη σειρά τους θα συνέβαλαν 

στη διάχυση των ελληνικών προτύπων στην ευρύτερη περιοχή (Τσακιρίδου & 

Ηλιάδου –Τάχου, 2005). 

 Πέρα από τη λειτουργία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Φλώρινα, στη 

ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας λειτούργησαν και οικοτροφεία. Το 1922 

ψηφίστηκε ο Νόμος 2851 «Περί ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων και 

Οικοτροφείων απόρων μαθητών»  (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/12.07.1922). Με το νόμο αυτό 

προβλεπόταν η δημιουργία προϋποθέσεων μόρφωσης και περίθαλψης των 

ορφανών παιδιών «πατρόθεν» ή  «μητρόθεν», καθώς και των απόρων μαθητών και 

μαθητριών. Η ίδρυση τέτοιων Οικοτροφείων πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, την 

Κοζάνη, την Καστοριά και τη Λείψιστα (Νεάπολη). Σκοπός των Οικοτροφείων ήταν η 
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σωματική και ψυχική διάπλαση, καθώς και η εθνική διαπαιδαγώγηση των ορφανών 

και άπορων παιδιών (Ηλιάδου- Τάχου, 2006).  

 Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, το 1947, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, θεσπίστηκε ο Έρανος Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών Ελλάδας και 

εγκαταστάθηκαν σε κάθε νομό της Βόρειας Ελλάδας παραρτήματα της Πρόνοιας 

συστήνοντας δομές όπως ήταν οι παιδοπόλεις. Οι παιδοπόλεις συνδεδεμένες στενά 

με το «παιδοφύλαγμα» λειτούργησαν στον αντίποδα του «παιδομαζώματος» από 

το Δημοκρατικό Στρατό. Στις παιδοπόλεις, πέρα από την εξύμνηση του 

ελληνοχριστιανικού ιδεώδους και της «μάνας» όλων των παιδιών της Φρειδερίκης, 

παρέχονταν εγκύκλια εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς τα παιδιά 

παρακολουθούσαν τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου ενώ ταυτόχρονα 

διδάσκονταν και μια χρήσιμη τέχνη (Ανδρέου, Ηλιάδου – Τάχου & Μπέτσας, 2008). 

Στη Φλώρινα λειτούργησε η παιδόπολη «Αγία Όλγα» και στην Καστοριά η 

παιδόπολη «Αγία Τριάς».  

 Την προσήλωση των νέων στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και στις 

παραδόσεις καλλιεργούσαν πέραν των παιδοπόλεων και τα Κατηχητικά Σχολεία. Η 

οργάνωση των κατηχητικών σχολείων ήταν αρμοδιότητα του Εκκλησιαστικού 

Οργανισμού «Αποστολική Διακονία» που ιδρύθηκε στη Φλώρινα το 1948 

(Αποστολική Διακονία, 1948).  

 Αξίζει επίσης, να αναφερθεί ότι στη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα στη Φλώρινα με το Νομοθετικό Διάταγμα του 1926 ιδρύθηκε και 

λειτούργησε Παιδικός Σταθμός (Φ.Ε.Κ. Α΄ 379/27.10. 1926) «δια την περίθαλψη των 

απόρων ανηλίκων ιδία δε των ορφανών πατρός τούτων και προς ανακούφισιν των 

εργαζομένων μητέρων». Ο Εθνικός Παιδικός Σταθμός Φλώρινας κατά την περίοδο 

του εμφυλίου πολέμου και συγκεκριμένα κατά το έτος 1948 φαίνεται ότι 

φιλοξένησε 100 μικρά παιδιά και των δύο φύλων, τα οποία ήταν ορφανά, άπορα, 

θύματα πολέμου, ανταρτόπληκτα και γενικότερα παιδιά που είχαν άμεση ανάγκη 

περίθαλψης. 

 Κατά το έτος 1942 με το Νομοθετικό Διάταγμα 1316 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

115/02.05.1942) ιδρύονται στη Μακεδονία 90 Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία  «δια 
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την περίθαλψην και διαπαιδαγώγησιν των νηπίων των αγροτικών ιδία 

περιφερείων» που υπάγονταν στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου 

Εθνικής Προνοίας. Στα Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας 

3 έως 6 ετών για ημερήσια περίθαλψη. Προτεραιότητα για την εισαγωγή των 

νηπίων είχαν τα ορφανά πολέμου, τα ορφανά γονέων και τα ορφανά με έναν από 

τους δύο γονείς που ο επιζών γονέας ήταν ανίκανος για εργασία. Παράλληλα, 

επιτρεπόταν η εισαγωγή νηπίων ως εσωτερικά που πληρούσαν ορισμένες 

προϋποθέσεις. Κατά βάση η δομή των Εθνικών Αγροτικών Νηπιοτροφείων ήταν κάτι 

ανάμεσα σε οικοτροφεία και εθνικούς παιδικούς σταθμούς, καθώς φιλοξενούσαν 

και εσωτερικά κάποια νήπια μέχρι και τη μετάβασή τους στο Δημοτικό Σχολείο. 

Ορισμένα από αυτά κατά τους θερινούς μήνες μετατρέπονταν σε κατασκηνώσεις, 

που φιλοξενούσαν μέχρι 20 παιδιά ηλικίας 3 έως 10 χρονών, προκειμένου να 

βοηθηθεί η αγρότισσα μητέρα στις εργασίες της (Ζέρβα, Σιδηροπούλου, Ζέρβας & 

Σαλωνίδης, 2008). Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκαν με τον 

παραπάνω νόμο Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία στη Φλώρινα στα χωριά Άγιος 

Γερμανός, Ανταρτικό, Αετός, Άγιος Παντελεήμων, Κέλλη, Μελάς, Μελίτη, 

Φλάμπουρο, Νυμφαίο και στην Καστοριά στα χωριά Άργος Ορεστικό, Δενδροχώρι, 

Νεστόριο, Κλεισούρα.  

  

 Η απόπειρα του ΚΚΕ να υλοποιήσει την υπόσχεσή του για άνοιγμα 

«σλαβομακεδονικών σχολείων» υπήρξε ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα από τις 

απόπειρες της βουλγαρικής λέσχης για ίδρυση βουλγαρικών σχολείων 

(Κωστόπουλος, 2008). Οι προσπάθειες τη βουλγαρικής λέσχης βασίζονταν στην 

προοπτική απόσχισης των σλαβόφωνων περιοχών και της ενσωμάτωσής τους στο 

βουλγαρικό βασίλειο, ενώ η προσπάθεια του ΚΚΕ σύμφωνα με τον Κωστόπουλο 

(2008) αποσκοπούσε στην απόσπαση των σλαβόφωνων από την επιρροή 

εξωελληνικών κέντρων.  

 Έτσι, στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας που ελέγχονταν από το Ε.Α.Μ. 

θεσμοθετήθηκε η λειτουργία εθνοτικών σχολείων για τους σλαβόφωνους. Τα 

σχολεία αυτά  λειτούργησαν με νομοθετική διάταξη είτε σε χωριά που περιείχαν 
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αμιγώς σλαβόφωνο πληθυσμό, είτε σε μικτά χωριά. Προϋπόθεση για την ίδρυση 

«σλαβόφωνου» σχολείου ήταν η πλειοψηφία των κατοίκων να το δεχτούν 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη ελληνικού σχολείου και Έλληνα δασκάλου  

(Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1945). Το Ε.Α.Μ. θεωρούσε ότι έπρεπε να δοθεί ο 

κατάλληλος χρόνος στους κατοίκους, προκείμενου να κατανοήσουν τα δικαιώματά 

τους για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και να τους καθοδηγήσουν έτσι, ώστε να 

ζητήσουν δασκάλους για τα εθνοτικά σχολεία. Από τις αρχές Μαρτίου του 1945 έως 

και το τέλος του ίδιου μήνα τέτοια σχολεία ιδρύθηκαν σε χωριά της Φλώρινας και 

της Καστοριάς, λειτούργησαν ακανόνιστα ως το τέλος Απριλίου και συστεγάστηκαν 

μαζί με τα ελληνικά σχολεία. Σε αυτά γράφτηκαν όλοι οι υπόχρεοι για φοίτηση, ενώ 

απαγορεύτηκε η χρήση της ελληνικής γλώσσας και ως εκ τούτου ο Έλληνας 

δάσκαλος εγκατέλειψε τη θέση του (Ηλιάδου –Τάχου & Ανδρέου, 2014) . Τα 

ΣΝΟΦίτικα αυτοδιοικούμενα ένοπλα τμήματα που δρούσαν στην περιοχή 

προπαγάνδιζαν τη λειτουργία των σλαβόφωνων σχολείων θέτοντας εμπόδια στη 

λειτουργία των ελληνικών σχολείων στην περιοχή κυρίως της Καστοριάς. 

 Ωστόσο, πρόβλημα για την ομαλή λειτουργία των «σλαβομακεδονικών 

σχολείων» αποτέλεσε η οικονομική χρηματοδότησή τους. Για αυτό και πολλοί 

εκπρόσωποι του ΚΚΕ ήταν απαισιόδοξοι για την επιβίωση του εν λόγω 

εγχειρήματος. Μια από τις λύσεις που προτάθηκε για την επίλυση των δυσκολιών 

αυτών ήταν η διενέργεια εράνου στα σλαβόφωνα χωριά (Ηλιάδου –Τάχου & 

Ανδρέου, 2014).  

 Η εκπαιδευτική κοινότητα της Δυτικής Μακεδονίας δεν τήρησε ενιαία στάση 

απέναντι στο θεσμό των «σλαβομακεδονικών» σχολείων. Έτσι, μια πρώτη ομάδα 

υπήρξε η Επιτροπή Εαμιτών δασκάλων του ΕΑΜικού Επαρχιακού Συμβουλίου 

Φλώρινας που ήταν επιφορτισμένη με το συντονισμό των Επαρχιών Φλώρινας και 

Καστοριάς για το άνοιγμα των «σλαβομακεδονικών» σχολείων τον Οκτώβριο του 

1944. Μια δεύτερη ομάδα υπήρξαν οι γηγενείς εκπαιδευτικοί οι οποίοι αρνήθηκαν 

τόσο το χαρακτηρισμό τους ως «σλαβομακεδόνες» από το Ε.Α.Μ. όσο και τη χρήση 

διαφορετικής γλώσσας από την επίσημη ομιλούμενη. Με την ίδια επίσης, λογική 

αρνήθηκαν και τη χρήση βουλγαρικών εγχειρίδιων. Μία τρίτη ομάδα αποτελούνταν 

από τους εκπαιδευτικούς της Ένωσης Εθνικοφρόνων οι οποίοι κατήγγειλαν τους 
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δασκάλους θύματα του Ε.Α.Μ. Τέλος, μια τελευταία ομάδα συγκροτούνταν από 

τους Αναπληρωτές των Επιθεωρητών, οι οποίοι λογοδοτούσαν στη Γενική Διοίκηση 

Δυτικής Μακεδονίας και αντιπαρατίθεντο στις επιλογές των ΕΑΜιτών για τη ίδρυση 

σχολείων με σκοπό την τόνωση της εθνικής ιδεολογίας (Ηλιάδου –Τάχου & 

Ανδρέου, 2014). 

 Η έλλειψη δασκάλων για την στήριξη του Εαμικού θεσμού του σχολείου των 

σλαβόφωνων προβλημάτισε το 3μελές Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως του Νομού 

Καστοριάς, το οποίο μετέφερε στον Έλληνα Επιθεωρητή την εκδοχή του γα την 

ανάγκη να συσταθεί και να λειτουργήσει στη Δοβρούτσα ή στη σερβοκρατούμενη 

Μακεδονία Φροντιστήριο για την κατάρτιση των δασκάλων, το γνωστό ως 

«σλαβομακεδονικό Φροντιστήριο» (Ηλιάδου –Τάχου & Ανδρέου, 2014) .Το 

«σλαβομακεδονικό Φροντιστήριο λειτούργησε στην Καστοριά με έδρα το Άργος 

Ορεστικό. Η λειτουργία του ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου 1945 και η διεύθυνση 

του Φροντιστηρίου ανατέθηκε το στον Χατζητάσκα Αλέξανδρο. Ωστόσο, φάνηκε ότι 

το Φροντιστήριο δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες των δημιουργών του, καθώς 

στερούνταν από ειδικευμένο προσωπικό. 

Το «σλαβομακεδονικό» Φροντιστήριο μη έχοντας σταθερό χώρο στέγασης, 

στεγάζονταν άλλοτε στο Δημοτικό και στην εκκλησία του χωριού και άλλοτε στην 

ύπαιθρο χώρα. Ανύπαρκτες ήταν οι προϋποθέσεις εγγραφής στο συγκεκριμένο 

Φροντιστήριο και ως εκ τούτου η φοιτητική δύναμη των σπουδαστών κυμαίνονταν 

από 10-15, ηλικίας 18-25 ετών, τέως κομιτατζήδες, με γνώσεις δημοτικού σχολείου. 

Ο χρόνος εκπαίδευσης των δασκάλων ήταν 10 μέρες , με ύλη που παραμένει 

άγνωστη και με επίπεδο μαθημάτων πολύ χαμηλό. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

αποφοίτων του «σλαβομακεδονικού» Φροντιστηρίου δε άσκησε ποτέ το επάγγελμα 

του δασκάλου εξαιτίας της αναθεώρησης των εκπαιδευτικών πολιτικών του 

Ελληνικού Κράτους (Ηλιάδου –Τάχου & Ανδρέου, 2014).  

Πέρα από την ίδρυση και λειτουργία «σλαβομακεδονικού» Φροντιστηρίου 

στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε και το Φροντιστήριο Γρεβενών την 

πρωτοβουλία του οποίου είχε το Διοικητικό Γραφείο Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Γρεβενών, που συστάθηκε από τον ΕΛΑΣ και το Σύλλογο Διδασκόντων της περιοχής. 
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Το Διοικητικό Γραφείο ζήτησε από την Π.Ε.Ε.Α. την αποστολή ενός παιδαγωγού για 

να αναλάβει τη διεύθυνση του Φροντιστηρίου. Και επειδή αυτό δεν ήταν εφικτό, 

καθώς οι παιδαγωγοί ήταν απασχολημένοι στα Φροντιστήρια της Τύρνας και του 

Καρπενησίου, το Φροντιστήριο Γρεβενών λειτούργησε από τον Ιούλιο ως τον 

Αύγουστο του 1944, υπό τη διεύθυνση του πανεπιστημιακού Κώστα Καραπατάκη. 

Τα μαθήματα προς διδασκαλία ήταν η Γενική Παιδαγωγική, η Γενική και Ειδική 

Διδακτική, η Παιδαγωγική Ψυχολογία, η Ελληνική Ιστορία, η Λαογραφία, η 

Λογοτεχνία, η Γυμναστική και η Ωδική. Για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών 

ιδρύθηκε το Πρότυπο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο . Στο τέλος των μαθημάτων στο 

φροντιστήριο στάλθηκε η Ρόζα Ιμβριώτη για να εξετάσει τους μαθητές, 

προκείμενου να πάρουν πτυχίο (Σακελλαρίου, 1984). 

Η πρώτη σχετική συζήτηση ανάμεσα στην Εαμική καθοδήγηση και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό σχετικά με τα «σλαβομακεδονικά σχολεία» έγινε τον 

Οκτώβριο του 1944, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε που πραγματοποιήθηκε 

ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς στο χωριό Πολυπόταμος.  

 Τον Απρίλιο του 1945 διενεργήθηκε εκπαιδευτικό Συνέδριο στην 

Τριανταφυλλιά της Φλώρινας. Ωστόσο, σύμφωνα με την Σοφία Ηλιάδου η αναγωγή 

του εκπαιδευτικού αυτού Συνεδρίου στον ομώνυμο θεσμό που διαμορφώθηκε την 

ίδια περίοδο στη Θεσσαλία από το Ε.Α.Μ. δεν είναι δυνατή. Και αυτό γιατί, ενώ τα 

υπόλοιπα συνέδρια αποσκοπούσαν στην επίλυση με άμεσο τρόπο των 

εκπαιδευτικών προβλημάτων στα πλαίσια μιας δημοκρατικής παιδείας χωρίς την 

εμπλοκή των εθνοτικών προβλημάτων, το Συνέδριο της Τριανταφυλλιάς 

συγκροτήθηκε για να υλοποιήσει την ίδρυση εθνοτικών σχολείων και επιχείρησε να 

προσεταιριστεί τους γηγενείς εκπαιδευτικούς προς την κατεύθυνση της υλοποίησης 

αυτού του στόχου. Το Συνέδριο της Τριανταφυλλιάς έθεσε ζητήματα όπως αυτό της 

ύπαρξης ή μη σλαβομακεδονικού έθνους και αποτέλεσε κριτήριο για την 

αξιολόγηση της διαδικασίας αφομοίωσης των σλαβόφωνων γηγενών 

εκπαιδευτικών, μια διαδικασία που είχε ήδη εκκινήσει την περίοδο του 

Μεσοπολέμου (Ηλιάδου- Τάχου & Ανδρέου, 2014). 
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Όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τα 

σλαβομακεδονικά σχολεία δημιουργήθηκε το αναγνωστικό Abeccebar, η περίπτωση 

του οποίου παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον σχετικά με το πρότυπο του, τους 

συγγραφείς του, αλλά ακόμα και τελικά αυτό χρησιμοποιήθηκε. Σχετικά με το 

πρότυπο του αναγνωστικού η έρευνα της Ηλιάδου Σοφίας οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι αυτό ήταν «Τα παιδάκια» του ΟΕΣΒ το οποίο εκδόθηκε πριν τη από τη 

διδακτορία του Μεταξά με το όνομα της Ρόζας Ιμβριώτη, ενώ μετά τη διδακτορία το 

ίδιο αναγνωστικό επανεκδόθηκε χωρίς την αναφορά του ονόματος της Ιμβριώτη. 

Υπάρχει βέβαια και η εκδοχή πρότυπο του αναγνωστικού να υπήρξε ένα 

βουλγάρικο Αλφαβητάριο του οποίου η μετάφραση στη «σλαβομακεδονική» να 

μην ολοκληρώθηκε ποτέ (Ηλιάδου – Τάχου & Ανδρέου, 2014).  

2.7 Το Νομοθετικό – Θεσμικό Πλαίσιο 

Ο θεσμός του Επιθεωρητή υπήρξε ένας από τους μακροβιότατους και 

σημαντικότατους θεσμούς στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς 

νομοθετικά και τυπικά διήρκεσε για περίπου ενάμιση αιώνα. Αξίζει επομένως, να 

διερευνηθεί στην ιστορική του διάσταση, προκειμένου να φανούν οι τρόποι με τους 

οποίους σηματοδότησε την άσκηση διοίκησης και εποπτείας στην εκπαίδευση. 

2.7.1 H νομοθετική διαμόρφωση του θεσμού 

Κατά την πρώτη περίοδο οργάνωσης της ελληνικής εκπαίδευσης (1833-1895), 

επειδή το νεοσύστατο κράτος δεν είχε ακόμα αναπτύξει σε κεντρικό επίπεδο τους 

μηχανισμούς ελέγχου που θα του επέτρεπαν την άμεση παρέμβαση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, η εποπτεία των σχολείων ανατέθηκε κατά κύριο λόγο σε 

εξωεκπαιδευτικούς παράγοντες με ταυτόχρονη ανάμειξη πολιτικής και δικαστικής 

εξουσίας αντλώντας νομιμοποίηση και στη βάση της έμμεσης αντιπροσώπευσης 

(Ζαμπέτας, 1994). Το σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης ήταν πολύπλευρο και 

πολυσύνθετο, αντιστοιχούσε στο σύστημα διοίκησης της χώρας που καθιερώθηκε, 

εξαρτήθηκε και στηρίχθηκε σε ξένα πρότυπα. Με τις επάλληλες αρχές που 

προέβλεπε ήταν φαινομενικά αποκεντρωτικό, στην πραγματικότητα όμως 

οικοδομήθηκε ένα συγκεντρωτικό σύστημα ελέγχου, μέσω του ρόλου των 

Νομαρχών, οι οποίοι υπήρξαν μεσάζοντες ή μεσολαβητές προς το κράτος 

(Ευαγγελόπουλος, 1998). 
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Έτσι, στην Ελλάδα, τα Δημοτικά Σχολεία λειτούργησαν για πρώτη φορά  με 

το Νόμο της 6ης (18) Φεβρουαρίου 1834, «Περί λειτουργίας των Δημοτικών 

Σχολείων» (Φ.Ε.Κ., 11/3-3-1834). Σε άρθρα του ίδιου Νόμου καθορίζονταν τα 

όργανα εποπτείας και διοίκησης. Αυτά αποτελούνταν από το νομαρχιακό – 

επαρχιακό δάσκαλο και την επιτόπια εποπτική επιτροπή, που αποτελούνταν από το 

δήμαρχο, τον εφημέριο, και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Η νομαρχιακή – 

επαρχιακή επιτροπή αποτελούνταν από τον Έπαρχο και το Γενικό Επιθεωρητή. Στα 

άρθρα 53-54 του Νόμου αυτού ορίζονταν και οι αρμοδιότητες του Γενικού 

Επιθεωρητή. Αυτός είχε τη γενική εποπτεία όλων των δημοτικών σχολείων της 

χώρας, τα οποία επιθεωρούσε μια φορά το χρόνο και ενεργούσε σε βάρος των 

δασκάλων ανακρίσεις, όπου παρουσιάζονταν κρούσματα και ασκούσε πειθαρχική 

εξουσία, επιβάλλοντας τις από το νόμο προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές (Φίλος, 

1984).  

Αργότερα, η ενσωμάτωση νέων περιοχών στον ελληνικό κράτος (Επτάνησα 

1864, θεσσαλικές και ηπειρωτικές επαρχίες 1881) συνεπαγόταν και αύξηση του 

σχολικού δικτύου και νέα προβλήματα, που είχαν σχέση με την εναρμόνιση των 

σχολείων των νέων περιοχών με το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Η ανεπάρκεια 

ενός προσώπου να ανταποκριθεί στα παλαιά και νέα προβλήματα ήταν προφανής. 

Θεσπίστηκε έτσι ο θεσμός των Έκτακτων Επιθεωρητών. Ο ρόλος τους ήταν η 

καταγραφή της εκπαιδευτικής κατάστασης των Δημοτικών Σχολείων και δεν είχαν 

καμία εποπτική και πειθαρχική εξουσία στους δασκάλους –ες. Για τις έκτακτες 

αυτές θέσεις επιλέχθηκαν πρώην Γενικοί Επιθεωρητές, καθηγητές και διευθυντές 

Διδασκαλείων, Γυμνασιάρχες κ.ά. (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 

Η οργάνωση και εποπτεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με λίγες 

τροποποιήσεις, ίσχυσε έως το 1895, οπότε άρχισε μια νέα φάση της εποπτείας και 

του ελέγχου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με την καλύτερη οργάνωση του 

ίδιου του κράτους, που προσπάθησε να αναπτύξει και να οργανώσει καλύτερα τη 

εκπαίδευση. 

Το συγκεντρωτικό νόμο της 6ης Φεβρουαρίου 1843 «Περί Δημοτικών 

Σχολείων» αντικατέστησε ο αποκεντρωτικός νόμος «Περί Στοιχειώδους ή Δημοτικής 
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Εκπαιδεύσεως» του 1895 (Φ.Ε.Κ., Α΄ 37/5-10-1895) γνωστός περισσότερο γνωστός 

ως Νόμος Β.Τ.Μ.Θ’, που άρχισε να εφαρμόζεται από 1-1-1896. Ο Υπουργός των 

Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Πετρίδης, που υπήρξε και 

ο εισηγητής του Νόμου, είχε υπόψη του όλες τις αδυναμίες του προηγούμενου 

Νόμου της 6ης Φεβρουαρίου 1834 και φρόντισε να δώσει ένα σύγχρονο Νόμο, που 

αποτέλεσε σταθμό στην Εκπαίδευση, γιατί εισήγαγε το αποκεντρωτικό σύστημα στη 

Διοίκηση της Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λέφας, 1942). Για την υλοποίηση του στόχου 

αυτού ο νόμος προέβλεψε τη λειτουργία των θεσμών του Εποπτικού Συμβουλίου, 

οργάνου συλλογικού και του Επιθεωρητή, οργάνου μονομελούς (Φίλος, 1984). 

Έτσι, με το νόμο ΒΤΜΘ΄/ 1895 εισήχθη ο θεσμός του Νομαρχιακού 

Επιθεωρητή, ο οποίος εκπροσωπούσε ουσιαστικά το Εποπτικό Συμβούλιο στις 

επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, με τις άλλες δημόσιες αρχές και τους πολίτες . Ο 

επιθεωρητής –ένας σε κάθε νομό- είχε διοικητικά, καθοδηγητικά και εποπτικά 

καθήκοντα. Βάσει του νόμου, στη θέση αυτή διορίζονταν καθηγητές γυμνασίου, 

που ήταν διδάκτορες φιλολογίας με 5/ετή υπηρεσία, διευθυντές ή καθηγητές 

Διδασκαλείων, γυμνασιάρχες, ενώ μετά από διαγωνισμό μπορούσαν να 

τοποθετηθούν και δάσκαλοι με 10ετη προϋπηρεσία, από τα οποία τα 3 να τα έχουν 

υπηρετήσει σε πρότυπα σχολεία (Λέφας, 1942). 

Κύριο καθήκον του, όπως προκύπτει από τα σχετικά άρθρα του νόμου ήταν 

η επιθεώρηση των σχολειών της περιοχής του ανά εξάμηνο, η άσκηση πειθαρχικής 

εξουσίας στους δασκάλους, η ευθύνη και το κτιριακό πρόβλημα των σχολείων, η 

σύγκληση συνεδριάσεων για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων, 

ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, στις οποίες συμμετείχαν ο 

δάσκαλοι- ες (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 

Ο νόμος ΓΩΚΗ (3828) το 1911 (Φ.Ε.Κ. Α΄185/18-7-1911) «Περί Κεντρικού 

Εποπτικού Συμβουλίου της δημοτικής Εκπαιδεύσεως» καθιέρωσε τη μονιμότητα 

των Επιθεωρητών και ενίσχυσε τις αρμοδιότητές τους, καταργώντας την παλιά 

σύνθεση των Εποπτικών Συμβουλίων. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νέου νόμου το 

Συμβούλιο αποτελούνταν από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών ως πρόεδρο, το 

γυμνασιάρχη και το Νομαρχιακό Επιθεωρητή ως μέλη (Φίλος, 1984). Έτσι την 
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περίοδο αυτή τερματίζεται και τυπικά η άσκηση της διοίκησης και εποπτείας των 

Δημοτικών Σχολείων από τα τυπικά συλλογικά όργανα και αρχίζει να 

συγκεντρώνεται και να ασκείται σε όλη την έκταση από τους Επιθεωρητές, ως 

εντολοδόχων του Υπουργείου Παιδείας.  

Tο 1914 ψηφίστηκε ο νόμος 240 «Περί διοικήσεως της Δημοτικής και Μέσης 

εκπαιδεύσεως» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 97/16-4-1914), ο οποίος μεταξύ άλλων προέβλεπε τη 

διαίρεση της χώρας σε εκπαιδευτικές περιφέρειες. Η χώρα διαιρέθηκε σε 14 

ανώτερες εκπαιδευτικές περιφέρειες στις οποίες διορίστηκαν ισάριθμοι γενικοί 

επιθεωρητές έχοντας υπό την εποπτεία τους τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, τα 

διδασκαλεία και τους επιθεωρητές της δημοτικής εκπαίδευσης. Οι γενικοί 

επιθεωρητές ήταν διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής, ενώ διορίστηκαν ακόμα 

πέντε γενικοί επιθεωρητές με έδρα την Αθήνα. Με τη  νομοθεσία της περιόδου 

αυτής επήλθε ενοποίηση των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς τα 

επιστημονικά και παιδαγωγικά προβλήματα ανατέθηκαν στο ίδιο Συμβούλιο, τα 

εποπτικά συμβούλια και οι επιθεωρητές της δημοτικής εκπαίδευσης υπήχθησαν 

στους γενικούς επιθεωρητές, όλα τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί τέθηκαν κάτω 

από την εποπτεία των επιθεωρητών, γενικών ή δημοτικής εκπαίδευσης, η δημοτική 

εκπαίδευση και οι  δάσκαλοι απαλλάχθηκαν από τις εξαρτήσεις τους από τις 

τοπικές επιτροπές και τους δημάρχους (Τζήκας, 2011). 

Τρία χρόνια αργότερα, ο Νόμος 826,  «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως 

του αναγκαστικού διατάγματος της 29ης Ιουνίου 1917 «περί συμπληρώσεως κτλ του 

νόμου 567 περί διοικήσεως της μέση και δημοτικής εκπαιδεύσεως» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

188/5-9-1917),  στο άρθρο 2 όρισε τη σύσταση δύο θέσεων ανώτερων εποπτών της 

δημοτικής εκπαίδευσης, για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 

1917 για το δημοτικό σχολείο, η οποία προϋπέθετε προσωπικό επιστημονικά 

καταρτισμένο, ώστε να κατανοήσει τους στόχους της και να εργαστεί για την 

υλοποίησή τους. Οι ανώτεροι επόπτες ανέλαβαν την άμεση παρακολούθηση όλων 

των προβλημάτων της δημοτικής εκπαίδευσης και τη συνεχή καθοδήγηση του 

προσωπικού της με στόχο τη βελτίωσή της. 
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Με την κήρυξη της δικτατορίας του Πάγκαλου το 1926 καταργήθηκαν τα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια και η διοίκηση ανατέθηκε στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Η 

δικτατορία καταστρατήγησε τη μονιμότητα των υπαλλήλων, έθεσε σε διωγμό 

προοδευτικά και συνδικαλιστικά στελέχη, απέλυσε τους Επόπτες Δ.Ε. και τα μέλη 

του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Φίλος, 1984). Η πορεία του θεσμού του 

Επιθεωρητή λειτούργησε χωρίς τροποποιήσεις έως το 1929, εκτός από τον αριθμό 

των θέσεων, καθώς, το 1920, οι εκπαιδευτικές περιφέρειες για τη δημοτική 

εκπαίδευση έγιναν 90 σε αριθμό, και, το 1930 έφτασαν τις  120 (Φίλος, 1984). 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 έβαλε τα θεμέλια του αστικού 

σχολείου και σημείωσε μια σημαντική θετική εξέλιξη, καθώς έθετε ως στόχο τις 

κατώτερες κοινωνικές τάξεις που θα έπαιρναν περισσότερη μόρφωση στο δημοτικό 

σχολείο (Μπουζάκης, 2006). Στην μεταρρύθμιση αυτή περικλείεται και ο νόμος 

4178 «Περί κυρώσεως του από 11ης Μαΐου εε. Ν. Διατάγματος «περί των 

Επιθεωρητών της δημοτικής εκπαιδεύσεως και των βοηθών αυτών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

211/28-6-1929) , με τον οποίο επέρχονταν σημαντικές βελτιώσεις στο θεσμό του 

Επιθεωρητή που αφορούσαν κυρίως διορισμούς, μεταθέσεις, προαγωγές. Με τον 

νόμο 4563 «Περί τροποποιήσεως του εδαφίου 2 του άρθρου 10 του 3501 νόμου» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄130/29-4-1930) προτάθηκε η σύσταση Περιφερειακών Εποπτικών 

Συμβουλίων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης και Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, 

με διοικητικές και εποπτικές αρμοδιότητες. Ο νόμος αυτός μπορεί να θεωρηθεί ως 

μια βαθιά τομή, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

από τον Υπουργό Παιδείας σε συλλογικά όργανα (Φίλος, 1984). 

Το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου 1936 κατήργησε την 

αποκέντρωση στο σύστημα διοίκησης και εποπτείας, που επιδίωκαν οι 

εκπαιδευτικοί. Με τον Αναγκαστικό Νόμο 767 «Περί Διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως» 

(Φ.Ε.Κ. 255/5-7-1937) το δικτατορικό καθεστώς απέβλεπε στον πλήρη έλεγχο της 

εκπαίδευσης και στον προσανατολισμό αυτής στις αρχές και τις κατευθύνσεις του 

νέου καθεστώτος. Με τα επάλληλα Συμβούλια, που προβλέπονταν από τον 

παραπάνω νόμο, Κατώτερα και Ανώτερα Εποπτικά, στα οποία μετείχε και 

στρατιωτικός, με το 12/μελές Κεντρικό Ε.Σ.Ε και το Ανώτερο Εκπαιδευτικό 

Συμβούλιο, έδινε στον Υπουργό Παιδείας να ελέγχει κάθε στιγμή την κατάσταση 
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στην εκπαίδευση. Τα σχολεία της χώρας κατανεμήθηκαν σε 100 εκπαιδευτικές 

περιφέρειες σε κάθε μία από τις οποίες τοποθετήθηκε ένας επιθεωρητής, ο οποίος 

είχε την άμεση επίβλεψη των σχολείων της περιφέρειάς του και του προσωπικού 

τους επί του οποίου ασκούσε πειθαρχική δίωξη (Φίλος, 1984). Έτσι,  εκείνη την 

περίοδο πρωτεύοντα ρόλο είχαν οι Επιθεωρητές και οι Γενικοί Επιθεωρητές, οι 

οποίοι προέρχονταν από τη Μέση εκπαίδευση με διευρυμένο ρόλο και 

αρμοδιότητες (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 

Την περίοδο 1930-1959 κάποιες τροποποιήσεις και μικρές αλλαγές με 

ρυθμίσεις έγιναν κυρίως στα προσόντα, στα κριτήρια και στις διαδικασίες επιλογής 

των Επιθεωρητών. Όλες οι προσπάθειες δε βελτίωσαν το θεσμό, γιατί συνδέονταν 

με πολιτικές σκοπιμότητες και συμφέροντα κομματικά, με αποτέλεσμα να 

συνεχιστούν οι ατασθαλίες, οι αδικίες και διορισμοί τους, που αποδυνάμωναν το 

κύρος του θεσμού.  

Το 1946 με το Θ΄ ψήφισμα «Περί εξυγιάνσεως των δημοσίων υπηρεσιών» 

(Φ.Ε.Κ. 251/28-8-1946) που καθόριζε και τους διορισμούς των Επιθεωρητών, 

απολύθηκαν πολλοί εκπαιδευτικοί, επειδή συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση και 

δεν ήταν επιθυμητοί στους κυβερνώντες για καθαρά πολιτικούς λόγους (Φίλος, 

1984). 

Η περίοδος 1950-1959 χαρακτηρίστηκε ως χρονική περίοδος νομοθετικής 

στασιμότητας, χωρίς να παρουσιάζει κάποια σημαντική αλλαγή. Μικρές αλλαγές 

έγιναν με την ίδρυση του Κεντρικού και Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της 

Εκπαιδεύσεως (ΚΔΓΣΕ) και την οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης (ΠΥΣΣΕ), που παρέμειναν, με μικρές 

διαφοροποιήσεις, έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980 στην ελληνική εκπαίδευση. 

O εμφύλιος πόλεμος όμως άφησε πίσω του βαθιά τα ίχνη των κοινωνικών 

διακρίσεων και της κοινωνικής αναταραχής, με τον έλεγχο της πολιτικής ζωής και 

την καθιέρωση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων, που δημιούργησαν 

ένα ισχυρό αυταρχικό κράτος διακρίσεων και κοινωνικών ανισοτήτων (Ανδρέου & 

Παπακωνσταντίνου, 1994). 
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Το 1959 αναδιαρθρώθηκε η κορυφή του διοικητικού - εποπτικού 

συστήματος με το Νομοθετικό Διάταγμα 3971 «Περί τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαιδεύσεως, οργανώσεως της Μέσης εκπαιδεύσεως και Διοικήσεως της 

παιδείας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 187/7-9-1959), οπότε θεσμοθετείται το Ανώτερο Εκπαιδευτικό 

Συμβούλιο (ΑΕΣ), με τη συμμετοχή και των αιρετών εκπροσώπων των 

εκπαιδευτικών. Το διοικητικό του τμήμα είχε τη διοίκηση και εποπτεία του 

προσωπικού της εκπαίδευσης. Με την ίδρυση του ΑΕΣ και των Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων που προηγήθηκαν ολοκληρώνεται ένα καινούργιο οργανωτικό 

διοικητικό - εποπτικό σχήμα στην εκπαίδευση, που καθιστούσε αδύνατο τον 

εκσυγχρονισμό του σχολείου (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 

Με το Νόμο 4379 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής 

Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 182/24-10-1964), η κυβέρνηση 

Κέντρου αύξησε τις εκπαιδευτικές περιφέρειες και τις οργανικές θέσεις των 

επιθεωρητών της στοιχειώδους εκπαίδευσης σε διακόσιες. Στόχος του νέου νόμου 

ήταν η τόνωση του θεσμού των επιθεωρητών, η εξοικονόμηση χρόνου για την 

καλύτερη άσκηση της εποπτείας και, κατ’ επέκτασιν η μείωση των προβλημάτων 

που προκαλούσε η άσκηση από το ίδιο πρόσωπο διοικητικών και εποπτικών 

καθηκόντων. Ταυτόχρονα με το ίδιο διάταγμα γίνεται η διάκριση ανάμεσα στο 

εκπαιδευτικό – ερευνητικό έργο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και στη διοίκηση 

(Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια). 

Με το καθεστώς της διδακτορίας του 1967, επιλέχθηκαν ως Επιθεωρητές 

εκείνοι που ήταν πεπεισμένοι να στηρίξουν το στρατιωτικό καθεστώς των 

δικτατόρων, με αποτέλεσμα η δράση τους εκείνη την εποχή να κορυφωθεί και να 

αφήσει τη μελανότερη ανάμνησή της, που οδήγησε στη μείωση της αξιοπιστίας και 

του κύρους του θεσμού κατά τέτοιον τρόπο, που άρχισε πλέον να είναι αναγκαία η 

αντικατάστασή του.  

Προς την παραπάνω κατεύθυνση λειτούργησε και το Νομοθετικό Διάταγμα 

651 «Περί οργανώσεως της Γενικής εκπαιδεύσεως και διοικήσεως του προσωπικού 

αυτής» (Φ.Ε.Κ. 179/29-8-1970), το οποίο δημιούργησε ποικιλία εποπτικών οργάνων, 

με στόχο την ενίσχυση του συγκεντρωτισμού. Η κεντρική εξουσία διατηρούσε ως 
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αποκλειστικό της δικαίωμα τη λήψη αποφάσεων για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα, 

ενώ οι προτάσεις που δεχόταν από τα εποπτικά συμβούλια για θέματα 

εκπαιδευτικού περιεχομένου δεν είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα για την ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας. 

Η χώρα διαιρέθηκε σε δέκα Ανώτερες Εκπαιδευτικές Περιφέρειες σε 

καθεμία από τις οποίες τοποθετήθηκε ως επόπτης της εκπαίδευσης ένας 

εκπαιδευτικός σύμβουλος με αρμοδιότητες ανώτατης επιστημονικής και 

παιδαγωγικής καθοδήγησης, εποπτείας και διοίκησης των σχολείων της 

περιφέρειάς του και του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού τους. Επίσης, 

τοποθετήθηκε και από ένας γενικός επιθεωρητής με την υποχρέωση σύνταξης 

εκθέσεων υπηρεσιακής επίδοσης για το διδακτικό και εποπτικό προσωπικό της 

περιφέρειάς του, επαγρύπνησης για την «ηθικότητα και ακμαιότητα του ηθικού και 

εθνικού φρονήματος» (Υπουργική Απόφαση 133348, «Περί καθορισμού 

αρμοδιοτήτων Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ. Β΄ 804/09-

10-1971) του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών. Την ίδια υποχρέωση 

επωμίσθηκαν και οι επτά συνολικά αναπληρωτές γενικοί επιθεωρητές, οι οποίοι 

διορίστηκαν ως βοηθοί των γενικών επιθεωρητών, αναλαμβάνοντας μέρος των 

αρμοδιοτήτων τους (Υπουργική Απόφαση 25918 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 

Αναπληρωτών Γενικών Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ. Β΄ 231/15-

03-1972). 

Με τη μεταπολίτευση, ενώ προβάλλεται καθαρά το αίτημα για 

“αποχουντοποίηση” της διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης, δεν σημειώνεται 

καμιά ουσιώδης μεταβολή στο περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων του εποπτικού 

προσωπικού. Ο νόμος 309 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής 

Εκπαιδεύσεως» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 100 30-4-1976) διαίρεσε τη χώρα δεκαπέντε ανώτερες 

εκπαιδευτικές περιφέρειες δημοτικής εκπαίδευσης με προϊστάμενο τον επόπτη. Οι 

εκπαιδευτικές περιφέρειες αυξήθηκαν σε 240 με αντίστοιχη αύξηση και των 

οργανικών θέσεων των επιθεωρητών, οι οποίοι διακρίνονταν σε επιθεωρητές Α΄ 

(54) και Β΄ (186). Οι επιθεωρητές Α΄ τοποθετούνταν στις πρωτεύουσες των νομών. 

Επίσης συστάθηκαν δύο θέσεις επιθεωρητών Ειδικής Αγωγής. 
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Η πρώτη βασική νομοθεσία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την εκπαίδευση  

αφορούσε την κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή και την εισαγωγή του 

θεσμού του Σχολικού Συμβούλου. Με το νόμο 1304 «Για την επιστημονική –

παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και Μέση Τεχνική –

Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-12-82) έχουμε τον 

διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων των επιθεωρητών σε δυο νέους θεσμούς : α) των 

προϊσταμένων Διευθύνσεων με διοικητικές αρμοδιότητες, και β) των Σχολικών 

Συμβούλων. 

2.7.1.1 Η Λειτουργία του Θεσμού της Επιθεώρησης κατά την περίοδο 1940-1950 

Η δεκαετία του 1940 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η δυσκολότερη για την κοινωνική, 

πολιτική και οικονομική ζωή της Ελλάδας. Η έναρξη του Β’ Παγκοσμίου πολέμου 

(1940) αρχικά, και στη συνέχεια ο αδελφοκτόνος εμφύλιος πόλεμος (1946) 

σηματοδότησαν νέα δεδομένα για την ελληνική πραγματικότητα. Μέσα σε αυτή την 

ιστορική συγκυρία ο χώρος της εκπαίδευσης δε μένει αλώβητος. Σχολικά κτίρια 

καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν, ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί λειτουργοί, πιστοί 

στην εθνική ιδέα και στο εθνικό τους καθήκον υπηρέτησαν στον πόλεμο. Συγχρόνως 

αρκετοί ήταν και οι εκπαιδευτικοί που διώχθηκαν και εκτελέσθηκαν, εξαιτίας των 

προοδευτικών τους φρονημάτων. 

Κατά την περίοδο της Κατοχής δεν έγιναν διορισμοί νέων Επιθεωρητών, ενώ 

πολλοί Επιθεωρητές Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως δεν υπηρέτησαν στις οργανικές 

τους θέσεις, αλλά αποσπάστηκαν, ύστερα από αίτησή τους στις έδρες Γενικών 

Επιθεωρήσεων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ή σε άλλες εκπαιδευτικές 

περιφέρειες. Ουσιαστικά στην περίοδο αυτή δεν υπήρξε καμία εποπτεία και 

διοίκηση στα σχολεία, με άμεση συνέπεια πολλά δημοτικά σχολεία να κλείσουν και 

τα υπόλοιπα να υπολειτουργούν εξαιτίας της απουσίας εκπαιδευτικών λειτουργών 

(Φίλος, 1984).  

Αξίζει να επισημανθεί ότι, κατά την περίοδο αυτή η οργάνωση του Ε.Α.Μ 

μέσω της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α) προβαίνει στο 

διορισμό Επιθεωρητών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοτικών 

σχολείων στις περιοχές εκείνες που είχε υπό τον έλεγχό της. Πιο συγκεκριμένα, στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης μπαίνει ως στόχος η αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση 
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του κλάδου. Και για αυτό το λόγο συστάθηκαν και δημοκρατικά και 

αντιπροσωπευτικά Εποπτικά Συμβούλια που αποφάσιζαν ή γνωμοδοτούσαν πάνω 

σε θέματα διορισμών, μεταθέσεων, προαγωγών και κυρώσεων. Στα Συμβούλια 

αυτά συμμετείχαν ένας Επιθεωρητής, δύο εκλεγμένοι δάσκαλοι, ένα μέλος της 

σχολικής επιτροπής και αντιπρόσωποι της αυτοδιοίκησης (Μπουζάκης, 2006). 

Αμέσως μετά την απελευθέρωση της χώρας από τη γερμανική κατοχή (12-

10-1944) και τη Συμφωνία της Βάρκιζας (12-2-1945) άρχισαν οι διώξεις εναντίον των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο αντιστασιακό κίνημα. Από το γενικό αυτό 

κανόνα δεν ξέφυγαν ούτε και οι Επιθεωρητές εκπαίδευσης. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο το Κράτος της Βάρκιζας που έμεινε στην εξουσία ως της 31 Μαρτίου 1946, 

διαμόρφωσε ένα νομοθετικό πλαίσιο με Νόμους, Συντακτικές Πράξεις και 

Ψηφίσματα που διευκόλυναν την εκκαθάριση των Δημοσίων Οργανισμών από 

αντιφρονούντες εκπαιδευτικούς (Βώρος, 2002).  

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις δύο Συντακτικών Πράξεων που 

εξεδόθησαν το 1945 με απόσταση μόλις τριών μηνών μεταξύ τους. Πιο 

συγκεκριμένα, στη Συντακτική Πράξη 25 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 67/22.3.1945) «Περί 

εκκαθαρίσεως των Κρατικών Οργανισμών εκ λαβόντων μέρος εις το στασιαστικόν 

κίνημα της 3ης Δεκεμβρίου 1944» επισημαίνεται ότι δημόσιοι υπάλληλοι που 

συμμετείχαν ή συνεργάστηκαν στο κίνημα της 3ης Δεκεμβρίου 1944 τίθενται σε 

διαθεσιμότητα (άρθρο 1), με τη σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής (άρθρο 2), η 

θέση για διαθεσιμότητα εκτελείται με απόφαση του οικείου Υπουργού υπό την 

εποπτεία του οποίου υπάγεται ο συγκεκριμένος Κρατικός Οργανισμός (άρθρο 3), 

ενώ στο άρθρο 7 τονίζεται ότι αυτοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα θα παρέμειναν 

στην κατάσταση αυτή μέχρι τον οριστικό κανονισμό της θέσης τους από την 

Κυβέρνηση που θα σχηματιζόταν αμέσως μετά τη διενέργεια εκλογών. Σημειωτέον 

ότι οι εκλογές διενεργήθηκαν στις  31.3.1946 και την ίδια μέρα άρχιζε και τυπικά ο 

εμφύλιος πόλεμος. 

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η Συντακτική Πράξη 59 (Φ.Ε..Κ Α΄ 

164/27.6.1945) «Περί καθορισμού της οργανικής συνθέσεως των δημοσίων ή 

δημοσίου χαρακτήρος υπηρεσιών…». Η συγκεκριμένη Συντακτική Πράξη ορίζει ότι 
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από την 16η Ιουλίου καταργούνται όλες οι οργανικές θέσεις του προσωπικού που 

συστάθηκαν από την 18η Απριλίου 1941 μέχρι και την 17η Οκτωβρίου 1944, εκτός 

από εκείνες που κρίθηκαν διατηρητέες με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

(άρθρο 1). Ακόμα αποφασίζεται ξεκάθαρα η απόλυση όλων όσων διορίστηκαν από 

28.4.1941 μέχρι και 17.10.1945 (άρθρο 2), ενώ προτιμώνται για αναδιορισμό στο 

μέλλον μόνο όσοι «επεδείξαντο χρηστότητα», κατά τη γνώμη του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου και σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης αυτών (άρθρο 10). 

Με βάση τις παραπάνω Συντακτικές Πράξεις το Κράτος είχε τη δυνατότητα 

να απαλλαγεί από όλους τους ανεπιθύμητους και να επαναφέρει σε νευραλγικές 

θέσεις του Κρατικού Οργανισμού ανθρώπους εγκάθετους και σύμφωνα με τα 

κριτήριά του. Και σε αυτή τη λογική κινήθηκαν και οι μεταβολές (διαθεσιμότητα, 

απολύσεις) του εποπτικού προσωπικού τόσο στη Δημοτική όσο και στη Μέση 

εκπαίδευση. 

Η νέα Κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές της 30 Μαρτίου 1946 

σκλήρυνε τη στάση της απέναντι στους υπαλλήλους που είχαν λάβει μέρος στην 

Εθνική Αντίσταση. Για την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις του κρατικού 

μηχανισμού που κατείχαν, προέβη στη χρήση του ψηφίσματος, που ψήφισε η 

Βουλή στις 24 Αυγούστου 1946 «Περί εξυγιάνσεως των δημοσίων υπηρεσιών 

κλπ…», το γνωστό ψήφισμα Θ’ (Φ.Ε.Κ. Α΄ 251/28-8-1946). Στο ψήφισμα αρχικά, 

προτάσσονται οι λόγοι που οδηγούν στην έκδοση αυτού. Ειδικότερα, επισημαίνει 

ότι, επειδή η χώρα έχει υποβληθεί σε πολυετή εχθρική κατοχή  και στη συνέχεια 

υπέστη εσωτερικές «στάσεις» που είχαν ως συνέπεια την διάλυση του διοικητικού 

μηχανισμού και την απώλεια της τάξης και της πειθαρχίας της κρατικής μηχανής, 

επιβάλλει την εξυγίανση της διοίκησης που περιλαμβάνει πρόσωπα ακατάλληλα και 

ανίκανα για την πραγμάτωση της ηθικής και οικονομικής ανασυγκρότησης της 

χώρας.  

Έχοντας υπό όψιν όλα τα παραπάνω το ψήφισμα Θ’ επιβάλλει την απόλυση 

δικαστικών λειτουργών, καθηγητών Πανεπιστημίου, λοιπών εκπαιδευτικών και 

δημοσίων υπαλλήλων (άρθρο 1.Δικαστικοί λειτουργοί, καθηγηταί Πανεπιστημίου, 

λοιποί εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι... απολύονται κατά τους ορισμούς του 
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παρόντος...). Στο άρθρο 2 του ψηφίσματος διευκρινίζονται οι λόγοι απόλυσης. 

Απολύονται από τις θέσεις τους δημόσιοι λειτουργοί που επέδειξαν διαγωγή 

«ασυμβίβαστον», που συνεργάστηκαν «εκούσια» ή «συνειδητά μετά των 

κατακτητών ή επιδρομέων της Χώρας» και είχαν «οιαδήποτε συμμετοχή ή 

συνέργεια εις την εκδήλωσιν της από 3ης Δεκεμβρίου 1944 μέχρι 12ης 

Φεβρουαρίου 1945 στάσεως...». Η απόλυση ορίζεται εντός σαράντα πέντε ημερών 

για τους ανώτατους κρατικούς λειτουργούς και εντός τεσσάρων μηνών για τους 

υπόλοιπους (άρθρο 3), με Βασιλικό Διάταγμα βάσει προτάσεως του Υπουργικού 

Συμβουλίου για τους πρώτους, ενώ για τους δεύτερους η απόλυση γίνεται βάσει 

προτάσεως του Αρμόδιου Υπουργού «μετά σύμφωνον και ητιολογημένην 

γνωμοδότησιν Επιτροπής» (άρθρο 5). Παράλληλα, δίνεται το δικαίωμα σε κάθε 

υπουργό με απόφασή του να θέτει σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους (άρθρο 7), ενώ οι 

απολυμένοι στερούνται του δικαιώματος να καταλάβουν οποιανδήποτε άλλη θέση 

δημοσίου οργανισμού και διαγράφονται από τους πίνακες διορισμού (άρθρο 8). Και 

για να μπορούν οι κυβερνώντες να διορίζουν και να μεταθέτουν όποιον θέλουν 

φρόντισαν να προσθέσουν στο ψήφισμα και τη διάταξη που όριζε ότι μέσα σε ένα 

τρίμηνο μπορούν να γίνουν διορισμοί, τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις  

δικαστικών λειτουργών και δημοσίων υπαλλήλων που έχουν τα νόμιμα προσόντα 

με ανάλογο Βασιλικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου Υπουργού 

(άρθρο 10).  

Το τελευταίο αυτό άρθρο του Ψηφίσματος Θ΄ έδωσε την ευκαιρία στην 

κυβέρνηση του Λαϊκού κόμματος να συμπληρώσει τις κενές θέσεις του εποπτικού 

προσωπικού που είχαν δημιουργηθεί στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση. Τα 

πρόσωπα που επελέγησαν την περίοδο αυτή για να στελεχώσουν την εκπαίδευση 

ήταν πρόσωπα απόλυτα αφοσιωμένα στην πολιτική παράταξη που τα προώθησε 

και ο τρόπος επιλογής τους έγινε καθαρά και μόνο με κομματικά κριτήρια.  

Δυο χρόνια αργότερα, κοντά στο ψήφισμα Θ΄, έρχεται να προστεθεί ο 

αναγκαστικός νόμος 516/1948 «Περί ελέγχου νομιμοφροσύνης των δημοσίων κτλ. 

υπαλλήλων και υπηρετών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 6/08.01.1948). Το άρθρο 2 επιβάλλει την 

απόλυση δημοσίων υπαλλήλων εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν είναι νομιμόφρονες, 

ενώ οι διατάξεις του άρθρου 3 περιγράφουν τα πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ένας 
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υπάλληλος θεωρείται μη νομιμόφρων. Έτσι, ένας υπάλληλος θεωρείται μη 

νομιμόφρων, εφόσον πιστεύει «στα κηρύγματα των προπασκευασάντων και 

επιχειρούντων την ανταρσίαν, εμφορείται από αντιεθνικάς αντιλήψεις και 

προπαγανδίζει καθ’ οποιονδήποτε τρόπον υπέρ του Κομμουνιστικού Κόμματος». 

Στα παραπάνω προστίθενται και οι υπάλληλοι εκείνοι που συμμετέχουν σε 

«στάσεις» και διαταράσσουν την έννομη τάξη, υποδεικνύουν κατασκοπική δράση 

εναντίον της πατρίδας, αποκαλύπτοντας σε οποιοδήποτε πρόσωπο εμπιστευτικά 

έγγραφα και πληροφορίες και εκτελώντας τα υπαλληλικά τους καθήκοντα με τρόπο 

τέτοιο που να βλάπτει τα συμφέροντα της πατρίδας τους.  

Για τον πληρέστερο έλεγχο της νομιμοφροσύνης των υποψηφίων δημοσίων 

υπαλλήλων, αλλά και αυτών που ήταν ήδη διορισμένοι, συγκροτούνται και τα 

λεγόμενα Συμβούλια Νομιμοφροσύνης (άρθρο 4). Για τους υποψήφιους δημοσίους 

υπαλλήλους ο διορισμός ή η πρόσληψή τους γίνεται  βάση τριών παραγόντων: α) 

την προσωπική αντίληψη αυτών των Συμβουλίων, β) τις έγγραφες ή προφορικές 

πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει τα Συμβούλια αυτά από άλλες υπηρεσίες ή 

ιδιωτικές επιχειρήσεις που τυχόν είχε υπηρετήσει ο υποψήφιος υπάλληλος  και γ) 

τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει από τις αρμόδιες στρατιωτικές και 

αστυνομικές αρχές. Για τους ήδη υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους το 

Συμβούλιο Νομιμοφροσύνης επέβαλε από τους ίδιους την έγγραφη δήλωση τους 

για τα φρονήματά τους. Η οποιαδήποτε άρνησή τους  για την υπογραφή της 

δήλωσης αποτελούσε  τεκμήριο μη νομιμοφροσύνης. Η ψευδής δήλωση 

τιμωρούνταν με ποινή φυλάκισης. 

Το 1950, και αφού ο εμφύλιος πόλεμος έχει τερματιστεί το 1949, η 

κυβέρνηση Πλαστήρα, προκείμενου να αποκαταστήσει την τάξη και στο χώρο της 

εκπαίδευσης, προβαίνει με την έκδοση του Αναγκαστικού Νόμου 1540/50 (Φ.Ε.Κ 

247/29-10-1950) «Περί διατάξεων αφορωσών τους δυνάμει του Θ’ ψηφίσματος 

απολυθέντας υπαλλήλους τους υπηρετήσαντες μεταγενεστέρως εις τας τάξεις του 

Στρατού» στην επαναπρόσληψη των υπαλλήλων που είχαν απολυθεί τόσο με τις 

διατάξεις του ψηφίσματος Θ΄, όσο και με τη Συντακτική Πράξη 59/1945( άρθρο 5) 

και τον Αναγκαστικό Νόμο 516/1948 «Περί ελέγχου νομιμοφροσύνης..» (άρθρο 2). 

Ο νόμος 1540/50 ορίζει ξεκάθαρα ότι οι απολυμένοι υπάλληλοι επανέρχονται στις 
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θέσεις τους εφόσον «υπηρέτησαν ευδοκίμως υπό τα όπλα». Το «ευδόκιμο» της 

υπηρεσίας στα όπλα αποδεικνύεται μόνο «εκ πιστοποιήσεως του Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Αμύνης προκείμενου δε περί υπηρετησάντων εις τα Σώματα 

Ασφαλείας υπό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως» (άρθρο 1). 

Μέσα σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο ο θεσμός της Επιθεώρησης δεν έμεινε 

ανεπηρέαστος. Αξίζει στο συγκεκριμένο σημείο να επισημανθεί ότι ο διορισμός των 

Επιθεωρητών είχε νομοθετικά καθοριστεί με τον Αναγκαστικό Νόμο 1112/1946 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 105/19-3-1946) «Περί τρόπου διορισμού Επιθεωρητών Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως». Στις διατάξεις του νόμου αυτού καθορίζεται η διαδικασία 

διορισμού των Επιθεωρητών. Έτσι, το 1946, για να γίνει κάποιος δάσκαλος 

Επιθεωρητής Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, έπρεπε να είναι άνδρας – αυτόματα 

αποκλείονταν οι γυναίκες- πτυχιούχος δημοδιδάσκαλος με μετεκπαίδευση στο 

Πανεπιστήμιο, με «άμεμπτον ήθος και ευδόκιμον δεκαετή τουλάχιστον 

πραγματικήν υπηρεσίαν» σε δημοτικό σχολείο, αφού προηγουμένως συμμετείχε σε 

γραπτό διαγωνισμό για τη διενέργεια του οποίου ήταν υπεύθυνο το Κεντρικό 

Γνωμοδοτικό και Διοικητικό Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως (άρθρο 1). Για να 

συμμετάσχει ένας υποψήφιος Επιθεωρητής στο διαγωνισμό, προϋπόθεση ήταν το 

«άμεμπτον» ήθος του και η «ευδόκιμος» προϋπηρεσία του που έκρινε το Κ.Γ.Δ.Σ.Ε. 

λαμβάνοντας υπόψιν το «φύλλον ποιότητας» του κάθε υποψηφίου το οποίο και 

μοριοδοτούνταν  (άρθρο 2). Δινόταν έτσι, στο εν λόγω Συμβούλιο η δυνατότητα να 

αποκλείει υποψηφίους τους οποίους θεωρούσε ότι δεν εναρμονίζονταν με τα 

κριτήρια που έθετε, καθώς πολλά από αυτά είχαν υποκειμενικό χαρακτήρα. Μετά 

τη λήξη του γραπτού διαγωνισμού, καταρτιζόταν ένας πίνακας με σειρά  επιτυχίας 

των διαγωνιζομένων και με ισχύ 2 χρόνων.  

Το άρθρο 3 του ίδιου νόμου όριζε ότι για τους δύο πρώτους διαγωνισμούς 

μπορούσαν να λάβουν μέρος και δάσκαλοι που δεν είχαν λάβει μετεκπαίδευση σε 

Πανεπιστήμιο, δεν είχαν ξεπεράσει το 50ο έτος της ηλικίας τους και ανάπηροι 

πολέμου με μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο η δίπλωμα Ανώτατης Σχολής και με 

προϋπηρεσία μόλις 7 ετών. Στο χρόνο προϋπηρεσίας συμπεριλαμβάνονταν τα 

χρόνια στο Πανεπιστήμιο και τα χρόνια υπηρεσίας στο στρατό κατά τη διάρκεια του 

ελληνοϊταλικού  πολέμου. 
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Συνεπώς, η υιοθέτηση του τρόπου επιλογής των Επιθεωρητών είχε πάντα 

σχέση με την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και την προσπάθειά του να ελέγξει 

τη διοίκηση και την εποπτεία της εκπαίδευσης. 

Το Κεντρικό Γνωμοδοτικό και Διοικητικό Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως, ιδρυμένο 

το 1944, με αρμοδιότητες διοικητικές, πειθαρχικές, γνωμοδοτικές και 

νομοπαρασκευαστικές αναλαμβάνει να εποπτεύσει όλους τους γενικούς 

Επιθεωρητές με το Βασιλικό Διάταγμα της 3ης Απριλίου 1948, «Περί των έργων και 

τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Διοικητικού και Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 

Εκπαιδεύσεως» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 126/7-5-1948) και το επίσης Βασιλικό Διάταγμα της 29ης 

Ιουλίου 1949, «Περί συμπληρώσεως των δια του Δ/τος της 3ης Απριλίου 1948 

οριζομένων έργων και της αρμοδιότητος του Κ.Δ.Γ.Σ.Ε» (Φ.Ε.Κ. 173/10-09-1949). Το 

Β.Δ. της 3ης Απριλίου 1948 ειδικότερα, στο άρθρο 3 καθορίζει ότι το Κ.Δ.Γ.Σ.Ε. 

καταρτίζει πίνακες διοριστέων Επιθεωρητών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, 

συντάσσει οδηγίες για τους Επιθεωρητές, ενεργεί επιθεωρήσεις στο γραφείο 

Επιθεωρητών για να ελέγξει τον τρόπο που οι ίδιοι ασκούν το έργο της 

επιθεώρησης στα σχολεία, προτείνει το διορισμό και τη μετάθεση των Επιθεωρητών 

από περιφέρεια σε περιφέρεια και την απονομή ηθικής και υλικής αμοιβής, 

ασκώντας ταυτόχρονα πειθαρχική εξουσία.  

Τα Εποπτικά Συμβούλια Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, που συστάθηκαν τη 

δεκαετία του 1930, με τον Αναγκαστικό νόμο 951 «Περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως του Α.Ν. 2180/1940 ‘‘περί Διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως’’ και 

άλλων τινών εκπαιδευτικών νόμων», (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/19-02-1946) συγκροτήθηκαν από 

όλους τους επιθεωρητές του νομού και από έναν δάσκαλο οριζόμενο από το γενικό 

επιθεωρητή. Σύμφωνα με το άρθρο 5, καθορίστηκε το έργο και οι αρμοδιότητες του 

Ε.Σ.Σ.Ε. Αυτό γνωμάτευε για τις ανάγκες των σχολείων της περιφέρειας και για τη 

σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση των σχολείων όπου αυτό κρινόταν 

απαραίτητο. Παράλληλα, ήταν υπεύθυνο για την έναρξη και τη λήξη της σχολικής 

χρονιάς  εξαιτίας των συνθηκών όπου δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν τα 

ισχύοντα. Πέρα από τις εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του σχολείου, το 

Ε.Σ.Σ.Ε. είχε το βασικό λόγο για την προαγωγή των δασκάλων και των νηπιαγωγών 

υποδεικνύοντας τους ικανούς για μετεκπαίδευση σε γεωργικά φροντιστήρια και 
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τους κατάλληλους για την ένταξή τους στους πίνακες μετατεθέντων σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Κέρκυρα και Ιωάννινα. Επίσης, η πειθαρχική 

τιμωρία και η απόλυση των εκπαιδευτικών, καθώς και η παροχή επιδόματος 

ενέπιπτε στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, όπως και η απόσπασή τους σε 

εκπαιδευτικές περιφέρειες που είχαν πραγματικές ανάγκες. Τέλος, το Συμβούλιο 

έθετε στη διάθεση του Ανώτερου Εποπτικού Συμβουλίου ή του Κ.Δ.Γ.Σ.Ε. τη 

μετάθεση σε άλλες περιφέρειες δασκάλους που είχαν κριθεί ακατάλληλοι για τα 

σχολεία στα οποία υπηρετούσαν.  

Διαπιστώνεται λοιπόν, με μια σύντομη εξέταση του νομοθετικού πλαισίου 

κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ότι ο επιθεωρητής ήταν εντεταλμένος από την 

εκάστοτε πολιτική ηγεσία με διοικητικό και εποπτικό έργο. Ο ρόλος του 

επηρεάστηκε από τη συγκέντρωση αυτών των αρμοδιοτήτων σε ένα πρόσωπο, που 

ενίσχυε το κύρος του και την εξουσία του, με αποτέλεσμα ο ίδιος να παραμελήσει 

τον επιστημονικό και παιδαγωγικό του ρόλο. Ως στέλεχος ενός συγκεντρωτικού και 

γραφειοκρατικού μηχανισμού ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος και εξαρτώμενος από 

την εκάστοτε πολιτική κυβέρνηση. Έτσι ο Επιθεωρητής χρησιμοποίησε τη θέση του 

ως μέσο εξουσίας, ελέγχου, πίεσης, πειθαναγκασμού των δασκάλων, έχοντας ως 

όπλο υπεροχής την υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων ικανότητας (αξιολόγησης) των 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούνταν για το ήθος, το χαρακτήρα, την 

κοινωνική παράσταση, τη συμπεριφορά τους μέσα και έξω από το σχολείο 

(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 

Και επειδή ο θεσμός λειτούργησε περισσότερο ως διοικητικός και λιγότερο 

ως καθοδηγητικός – παιδαγωγικός περιοδικά, εκφράστηκαν απόψεις  υπέρ του 

διαχωρισμού του ρόλου της επιθεώρησης της ανάθεσης της επιτέλεσης του 

διοικητικού και του παιδαγωγικού – καθοδηγητικού ρόλου από διαφορετικά 

πρόσωπα.  

Το 1948 ο Ευάγγελος Παπανούτσος προσπάθησε να επιλύσει τα αιτήματα 

για την αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση στα σχολεία, υποστήριξε την 

αναγκαιότητα του αιτήματος για διαχωρισμό των δύο λειτουργιών του έργου του 

Επιθεωρητή. Ο ίδιος ως καινοτόμος της εποχής του, πρώτος πρότεινε την ανάθεση 
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του διοικητικού έργου στο Διοικητικό Προϊστάμενο και του εποπτικού στο 

Σύμβουλο του Δασκάλου με στόχο την ανάδειξη της σχολικής εργασίας και την 

επιστημονική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (Παπανούτσος, 1948). 

Στο συνέδριο των επιθεωρητών που έγινε έναν χρόνο αργότερο, τον 

Οκτώβριο του 1949, ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν η εποπτεία και η 

επιθεώρηση των δημοτικών σχολείων. Αναφερόμενοι οι εισηγητές στις διαφορές 

μεταξύ του επιθεωρητικού και εποπτικού έργου τόνισαν ότι σκοπός της 

επιθεώρησης ήταν η εκτίμηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των δασκάλων και η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εργασίας τους με άμεση συνέπεια τη σύνταξη 

ειδικής έκθεσης και, μετά από πρόταση του επιθεωρητή, τη λήψη μέτρων 

διοικητικών όπως ο έπαινος, η αμοιβή, η προαγωγή, η στασιμότητα, η ευμενής ή 

δυσμενής μετάθεση του αξιολογούμενου δασκάλου. Από την άλλη πλευρά ως 

σκοπός της εποπτείας παρουσιαζόταν η επαγγελματική, ηθική και 

πνευματική  ανύψωση του δασκάλου και, έμμεσα, η βελτίωση των όρων σχολικής 

εργασίας. Έργο του επόπτη ήταν να βοηθήσει το δάσκαλο να γίνει καλύτερος για να 

πετύχει στο έργο του, ώστε να ανυψωθεί η κοινωνία. Η επιθεώρηση συνδεόταν με 

τον έλεγχο και η εποπτεία με την καθοδήγηση. Ενώ η επιθεώρηση γινόταν σχεδόν 

αυτόματα και μηχανικά, γιατί επρόκειτο ουσιαστικά για επανάληψη των ίδιων 

ενεργειών, δε συνέβαινε το ίδιο και με την εποπτεία για την άσκηση της οποίας 

απαιτούνταν συνεχής ενημέρωση σχετική με τις έρευνες και τις προόδους σε 

επιστήμες όπως η Παιδαγωγική, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία κ.α. Στην απόκτηση 

αυτών των γνώσεων ο επιθεωρητής υστερούσε λόγω της έλλειψης χρόνου, αφού 

για την επιτυχή  άσκηση των διοικητικών και γραφειοκρατικών καθηκόντων του 

ανάλωνε πολλές ώρες (Ιορδανίδης, 2004). 

Η εισήγηση του Θεόδωρου Παρασκευόπουλου έκανε λόγο για τη διάκριση 

ανάμεσα στην εποπτεία και την επιθεώρηση στο χώρο της εκπαίδευσης. Μια από 

τις προτάσεις του κατέληγε στο διαχωρισμό του εποπτικού έργου από 

το επιθεωρητικό και την ανάθεση του καθενός σε διαφορετικό πρόσωπο. Εξίσου, 

αξιόλογη θεωρήθηκε και η εισήγηση του Επιθεωρητή δημοτικών σχολείων 

Παναγιώτη Παυλούρου σχετικά με τα προβλήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Θεώρησε ως ενδεχόμενη αιτία της αναποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων 
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των επιθεωρητών την παράλληλη ενασχόλησή τους με την εποπτεία, την 

επιθεώρηση αλλά και τη διοίκηση στην εκπαίδευση. Προτάθηκε, λοιπόν, ο 

διαχωρισμός των διοικητικών καθηκόντων από τα εποπτικά-επιθεωρητικά 

καθήκοντα και η άσκησή τους από διαφορετικά πρόσωπα, ώστε να μην 

παρατηρείται το φαινόμενο της επιτέλεσης ενός πολυδιάστατου ρόλου από ένα 

μόνο πρόσωπο (Φίλος, 1984). 

2.7.1.1.1 O Επιθεωρητής Καστοριάς Κ. Μπέντας 

Ο Κωνσταντίνος Μπέντας γεννήθηκε το 1905 στη Σιάτιστα του νομού 

Κοζάνης. Το 1924 λαμβάνει το πτυχίο του από το τριτάξιο Διδασκαλείο Αρρένων 

Κοζάνης, ενώ το 1933 ολοκληρώνει τη μετεκπαίδευση του στο Πανεπιστήμιο. Το 

1924 διορίζεται ως δάσκαλος, ενώ το 1947 διορίζεται ως Επιθεωρητής Στοιχειώδους 

εκπαίδευσης στην Καστοριά.  

Ο Κ. Μπέντας είναι μια προσωπικότητα που σύμφωνα με το προσωπικό του 

αρχείο έχει να επιδείξει μια αξιόλογη εθνική δράση, καθώς είχει διατελέσει και 

Πρόεδρος του Συνδέσμου εθνικοφρόνων Σιατίστης.  Κατά την περίοδο 1939-1950 ο 

Επιθεωρητής Κ. Μπέντας δέχεται μια σειρά από επαίνους, αμοιβές και εκφράσεις 

ευαρέσκειας που έχουν να κάνουν με την αξιόλογη εθνική του δράση. Πιο 

συγκεκριμένα, επαινείται για τις υπηρεσίες του ως φαλαγγάρχης της Εθνικής 

Οργάνωσης Νεολαίας Σιατίστης κατά το 1939, καθώς για την εκφώνηση λόγων 

εθνικού περιεχομένου, όπως επίσης και από την Εθνική Εταιρεία για την εκφώνηση 

διαλέξεων σχετικά με τον Μακεδονικό αγώνα. Κατά τα έτη 1949 και 1950 δέχεται 

Μετάλλια εξαίρετων πράξεων που δημοσιεύονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ 18/ 19-10-

1949 και 68/13-3-1950 τόσο για την πλούσια του δράση ως Γενικού Γραμματέα της 

Επιτροπής Εθνικού Συναγερμού του Νομού Καστοριάς για την τόνωση του εθνικού 

φρονήματος λαού και Στρατού κατά τη διάρκεια του Συμμοριτοπόλεμου, καθώς 

επίσης και για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα υποβοηθώντας το έργο 

του Στρατού μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως Επιθεωρητής Καστοριάς. 

Η έκφραση ευαρεσκειών προς το πρόσωπό του γίνεται τόσο από το Νομάρχη της 

Καστοριάς Σταμουλά για την ανασυγκρότηση των σχολείων ευθύς αμέσως μετά την 

λήξη του εμφυλίου πολέμου, όσο και από το Στρατό για προσπάθεια εθνικής 
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διαφωτίσεως και ηθικής ανασυγκροτήσεως του λαού (προσωπικό αρχείο 

Κωνσταντίνου Μπέντα).  

3 Ερευνητικό μέρος 

3.1 Μεθοδολογία  

Η παρούσα εργασία εμπίπτει στην κατηγορία των ιστορικών ερευνών με τη χρήση 

της ιστορικής- ερμηνευτικής μεθόδου. Όπως αναφέρει ο Borg (1963) η ιστορική 

έρευνα έχει οριστεί ως ο συστηματικός και αντικειμενικός εντοπισμός, η εκτίμηση 

και η σύνθεση μαρτυριών, προκειμένου να θεμελιωθούν γεγονότα και να 

συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα συμβάντα του παρελθόντος. Αναζητώντας 

και συγκεντρώνοντας δεδομένα από πρωτογενείς πηγές επιχειρείται ουσιαστικά μια 

πράξη αναδόμησης που στοχεύει στην αναπαράσταση μιας προηγούμενης εποχής. 

Η αναδόμηση επιχειρείται για να δώσει μια ολιστική οπτική καθώς η μέθοδος 

αναζήτησης προσπαθεί να οριοθετήσει μια συγκεκριμένη εποχή και να την εξηγήσει 

μέσα στο κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό και πνευματικό περιβάλλον που 

τοποθετείται. Το ενδιαφέρον της ιστορικής έρευνας επικεντρώνεται λοιπόν σε μια 

γενική άποψη των συνθηκών και όχι απαραίτητα στα ειδικά στοιχεία που την 

προκαλούν, αν και σπανίως επιτυγχάνεται χωρίς έντονη διαμάχη και αμφισβήτηση, 

κυρίως των λεπτομερειών (Cohen, Manion &Morison, 2007).  

 Η δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών δεδομένων μέσω προσωπικών 

μαρτυριών, ντοκουμέντων, παρατηρήσεων άλλων και αναφορών καθιστά την 

ιστορική έρευνα ένα από τα πλέον δύσκολα είδη έρευνας όσον αφορά την επιτυχή 

διεξαγωγή της (Cohen, Manion &Morison, 2007). Επιπλέον, αναπόφευκτα, καθώς τα 

δεδομένα και η ερμηνεία τους έγκειται στον εκάστοτε ερευνητή, μπορεί σαφώς τα 

ιστορικά γεγονότα να είναι αντικειμενικά και ανεπανάληπτα, ο ιστορικός λόγος 

όμως είναι κατασκευασμένος και επομένως οι ιστορικές ερμηνείες πολλαπλές 

(Κόκκινος, 1998). Το γεγονός αυτό καθιστά την ιστορία μη αντικειμενική και 

ουδέτερη χωρίς ωστόσο αυτό να αποκλείει την επιστημονική εγκυρότητά της. Η 

εγκυρότητα αυτή επιτυγχάνεται μέσω βασικών προϋποθέσεων που πρέπει να 

τηρούνται. Είναι βασικό λοιπόν, ο ερευνητής να συνειδητοποιεί το ρόλο της 

ιστορικής επιστήμης, να ελέγχει, να κρίνει και να διασταυρώνει τις πηγές, να τις 

εντάσσει και να τις ερμηνεύει μέσα στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. 
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 Για το χώρο της εκπαίδευσης η χρησιμότητα της ιστορικής έρευνας είναι 

αναμφισβήτητη. Μέσω της μελέτης και ερμηνείας της ιστορίας της εκπαίδευσης 

παράγουμε συμπεράσματα σχετικά με εκπαιδευτικά προβλήματα, κατανοούμε πώς 

έχουν εμφανιστεί τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, πώς και γιατί 

αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικές θεωρίες και πρακτικές, και αυτό με τη σειρά του μας 

βοηθάει να δημιουργήσουμε τις βάσεις για περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη ή και 

αλλαγή. Επιπλέον, η ιστορική έρευνα μπορεί να μας οδηγήσει στην πληρέστερη 

κατανόηση των σχέσεων εκπαίδευσης και πολιτικής, σχολείου και κοινωνίας, 

τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής κυβέρνησης, δασκάλου και μαθητή (Cohen, 

Manion &Morison, 2007). 

 Η ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση μπορεί να αφορά ένα άτομο, μια 

ομάδα, ένα κίνημα, μια ιδέα ή ένα θεσμό. Σαφώς όμως δεν είναι δυνατό να 

εξεταστεί μεμονωμένα κανένα από τα αντικείμενα αυτά, καθώς αλληλοσχετίζονται. 

Ο ερευνητής απλά επιλέγει σε ποιο θέμα θα στρέψει την προσοχή του και το οποίο 

θα αποτελέσει το σημείο έμφασης (Cohen, Manion &Morison, 2007). 

 Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η εκπαιδευτική κατάσταση στο νομό 

Καστοριάς κατά τη χρονική περίοδο 1950-1951. Ως πηγή για την  υλοποίηση του 

παραπάνω στόχου χρησιμοποιήθηκε η έκθεση του Επιθεωρητή Κωνσταντίου 

Μπέντα που φυλάσσεται στο Αρχείο της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας. Η Έκθεση η 

οποία συντάσσονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα απευθύνεται στο Εποπτικό 

Συμβούλιο και δίνει μια εικόνα αντιπροσωπευτική της περιόδου στην εκπαιδευτική 

ιστορία του χώρου. Για να γίνει κατανοητή η πρωτογενής πηγή, εξετάζεται το 

ιστορικό πλαίσιο της εποχής που περιλαμβάνει τις συνθήκες κατοχής της χώρας, της 

μετακατοχικής περιόδου και του εμφυλίου πολέμου, καθώς και οι εκπαιδευτικές 

εξελίξεις κατά τη δεκαετία 1940-1950. Πέρα όμως από το ιστορικό και κοινωνικό 

συγκείμενο της περιόδου εξετάζεται και το θεσμικό πλαίσιο της περιόδου, 

προκειμένου να αναδειχτεί ο ρόλος του Επιθεωρητή ως μηχανισμός εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης και κοινωνικού και πολιτικού ελέγχου, καθώς και η λειτουργία των 

εγνωσμένων κοινωνικών φρονημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης. Συγχρόνως, 

έχουμε μια πρώτη αποτύπωση της εικόνας των υποδομών αμέσως μετά τον 

Εμφύλιο πόλεμο. 
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 Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η έρευνα κινήθηκε στα παραπάνω 

ερωτήματα: 

1. Πως λειτούργησαν οι υποδομές των σχολείων στην εκπαιδευτική περιφέρεια 

της Καστοριάς αμέσως μετά τον Εμφύλιο πόλεμο: 

2. Ποιος ο ρόλος και η δράση του εκπαιδευτικού σε επίπεδο ενδοσχολικό και 

εξωσχολικό; 

3. Ποιες οι παράμετροι που λάμβανε υπόψη του ο Επιθεωρητής προκειμένου 

να προτείνει τις μεταθέσεις, την παροχή επιδομάτων, τους επαίνους και τις 

απολύσεις των εκπαιδευτικών. 

 Το μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής έρευνας είναι ποιοτικό από τη φύση του. 

Αυτό συμβαίνει επειδή το κυρίως αντικείμενο της ιστορικής έρευνας αποτελείται σε 

μεγάλο βαθμό από λεκτικό και άλλο συμβολικό υλικό που πηγάζει από το παρελθόν 

μιας κοινωνίας ή μιας κουλτούρας (Cohen, Manion &Morison, 2007). 

 Για την επεξεργασία του αρχειακού υλικού στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου, η οποία θεωρείται 

κατάλληλη για έρευνα εκπαιδευτικών πηγών, όπως ευρύτερα για κάθε ποιοτικό 

υλικό (Berelson, 1971). Σύμφωνα με τους Cohen, Manion & Marison (2007) η 

ανάλυση περιεχομένου έχει οριστεί ως ερευνητική μέθοδος με πολλαπλούς 

σκοπούς που έχει αναπτυχθεί ειδικά για να διερευνήσει ένα φάσμα προβλημάτων 

με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ επιπρόσθετα εφαρμόζεται σε 

επιλεγμένες πλευρές της ιστορικής έρευνας της εκπαίδευσης.  

 Οι προσεγγίσεις στην ανάλυση περιεχομένου επιδιώκουν να εντοπίζουν 

κατάλληλες κατηγορίες και μονάδες ανάλυσης, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν την 

αρχική θεώρηση ενός γραπτού μνημείου και θα καλύπτουν, σε βασικές γραμμές, το 

περιεχόμενο. Επομένως είναι φανερό πως η μονάδα ανάλυσης είναι βασικό 

κριτήριο για την αποδελτίωση του υλικού και την ταξινόμηση του σε κατηγορίες 

(Holsti, 1969). Μέσω της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου επιχειρήθηκε η 

περιγραφική αναπαράσταση του υπό έρευνα υλικού και η παρουσίαση 

χαρακτηριστικών αναφοράς.  
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3.2 Αποτελέσματα 

3.2.1 Σχολικές Υποδομές 

3.2.1.1 Διδακτήρια 

Η εκπαιδευτική περιφέρεια Καστοριάς ήταν χωρισμένη σε δύο τμήματα: το 

τμήμα της Καστοριάς και το τμήμα του Νεστορίου. Στο τμήμα της Καστοριάς η 

δύναμη των Δημοτικών Σχολείων το 1950-51 είναι 56, από τα οποία λειτουργούν τα 

50, ενώ από τα 23 Νηπιαγωγεία που υπάρχουν στην περιοχή σε παύση βρίσκονται 

τα 22. Η επιθεωρητική έκθεση του Κ. Μπέντα για τα 6 Δημοτικά Σχολεία που 

βρίσκονται σε αργία αποκαλύπτει ότι θα λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο στο 

χωριό του Αγ. Αντωνίου, ενώ τα υπόλοιπα 5 δε θα λειτουργήσουν για δύο βασικούς 

λόγους: α) εξαιτίας της εγκατάλειψης του χωριού από τους κατοίκους στη διάρκεια 

του εμφυλίου πολέμου και του μη επαναπατρισμού αυτών. Η εικόνα αυτή 

παρουσιάζεται στα χωριά Τσιρίλοβο (Άγιος Νικόλαος) και Βαψώρι (Ποιμενικό), ενώ 

στα υπόλοιπα 3 χωριά –Μοσχοχώρι, Κρυσταλλοπηγή και Ισραηλιτικό Καστοριάς- η 

έλλειψη μαθητών καθιστά αδύνατη τη λειτουργία των σχολείων. Από τα 22 

Νηπιαγωγεία που βρίσκονται σε αργία, στόχος για τη συγκεκριμένη σχολική 

περίοδο είναι να λειτουργήσουν τα 18 με την προϋπόθεση βέβαια να διατεθεί 

διδακτικό προσωπικό. Στο τμήμα του Νεστορίου από τα 59 Δημοτικά Σχολεία 

λειτουργούν 43, ενώ τα υπόλοιπα 16 βρίσκονται σε παύση εξαιτίας της έλλειψης 

κατοίκων και από τα 41 Νηπιαγωγεία λειτουργούν τα 14, καθώς τα υπόλοιπα 27 δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν τόσο εξαιτίας της έλλειψης διδακτικού προσωπικού, 

όσο και των κατοίκων. 

  Στην πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στην 

ανοικοδόμηση των σχολείων, εξαιτίας του πολέμου που είχε προηγηθεί και 

επηρέασε άμεσα τα σχολικά κτίρια. Αυτό ενέπιπτε κυρίως στις αρμοδιότητες των 

Επιθεωρητών εκπαίδευσης, που είχαν την κύρια ευθύνη για την επίβλεψη και την 

υλικοτεχνική υποδομή των διδακτηρίων.  

Μέσα από την έκθεση του Επιθεωρητή Κ. Μπέντα δίνεται γλαφυρά η εικόνα 

των διδακτηρίων κατά την χρονική περίοδο 1950-1951. Πιο συγκεκριμένα, στο 

μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας τα διδακτήρια χρήζουν επισκευής, ενώ 

υπάρχουν και προβλήματα στέγασης, καθώς η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται 
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στις εκκλησίες και σε ακατάλληλα ιδιωτικά κτίρια, με ταυτόχρονη απουσία 

εποπτικών μέσων. Χαρακτηριστικά, ο Επιθεωρητής αναφέρει για το τμήμα της 

Καστορίας: « συνεχίζεται βραδέως ἡ ἐπισκευή τῶν ἐν τῷ προγραμμάτι 

περιλαμβανομένων ἐπισκευῶν των διδ/κτηρίων: α) Μελισσοτόπου, β) Χαλάρας, γ) 

Κλεισούρας, δ )Ἀνω Κρανιώνας». Ιδίαιτερο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του 

διδασκαλείου Λεχόβου, όπως γράφει  ο Κ. Μπέντας : «παραμένει ὀξύτατον καὶ 

ἄλυτον το ζήτημα του διδ/ρίου τυ 6/ξ δημοτικού σχολείου Λεχόβου, ἔνθα ἔνα 6/ξ. 

σχολεῖον δυνάμεως 237 μαθητῶν καὶ δύο Νηπ/γεῖα δυνάμεως 80  νηπίων, 

στεγάζονται εἰς δύο ἀνθυγιεινά διδ/ρια» ενώ σε ένα άλλο σημείο της 

επιθεωρητικής έκθεσής του υπογραμμίζει «Τὸ σχολεῖον λειτουργεῖ ἐλλιπῶς με 

ἡμιημερήσιον πρόγραμμα ἔνεκα ἐλλείψεως διδακτηρίου. Καταβάλλονται 

προσπάθειαι παρὰ τῆς σχολικῆς ἐφορίας καὶ τῆς Ἐπιθεωρήσως διὰ ν᾿ ἀνεγερθῇ τὸ 

πυρποληθὲν 6/τάξιον διδ/ριον, οὗτινος εὐσταθῶσιν οἱ τοῖχοι». Και για τα 

Νηπιαγωγεία Λεχόβου συνεχίζει, τονίζοντας ότι «λειτουργῶσιν πλημμελῶς λόγω 

ἀκαταλληλότητας τῶν αἰθουσῶν διδ/λίας τοῦ παλαιοῦ διδ/ρίου καὶ τῆς παντελοῦς 

ἐλλείψεως ἐποπτικῶν μέσων».  

Ίδια περίπου κατάσταση επικρατεί και στα διδακτήρια του τμήματος 

Νεστορίου, καθώς τα σχολεία εξαιτίας των συνεχιζόμενων πολέμων που 

προηγήθηκαν, κρίνονται ακατάλληλα έχοντας ανάγκη από άμεση επισκευή, 

συγχρόνως κάποια από αυτά είναι ετοιμόρροπα ενώ κάποια άλλα στεγάζονται 

εξαιτίας της απουσίας κτιρίων, στην εκκλησία και σε σπίτια ιδιωτών. Επίσης, πολλά 

σχολεία βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές, πράγμα που καθιστούσε την 

επιθεώρησή τους έργο ακόμα πιο περίπλοκο και δύσκολο. Έτσι, στα σχολεία των 

χωριών της Ζούζουλης, του Επταχωρίου, της Χρυσής, του Πευκόφυτου και της 

Κοτύλης διαπιστώθηκαν από τον Επιθεωρητή οι «διδακτηριακαί ἀνάγκαι» τους. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Επιθεωρητή «τὰ σχολεῖα ταῦτα εὑρισκόμενα εἰς μεγάλην 

ἀπόστασιν ἀπὸ τῆς ἔδρας τῆς Ἐπιθεωρήσεως καὶ εἰς λίαν δύσβατας περιοχάς τοῦ 

ὀρεινοῦ ὄγκου τοῦ Γράμμου, οὐδέποτε εἶχον ἐπιθεωρηθῇ κατὰ τὴν τελευταίαν 

10ετίαν». Για το σχολείο Ζούζουλης κρίνει ότι «ἀπαιτεῖται ἄμεσος ἐπισκευὴ τῶν 

κουφωμάτων καἰ τῆς στέγης τοῦ διδ/ρίου». Στο δημοτικό σχολείο Χρυσής το 

διδακτήριο είναι ετοιμόρροπο, ενώ οι μαθητές στεγάζονται σε ιδιωτική κατοικία 
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που έχει επισκευασθεί από την Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Καστοριάς. Το ίδιο 

συμβαίνει και στο δημοτικό σχολείο Πευκοφύτου όπου «το σχολεῖον στεγάζεται εἰς 

ἐπισκευασθεῖσαν ὑπὸ τῆς Ἀνοικοδομήσεως οἰκίαν συμμορίτου». Το δημοτικό 

σχολείο Επταχωρίου λόγω των σοβαρών επισκευών που χρειάζεται από τις φθορές 

που είχε προκαλέσει ο εμφύλιος πόλεμος, καθώς είχε πυρποληθεί, στεγάζεται «εἰς 

τρεῖς ἀκαταλλήλους χώρους, είς τὸν νάρθηκαν τῆς ἐκκλησίας καὶ εἰς δύο ἐπὶ ἐνοικίῳ 

δωμάτια».Τέλος, στο δημοτικό σχολείο Κοτύλης ο Επιθεωρητής διαπίστωσε την 

ανάγκη για άμεση «ἀνεγέρσεως νέου διδακτηρίου» καθώς το χωριό μετά τον 

«συμμοριτοπόλεμον» έχει μεταφερθεί σε νέα θέση και μένει σε σκηνές και 

παραπήγματα. Οι κάτοικοι του χωριού βιώνουν τις άσχημες συνθήκες λόγω της 

απομόνωσης και της έλλειψης διδακτηρίων. 

Γενικά η κατάσταση στο επίπεδο της κτιριακής υποδομής στο νομό 

Καστοριάς μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου είναι προβληματική. Ο 

Επιθεωρητής γράφει: «Το διδακτηριακόν πρόβλημα της περιφέρειας είναι οξύτατον. 

Το σύνολο των διδακτηρίων ανέρχεται εις 59. Εξ αυτών επυρπολήθησαν και δεν 

υφίστανται ή διασώζονται τα ερείπια αυτών 26. Τα ετοιμόρροπα είναι 9, τα 

επισκευαστέα 11 και τα εν καλή καταστάσει 13. Πολλά εκ των εν ενεργεία σχολείων 

στεγάζονατι εις ιδιωτικάς οικείας και εκκλησίας». 

Μεγάλη σημασία στην ανοικοδόμηση και στην εύρυθμη λειτουργία των 

σχολικών κτιρίων δίνει ο Επιθεωρητής στη συνδρομή του Βασιλιά Παύλου. 

Σύμφωνα με τα γραφόμενα του Επιθεωρητή το δημοτικό σχολείου Κωσταραζίου 

«λειτουργεῖ κανονικῶς καὶ ἄνετα εἰς εὑρύχωρον, ὑγιεινὸν καὶ ἐνάερον διδ/ριον τοῦ 

εράνου τῆς Α.Μ. τοῦ βασιλέως Παύλου...», ενώ σε ένα άλλο σημείο της έκθεσης 

διαβάζουμε ότι « το μόνον παρήγορον σημεῖον εἶναι ἡ ταχεῖα ἀνέγερσις μερικῶν (2) 

διδ/ριων ὑπὸ τοῦ ἐράνου τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως ἡμὼν». 

Παράπονα διατυπώνει ο Επιθεωρητής για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες 

που ακολουθούνται στην επισκευή και την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, γεγονός 

που δημιουργεί προβλήματα στην ταχεία αποπεράτωση των σχολικών μονάδων. 

Μεγάλο ζήτημα μάλιστα θεωρεί ότι τα χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ ουσιαστικά 

δεν ανταποκρίνονται στο σκοπό τους και δε διατίθενται στην περιοχή προκειμένου 
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να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες. Γράφει χαρακτηριστικά ο Επιθεωρητής: 

«πολλάκις άνεφέρθημεν εἰς τὸν Κον Νομάρχην καῖ εἰς τὸ Σεβ. Υπουργεῖον Παιδείας 

διὰ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ συστήματος, ἀλλὰ δὲν εἰσηκούσθημεν. Ἤδη μετὰ λύπης 

βλέπομεν νὰ παρέρχονται aἱ οἰκονομικαὶ χρήσεις ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλην τοῦ σχεδίου 

Μάρσαλ, να διατίθενται αἱ ἀχρησιμοποίηται πιστώσεις εἰς ξένα κράτη (Ἰταλίαν κ.τ.λ) 

ὑπὸ τοῦ Ο.Η.Ε καὶ τὰ διδακτήρια ἡμῶν νὰ παραμένωσιν εἰς τὴν ἄθλιαν 

κατάστασιν..».  

3.2.1.2 Μαθητικά Συσσίτια 

Το σχέδιο της Λαϊκής Παιδείας καταρτισμένο μέσα μια δύσκολη ιστορικά συγκυρία, 

προέβλεπε την οργάνωση Μαθητικών Συσσιτίων για τους μαθητές των δημοτικών 

σχολείων. Η λειτουργία αυτών υιοθετήθηκε και από το επίσημο ελληνικό κράτος.  

 Για το νομό Καστοριάς ο Επιθεωρητής Κ. Μπέντας αναφέρει ότι τα 

Μαθητικά Συσσίτια λειτουργούν για 40 σχολεία. Για το έτος 1950-1951 σε αυτά 

σιτίζονται 3.500 μαθητές, ενώ ο Επιθεωρητής εκτιμά ότι ο αριθμός τους θα φτάσει 

περίπου τους 4.100, καθώς πολλοί μαθητές είναι άποροι. Επισημαίνει ο 

Επιθεωρητής ότι «οι συσσιτούντες μαθητές αυτών ανέρχονται σε 3.500 και 

παρίσταται ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός αυτών εις το σύνολο των εγγραφέντων 

μαθητών 4100, διότι όλοι τυγχάνουσιν άποροι πλην ελαχίστων». Τα μαθητικά 

συσσίτια μέσα από την έκθεση φαίνεται να μη λειτουργούν για τεχνικούς λόγους σε 

περιπτώσεις δημοτικών σχολείων όπου η μαθητική δύναμη είναι πολύ μικρή και 

στην περίπτωση του Οικοτροφείου Θηλέων Καστοριάς, όπου οι υπότροφοι 

σιτίζονται μέσω του Υπουργείου Πρόνοιας. Έτσι κατά το μήνα Μάρτιο «δεν 

ελειτούργησαν αρκετάς ημέρας εις 9 τοιαύτα μονοτάξιων δημοτικών σχολείων 

μικράς δυνάμεως μαθητών (5-10), διότι δεν προσήλθαν να παραλάβωσιν εγκαίρως 

τρόφιμα οι Σχολικοί έφοροι και διότι δεν ευρίσκετο εν κινήσει το φορτηγόν 

αυτοκίνητο της Ε. Μ. Σ. λόγω βλάβης του και του δημοτικού σχολείου 

Ορφανοτροφείου Θηλέων Καστοριάς ούτινος αι μαθήτριαι τυγχάνουσι υπότροφοι 

του Υπουργείου Προνοίας».  

 Η λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων πέρα από την κρατική επιχορήγηση 

βασίζεται και στις εισφορές που καταβάλλουν οι γονείς των μαθητών. Δε λείπουν 

βέβαια και οι περιπτώσεις όπου οι γονείς αρνούνται να καταβάλλουν τις εισφορές 
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με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας αυτών. Κατά την επιθεώρηση του 

δημοτικού σχολείου στο χωριό Απόσκεπο ο Επιθεωρητής καταγράφει ότι «το 

Σχολείον λειτουργεί κανονικώς ουχί όμως και τα Μαθητικά Συσσίτια αυτού, διότι οι 

κάτοικοι αρνούνται να καταθέσωσι την εκ 4.000 δρχ. εισφοράν των τέκνων των, 

μαθητών του εν λόγω σχολείου».   

 Παράλληλα, η λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων καθίσταται δυσχερής 

στα σχολεία της υπαίθρου της Καστοριάς για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους. 

Έτσι, ενώ για τα σχολεία μέσα στην πόλη της Καστοριάς η λειτουργία των 

μαθητικών συσσιτίων είναι ομαλή και περιλαμβάνει «πρωινόν ρόφημα μετά 

κακάου και διπυρίτου άρτου», η παροχή αυτού στα σχολεία της υπαίθρου είναι 

αδύνατη. Ο Επιθεωρητής Κ. Μπέντας επισημαίνει ότι οι πιστώσεις δεν επαρκούν για 

να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων της υπαίθρου. «Κατά τον μήναν τούτον 

(Μάρτιο)» τονίζει « ελήφθη συμπληρωματική πίστωσις 28. 000. 000 δρχ. δι αγοράν 

αλεύρου δια τους υπολοίπους μήνας του τρέχοντος σχολικού έτους». Για αυτό και 

στη συνεδρίαση της 28-3- 51 επισημαίνει την ανάγκη «δια την εξασφάλισιν της 

κανονικής λειτουργίας των Μ. Σ. της υπάιθρου να ενισχυθώσιν οικονομικώς αι 

οικείαι εφορείαι».  

3.2.1.3 Σχολικοί κήποι 

Στην έκθεσή του ο Επιθεωρητής Κ. Μπέντας αναφέρει και τη λειτουργία των 

σχολικών κήπων σε πολλά δημοτικά σχολεία. Στον Νόμο περί στοιχειώδους 

εκπαιδεύσεως του 1929 (ΦΕΚ 24.8.29) το ΣΤ’ Κεφάλαιο θεσμοθετούσε ως 

παράρτημα σε κάθε Δημοτικό Σχολείο την ίδρυση ενός σχολικού κήπου για τη 

διδασκαλία των φυσιογνωστικών μαθημάτων και για την απόκτηση από τους 

μαθητές γνώσεων σχετικών με την καλλιέργεια της γης. Οι κήποι ιδρύονταν μετά 

από χορηγίες εκτάσεων από την Κοινότητα, ενώ παράλληλα προβλεπόταν η 

αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων (Ηλιάδου- Τάχου, 2006).  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η εμμονή της «Μακεδονικής 

Εκπαιδευτικής Εταιρείας», άτυπου φορέας εκπαίδευσης στη Μακεδονία, στη 

δημιουργία των προϋποθέσεων εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής αγροτικής 

πολιτικής,  μέσα από τη σύσταση αγροκηπίων στα σχολεία. Το ξεχωριστό 

ενδιαφέρον για τη γεωργική εκπαίδευση απέρρεε από μια προσπάθεια να δοθεί 
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στη στοιχειώδη παιδεία πρακτικός προσανατολισμός, εξέφραζε όμως και μια θετική 

αποδοχή της γεωργίας και του έργου που αυτή συντελούσε. Η εκβιομηχάνιση και η 

διαφαινόμενη αστυφιλία απειλούσαν να οδηγήσουν στην εγκατάλειψη της 

υπαίθρου. Οι αγροτικοί επομένως, πληθυσμοί της μακεδονικής ενδοχώρας έπρεπε 

να κοινωνικοποιηθούν έτσι, ώστε να παραμείνουν προσδεμένοι με τη γη και να 

βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Η προσπάθεια αυτή, ενταγμένη στη δράση 

του σχολείου, είχε και έναν ακόμα σκοπό, την αύξηση των ωρών ενασχόλησης των 

παιδιών με το σχολείο (Ηλιάδου- Τάχου, 2006). 

 Έτσι κατά το έτος 1950-51 η λειτουργία των σχολικών κήπων εξακολουθεί 

να υφίσταται. Ο Επιθεωρητής επισημαίνει ότι σε «πολλά σχολεία (20 και πλέον) 

ιδρύθησαν σχολικοί κήποι κυρίως λαχανόκηποι και ανθόκηποι (Μελισσότοπος- 

Βαρυκόν, Λέχοβον, Βασιλειάς, Βογατσικόν- Αμπελοχωρίον)». Έτσι τονίζει μέσα στην 

έκθεσή του ότι «το δημ. Σχολείον Αμμουδάρας ίδρυσε σχολικόν οπωρώνα εκτάσεως 

4 στρεμμάτων, τη συνδρομή των κατοίκων της, οίτινες εφύτευσαν και περιέφραξαν 

τον οπωρώνα τούτον, το δημ. Σχολείον Μελισσοτόπου ήρξατο των εργασιών 

δημιουργίας καλού σχολικού κήπου, το δημοτικόν σχολείον Δισπηλιού εκαλλώπισεν 

το σχολικόν προαύλιον και εφύτευσαν διάφορα καλλωπιστικά δένδρα και άνθη». Ο 

Επιθεωρητής  τονίζει ότι την κύρια ευθύνη για τη δημιουργία και τη λειτουργία 

αυτών την είχαν οι ίδιοι οι δάσκαλοι, δραστηριότητα που υπάγονταν στην 

εξωσχολική τους δράση. Η δράση τους αυτή πριμοδοτούνταν θετικά από τον 

Επιθεωρητή, καθώς ο ίδιος διακρίνει και επαινεί πολλούς εκπαιδευτικούς καθώς 

συνέβαλαν με τη δράση τους «στη μεταβολή αγρών εις σημαντικούς δενδρόκηπους 

και αμπελώνας».  

3.2.2 Συμβολική Λειτουργία σχολείου 

3.2.2.1 Κατηχητικά Σχολεία 

Πέρα από τη λειτουργία των σχολείων στην περιφέρεια της Καστοριάς φαίνεται πως 

λειτουργούσαν και κατηχητικά σχολεία. Σκοπός της ίδρυσης τους ήταν «η 

καταπολέμησις του κομμουνισμού και η προσήλωσις της νεολαίας μας εις τας 

Ελληνοχριστιανικάς παραδόσεις» (Τα κατηχητικά, 1949).  

 Τα κατηχητικά σχολεία λειτουργούσαν σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς, 

οι οποίοι καταρτίζονταν από το Κεντρικό Συμβούλιο και αποστέλλονταν στις 
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Μητροπόλεις, ενώ τη λειτουργία τους επόπτευε Τοπικό Συμβούλιο της 

Μητρόπολης, καθώς και ειδικοί Επιθεωρητές. Ως κατηχητές μπορούσαν να 

εργαστούν ειδικοί, για το σκοπό αυτό, διδάσκοντες, αλλά και ιερείς που θα είχαν 

σχετική μόρφωση, την οποία θα μπορούσαν να αποκτήσουν από ειδικά βοηθητικά 

βιβλία. Όλοι οι κατηχητές προκείμενου να διδάξουν θα έπρεπε να έχουν ειδική 

άδεια από την Ιερά Μητρόπολη (Αποστολική Διακονία, 1948).  

 Βέβαια, η λειτουργία των κατηχητικών σχολείων σύμφωνα με τον Γούναρη 

(2005) αποσκοπούσε στην καλλιέργεια του εθνικού φρονήματος και στην 

διαμόρφωση αντικομμουνιστικής συνείδησης. Όπως μάλιστα επισημαίνει η 

κατοχική και μετακατοχική τους ευημερία ήταν σαφώς συνδεδεμένη με την 

υπηρεσία τους προς το έθνος, «δια την πιστήν και αγνήν προσήλωσιν εις τα 

ελληνικά ιδανικά». Με αυτόν τον τρόπο ο αντικομμουνισμός διεύρυνε εμμέσως τα 

ερείσματα του στη νεολαία.  

 Μέσα στην έκθεση επιθεώρησης του Κωνσταντίνου Μπέντα αναφέρεται σε 

αρκετά σημεία η δράση του Επιθεωρητή για την ίδρυση και τη λειτουργία των 

κατηχητικών σχολείων. Ενδεικτικά τονίζει ότι «Συνεχίσθη η λειτουργία των 

ιδρυθέντων κατηχητικών σχολείων και μαθητικών χορωδιών δια την θρησκευτικήν 

αγωγήν μαθητών και κατοίκων της περιοχής». Οι ενέργειες αυτές, υπαγόμενες στην 

εξωσχολική δράση του Επιθεωρητή είναι πολύ σημαντικές καθώς συμβάλλουν στην  

καλλιέργεια του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους των παιδιών και κατ’ επέκταση των 

αυριανών πολιτών. Μάλιστα η ενεργός δράση του Επιθεωρητή για τη στήριξη των 

κατηχητικών σχολείων φαίνεται και από το γεγονός ότι με αφορμή την έναρξη της 

λειτουργίας των κατηχητικών σχολείων εκφωνεί ομιλίες. Έτσι διαβάζουμε ότι στο 

χωριό Κεφαλλάριον ο Επιθεωρητής εκφωνεί ομιλία παρόντων «απάντων των 

κατοίκων πάσης ηλικίας με θέμα: Αξία, ενότητα, αγάπη, ομόνοια μεταξύ των 

Ελλήνων και πίστεως αυτών προς την Ελλάδα, ήτις ως στοργική Μήτηρ φροντίζει 

περί πάντων των αναξιοπαθούντων τέκνων της, περί της αξίας των γραμμάτων ως 

πνευματικής τροφής και της των καλών ανθρώπων χαρακτήρος Έλληνος και 

Χριστιανού, επ’ ευκαιρία της ενάρξεως των μαθημάτων των κατηχητικών σχολείων 

του χωρίου τούτου». Ως κατηχητές μάλιστα σε πολλά κατηχητικά σχολεία είναι οι 
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ίδιοι οι δάσκαλοι καθώς «εις τας κοινότητας όπου ιδρύθησαν κατηχητικά σχολεία 

συνεχίζονται τα μαθήματα υπό του διδακτικού προσωπικού των σχολείων». 

3.2.2.2 Σχολικές εορτές 

Σύμφωνα με τον Λαπαβίτσα (2009) σκοπός του σχολείου σήμερα δεν είναι να λάβει 

το παιδί την εγκύκλια παιδεία, αλλά να αναπτύξει και άλλες πλευρές του εαυτού και 

να ενταχθεί πιο εύκολα στην κοινωνική ζωή ως ενήλικας. Σύμφωνα με το νόμο 4397 

του 1929 «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» σκοπός των δημοτικών σχολείων ήταν 

«η στοιχειώδης προπαρασκευή των μαθητών δια την ζωήν και η παροχή εις αυτούς 

των απαραιτήτων προς μόρφωσιν χρηστού πολίτου στοιχείων» (ΦΕΚ Α΄ 309/ 

20.8.1929). Σύμφωνα με το Σχέδιο της Λαϊκής Παιδείας γενικότερος σκοπός της 

εκπαίδευσης ήταν  «να ανυψώσει πνευματικά, ηθικά και υλικά τον λαό», ενώ στους 

ειδικότερους σκοπούς εντάσσονταν η τέχνη, η συνεργασία και η δημιουργικότητα 

(Δημαράς, 1988). Ουσιαστικά το σχολείο αποσκοπούσε στην ολόπλευρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας του μαθητή, ενώ μεταξύ των παραγόντων που οδηγούσαν 

προς αυτόν τον σκοπό ήταν και η οργάνωση σχολικών εορτών και εκδηλώσεων. 

Ειδικότερα, ο Χαραλαμπόπουλος (όπως αναφέρει η Γκόλια, 2011) επισημαίνει ότι η 

παιδαγωγική αξία των εορτών είναι σημαντική γιατί «γεννούν στις ψυχές των 

μαθητών ευάρεστα συναισθήματα, ενισχύουν την αγάπη των παιδιών προς το 

σχολείο, αναπτύσσουν την πρωτοβουλία τους, ωθούν σε αυτενέργεια, δίνουν την 

ευκαιρία στους αδύναμους μαθητές να δράσουν και κάποτε να διακριθούν, 

βοηθούν στην αποκάλυψη ταλέντων και φέρουν σε στενή επαφή την οικογένεια και 

το σχολείο». 

Κατά την περίοδο 1940-1949 πρώτιστο καθήκον του σχολείου φαίνεται να 

ήταν η εθνική διαπαιδαγώγηση των νέων, ενώ οι σχολικές γιορτές και κυρίως ο 

εορτασμός των εθνικών εορτών συνέβαλε προς αυτήν την κατεύθυνση. Η 

προσπάθεια για μόρφωση των μαθητών έπρεπε πρωταρχικά να εστιάσει στην ηθική 

διαπαιδαγώγηση της νεολαίας και ταυτόχρονα στην προφύλαξή της από τα ποίκιλα 

ηθικά παραπτώματα στα οποία θα μπορούσε να περιπέσει. Παρόλο που τα σχολεία 

δε λειτουργούσαν κανονικά, έφταναν σ’ αυτά εγκύκλιοι «περί ενισχύσεως του υπέρ 

των βωμών και εστιών αγώνος», οι οποίες παρότρυναν τους δασκάλους για 
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«εργασίαν τέλειαν και αδιάκοπον και πλήρη αισιοδοξία για το μέλλον της πατρίδος» 

και «περί απαύστου διαφωτίσεως του ελληνικού λαού» (Γκόλια, 2011). 

Έτσι, οι σχολικές γιορτές οργανώνονται βάσει σχετικών εγκυκλίων που 

αναφέρονται σε υποδείξεις και συστάσεις προς τους εκπαιδευτικούς, καθώς και σε 

συμβουλές και προτροπές προς τη νέα γενιά, στα πλαίσια της διαμόρφωσης και 

διατήρησης της συλλογικής συνείδησης. Γίνεται αναφορά στις «ιερές» υποχρεώσεις 

των εκπαιδευτικών προς την ιστορία και προς τη νέα γενιά, ενώ «ο δάσκαλος 

αντιμετωπίζεται ως ο μεταδότης μιας ‘‘επιβαλλόμενης’’ κοινωνικής και πολιτικής 

συνείδησης που είναι υποχρεωμένος να ‘‘αγωνιστεί’’ στην τάξη του, στο σχολείο 

αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο για μια καλύτερη κοινωνία, εναρμονισμένη 

στις επιταγές της κυβέρνησης». Ο ίδιος μάλιστα καλείται να δείξει θάρρος και προς 

προσήλωση στις «αιώνιες αξίες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού», ώστε να 

φέρει εις πέρας την «υψηλή αποστολή του» (Γκόλια, 2008).   

Κινούμενος στην παραπάνω γραμμή και δίνοντας έμφαση στην ηθική και 

εθνική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας ο Επιθεωρητής Κ. Μπέντας φροντίζει να 

παρέχει οδηγίες στους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων «δια τον καλύτερον 

εορτασμόν της 25ης Μαρτίου». Ταυτόχρονα επιμελείται της εξασφαλίσεως «καλού 

ομιλητού (Π. Σιάνου)», προβαίνει στη σύσκεψη «μετ’ αντιπροσώπων Νομαρχίας δια 

την οργάνωσιν της τελετής της 25ης Μαρτίου» και αποστέλλει χαιρετιστήρια 

εγκύκλιο «προς Δ/ντας και Διδακτικόν προσωπικόν και μαθητών σχολείων» της 

περιφέρειάς του. Επιπλέον, ο Επιθεωρητής φροντίζει πέρα από τις σχολικές εορτές 

με εθνικό συμφραζόμενο, να παραστεί και σε θρησκευτικές εορτές, αλλά μέσα από 

αυτές να προβάλει το εθνικό ιδεώδες. Έτσι, κατά τη μετάβασή του στο Αργός 

Ορεστικό «προς συμμετοχήν εις σχολικήν εορτήν του Α’ Δημοτικού Σχολείου αυτού 

επί ταις εορταίς του Πάσχα», προβαίνει σε ομιλία «προς το φιλόμουσον κοινόν» με 

θέμα «Το συντελούμενον εθνικόν έργον εν τω Σχολείω Άργους Ορστικού και 

γενικώτερον της Ελλάδας». Τέλος, για τον απολογισμό του α’ εξαμήνου του 1950 

αναφέρει ότι «κατά το διαρρεύσαν α’ εξάμηνον (1950) του τρέχοντος σχολικού 

έτους εις όλα τα σχολεία της περιφέρειας εωρτάσθη εορτή της Σημαίας της 28ης 

Οκτωβρίου, η επέτειος απελευθερώσεως των χωρίων των εις ολίγα εξ αυτών, η 

εορτή των Χριστουγέννων και η εορτή των Τριών Ιεραρχών». 
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3.2.2.3 Παιδαγωγικές συγκεντρώσεις – Παιδαγωγικά Συνέδρια 

Μία από τις βασικές αρμοδιότητες του Επιθεωρητή ήταν η συγκέντρωση των 

δασκάλων της περιφέρειας του για τη συζήτηση παιδαγωγικών και διοικητικών 

θεμάτων. Οι παιδαγωγικές συγκεντρώσεις πολλές φορές μάλιστα προετοίμαζαν με 

τα θέματα που εισηγούνταν οι εκπαιδευτικοί και τα διάφορα παιδαγωγικά 

συνέδρια.  

Μέσα από το αρχείο της έκθεσης του Επιθεωρητή Κ. Μπέντα καταγράφονται 

παιδαγωγικές συγκεντρώσεις και ένα παιδαγωγικό Συνέδριο που έλαβε χώρα στην 

περιοχή της Καστοριάς κατά την χρονική περίοδο 1950-1951. Οι παιδαγωγικές 

συγκεντρώσεις πραγματοποιούνταν όπως πληροφορούμαστε σε στενό κύκλο 

διδακτικού προσωπικού δημοτικών σχολείων που είχαν επιθεωρηθεί και στις 

οποίες όπως σημειώνει ο Επιθεωρητής «εδόθησαν λεπτομερείς οδηγίας διδακτικής 

και διοικητικής φύσεως, προς μεγαλυτέραν απόδοσιν του έργου των και 

γενικώτερον εδόθησαν οδηγίας εκλογής θεμάτων δια το προσεχές συνέδριον 

(Παιδαγωγικής) της περιφέρειας μας». Άλλα θέματα των παιδαγωγικών 

συγκεντρώσεων είχαν να κάνουν με την οργάνωση της σχολικής και διδακτικής 

εργασίας, την οργάνωση των εξωσχολικών δράσεων και της μαθητικής κοινότητας 

καθώς και την  οργάνωση ομάδων ερυθροσταυριτών και προσκοπικών ομάδων για 

τις οποίες όπως σημειώνει ο Επιθεωρητής οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί έδειξαν 

μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλές φορές διάφορα υπηρεσιακά θέματα όπως επισημαίνει 

ο Επιθεωρητής συζητούνταν στην έδρα της επιθεώρησης, ενώ στα γραφεία της 

επιθεώρησης οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να καταθέσουν γραπτά τα όποια θέματα 

είχαν και αυτά να αποτελούσαν τη βάση συζήτησης για το παιδαγωγικό συνέδριο.  

Τέλος ο Επιθεωρητής Κ. Μπέντας σημειώνει ότι στην Μεσοποταμία της 

Καστοριάς στις 17-19 Ιουνίου 1951 συγκροτήθηκε γενικό παιδαγωγικό συνέδριο 

όλων των δασκάλων και των νηπιαγωγών της περιφερείας Καστοριάς με θέμα που 

καθορίσθηκε από το εκπαιδευτικό Συμβούλιο και ορίσθηκε ως εξής: «Επενεκτέαι 

τροποποιήσεις εις το ισχύον Ε.Α.Π. των εν τοις δημ. Σχολείοις διδασκομένων 

μαθημάτων». Στο Συνέδριο για το συγκεκριμένο θέμα μίλησαν 30 εισηγητές και 

πολλοί δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ώστε όπως σημειώνει ο Επιθεωρητής «αι εργασίαι 

του Συνεδρίου ν’ αποβώσιν γόνιμοι και αι εντυπώσεις εις το κοινόν και τας αρχάς 
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του Νομού άρισται από πάσης πλευράς». Βέβαια ο Επιθεωρητής δεν παραλείπει να 

σημειώσει ότι κατά τη διεξαγωγή  του Συνεδρίου σημειώθηκε στην Καστοριά «μια 

ζωηρά εκπαιδευτική και εθνική κίνηση» καθώς «αι εργασίαι του Συνεδρίου άρχισαν 

με επιβλητικάς τελετάς στέψεως υπό των δ/λων των ηρώων και τάφων Στρατιωτών 

της πόλεως Καστοριάς» 

3.2.3 Εκπαιδευτικός 

3.2.3.1 Εξωσχολική δράση 

Μεταπολεμικά και ιδιαίτερα μετά τη λήξη του Εμφυλίου πολέμου δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανάδειξη της έννοιας του έθνους και της ελληνικότητας. Σύμφωνα με 

τον Αλιβιζάτο (1983) επιδίωξη όλων των συνταγματικών ρυθμίσεων ήταν να 

αναχθεί σε κεντρικό άξονα της νομοθετικής δραστηριότητας και της πολιτικής ζωής 

ο αντικομμουνισμός και η διάκριση των πολιτών σε εθνικόφρονες ή μη. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού συστήματος στην ανάδειξη και στην εμπέδωση της ελληνικότητας 

αποδεικνύεται σημαντικός.  

Αξιόλογη αναφορά μέσα στην έκθεση του Επιθεωρητή Κ. Μπέντα γίνεται 

σχετικά με την εξωσχολική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την 

έκθεση η κύρια εξωσχολική δράση των εκπαιδευτικών είχε να κάνει με την εθνική 

καθοδήγηση των κατοίκων της περιφέρειας της Καστοριάς μέσα από ομιλίες των 

εκπαιδευτικών με εθνικό περιεχόμενο. Έτσι ο Επιθεωρητής επισημαίνει ότι «οι 

διδ/λοι των λειτουργούντων σχολείων της περιφέρειας και κυρίως οι Δ/νται αυτών 

ανέπτυξαν εις συγκεντρώσεις των κατοίκων των χωρίων των διάφορα θέματα 

εθνικής διαφωτίσεως» και συνεχίζει επισημαίνοντας ότι «τα σχολεία δε 

Βογατσικού, Πολυκάρπου και Γάβρου παρουσίασαν αξιόλογον εθνικήν δράσιν του 

διδακτικού προσωπικού των εντός και εκτός του σχολείου δια σχολικών επίκαιρων 

εορτών, μνηνοσύνων, κατηχητικών σχολείων και εθνικών ομιλιών κατά τας εορτάς 

και Κυριακάς». 

Το 1947 όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο θεσπίστηκε ο 

Έρανος Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών Ελλάδας και εγκαταστάθηκαν σε κάθε νομό της 

Βόρειας Ελλάδας παραρτήματα της Πρόνοιας συστήνοντας δομές που υπάγονταν 

στη Βασιλική Πρόνοια και εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της. Μία από αυτές τις 

δομές ήταν και οι παιδουπόλεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Επιθεωρητής Κ. 
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Μπέντας υποβάλλει «εις την Α.Μ. Βασίλισσαν των Ελλήνων Φρειδερίκην» 

υπόμνημα «περί της εθνικής και επαγγελματικής αγωγής των εγκαταλελειμμένων 

σλαυφώνων παίδων εις παιδουπόλεις και επαγγελματικάς σχολάς». 

Πέρα από τις παιδουπόλεις άλλες δομές που υπάγονταν στη Βασιλική 

Πρόνοια ήταν και τα Σπίτια Παιδιού τα οποία λειτουργούσαν σε κοινότητες χωριών. 

Μέσα από την έκθεση του Επίθεωρητή Κ. Μπέντα φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό 

προσωπικό των σχολείων συνεργάζονταν στενά με τις ανάλογες δομές της 

Βασιλικής Πρόνοιας καθώς όπως επισημαίνει ο Επιθεωρητής στην καταγραφή της 

εξωσχολικής δράσης των σχολείων  «παρετηρήθη στενή συνεργασία διδακτικού 

προσωπικού και Σπιτιού Παιδιού της Βασιλίσσης μας Φρειδερίκης εις τα χωρία 

Κορησός, Λέχοβον, Κάτω Κρανιώνα και Κάτω Μελά».  

Τέλος μέσα από την έκθεση φαίνεται ότι στην εξωσχολική δράση των 

εκπαιδευτικών εντάσσονταν και η διοργάνωση θεατρικών σχολικών  παραστάσεων. 

Διαβάζουμε λοιπόν στην έκθεση ότι «υπό των Δημ. Σχολείων Βογατσικού και Άργους 

Ορεστικού εδόθησαν Σχολικαί παραστάσεις προς ψυχαγωγίαν κοινού και Στρατού 

με λαμπρά αποτελέσματα από πάσης πλευράς και κυρίως προσεγγίσεως των 

διαφόρων παραγόντων αγωγής προς το σχολείον, ούτινος το υπερέχον εθνικόν 

έργον ανεγνωρίσθη και εξετιμήθη παρ’ αυτών» ενώ επισημαίνεται ότι «στο Β’ Δημ. 

Σχολείον Καστοριάς έδωσεν μιαν υπέροχη θεατρική παράσταση με το μελόδραμα ‘Ο 

πανταχού παρών’ ήτις εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας». 

3.2.3.2 Μεταθέσεις 

Σύμφωνα με τον Α.Ν. 951/46 (Φ.Ε.Κ. 19.2.1946) και με το άρθρο 5 ανάμεσα στα 

έργα του Εποπτικού Συμβουλίου Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, το οποίο απαρτίζεται 

από όλους τους Επιθεωρητές Στοιχειώδους του Νομού και από έναν 

δημοδιδάσκαλο ο οποίος καθορίζεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως ήταν και οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως, καθώς το Ε.Σ.Σ.Ε «προτείνει την προαγωγήν των δημοδιδασκάλων 

και νηπιαγωγών και εκείνους οι οποίοι κατά τας κείμενας διατάξεις δέον να 

περιληφθώσι εις τους πίνακας των μεταθετέων εις την περιφέρειαν τέως 

Διοικήσεως Πρωτευούσης, την Θεσσαλονίκην, και τας πόλεις Ηράκλειον, Πάτρας, 

Κέρκυραν, Ιωάννινα». Επιπλέον «αποφασίζει περί μεταθέσεως και πειθαρχικής 
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τιμωρίας και απολύσεις των δημοδιδασκάλων και νηπιαγωγών της περιφέρειας του 

Ε.Σ.Σ.Ε.». Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο και με το άρθρο 4 ο Επιθεωρητής εκτελούσε τις 

πράξεις του Ε.Σ.Σ.Ε, ο οποίος και υπέβαλε στο Α.Ε.Σ.Σ.Ε, την Νομαρχία και το 

Υπουργείο Παιδείας πλήρες αντίγραφο του πρακτικού των συνεδριάσεων. 

Ουσιαστικά αρμοδιότητα του Ε.Σ.Σ.Ε ήταν να προτείνει τη μετάθεση των 

εκπαιδευτικών, καθώς σύμφωνα με τον Αναγκαστικό Νόμο 874/46  (Φ.Ε.Κ 

23/29.1.1946) Περί καταρτισμού πινάκων μεταθετέων εις τέως Διοίκησιν 

Πρωτευούσης, Θεσσαλονίκης κλπ, και περί τροποποιήσεως εκπαιδευτικών τινών 

νόμων και με το άρθρο 1 οι πίνακες μεταθετέων λειτουργών Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως αποτελούν απόφαση που εκτελείται από τον Υπουργό Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Στον ίδιο νόμο και στο άρθρο 3 ορίζεται επίσης ότι ο αριθμός των 

μεταθετέων δασκάλων  που προτείνονται από τα Ε.Σ.Σ.Ε δεν μπορεί να ξεπερνάει το 

ποσοστό του 5% επί του αριθμού των δασκάλων που υπηρετούν συνολικά στην 

περιφέρεια τους. Επίσης στο άρθρο 6 καθορίζεται ότι το Ε.Σ.Σ.Ε προτείνει τη 

μετάθεση των νηπιαγωγών εκπαιδευτικών σε ποσοστό 10% από αυτούς που 

υπηρετούν ήδη στην περιφέρειά τους.  

Σύμφωνα λοιπόν, με το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο το Ε.Σ.Σ.Ε ήταν αυτό που 

ουσιαστικά συνέτασσε τις καταστάσεις των μεταθετέων εκπαιδευτικών και πρότεινε 

στο Υπουργείο Παιδείας τη μετάθεσή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό που 

συνάγεται από την αντίστοιχη νομοθεσία ήταν ότι απουσίαζαν τα αντικειμενικά 

κριτήρια των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών και ότι το Ε.Σ.Σ.Ε ήταν αυτό που 

καθόριζε τους λόγους για τους οποίους έναν εκπαιδευτικός ήταν κατάλληλος για τη 

μετάθεση  την οποία αιτούνταν.  

Μέσα στο αρχείο του Κ. Μπέντα καταγράφεται ένας κατάλογος 

εκπαιδευτικών που ζητούν μετάθεση στις περιφέρειες Αθήνας και Θεσσαλονίκης 

καθώς και οι λόγοι που προβάλλουν για τη μετάθεσή τους. Επιχειρώντας μια πρώτη 

προσέγγιση των λόγων που προκρίνουν τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών έναντι 

άλλων, αυτοί θα μπορούσαν να δοθούν μέσα από κατηγορίες. Έτσι στην έκθεσή του 

ο Επιθεωρητής δίνει έμφαση στα χρόνια προϋπηρεσίας, καθώς και στην 



79 
 

επιστημονική συγκρότηση, την παιδαγωγική – μεθοδολογική κατάρτιση του 

εκπαιδευτικού, τη διοικητική του ικανότητα και τη συμπεριφορά.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλοι οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση σε 

Αθήνα ή Θεσσαλονίκη έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον 15 χρόνια σε σχολεία της 

επαρχίας με «ευδόκιμη», όπως χαρακτηρίζεται από τον Επιθεωρητή, προϋπηρεσία. 

Παράλληλα ο Επιθεωρητής κατά την επιθεώρηση την οποία κάνει  προβαίνει και σε 

έναν γενικό χαρακτηρισμό των δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, για τη νηπιαγωγό Ελένη Γκέτζιου που ζητά 

μετάθεση για Θεσσαλονίκη επισημαίνει ότι «η εκπαιδευτικός Ελένη Γκέτζιου από 

απόψεως ευδοκιμότητος κατ’ έκθεσιν του Επιθεωρητού Κ. Μπέντα» έχει «εν 

συμπεράσματι επιστημονική συγκρότησις ικανή, παιδαγωγική – μεθοδολογική 

κατάρτισις επαρκής, διοικητική ικανότητα δεξιά και συμπεριφορά αξιοπρεπής». Οι 

ίδιοι χαρακτηρισμοί από άποψη «ευδοκιμότητος» αποδίδονται σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση.  

Αυτό όμως που κατά βάση καταγράφεται μέσα στην έκθεση ως βασικό 

κριτήριο μεταθέσεων είναι η εθνική δράση και η εθνικοφροσύνη των 

εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η έννοια της 

εθνικοφροσύνης που εμφανίστηκε στα χρόνια του Μεσοπολέμου, για να δηλώσει 

την υπεράνω παρατάξεων νομιμοφροσύνη και πατριωτισμό, συνδέθηκε με την 

εθνική ιδεολογία. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930 η νομιμοφροσύνη 

αποδεσμεύθηκε από το λαό και συνδέθηκε με το έθνος, το νομιμόφρον πολιτικό 

έθνος, το οποίο αναζητά την «ψυχική του ενότητα» και μια «γενική πειθαρχία και 

τάξη», στοιχεία που συνιστούν προϋποθέσεις της εθνικής ενότητας με εγγυητή το 

βασιλιά (Παπαδημητρίου, 2006). Στην έκθεσή του ο Επιθεωρητής προκρίνει 

ουσιαστικά για μετάθεση εκπαιδευτικούς που έχουν επιδείξει εθνικόφρονα 

συμπεριφορά. Η εθνικοφροσύνη των εκπαιδευτικών πηγάζει τόσο από τη 

συμπεριφορά τους και τη δράση του όσο και από την καταγωγή τους, όπως αυτή 

διαγράφεται μέσα από τη έκθεση του Επιθεωρητή Κ. Μπέντα.  

Όσον αφορά την εθνικόφρονα καταγωγή των εκπαιδευτικών που αποτελεί 

σημαντικό κριτήριο και λόγος ισχυρός που προσμετράται για τη μετάθεση στις 
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περιφέρειες Αθηνών και Θεσσαλονίκης ο Επιθεωρητής σημειώνει για την 

εκπαιδευτικό Σεβαστή Τσολάκη που ζητά μετάθεση για τη Θεσσαλονίκη ότι «η 

οικογένειά της και ο πατέρας της προσέφερε πλουσιωτάτας εθνικάς υπηρεσίας». 

Βασικός λόγος μετάθεσης μέσα στα πλαίσια της εθνικοφροσύνης συνιστά και το αν 

οι εκπαιδευτικοί αποτελούν παιδιά Μακεδονομάχων. Αυτό μέσα στην έκθεση 

εντοπίζεται σε δύο εκπαιδευτικούς για τους οποίους ο Επιθεωρητής επικαλείται 

μάλιστα το νόμο 5168/31 (Φ.Ε.Κ. 225/23.7.1931) «Περί απονομής ηθικών αμοιβών 

εις τους αγωνιστάς του Μακεδονικού αγώνος 1903-1908» και συγκεκριμένα το 

άρθρο 5 σύμφωνα με το οποίο τα «τέκνα των μετασχόντων του Μακεδονικού 

αγώνος ως και των φονευθέντων ή καταστάντων αναπήρων κατά τον αγώνα τούτον, 

εξομοιούνται προς τα τέκνα των φονευθέντων εν πολέμω ή αναπήρων 

αξιωματικών» ορίζοντας ότι «πάντα τα υπό των κειμένων νόμων παρεχόμενα 

ευεργετήματα νοούνται παρεχόμενα δια του παρόντος και εις τα τέκνα των 

μετασχόντων ως και των φονευθέντων ή καταστάντων αναπήρων αγωνιστών του 

Μακεδονικού αγώνος». Έτσι, ο Αργύριος Σπανός, καταγόμενος από Άργος Ορεστικό, 

κατά το σχολικό έτος 1950-51 υπηρετεί στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς ζητά 

μετάθεση για την Αθήνα και ο Επιθεωρητής αναφέρει στην έκθεση του ως αιτία 

μετάθεσης και το γεγονός ότι ο εν λόγω εκπαιδευτικός είναι γιος Μακεδονομάχου 

σύμφωνα με το Νόμο 5168. Επιπλέον, ο Επιθεωρητής ζητά «την ειδική εύνοια προς 

το πρόσωπο του λόγω της εθνικής του δράσης». Ίδια περίπτωση αποτελεί και η 

Αλεξάνδρα Παπαμάρκου, που υπηρετεί στην εκπαιδευτική περιφέρεια Καστοριάς 

και η οποία είναι κόρη Μακεδονομάχου και ως εκ τούτου σύμφωνα με το 

παραπάνω Νόμο 5168 «εξομοιούται» με θύμα πολέμου.  

Μια άλλη παράμετρος των εκπαιδευτικών που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη 

από τον Επιθεωρητή Κ. Μπέντα για τις μεταθέσεις είναι και η εθνική προσφορά και 

δράση τους κατά τις πρόσφατες πολεμικής επιχειρήσεις (Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, 

Εμφύλιος πόλεμος) σε συνδυασμό με τα φρονήματά τους. Για τον δάσκαλο Νικόλαο 

Ιωαννίδη που ζητά μετάθεση για τη Θεσσαλονίκη, ο Επιθεωρητής προτείνει τη 

μετάθεσή του καθώς ο εκπαιδευτικός αυτός «ανήκει στην κατηγορία των διδ/λων, 

οίτινες εκράτησαν ψηλά την σημαίαν του Ελληνισμού κατά την περιπετειώδη 

περίοδον της προσφάτου ημών εθνικής ημών ιστορίας υποστάς βασκαι ταλαιπωρίας 
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υπό των στρατευμάτων κατοχής – Ιταλοβουλγάρων – και ετεροκινήτων οργάνων 

ΕΑΜ – ΕΛΑΣ (φυλακές- ξυλοδαρμοί) ων ένεκα εκλονίσθη η υγεία του». Ο 

διδάσκαλος Λουκάς Σιάνος προτείνεται από τον Επιθεωρητή για να μετατεθεί 

εξαιτίας των στρατιωτικών υπηρεσιών «που προσέφερε στον αγώνα κατά των 

συμμοριτών». Μάλιστα όπως τονίζεται από τον Επιθεωρητή ο εκπαιδευτικός αυτός 

τιμήθηκε για την προσφορά του στον αγώνα εναντίον των ανταρτών και με το 

Χρυσό Αριστείο. Επιπλέον, ο Αργύριος Σπανός επιβάλλεται να μετατεθεί στην 

Αθήνα γιατί όπως σημειώνει ο Επιθεωρητής «λόγω της εθνικής του δράσης στην 

περιφέρεια δημιούργησε αντιπάθειες και η παραμονή του στην περιφέρεια είναι 

επισφαλής». Για τη νηπιαγωγό Άννα Κωνσταντίνου κα τις δασκάλες Αργυρώ 

Συμεωνίδου και Αλεξάνδρα Παπαμάρκου ανάμεσα στα άλλα στοιχεία που 

συνεκτιμώνται για την πρόταση της μετάθεσης είναι και η εθνική τους δράση καθώς 

και τα εθνικά τους φρονήματα.   

Παράλληλα, στην επιθεωρητική έκθεση καταγράφεται ότι πολλοί 

εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

χαρακτηρίζονται ως «ανταρτόπληκτοι» ή «συμμοριόπληκτοι» και «πυροπάθεντες». 

Και ο Επιθεωρητής απέναντι σε αυτή την κατηγορία εκπαιδευτικών διάκειται 

φιλικά, προτείνοντας τη μετάθεσή τους και την ειδική μεταχείρισή τους. Η 

νηπιαγωγός Ελένη Γκέτσιου που ζητά μετάθεση για Αθήνα είναι «συμμοριόπληκτος 

και πυροπαθής Α κατηγορίας», με συνολική υπηρεσία 16 χρόνων σε σχολεία της 

υπαίθρου. Το ίδιο ισχύει και για τον δάσκαλο Κων/νο Χριστόπουλο που είναι 

«συμμοριόπληκτος Β’ κατηγορίας» έχοντας υποβάλει μάλιστα και σχετική έκθεση. Η 

δασκάλα Αναστασία Στεφάνου που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Βαρικού και με 

συνολική υπηρεσία 23 χρόνων προτείνεται για μετάθεση, καθώς σύμφωνα με τον 

Επιθεωρητή «είναι πυροπαθής και έχει λεηλατηθεί από Γερμανούς και Εαμίτες».  

Επιπρόσθετα, ο Επιθεωρητής λαμβάνει υπόψη για τις μεταθέσεις και τους 

κοινωνικούς λόγους που προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί. Αυτοί έχουν είτε χαρακτήρα 

οικογενειακό είτε ιατρικό. Πολλοί εκπαιδευτικοί ζητούν τη μετάθεση είτε για 

λόγους συνυπηρέτησης με τον/την σύζυγό τους, είτε για να είναι κοντά στα παιδιά 

τους που σπουδάζουν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, είτε για να προστατεύσουν τους 

γέροντες γονείς τους. Η νηπιαγωγός Άννα Κωνσταντίνου με συνολική υπηρεσία 15 



82 
 

χρόνια σε σχολεία της υπαίθρου, σύμφωνα με τον Επιθεωρητή είναι θύμα πολέμου 

με σύζυγο έφεδρο υπολοχαγό «φονευθέντα κατά τον Ελληνοϊταλικόν πόλεμον» και 

ζητά μετάθεση σε Αθήνα γιατί «θέλει να προστατεύσει τον γέροντα πατέρα της που 

διαμένει στην Αθήνα». Ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος πέρα από το γεγονός ότι είναι 

«συμμοριόπληκτος», ζητά μετάθεση για τη Θεσσαλονίκη «για να είναι κοντά στα 

παιδιά του που ένας είναι υποψήφιος για εισαγωγή σε σχολή και ο άλλος φοιτά στη 

Νομική», αλλά και για ιατρική παρακολούθηση «καθώς πάσχει από χρόνιους 

ρευματισμούς». Η δασκάλα Ελένη Δαδίνη σε κατάσταση χηρείας, καθώς ο σύζυγός 

της πέθανε στο στράτευμα, με παιδί 19 ετών που θα εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης ζητά τη μετάθεση ως προστάτης τέκνου. Το ίδιο ισχύει και για τη 

δασκάλα Σεβαστή Τσολάκη που πέρα από τη συνυπηρέτηση με τον σύζυγό της ζητά 

τη μετάθεση γιατί «το πρώτο της παιδί θα εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης», αλλά και για λόγους υγείας καθώς «πάσχει από καρδιακό νόσημα» 

που σύμφωνα με τον Επιθεωρητή αποδίδεται ως «συνέπεια των καταδιώξεων από 

τους εχθρούς της Πατρίδος». Επίσης, η δασκάλα Αναστασία Σπανού ζητά τη 

μετάθεση καθώς «πάσχει από σπλαχνοπτώσεως» και θέλει «να προστατεύσει και 

να παρακολουθεί την κόρη της στο Πανεπιστήμιο». Η Ηλέκτρα Μόδονα με «σύζυγο 

που έχει απαχθεί από τους ελασίτες στο Δεκεμβριανό κίνημα του 1944 και αγνοείται 

η τύχη του» ζητά τη μετάθεση στην Αθήνα καθώς η οικογένειά της διαμένει εκεί. 

Τέλος, ο Ισαάκ Σπυρόπουλος που τυγχάνει να είναι και αυτός «συμμοριόπληκτος και 

πυροπαθής καθώς το σπίτι του έχει πυρποληθεί από Γερμανοκομιτατζήδες και με 

περιουσία που αρπάχτηκε από Συμμορίτες», ζητά να μετατεθεί στη Θεσσαλονίκη 

καθώς «λόγω των ταλαιπωριών κατά την κατοχή και την Εαμοκρατία έχει κλονισθεί 

η υγεία του και θεραπεύεται σε Θεσσαλονίκη ως προφυματικός». Επιπλέον, ο 

Επιθεωρητής αναφέρει ότι «ο υιός του μετά από 3 χρόνια θα έχει ανάγκη από 

μεγαλύτερες σπουδές». 

3.2.3.3 Έπαινοι 

Σύμφωνα  με το Νόμο 3215 (Φ.Ε.Κ. 217/6.09.1924) «Περί διαβαθμίσεως και 

αποδοχών των λειτουργών της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», το Εποπτικό Συμβούλιο 

Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως ήταν υποχρεωμένο να υποβάλλει προτάσεις προς το 

Υπουργείο Παιδείας προκείμενου να τιμηθούν εκπαιδευτικοί για τη σχολική και 
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εξωσχολική τους δράση. Το άρθρο 5 και συγκεκριμένα το εδάφιο 1 του ίδιου  νόμου 

ορίζει ότι οι δημοδιδάσκαλοι που  διακρίνονται για την επιμέλεια και τον ζήλο τους 

στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, για τη διδακτική και παιδαγωγική τους 

ικανότητα, για την παιδαγωγική τους επιμόρφωση μέσω της μελέτης ανάλογων 

συγγραμμάτων, για τη φροντίδα τους όσον αφορά την ανέγερση, συντήρηση και 

διακόσμηση των σχολικών κτιρίων, για την οργάνωση σχολικού κήπου και 

αγροκηπίου ή για την επιτέλεση άλλων κοινωφελών έργων «δύνανται κατόπιν 

εκθέσεως του αρμοδίου επιθεωρητού και προτάσεως του εποπτικού Συμβουλίου να 

τύχωσι κατ’ απόφασιν του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου επαίνου και τιμητικής 

διακρίσεως». Με βάση τον ίδιο Νόμο οι «επαινόμενοι» εκπαιδευτικοί δεν 

μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 2 για κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια, ενώ ο ίδιος 

εκπαιδευτικός θα μπορούσε να επαινεθεί το πολύ τρεις φορές. Οι εκπαιδευτικοί 

που διακρίνονται για τη δράση τους λαμβάνουν σύμφωνα με το εδάφιο 2 του 

άρθρου 5, από το δημόσιο ταμείο «χιλιόδραχμον γέρας απονεμόμενον εις αυτούς 

δια πράξεως του Υπουργού». Αργότερα, και με το Νόμο 5341 (Φ.Ε.Κ. 84/ 

23.03.1932) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Νόμων 4653 «Περί 

διοικήσεως της εκπαιδεύσεως», 5045, 4368, 5019, 5045 του Ν.Δ. της 24ης Απριλίου 

1921» και το άρθρο 40 «το κατά τον νόμον 3215 χιλιόδραχμον» μπορούσε να 

απονεμηθεί και σε εκείνους τους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στην οργάνωση 

μαθητικών συσσιτίων. Η σημασία του επαίνου και της τιμητικής διάκρισης των 

εκπαιδευτικών αναδεικνύεται και από το γεγονός της επιβολής προστίμου προς 

τους Επιθεωρητές που αμελούσαν να εισηγηθούν σχετική πρόταση θετική ή 

αρνητική προς το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 και το εδάφιο 4 του 

Νόμου 3215.  

Στηριζόμενος στους παραπάνω νόμους ο Επιθεωρητής Κ. Μπέντας για το 

σχολικό έτος 1950-1951 προτείνει προς απονομή επαίνου για τη συνολική τους 

δράση δύο δασκάλους από την εκπαιδευτική περιφέρεια Καστοριάς και δύο από 

την εκπαιδευτική περιφέρεια Νεστορίου. Στην έκθεσή του τονίζει ότι οι 

προτεινόμενοι για απονομή επαίνου προς το Εποπτικό Συμβούλιο διακρίνονται «δια 

την επιμέλειαν και τον ζήλον εν τη εκτελέσει των καθηκόντων αυτών, δια την 

διδακτικήν και παιδαγωγικήν ικανότητα, την έφεσιν προς επιμόρφωσιν και 
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αυτομόρφωσιν, δια την μελέτην νεωτέρων παιδαγωγικών και άλλων 

συγγραμμάτων, δια την περιφρούρησιν της σχολικής υπηρεσίας κυρίως δια την 

αξιοποίησιν αυτής, δια την μεταβολήν σημαντικών σχολικών αγρών εις σημαντικούς 

δενδοκήπους και αμπελώνας, την πλήρη οργάνωσιν και κανονικήν λειτουργίαν 

Μαθητικών Συσσιτίων, δια την οργάνωσιν σχολικών εορτών προς ψυχαγωγίαν 

μαθητών και τόνωσιν του εθνικού φρονήματος των κατοίκων της περιοχής των 

σχολείων των, δια την πλήρη αναδιοργάνωσιν από πάσης πλευράς των σχολείων 

των (διαδακτηριακής, σχολικών κήπων, κτλ) και δια την πλούσιαν εσωσχολικήν και 

εξωσχολικήν επωφελή και εθνωφελή δράσιν των, ήτις ανέδειξεν αυτούς πολυτίμους 

κήρυκας της εθνικής ιδέας και αξιόλογους παράγοντας της εκπαιδευτικής 

αναγεννήσεως της περιφέρειας των, άριστα παραδείγματα ικανών ιδεολόγων 

εκπαιδευτικών λειτουργών και ανθρώπων της επωφελούς δράσεως προς μίμησίν 

των υπό των συναδέλφων των».  

Σύμφωνα λοιπόν με τα προαναφερθέντα γραφόμενα του Επιθεωρητή οι 

άξονες πάνω στους οποίους εστιάζει για να διακρίνει τους εκπαιδευτικούς που 

αξίζουν τον έπαινο είναι α) η επιστημονική τους συγκρότηση, β) η παιδαγωγική – 

διδακτική κατάρτιση, γ) η διοικητική ικανότητα, δ) η σχολική δράση τους δράση, ε) 

η ευσυνειδησία του χαρακτήρα τους και η κοινωνική τους συμπεριφορά στ) η 

εξωσχολική – εθνική τους δράση. 

Όσον αφορά την επιστημονική συγκρότηση των εκπαιδευτικών που τιμώνται 

και οι τέσσερις εκπαιδευτικοί ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη, όπως αναφέρει ο 

Επιθεωρητής έφεση τους «προς την επιμόρφωσιν και αυτομόρφωσιν». Οι 

εκπαιδευτικοί, Πέτρος Κόντος, Δημήτριος Στάμκος από την εκπαιδευτική 

περιφέρεια Καστοριάς και Χρήστος Εξάρχου και Γεώργιος Μπανασάκης από την 

εκπαιδευτική περιφέρεια Νεστορίου, διακρίνονται σύμφωνα με τον Επιθεωρητή 

από την ευρεία τους εγκυκλοπαιδική μόρφωση και από τον πλούτο γνώσεων που 

κατέχουν. Δεν περιορίζονται μόνο στη μελέτη σχολικών βιβλίων, αλλά φροντίζουν 

να διευρύνουν τους ορίζοντες τους μέσα από τη μελέτη ωφέλιμων για αυτούς 

βιβλίων.   
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Συγχρόνως, ο Επιθεωρητής μετά από επιτόπια επιθεώρηση του 

παιδαγωγικού και διδακτικού τους έργου, τους αξιολογεί μέσα στην έκθεσή του, 

επισημαίνοντας την ικανότητά τους να διδάσκουν «μεθοδικώς και εποπτικώς». 

Μάλιστα, παρατηρεί για τους μαθητές των παραπάνω δασκάλων ότι 

«παρακολουθούν μετ’ ενδιαφέροντος και συμμετέχουν ζωηρώς και ενεργώς εις τα 

μαθήματα. Αυτενεργούν εις όλα τα μαθήματα και δεν εισδέχονται παθητικώς την 

διδ/λιαν». Ο δάσκαλος Πέτρος Κόντος όπως τονίζει ο Επιθεωρητής «ασκεί τους 

μαθητές του εις την αυτοδιοίκησιν αυτών και την υπεύθυνη διαχείρισιν ωρισμένων 

υπηρεσιών», ενώ  ο Χρήστος Έξαρχος, δάσκαλος στο 6/τάξιο Δημοτικό Σχολείου 

Νεστορίου διακρίνεται από τον Επιθεωρητή Κ. Μπέντα για την «καταφανή» 

δεξιοτεχνία του «μεθ’ ης διευθύνει την τάξιν του και το σχολείον του». Στην τάξη 

του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υπάρχουν «έργα προϊόντα της εφαρμογής όλων 

των μαθημάτων, ήτοι γεωγραφικοί χάρται μεγάλων διαστάσεων, έργα των μαθητών 

του, στατιστικοί πίνακες, ιχνογραφήματα, χειροτεχνήματα, γεωγραφικά σχήματα και 

σώματα».  

Για την διοικητική ικανότητα των προς έπαινο εκπαιδευτικών ο Επιθεωρητής 

εξαίρει και στις τέσσερις περιπτώσεις την αφοσίωση που επιδεικνύουν στα 

καθήκοντά τους, καθώς επίσης και την πειθαρχία που μπορούν και επιβάλλουν 

στην τάξη τους και στο σχολείο τους. Ανάλογα και οι ίδιοι πειθαρχούν στους 

προϊσταμένους τους. Ο Χρήστος Έξαρχος πειθαρχεί με τη θέλησή του «προς πάσας 

τας προϊσταμένας του αρχάς και επιβάλλει εμμέσως την ίδιαν θεληματικήν 

πειθαρχίαν και εις τους διδασκάλους του σχολείου», ενώ ο Γεώργιος Μπανασάκης 

«εις τας προϊσταμένας του αρχάς ουδέποτε έδωσε αφορμή να παρατηρηθή δι’ 

απειθαρχίαν. Αντίθετα είναι υπάκουος και νομοταγής, είναι ικανός να άρχη και να 

αρχήται και να σέβεται τη υπαλληλικήν ιεραρχίαν». 

Ωστόσο, ένας εκπαιδευτικός κρίνεται αντάξιος επαίνου όχι μόνο εξαιτίας της 

παιδαγωγικής και διδακτικής του επάρκειας, αλλά και λόγω της ευρύτερης του 

δράσης μέσα στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος. Έτσι, σημαντική φαίνεται να 

είναι η συμβολή των εκπαιδευτικών στη διοργάνωση των Μαθητικών Συσσιτίων, 

στην ίδρυση αγροτικών κήπων, στην επισκευή ή και την ανέγερση νέων 

διδακτηρίων που μετά το τέλος του Εμφυλίου πολέμου αυτά είτε δεν υπήρχαν είτε 
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βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση, στη δημιουργία χώρων γυμναστηρίου. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Γεωργίου Μπανασάκη, που υπηρετεί στο 

2/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Κομνηνάδων και παρόλο το νεαρό της ηλικίας του 

κατόρθωσε σύμφωνα με τον Επιθεωρητή «δι’ προσωπικών ενεργειών του και 

επανειλημμένων παραστάσεων του εις την Νομαρχίαν, Ανοικοδόμησιν και άλλας 

αρχάς Καστορίας να επισκευάση ιδιωτικήν οικίαν του χωρίου του, μη υπάρχοντος 

διδακτηρίου του Δημοτικού και να στεγάση το σχολείον του. Εδημιούργησεν αυλήν 

και Γυμναστήριον ένθα ασκούνται και παίζουν οι μαθηταί του σχολείου. Εις 

παρακείμενον αγρόκτημα του σχολείου εφύτευσεν αρκετά καρποφόρα και 

καλλωπιστικά δένδρα δια των μαθητών του και εδημιούργησεν περί τα δύο 

στρέμματα σχολικόν κήπον με υποδειγματικόν τρόπον κεχωρισμένον εις βράγιες και 

φυτευμένον με λογής λογής λαχανικά και άνθη. Είναι αποκλειστικόν έργον των 

μαθητών του και ως τοιούτον το παρακολουθούν μετ’ ενδιαφέροντος και 

διδάσκονται πρακτικώς υπ’ αυτού πάντα τα φυσιογνωστικά μαθήματα».  

Ο καλός εκπαιδευτικός εξαίρεται επίσης, για την ευσυνειδησία του 

χαρακτήρα του και την κοινωνική του αναγνώριση. Αντιλαμβάνεται το υψηλό 

καθήκον του, διακατέχεται από ανησυχίες για τους μαθητές του και φροντίζει η 

διδασκαλία του να μη περιορίζεται εντός και μόνο της τάξεως, δεν εγκαταλείπει την 

υπηρεσία του, φροντίζει για την πρόοδο των μαθητών του και είναι πάντοτε 

προετοιμασμένος για το μάθημά του. Πολύ σημαντική είναι και η εικόνα που έχει ο 

εκπαιδευτικός και απέναντι την κοινωνία. Οφείλει να διακρίνεται για τους καλούς 

του τρόπους και να τηρεί καλές σχέσεις με την κοινότητα του χωριού ή της πόλης 

όπου υπηρετεί. Ο Γεώργιος Μπανασάκης σύμφωνα με τον Επιθεωρητή «ουδέποτε 

ήλθεν εις προστιβάς με συγχωριανούς του ούτε εδημιούργησεν δοσοληψίας εις 

βάρος τους», ενώ ο Χρήστος Εξάρχου «επισύρει την αγάπη και την εκτίμηση της 

κοινωνίας και τηρεί καλάς κοινωνιικάς σχέσεις εις το χωρίον του».  

Αυτό ωστόσο, που ολοκληρώνει το προφίλ ενός εκπαιδευτικού πρότυπου 

είναι η εξωσχολική του δράση και συγκεκριμένα η εθνικόφρων συμπεριφορά και 

ιδεολογία του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ αυτή η παράμετρος δεν αναφέρεται 

πουθενά στο Νόμο 3215, ο Επιθεωρητής την θεωρεί υψίστης σημασίας δίνοντας 

πολύ μεγάλη έμφαση, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ταραγμένη 
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μετεμφυλιακή Ελλάδα. Η διάκριση και ο τιμητικός έπαινος περνάει μέσα από αυτή 

του τη δράση, καθώς ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι «εγνωσμένων» κοινωνικών 

φρονημάτων και να έχει αποδείξει έμπρακτα την προσήλωσή του εθνικά ιδεώδη της 

πατρίδας του. Ο Πέτρος Κοντός, 41 ετών, δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο 

Αμπελοκήπων Καστοριάς με συνολική προϋπηρεσία 15 ετών γράφει ο Επιθεωρητής 

«τα μέγιστα συνέβαλεν εις την εθνικήν διαφώτισιν των δύστροπων κατοίκων της 

περιοχής του σχολείου. Είναι εγνωσμένων εθνικών φρονημάτων και ένεκα τούτου 

κατά το πρόσφατο παρελθόν υπέστη επιθέσεις και κακώσεις από μέρους των 

σλαυοκομμουνιστών ένεκα των οποίων εσχάτως και λόγω υπερκοπώσεως του 

εκλονίσθη η υγεία του».  

Παράλληλα, επαινούνται και οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσφέρει 

υπηρεσίες και στα σώματα στρατού κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου. 

Μάλιστα όπως σημειώνει η Παπαδημητρίου (2006) ο τιτάνιος ένοπλος 

αντισυμμοριακός αγώνας που διεξήγε επί τρία χρόνια η Ελλάδα προκείμενου να 

αντιμετωπίσει την «επιβουλή του Σλαυβικού Μπλόκ» την οδήγησε στην ανάγκη να 

κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις του Έθνους και να οργανώσει τους πολίτες στις 

Μονάδες Εθνοφυλακής Αμύνης (ΜΕΑ) που είχαν οργανωθεί σε τάγματα 

πλαισιωμένα από αξιωματικούς του ενεργού στρατού (ΤΕΑ). Μεταξύ των 

καθηκόντων τους ήταν η αποτροπή της «αναμολύνσεως της περιοχής των από το 

κομμουνισυμμοριακόν άγος» και η «εμπέδωσις αισθήματος ασφαλείας καθ΄ 

άπασαν την ύπαιθρον χώραν» (Παπαδημητρίου, 2006). Σύμφωνα με τον 

Επιθεωρητή Κ. Μπέντα ο δάσκαλος Γεώργιος Μπανασάκης, 25 ετών καταγόμενος 

από την Κρήτη που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείον Κομνηνάδων της εκπαιδευτικής 

περιφέρειας Νεστορίου, έχει διακριθεί στο στράτευμα ως έφεδρος Ανθ/λογος 

Πεζικού επιδεικνύοντας άριστη διαγωγή και για αυτό σύμφωνα με τον Επιθεωρητή 

έχει τιμηθεί με ηθικές αμοιβές. Ο δάσκαλος αυτός όμως εξακολουθεί σύμφωνα με 

την έκθεση του Επιθεωρητή να έχει ενεργή δράση στα Τ.ΕΑ του χωριού του2. Η 

βαθιά του πίστη στα ιδεώδη της πατρίδας φαίνεται ακόμα και από το γεγονός ότι 

«φέρει πολλάκις την στολήν του αξιωματικού και ενθουσιάζει τους κατοίκους με το 

παράδειγμά του», ενώ ταυτόχρονα «φυλάσσει ο ίδιος σκοπός εις τα σύνορα κα 

                                                           
2 Τ.Ε.Α: Τάγματα Εθνοφυλακής Αμύνης 
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δίδει το παράδειγμα του γενναίου Έλληνος αξιωματικού» και για αυτό «οι 

αξιωματικοί διοικηταί των Τ.Ε.Α της περιφέρειας μετ’ υπηρηφάνειας προφέρουν το 

όνομά του». Για αυτό και ο Επιθεωρητής τον κρίνει «ως εις των καλυτέρων νέων 

δασκάλων της περιφέρειας Νεστορίου δια την όλην δράσιν του εντός και εκτός του 

σχολείου» καθώς «προσφέρει ωφελιμωτάτας υπηρεσίας εις τους μαθητάς, την 

κοινωνία και το Έθνος».  

Την αναγνώριση από το στρατό για την εθνική του δράση την έχει και ο 

εκπαιδευτικός Χρήστος Έξαρχος, καθώς ο διοικητής του 31ου Τάγματος Πεζικού του 

Νεστορίου Αναστάσιος Δημητρίου εκφράζεται «ευμενώς» απέναντι στο πρόσωπό 

του για την «εκπολιτιστικήν» και «εθνικήν» δραστηριότητα που επιδεικνύει. Αξίζει 

επίσης, να αναφερθεί ότι οι εθνικές, κοινωνικές και θρησκευτικές τελετές και 

γιορτές του σχολείου που οργανώνονται από το συγκεκριμένο δάσκαλο 

προσελκύουν την προσοχή και των αξιωματικών του στρατού οι οποίοι τις 

παρακολουθούν «μετ’ ενδιαφέροντος». Η εκπολιτιστική δράση του εκπαιδευτικού 

φαίνεται όπως επισημαίνει ο Επιθεωρητής Κ. Μπέντας από την οργάνωση δύο 

προσκοπικών ομάδων που έχει υπό την επίβλεψη του. Σύμφωνα με τον Γούναρη 

(2005) το Σώμα των Ελλήνων Προσκόπων με τη συμμετοχή νέων σε αυτό γνώρισε 

κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο απίστευτη έλξη. Το Σώμα ιδρυμένο από το 

1917, ανασυστάθηκε με τον Νόμο 112/1945 «Περί Σώματος Ελλήνων Προσκόπων» 

(Φ.Ε.Κ 21/3.2.1945) με σκοπό την εθνική αφομοίωση των αλλόγλωσσων Ελλήνων 

υπηκόων. Ευλόγως λοιπόν, είχε και μεταπολεμικά την υποστήριξη των τοπικών 

αρχών που επεσήμαναν ότι σκοπός των προσκόπων ήταν «η ανάπτυξις ιδιοτήτων 

εντός του πλαισίου των εθνικών παραδόσεων της φυλής μας» (Γούναρης, 2005).  

3.2.3.4 Απολύσεις- Αναδιορισμοί 

Κατά την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης η προσφορά των εκπαιδευτικών 

θεωρήθηκε πολύ σημαντική, και αυτό γιατί σύμφωνα με τον Βώρο (2002), η παιδεία 

και η επικοινωνία τους με τα λαϊκά στρώματα τους ανέδειξε σε στελέχη 

καθοδήγησης μέσα στο εαμικό κυρίως κίνημα. Οι πιο πολλοί εκπαιδευτικοί που 

μπήκαν στην Αντίσταση ήταν αγνοί ιδεολόγοι που οραματίζονταν έναν κόσμο 

καλύτερο εξαιτίας της εκπαιδευτικής – παιδαγωγικής ευαισθησίας τους. Η μεγάλη 

τους διάψευση ήρθε το φθινόπωρο τους 1944 και συγκεκριμένα μετά τα 
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«Δεκεμβριανά» και το Φλεβάρη του 1945 με τη Συμφωνία της Βάρκιζας όπου 

αρχίζουν συστηματικά οι διώξεις ενάντια στο εαμικό κίνημα συμπεριλαμβανομένων 

και των εκπαιδευτικών (Βώρος, 2002). 

Μια κατηγορία διωκόμενων εκπαιδευτικών ήταν εκείνοι που είχαν πάρει 

μέρος στην Αντίσταση και αμέσως μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας ένιωθαν τόση 

ανασφάλεια στα πλαίσια της λευκής τρομοκρατίας, που ασκούσαν τα κρατικά και 

παρακρατικά όργανα σε βάρος τους, ώστε πολλοί από αυτούς να γίνουν φυγόδικοι, 

να μην εμφανιστούν στα σχολεία τους και να αναγκαστούν να πάρουν μέρος στο 

Αντάρτικο (1946-1949). Άλλοι είχαν επιστρέψει στα σχολεία τους αλλά 

κατηγορούνταν ως αριστεροί, διώκονταν, φυλακίζονταν, απολύονταν από την 

εκπαιδευτική υπηρεσία, εξορίζονταν και εμποδίζονταν να ενταχθούν στην ομαλή 

κοινωνική ζωή. Αρκετές ήταν και οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών (ακόμα και 

σπουδαστών ή συγγενών διωκόμενων αριστερών) που χαρακτηρίζονταν ως εχθροί 

του καθεστώτος κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949) (Βώρος, 

2002).  

Το καθεστώς που επικράτησε μετά τη Βάρκιζα διαμόρφωσε σταδιακά ένα 

νομικό πλαίσιο, προκειμένου να επιβάλει την εθνική και ηθική τάξη αλλά κυρίως 

για να δώσει την κατ’ επίφαση νομιμότητα σε όλες τις πράξεις της που αφορούσαν 

τους διωγμούς δημοσίων λειτουργών και ειδικότερα εκπαιδευτικών που 

στερούνταν των εγνωσμένων κοινωνικών φρονημάτων. Αρχικά, στηρίχθηκε στο 

«Ιδιώνυμο» του 1929 και τους νόμους της μεταξικής δικτατορίας (1936-1941) που 

αποτελούσαν μια έτοιμη αφετηρία. Από τη Συμφωνία της Βάρκιζας ως τη σύνοδο 

της πρώτης μεταπολεμικής Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 

1946, το Κράτος προέβη στην έκδοση Συντακτικών Πράξεων, ενώ όταν η Βουλή το 

1946 άρχισε το νομοθετικό της έργο προέβη στην έκδοση Ψηφισμάτων, 

εμπνευσμένα από το κλίμα του Εμφυλίου πολέμου. Βασικό γνώρισμα όλων αυτών 

νομοθετημάτων είναι ότι καθιερώνουν «έκτακτα μέτρα», παρακάμπτουν 

διαδικασίες νόμιμες σε καιρούς ειρήνης, εισάγουν διαδικασίες νομιμοφανείς, 

συνοπτικές, αυθαίρετες (Βώρος, 2002). Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των 

μέτρων αλλά και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκαν είναι ότι τιμωρούσαν 

πρώτιστα το φρόνημα και κατ’ επέκταση τις πράξεις.  
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Ο Ε.Π. Παπανούτσος στα Απομνημονεύματά του (1982) περιγράφει 

χαρακτηριστικά το κλίμα μισαλλοδοξίας που επικρατούσε πριν και κατά την 

εφαρμογή του Ψηφίσματος Θ΄. Γράφει χαρακτηριστικά: «Οι μεγαλύτερες 

δυσχέρειες για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος ήταν ο απηνής 

διωγμός των λεγόμενων «αριστερών» εκπαιδευτικών (το φάσμα εδώ υπήρξεν 

ανέκαθεν μεγάλο: στην κατηγορία τους περιλαμβάνονται όλοι όσοι εναντιώνονται 

στην αποτελμάτωση της παράδοσης από τους φιλελεύθερους δημοκράτες έως τους 

δηλωμένους κομμουνιστές)». 

Χαρακτηριστική περίπτωση εκπαιδευτικού που απολύθηκε βάσει όλων των 

παραπάνω Συντακτικών Πράξεων και Νόμων είναι αυτή του Θωμά Καλέση όπως 

αυτή καταγράφεται και αναφέρεται στο αρχειακό υλικό του Κ. Μπέντα. Ο Θωμάς 

Καλέσης δάσκαλος με καταγωγή από την Αγιά του Νομού Λάρισας απολύεται ως 

δάσκαλος από την Καστοριά όπου υπηρετεί, βάσει της Συντακτικής Πράξεως 

59/1945, καθώς σύμφωνα με έκθεση του Αναπληρωτή Επιθεωρητή Εκπαίδευσης Γ. 

Γιαννιώτη που υποβλήθηκε στις 9.8.1945 ο εν λόγω εκπαιδευτικός φέρεται να 

συμμετείχε στη ρουμανική προπαγάνδα3 χωρίς όμως αυτό να εξακριβώνεται από 

καμιά αξιόπιστη πηγή. Παρά ταύτα ήταν μια πράξη που ουσιαστικά ερχόταν σε 

σύγκρουση με τα εθνικά συμφέροντα. Επίσης κατηγορήθηκε ότι έλαβε μέρος στον 

Ε.Λ.Α.Σ και ότι συμμετείχε σε διαδηλώσεις, συλλαλητήρια και συσκέψεις υπέρ του 

κινήματος, ενώ συγχρόνως συμμετείχε στην οργάνωση Ελλήνων – Σλαβομακεδόνων 

και κρίθηκε ακατάλληλος για το επάγγελμα του δασκάλου. Σύμφωνα μάλιστα με 

την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας ο Θωμάς Καλέσης εμφορείται από 

κομμουνιστικές ιδέες και είναι οργανωμένος στο ΚΚΕ. Κατά τη διάρκεια της 

                                                           
3 Στην ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα (1905-1908) οι ρουμανίζοντες Βλάχοι συμμάχησαν με 
τους Μακεδόνες αυτονομιστές κατά των ελληνικών ένοπλων ομάδων. Αναζωπύρωση του θέματος 
έχουμε στη διάρκεια της Κατοχής καθώς μερίδα των ρουμανιζόντων Βλάχων, με ηγέτη τον Αλκιβιάδη 
Διαμάντη από τη Σαμαρίνα, συνεργάστηκε με τους Ιταλούς με σκοπό την ίδρυση μιας αυτόνομης 
βλαχικής περιοχής στην Ελλάδα, του «Πριγκιπάτου της Πίνδου», ιδέα που είχε συλληφθεί από την 
εποχή του Α΄ παγκοσμίου πολέμου. Η προσπάθεια επάνδρωσης της λεγόμενης «Λεγεώνας της 
Πίνδου», προς ενίσχυση των Ιταλών, δεν βρήκε την αναμενόμενη υποστήριξη, παρά μόνο στους 
φτωχούς κτηνοτρόφους που ήταν ευάλωτοι σε οικονομικές πιέσεις, ενώ οι Λεγεωνάριοι (μαζί με 
οπαδούς τους) που έγιναν μισητοί σε ελληνόφωνους και βλαχόφωνους της περιοχής λόγω της 
συμμετοχής τους σε λεηλασίες, αναγκάστηκαν σύντομα να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Το ελληνικό 
κράτος, που ήδη προσπαθούσε να αμβλύνει τις συνέπειες από τη συμφωνία του 1913, προχώρησε 
το 1945 στην κατάργηση των μειονοτικών δικαιωμάτων των Βλάχων 
(http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1138) 



91 
 

παραμονής του στην Καστοριά ήταν έντονη η αντεθνική του δράση, καθώς 

συμμετείχε σε αντεθνικές οργανώσεις και για αυτό χαρακτηρίστηκε και ως 

κομμουνιστής από τα Αστυνομικά τμήματα της Καστοριάς και της Αγιάς Λάρισας. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Εμφύλιου πολέμου ο Θωμάς Καλέσης και αφού είχε 

προηγηθεί η απόλυσή του, υπηρέτησε στις τάξεις του Στρατού λαμβάνοντας μέρος 

στον αντισυμμοριακό αγώνα. Μετά το τέλος του Εμφύλιου πολέμου εγκαταστάθηκε 

στη Λάρισα διάγοντας ζωή νομιμόφρων, έχοντας επιδείξει μετάνοια για τις πράξεις 

του μέσω δηλώσεως του και αποκηρύσσοντας τις κομμουνιστικές του απόψεις και 

ιδέες οικειοθελώς και δημοσιεύοντας μακροσκελή έκκληση προς τα 

«παραπλανημένα Ελληνόπουλα».  

Με έγγραφο που απέστειλε η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας προς το 

Υπουργείο Παιδείας, που αποδεικνύει την αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο 

υπουργείων σχετικά με τη δράση των υπαλλήλων βεβαιώνει για την άριστη 

διαγωγή του, την πειθαρχία του και την εργατικότητά του, καθώς και την εθνική του 

δράση, αφού κατά τη διάρκεια του ανταρτοπόλεμου έκανε πολλές ομιλίες με εθνικό 

περιεχόμενο μέσα στο στράτευμα και σε χωριά. 

Και επειδή ο Θωμάς Καλέσης αποκήρυξε τον Κομμουνισμό, πήρε μέρος στον 

αντισυμμοριακό αγώνα και επέδειξε νομιμόφρονα συμπεριφορά αφενός το 

Υπουργείο Εσωτερικών τον διέγραψε από τους καταλόγους των Κομμουνιστών, 

αφετέρου ο ίδιος μπόρεσε να διεκδικήσει τον επαναδιορισμό του 

εκμεταλλευόμενος τον Αναγκαστικό Νόμο 1540/50. Τα παραπάνω πιστοποιούσαν 

με πρακτικά το τοπικό Συμβούλιο Νομιμοφροσύνης και η αρμόδια επιτροπή που 

είχε συσταθεί από τον Νόμο 1540/50 προκείμενου να ελέγξει την καταλληλότητα 

του υπαλλήλου.  

Το Υπουργείο Παιδείας εισηγείται στο Εποπτικό Συμβούλιο τον 

επαναδιορισμό του Θωμά Καλέση και ο Κ. Μπέντας ως πρόεδρος του Εποπτικού 

Συμβουλίου προτείνει την επαναπρόσληψή του, αφού είχε διενεργήσει ένορκη 

διοικητική εξέταση στην οποία εξακριβώθηκαν σύμφωνα με την αναφορά του Κ. 

Μπέντα πρωτίστως τα κοινωνικά του φρονήματα. Ο Επιθεωρητής Μπέντας επίσης, 

επισημαίνει ότι ο Θωμάς Καλέσης μπορεί να επιστρέψει στην υπηρεσία του καθώς 
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«δεν ανεμείχθη εις την Ρουμανικήν προπαγάνδαν καίτοι εκλήθη υπό του Αρχηγού 

ταύτης κατ΄ επανάληψιν η οικογένεια του, κατάγεται εξ Ελληνικωτάτης οικογένειας, 

είναι υιός Μακεδονομάχου και υπερόχου πατριώτου δεινοπαθήσαντος επί Ιταλών». 

Για τη συμμετοχή του Θωμά Καλέση στο Ε.Α.Μ ο Κ. Μπέντας τονίζει ότι 

αναμείχθηκε μεν στο κίνημα, αλλά δεν αποδεικνύεται από πουθενά το κατά πόσο η 

συμμετοχή του αυτή έβλαψε το έθνος, ενώ συγχρόνως δεν υπάρχει καταδικαστική 

απόφαση δικαστηρίου εναντίον του. Και σχετικά με τις κουμουνιστικές του ιδέες ο 

Επιθεωρητής Μπέντας αναφέρει ότι ο Θωμάς Καλέσης έχοντας αναγνωρίσει  την 

πλάνη του «απέδειξε πολύ καλή διαγωγή και απεχρωματίσθη». Ωστόσο, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η ειλικρινής μετάνοια του συγκεκριμένου δασκάλου ο 

Επιθεωρητής προτείνει την παρακολούθησή του από τους Προϊσταμένους του, 

ώστε «ν΄αποβή πολύ καλός διδ/λος». 

3.2.3.5 Επιδόματα 

Στα έργα του Εποπτικού Συμβουλίου Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως όπως αναφέρεται 

στον Αναγκαστικό Νόμο 951 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Αν. 

Νόμου 2180/1940 «Περί Διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως» και άλλων τινών 

εκπαιδευτικών Νόμων» (Φ.Ε.Κ. 52/19.2.1946) ήταν να «προτείνει την παροχήν 

επιδόματος εις το υπηρετικόν προσωπικόν των σχολείων της Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως» (άρθρο 5).  

Στον Αναγκαστικό Νόμο 1502 (Φ.Ε.Κ 215/28.9.1950) «Περί των αποδοχών 

των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών» και στο άρθρο 11 

επισημαίνεται ότι επίδομα 10% επί του μισθού της δικαιούνται οι υπάλληλοι λόγω 

«ευδοκίμου παραμονής εν τω αυτώ βαθμώ». Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι 

υπάλληλοι που δικαιούνται επίδομα« ευδοκίμου παραμονής» είναι αυτοί οι οποίοι 

παρέμειναν στον ίδιο βαθμό για χρόνο μεγαλύτερο από το μισό που απαιτείται για 

την προαγωγή τους. Μια άλλη κατηγορία υπαλλήλων που δικαιούνται επίδομα 10% 

δια πράξεως Υπουργού «μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου δια τας προαγωγάς 

Συμβουλίου» είναι οι υπάλληλοι που δεν μπορούσαν να προαχθούν λόγω 

εξαντλήσεως της ιεραρχίας τους. Τέλος, μια τελευταία κατηγορία υπαλλήλων που 

δικαιούνταν το επίδομα 10% επί του βασικού τους μισθού ήταν αυτή των 
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υπαλλήλων που δεν μπορούσαν να προαχθούν εξαιτίας της έλλειψης των τυπικών 

προσόντων.  

Όλα τα παραπάνω αφορούν και τους υπαλλήλους που υπηρετούν την 

εκπαίδευση. Ο Επιθεωρητής Κ. Μπέντας στην έκθεσή του αναφέρει περιπτώσεις 

υπαλλήλων που δικαιούνται το επίδομα προτείνοντας στο Εποπτικό Συμβούλιο τη 

χορήγησή του σε εκπαιδευτικούς που την ζητούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

Επιθεωρητής πέρα από τη νομοθεσία που λαμβάνει υπόψη για τη χορήγησή του, 

επιμένει στη συνολική δράση και εικόνα του εκπαιδευτικού την οποία και θεωρεί 

πολύ σημαντική. Στις παραμέτρους που λαμβάνει υπόψη του είναι η ενδοσχολική 

και εξωσχολική δράση των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά την ενδοσχολική 

δραστηριότητα των εκπαιδευτικών εξετάζει το κατά πόσο οι εν λόγω εκπαιδευτικοί 

διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, τη διδακτική τους μεθοδολογία 

και τη διοικητική  τους ικανότητα. Σχετικά με την εξωσχολική δράση των 

εκπαιδευτικών αξιόλογη θέση κατέχουν οι εθνικόφρονες πεποιθήσεις τους σε 

συνδυασμό με την εθνική και κοινωνική τους δράση. Στα παραπάνω προστίθεται 

και ο χαρακτηρισμός της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού.  

Χαρακτηριστικές είναι ορισμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίες 

επισημαίνονται μέσα στην έκθεση  του Επιθεωρητή. Έτσι, για τον δάσκαλο 

Ταμπακόπουλο Δημήτριο που δικαιούται το επίδομα, καθώς ανήκει στην κατηγορία 

των υπαλλήλων που έχουν εξαντλήσει την ιεραρχία ο Κ. Μπεντας γράφει ότι 

«πρόκειται περί διδασκάλου έχοντος πλούσιαν επαγγελματικήν, κοινωνικήν και 

εθνικήν δράσιν», ενώ για τον δάσκαλο Σιούκα Αθανάσιο επισημαίνει ότι 

επιστημονικώς και διδακτικώς είναι επαρκής με ευσυνείδητη και αξιοπρεπή 

προσωπικότητα και με πίστη στην αποστολή του. Το ίδιο συμβαίνει και με την 

περίπτωση του δασκάλου Ανδρέα Κυπαρίσση ο οποίος ως προς τη δράση του 

χαρακτηρίζεται από τον Επιθεωρητή ως δραστήριος, εθνικόφρων, κοινωνικός και 

καλοκάγαθος και ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

Αναγκαστικού Νόμου 1502/50 δικαιούται επίδομα 10% επί του μισθού του.  

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς Θεολογία Σαραϊλή, Δημήτριο 

Βράκα, Ελένη Δαδίνη, και Σπυρίδων Παπακυριακίδη που συμφώνα με τον 
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Επιθεωρητή δικαιούνται το επίδομα 10% λόγω ευδοκίμου παραμονής στο βαθμό 

που είχαν. Και για αυτούς τους εκπαιδευτικούς ο Επιθεωρητής πέρα από το γεγονός 

ότι ακολουθεί τυπικά τις διατάξεις του σχετικού νόμου επικεντρώνεται κα στην 

ευρύτερη συμπεριφορά τους σχετικά με την επαγγελματική και διοικητική τους 

ικανότητα, την αξιοπρεπή συμπεριφορά και την εθνικόφρονα δράση τους. 

Ειδικότερα, για τις γυναίκες στέκεται ιδιαιτέρως  στο ήθος τους και στο πρότυπο 

τους ως μητέρες και σύζυγοι. 
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4 Συμπεράσματα 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ερευνήσει το θεσμό του Επιθεωρητή 

εκπαίδευσης ως μηχανισμό εκπαιδευτικής αξιολόγησης και  κοινωνικού ελέγχου 

μέσα από το παράδειγμα του Επιθεωρητή Κωνσταντίνου Μπέντα και τη μελέτη του 

προσωπικού αρχείου κατά την περίοδο 1950-1951. Ο Κωνσταντίνος Μπέντας 

διορίστηκε Επιθεωρητής Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως στην Καστοριά το 1947 (ΦΕΚ 

9/18-1-1947).  

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο διορισμός των δημοσίων λειτουργών κατά την 

περίοδο αυτή κινούνταν στο πλαίσιο των διατάξεων του Θ΄ ψηφίσματος «Περί 

εξυγιάνσεως των δημοσίων υπηρεσιών» (ΦΕΚ 251/28-8- 1946). Με το ψήφισμα 

αυτό, απολύθηκαν πολλοί εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης, επειδή είχαν 

συμμετάσχει στην Εθνική Αντίσταση ή δεν ήταν επιθυμητοί από τους κυβερνώντες.  

Όπως στην περίοδο του Μεταξά έτσι και εδώ η εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε για 

την ιδεολογικό σωφρονισμό και την πειθαναγκαστική, πολιτική συμμόρφωση των 

πολιτών. Εύστοχα ο Νούτσος  (2007)  επισημαίνει ότι την περίοδο αυτή χτίζεται το 

«σχολείο των Εθνικοφρόνων» και οι Επιθεωρητές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

εμπέδωση της συγκεκριμένης ιδεολογίας.  

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, οι βασικές αρμοδιότητες των Επιθεωρητών 

είχαν να κάνουν με τον έλεγχο και τη σωστή λειτουργία των σχολείων, καθώς 

επίσης και με επόπτευση του έργου των εκπαιδευτικών. Οι Επιθεωρητές 

συνέτασσαν προς τα Εποπτικά Συμβούλια Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως εκθέσεις 

στις οποίες κατέγραφαν παρατηρήσεις σχετικά με τις υποδομές των σχολείων, τη 

διδασκαλία, τις μεθόδους και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.  

Ωστόσο, για  τη συγκεκριμένη έκθεση του Επιθεωρητή Κ. Μπέντα αυτό που 

κυρίως την χαρακτηρίζει είναι οι αναφορές στις υποδομές των σχολείων, αλλά 

κυρίως εστιάζει χαρακτηρισμούς, παρατηρήσεις και σχόλια για τους εκπαιδευτικούς 

και τη δράση τους, αλλά και γενικές αναφορές στην εξωσχολική δράση τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και του ίδιου του Επιθεωρητή με εθνικόφρονά 

προσανατολισμό.  
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Με βάση λοιπόν, την κατηγοριοποίηση που έγινε στο αρχειακό υλικό 

προέκυψε σχετικά με τις κτηριακές υποδομές ότι αυτές βρίσκονταν σε πολύ κακή 

κατάσταση. Αρκετά σχολεία δεν λειτουργούσαν, κάποια από αυτά 

υπολειτουργούσαν ελλείψει εκπαιδευτικού δυναμικού, ενώ σε κάποιο χωριά της 

εκπαιδευτικής περιφέρειας Καστοριάς και Νεστορίου τα σχολεία παρέμειναν 

κλειστά εξαιτίας της απουσίας ανθρώπινου δυναμικού. Η εικόνα αυτή 

δικαιολογείται απόλυτα να αναλογιστούμε ότι η επιθεωρητική έκθεση του Κ. 

Μπέντα συντάσσεται κατά τα έτη 1950-1951. Η Ελλάδα έχει μόλις βγει από έναν 

καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος έπληξε ιδιαίτερα την περιοχή της Δυτικής 

Μακεδονίας. Ο Μαργαρίτης (2001) επισημαίνει ειδικότερα για τις πολεμικές 

επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή του Βίτσι, μια περιοχή δυτικά της 

Φλώρινας και βορειοδυτικά της Καστοριάς με ιδιαίτερη ευαισθησία, κατά το 

διάστημα του Σεπτεμβρίου έως και το Δεκέμβρη του 1948. Στην περιοχή αυτή 

κρίθηκε και η τελευταία φάση του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στο Δημοκρατικό 

και τον Εθνικό Στρατό, καθώς μεταφέρθηκαν οι πολεμικές επιχειρήσεις από το 

Γράμμο στην περιοχή του Βίτσι. Όπως άλλωστε τονίζει ο Μαργαρίτης (2001) 

ξεχωρίζει η σφοδρότητα των επιχειρήσεων και η ένταση των μαχών πολύ έλαβαν 

χώρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ξεχωρίζει μάλιστα, η μάχη της Καστοριάς στις 20 

Σεπτεμβρίου 1948 κατά την οποία η κυβερνητική πλευρά πανηγύρισε τις απώλειες 

του Δημοκρατικού Στρατού ισχυριζόμενη ότι τα γύρω από την Καστοριά υψώματα 

έγιναν «νεκροταφεία κομμουνιστών» (Μαργαρίτης, 2001).  

Οι συνέπειες του εμφυλίου πολέμου πέρα από το κόστος σε ανθρώπινο 

δυναμικό καθίστανται δυσχερείς και στις σχολικές υποδομές. Έτσι πολλά 

διδακτήρια είναι γκρεμισμένα, άλλα παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, ενώ σε 

κάποιες περιπτώσεις η πλήρης απουσία των διδακτηρίων αναπληρώνεται είτε με 

την ενοικίαση ιδιωτικών χώρων είτε με την υλοποίηση μαθημάτων στον 

περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας. Αξίζει επίσης, να τονιστεί ότι ο Επιθεωρητής για 

την αποκατάσταση των ζημιών επικαλείται είτε τη συνδρομή της Βασίλισσας 

Φρειδερίκης είτε την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στην Ελλάδα μέσω του 

σχεδίου Μάρσαλ. Ο Βουρνάς (1998) τονίζει ότι το δόγμα Τρούμαν, συνδυασμένο με 

το σχέδιο Μάρσαλ ήταν ένας τρόπος ανάμιξης της Αμερικής στον ελληνικό εμφύλιο 
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πόλεμο που θα αναλάμβανε όχι μόνο τον εφοδιασμό του ελληνικού στρατού με τα 

απαραίτητα εφόδια αλλά και την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα 

περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Επιθεωρητής Κ. Μπέντας φαίνεται ότι 

βασίζεται πολύ στη διάθεση ενός μέρους αυτών των χρημάτων για την 

ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων σχολικών εγκαταστάσεων.  

Μέσα στην έκθεση καταγράφεται και η λειτουργία των μαθητικών 

συσσιτίων για τους μαθητές των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων. Τα 

μαθητικά συσσίτια που μπορεί να βασίστηκαν ως ιδέα στο σχέδιο της Λαϊκής 

Παιδείας φαίνεται ότι καταβαλλόταν προσπάθεια να λειτουργήσουν και στην 

μετεμφυλιακή Ελλάδα. Ωστόσο, η λειτουργία τους συνάντησε δυσκολίες τεχνικές 

και πρακτικές καθώς τα χρήματα για την ομαλή διεξαγωγή αυτών ήταν 

περιορισμένα και σε ορισμένες περιπτώσεις στηρίζονταν πέρα από την κρατική 

επιχορήγηση και στην συνεισφορά των πολιτών, όπως τονίζεται μέσα στην έκθεση 

του Επιθεωρητή.  

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι στο αρχείο του Κ. Μπέντα και στην 

επιθεωρητική του έκθεση δε γίνεται πουθενά αναφορά για μαθήματα και τρόπο 

διδασκαλίας. Αυτό που κατά βάση αναφέρεται είναι η λειτουργία των σχολικών 

κήπων οι οποίοι λειτουργούσαν ως βοηθητικά μέσα για τη διδασκαλία των 

φυσιογνωστικών μαθημάτων και έφερναν σε επαφή τους νέους με τη φύση. Η 

συνδρομή των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία αυτών ήταν ιδιαιτέρως αξιόλογη. 

Ένα νέο στοιχείο που προέκυψε μέσα από την μελέτη του προσωπικού 

αρχείου του Κ. Μπέντα είναι η λειτουργία των εθνικών φρονημάτων στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Φάνηκε ότι αυτή, με βάση την κατηγοριοποίηση που προέκυψε, 

διαχύθηκε στον ίδιο τον εκπαιδευτικό και στον τόπο δράσης του. Η δεκαετία 1940-

1950 ταυτίστηκε με τον αγώνα εναντίον του αντικομμουνισμού και της στόχευσης 

του ΚΚΕ ως εχθρού της πατρίδας με τη θέση του για την αυτονόμηση της 

Μακεδονίας. Η Μακεδονία αναδείχτηκε όχι ως μόνο βασικό θέατρο των πολεμικών 

αναμετρήσεων, αλλά και ως ένα από τα επίμαχα σημεία της ιδεολογικής 

σύγκρουσης μεταξύ εθνικοφρόνων και μη εθνικοφρόνων. Η ιδεολογία της 

εθνικοφροσύνης ταυτίστηκε με τον αντικομμουνισμού και τον αντιβουλγαρισμό και 
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έγινε προσπάθεια από την πολιτεία με τους θεσμούς της, τη δημόσια διοίκηση, το 

στρατό και την εκπαίδευση για την ανατροφοδότηση της εθνικοφροσύνης και την 

πριμοδότηση όλων όσων διακρίνονταν για την εμπέδωσή της. 

 Μια σειρά από νόμους, διατάγματα και ψηφίσματα που εκδόθηκαν από το 

επίσημο κράτος υπηρέτησαν τη συγκεκριμένη ιδεολογία. Ενδεικτική περίπτωση 

θεσμικού πλαισίου αποτελεί ο Αναγκαστικός Νόμος 516 «Περί ελέγχου 

νομιμοφροσύνης των δημοσίων κλπ υπαλλήλων και υπηρετών» (Φ.Ε.Κ. 6/8.1.1948) 

που καθιέρωνε το καθεστώς ελέγχου των φρονημάτων των δημοσίων υπαλλήλων, 

συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών. Με το συγκεκριμένο Αναγκαστικό 

Νόμο ορίζονταν ο σωστός εθνικόφρων πολίτης που η νομιμοφροσύνη του αυτή του 

επέτρεπε να συμμετάσχει στα δημόσια αξιώματα. Ο εμφορούμενος από 

κομμουνιστικά φρονήματα εκπαιδευτικός απολύονταν αυτόματα από τη θέση του. 

Μια τέτοια περίπτωση που καταγράφεται μέσα στο αρχείο του Κ. Μπέντα είναι του 

δασκάλου Θωμά Καλέση ο οποίος απολύθηκε από τη θέση του εξαιτίας της 

ιδεολογίας του και της συμμετοχής του στον Εμφύλιο πόλεμο με το μέρος των 

«συμμοριτών», αλλά και προτάθηκε η επαναπρόσληψή του από τον Επιθεωρητή, 

όταν οι αρμόδιοι φορείς ήταν πεπεισμένοι ότι είχε αποκηρύξει τις κομμουνιστικές 

του ιδέες και απόψεις. Με τη Συντακτική Πράξη 25/21.3.1945 (Φ.Ε.Κ. 67/22.3.1945) 

«Περί εκκαθαρίσεως των κρατικών οργανισμών εκ των λαβόντων μέρος εις το 

στασιαστικόν κίνημα της 3ης Δεκεμβρίου 1944 απολύθηκαν επίσης πολύ 

εκπαιδευτικοί από τις θέσεις του.  

Πέρα όμως από τις Νομοθετικές Πράξεις που οδηγούσαν τους 

εκπαιδευτικούς σε απόλυση εξαιτίας των φρονημάτων τους, υπήρχε και νομοθετικό 

πλαίσιο που απέδιδε έπαινο με τη μορφή χρηματικού βοηθήματος σε 

εκπαιδευτικούς που θεωρούνταν επαρκείς στα καθήκοντά τους τόσο εντός όσο και 

εκτός του σχολικού χώρου. Το Εποπτικό Συμβούλιο ήταν αυτό που όριζε ποιοι 

εκπαιδευτικοί κρίνονταν κατάλληλοι για να τους απονεμηθεί ο συγκεκριμένος 

έπαινος. Και αυτό στο οποίο βασίζονταν ήταν η εθνική –πατριωτική δράση του 

εκπαιδευτικού, η οποία αν συνοδευόταν και από υπηρεσία στο Στρατό θεωρούνταν 

ακόμα πιο επαινετή. Μέσα στο αρχείο του Επιθεωρητή καταγράφεται ότι έργο και 
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ευθύνη τους εκπαιδευτικού είναι η εθνική διαφώτιση των κατοίκων της περιοχής 

και αποτροπή του σλαυοκομμουνστικού κινδύνου.  

Με την ίδια λογική των εγνωσμένων κοινωνικών φρονημάτων και της 

εθνικόφρονος δράσης δίνονταν οι μεταθέσεις και τα επιδόματα στους 

υπηρετούντες εκπαιδευτικούς της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως. Ο Επιθεωρητής 

προτείνει τη μετάθεση των εκπαιδευτικών, καθώς ήταν δική του αρμοδιότητα,  

λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό προφίλ των εκπαιδευτικών αυτών. Σε όλες τις 

προτάσεις που καταθέτει προς το Εποπτικό Συμβούλιο για τους προς μετάθεση 

εκπαιδευτικούς προκρίνονται αυτή που είχαν να επιδείξουν μια αξιόλογη εθνική 

δράση και παρουσία κατά το παρελθόν, είτε προέρχονταν από οικογένειες με 

πατριωτική δράση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα παιδιά θυμάτων του 

Μακεδονικού Αγώνα, που για αυτούς η μετάθεση γινόταν ακόμα ευκολότερη. Στην 

ίδια γραμμή κυμαίνονταν και η παροχή του επιδόματος 10% προς τους 

εκπαιδευτικούς.  

Μετά τον Εμφύλιο πόλεμο φάνηκε να επιχειρήθηκε η εμπέδωση του 

αντικομμουνισμού με την προβολή της ιδεολογικής θέσης της εθνικοφροσύνης, 

συμβάλλοντας έτσι στον ιδεολογικό φρονηματισμό του σχολείου. Οι σχολικές 

τελετές και η συμμετοχή του σχολείου σε ευρύτερες εκδηλώσεις συνέβαλαν στο 

σχηματισμό της επιδιωκούσας από την πολιτεία εθνικής ταυτότητας και του 

ελληνοχριστιανισμού, που πρέσβευε ως βασικές της αξίες τον ηρωισμό, τη 

φιλοπατρία, τη θρησκεία και είχε ως βασικούς της πυλώνες το Βασιλιά, το στρατό, 

και την εκκλησία. Μέσα στο αρχείο του Κ. Μπέντα φάνηκε ότι οι σχολικές γιορτές 

λειτούργησαν με το σκεπτικό της καλλιέργειας του εθνικού φρονήματος και της 

ανάδειξης του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, όπως επισημαίνει και η Γκόλια 

(2006). Για αυτό και ο Επιθεωρητής δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στη σωστή 

οργάνωση των εορτών αυτών. Ο εκπαιδευτικός καλείται να εκφωνήσει λόγους με 

καθαρά εθνικό περιεχόμενο, ενώ και ο ίδιος ο Επιθεωρητής με την εξωσχολική του 

δράση και με την αφορμή εθνικών εορτών αναλαμβάνει την εκφώνηση ομιλιών με 

καθαρά εθνικό περιεχόμενο κινούμενος στο τρίπτυχο Πατρίδα- Θρησκεία- 

Οικογένεια, ένα τρίπτυχο που συμβάδιζε απόλυτα με τα κελεύσματα της 
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εθνικοφροσύνης κατά τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Στο ίδιο μήκος κύματος 

είναι και η εκδήλωση των θεατρικών παραστάσεων. 

Τα κατηχητικά σχολεία και οι προσκοπικές ομάδες που αναφέρονται στο  

αρχείο και στα οποία ο Επιθεωρητής έδινε ιδιαίτερη σημασία,  υπηρέτησαν την 

ιδεολογία της εθνικοφροσύνης στοχεύοντας στην εμφύσηση πατριωτικού 

φρονήματος των νέων και στην προσήλωση των ελληνικών ιδανικών. Και οι 

Επιθεωρητές όπως και οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούσαν προς τη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση. Για αυτό και μέσα στο αρχείο καταγράφεται ο εκπαιδευτικός που 

διδάσκει στα κατηχητικά σχολεία και αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία 

των προσκοπικών ομάδων. Το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν αυτό που αναλάμβανε 

να καθοδηγήσει τα παιδιά προς τα υψηλά και ευγενή ιδεώδη όπως ήταν η πατρίδα 

και η οικογένεια. Και όπως επεσήμανε και ο Γούναρης (2005) και στην περίπτωση 

των κατηχητικών σχολείων και στην περίπτωση του προσκοπισμού ο 

αντικομουνισμός διεύρυνε τα ερείσματά του στη νεολαία της εποχής. Πέρα από τη 

λειτουργία των κατηχητικών σχολείων και των προσκοπικών ομάδων, εμφανής 

υπήρξε η συνεργασία  του Επιθεωρητή με τις Παιδοπόλεις της Φρειδερίκης που 

αποσκοπούσαν πέρα από την εκμάθηση κάποιας τέχνης, στη διαμόρφωση της 

εθνικής συνείδησης και  συνέβαλαν στη λειτουργία της αντικομμουνιστικής 

προπαγάνδας (Χασιώτης, 2013).  

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το αρχείο του Κ. Μπέντα παρουσιάζει μια 

λειτουργία της εκπαίδευσης που σχετίζεται με την εθνικόφρονα ιδεολογία και που 

το επίσημο κράτος μετά τον Εμφύλιο ήθελε να περάσει στους πολίτες του. Επειδή 

όμως, το συγκεκριμένο αρχείο περιορίζεται ουσιαστικά μόνο στον εκπαιδευτικό και 

στον Επιθεωρητή κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, αντικείμενο περαιτέρω έρευνας 

θα μπορούσε να αποτελέσει αν η εθνικόφρων ιδεολογία εντοπίζεται στα διδακτικά 

εγχειρίδια και στον τρόπο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, όπως επίσης αν και σε 

άλλες επιθεωρητικές εκθέσεις της ίδιας περιόδου εντοπίζεται ο ίδιος τρόπος 

λειτουργίας της εκπαίδευσης. 

  



101 
 

5 Βιβλιογραφία 
Αλιβιζάτος, Κ.Ν. (1995). Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974. Αθήνα: Θεμέλιο. 

Ανδρέου, Α., Ηλιάδου-Τάχου, Σ. & Μπέτσας, Γ. (2008, Οκτώβριος). Από το 

«παιδομάζωμα» στο βασιλικό «παιδοφύλαγμα»: μεταπολεμικές όψεις 

κοινωνικής δικαιοσύνης στις Βόρειες Επαρχίες της χώρας. Εκπαίδευση και 

Kοινωνική Δικαιοσύνη: 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της 

Εκπαίδευσης, , Πάτρα, 5. 

Ανδρέου, Α., Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994). Εξουσία και οργάνωση –διοίκηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, Αθήνα: Νέα Σύνορα – Λιβάνης.  

Αντωνίου, Χ. (1994). Η ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας στις αρχές 

του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εταιρία, 15, 26-30. 

Βακαλόπουλος, Α. (2005). Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 

Βακαλόπουλος, Α. (1992). Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού. Μακεδονία. 

Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Borg, W.R. (1963). Educational Research: an Introduction. London: Longman. 

Βουρνάς, Τ. (1980). Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος. Πόλεμος 1940-41-Κατοχή-

Εθνική Αντίσταση-Απελευθέρωση-Δεκέμβριος 1944. Βάρκιζα. Αθήνα: Τολίδης. 

Βουρνάς, Τ. (1998). Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας . Ο Εμφύλιος, τομ. 

Δ’. Αθήνα : Πατάκης.  

Βώρος, Φ. (2002). Από την Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: Ένα κεφάλαιο 

μεγαλείου και οδύνης. http.//www.voros.gr/ (Προσπελάθηκε 14/02.2017). 

Γκόλια, Π. (2011). Υμνώντας το Έθνος. Ο ρόλος των σχολικών γιορτών στην εθνική 

και πολιτική διαπαιδαγώγηση (1924-2010). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Γουναρης, Κ.Β. (2005). Εγνωσμένων Κοινωνικών Φρονημάτων. Κοινωνικές και άλλες 

όψεις του αντικομμουνισμού στη Μακεδονία του Εμφυλίου Πολέμου (1945-

1949). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Close, D. (1990). Conservatism, authoritarianism and fascism in Greece, 1915-1945. 

Στο M. Blinkhorm (ed.), Facilists and Conservatives. The radical right and the 

establishment in twentieth-century Europe (p. 200-217). Routledge 

Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας/μετ. Χ. 

Μητσοπούλου - Μ. Φιλοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο. 



102 
 

Γιαννόπουλος, Ν. (2012). Η Συμφωνία της Βάρκιζας. Το πρελούδιο του εμφυλίου. 

Ελλήνων Ιστορικά 7. 70-103. 

Γρηγοριάδης, Σ. (2010). Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας 1941-1974. Εμφύλιος-

Ανένδοτος 1945-1967, τομ. Β΄. Αθήνα: POLARIS. 

Δημαράς, Α. (επιμ.). (1988). Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια Ιστορίας). 

1895-1967 (τ. Β’ ). Αθήνα: Εκδοτική Ερμής. 

Δημητρόπουλος , Δ. & Ολυμπίτου, Ε. (2000). Αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της 

ΕΠΟΝ. Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και 

Ευρετήρια. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 35. Αθήνα: Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς.  

Ευαγγελόπουλος, Σ. (1998). Ελληνική Εκπαίδευση, τόμ. Α΄. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

Ζαμπέτα, Ε. (1994). Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Α/θμια Εκπαίδευση 1974 - 1989, 

Αθήνα: Θεμέλιο. 

Ζέρβα, Μ., Σιδηροπούλου, Τ., Ζέρβας, Κ. & Σαλωνίδης, Β. (2008,Οκτώβριος). Η 

προέκταση του ρόλου του Βρεφονηπιακού σταθμού ως θεσμού του Κράτους 

Πρόνοιας: Το παράδειγμα της αγωγής υγείας. Εκπαίδευση και Kοινωνική 

Δικαιοσύνη: 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης, , Πάτρα, 5. 

Ηλίαδου- Τάχου, Σ. (2006). Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη 

Μακεδονία στο πλαίσιο του μακεδονικού ζητήματος. Το παράδειγμα της 

Δυτικής Μακεδονίας. Αθήνα: Gutenberg. 

Ηλιάδου- Τάχου, Σ. & Ανδρέου, Α. (2014). Όψεις της ΕΑΜικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής στη Δυτική Μακεδονία: Οι θεσμοί της εκπαίδευσης των 

σλαβοφώνων. Στο Κ. Φωτιάδης, Σ. Ηλιάδου, & Β. Βλασίδης (Επιμ.), Η Δυτική 

Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα (σ. 235-

257). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Holsti, O. R. (1969). Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. 

Philadelphia: Addison-Wesley Publishing Co. 

Hope, H., J. (1989). Γερμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα: οι σχέσεις των τριών χωρών και η 

πολιτική της Βουλγαρίας στην κατεχόμενη Μακεδονία. Στο: Χ. Φλάισερ & Ν. 

Σβορώνος (Επιμ.), Ελλάδα 1936-1944, Δικτατορία- Κατοχή – Αντίσταση (σ.401-

417). Αθήνα: Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ. 

Ιορδανίδης, Γ. (2004, Οκτώβριος). Ο θεσμός του επιθεωρητή στην ελληνική 

εκπαίδευση: ιστορική επισκόπηση της πορείας του θεσμού. Στο 3ο Διεθνές 

Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Πάτρα. 3.  



103 
 

Καλαντζής, Κ. (2002). Η παιδεία εν Ελλάδι 1935-1951. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Καλογρηάς, Β. (2010, Σεπτέμβριος). Η πολιτικό-ιδεολογική ταυτότητα της εθνικοφροσύνης 

στην ταραγμένη δεκαετία του ’40. Στο  4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών 

Σπουδών. Γρανάδα. 

Καραφύλλης, Τ. Α. (2002). Νεοελληνική Εκπαίδευση. Δύο αιώνες μεταρρυθμιστικών 

προσπαθειών. Αθήνα: Κριτική. 

Κάτσικας, Χ., Θεριανός, Κ. (2007). Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Αθήνα: 
Σαββάλας. 

 
Kofas, J.V. (1983). Authoritarianism in Greece. The Metaxas – Regime. New York: 

Colombia University Press. 
 
Κόκκινος, Γ. (1998). Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της 

ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα. 

 
Κολιόπουλος, Ι. (1995 α). Λεηλασία Φρονημάτων Α΄. Το Μακεδονικό ζήτημα στην 

κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία (1941-1949). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 
 
Κολιόπουλος, Ι. (1995 β). Λεηλασία Φρονημάτων Β΄. Το Μακεδονικό ζήτημα στην 

κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία (1941-1949). Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 
   
Κολιόπουλος, Σ. Ι. (2002). Ιστορία της Ελλάδος από το 1800. Η διαμόρφωση και η 

άσκηση της εθνικής πολιτικής, τ. Β΄. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 
 
Κωστόπουλος, Τ. (2008). Η απαγορευμένη γλώσσα: Κρατική καταστολή των 

σλαβικών διαλέκτων στην ελληνική Μακεδονία. Αθήνα : Βιβλιόραμα. 
 
Λαπαβίτσας, Κ. (2009). Θεσμοί της σχολικής ζωής. Σχολικές εορτές και εκδηλώσεις. 

Νιάουστα 127. 29-31. 
 
Λέκκας, Π. (1994). Ο Υπερταξικός χαρακτήρας του εθνικιστικού λόγου. Μνήμων, 16, 

σ. 95- 106. 
 
Λέφας, Χ. (1942). Ιστορία της Εκπαιδεύσεως. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 
 
Μαγκριώτης, Ι., Δ. (1949). Θυσίαι της Ελλάδος και Εγκλήματα Κατοχής κατά τα έτη 
1941-1944. Αθήναι: χ.ο.  
 
Μαργαρίτης, Γ. (2001 α). Ιστορία του εμφυλίου πολέμου 1946-1949, τ. Α΄. Αθήνα: 

Βιβλιόραμα. 
 
Μαργαρίτης, Γ. (2001 β). Ιστορία του εμφυλίου πολέμου 1946-1949, τ. Β΄. Αθήνα: 

Βιβλιόραμα. 
 



104 
 

Μαρκεζίνης, Σπ. Β. (1994). Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας (1936-1975), τ. 
Α΄. Αθήνα: Πάπυρος. 

 
Μαυρογορδάτος, Θ. (1948). Οι εκλογές και το δημοψήφισμα του 1946: Προοίμιο 

του Εμφυλίου πολέμου. Στο Γ. Ιατρίδης (Επιμ.). Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-
1950. Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο. 

 
Μπουζάκης, Σ. (2006). Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998). Αθήνα: Gutenberg. 

Μπουζάκης, Σ., Τζήκας, Χ., Ανθόπουλος, Κ. (2002). Η κατάρτιση των Δασκάλων και 
των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τ. Β΄, 2η έκδοση. Αθήνα: Gutenberg. 

 
Νάλτσας, Α., Χ. (1954), Το Μακεδονικόν Ζήτημα και η Σοβιετική Πολιτική. 

Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 
 
Νούτσος, Χ., (2007).  Το σχολείο της «εθνικοφροσύνης». Στο Χ. Χατζηιωσήφ, & Πρ. 

Παπαστράτης (Επιμ.). Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Δ2, (σ.109-132) Αθήνα: 

Βιβλιόραμα. 

Νούτσος, Χ. (2003). Ο δρόμος της καμήλας και το σχολείο. Η εκπαιδευτική πολιτική στην 

Ελλάδα 1944-1946. Αθήνα: Βιβλιόραμα. 

Παπαδημητρίου, Δ. (2006). Από το λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των 
εθνικοφρόνων. Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα 1922-1967. Αθήνα: 
Σαββάλας.  

 
Παπαθανασίου, Ι., Π. (1988). Για τον Ελληνικό Βορρά. Μακεδονία 1941-1944. 

Αντίσταση και Τραγωδία. Το ανέκδοτο αρχείο-ημερολόγιο του (τότε) 
Ταγματάρχη Γιάννη Παπαθανασίου, τ. Α΄. Αθήνα: Παπαζήσης. 

 
Πετράκη, Μ. (2006). Ο μύθος του Μεταξά. Δικτατορία και προπαγάνδα στην 

Ελλάδα. Αθήνα: Ωκεανίδα. 
 
Ριζάς, Σ. (2012). Η Συμφωνία της Βάρκιζας. Το πρελούδιο του εμφυλίου. Ελλήνων 

Ιστορικά, 7, 8-31. 
 
Richter, H. (1984). Η Συμφωνία της Βάρκιζας και τα αίτια του Εμφυλίου Πολέμου. 

Στο Γ. Ιατρίδης (Επιμ.), Μ. Δρίτσα & Α. Λυκιαρδοπούλου (μετ.). Η Ελλάδα στη 
δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση. Αθήνα: Θεμέλιο. 

 
Τζήκα, Α. (2011.) «Η εκπαίδευση στην περίοδο της Κατοχής». Στο: Σ. 

Μπουζάκης,(επιμ.), Πανόραμα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Όψεις και 

Απόψεις. τ. Β΄ (σ. 207). Αθήνα: Gutenberg. 

Τσακιρίδου, Ε. & Τάχου-Ηλιάδου, Σ. (2005). Εθνική ιδεολογία και τοπική κοινωνία: 

«Η λειτουργία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Φλώρινα, την περίοδο 1941-

1956». Στο Δ. Θωϊδης & Σ. Ηλιάδου-Τάχου (Επιμ.), Μανόλης Γ. Σαρρής. 



105 
 

Ψυχολόγος-Παιδαγωγός (σ. 14-45). Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης. 

Σακελλαρίου, Χ. (1984). Η παιδεία στην Αντίσταση. Αθήνα: Φιλιππότης. 

Σβορώνος, Γ. Ν. (1999). Ανάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας. Αθήνα: 

Θεμέλιο. 

Σφέτας, Σ. (1996). Ανεπιθύμητοι σύμμαχοι και ανεξέλεγκτοι αντίπαλοι: Οι σχέσεις 

ΚΚΕ και NOF στη διάρκεια του εμφυλίου (1946-1949). Βαλκανικά Σύμμεικτα, 8, 

211-246. 

Τσουκαλάς, Κ. (1974). Η ελληνική τραγωδία. Από την απελευθέρωση ως τους 

συνταγματάρχες. Αθήνα: Ολκός. 

Φίλος, Σ. (1984) Το χρονικό ενός θεσμού. Αθήνα: Εκδόσεις για όλους. 
 
Φλάισερ, Χ. (1995). Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 

1941-1944, τ. Β΄ Αθήνα: Παπαζήσης. 
 
Φλάϊσερ Χ. (2009). Στέμμα και σβάστικα, η Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης, 

1941-1944, τ. Α΄. Αθήνα: Παπαζήσης. 
 
Woodhouse, C. M. (2002). The Stuggle for Greece 1941-1949. London: Dee. 
 
Χασιώτης, Λ. (2013). Τα παιδιά του Εμφυλίου: Από την «Κοινωνική Πρόνοια» του 

Φράνκο στον «Έρανο της Φρειδερίκης», Αθήνα: Εστία. 

Χρυσοχόου, Ι., Α. (1950). Η Κατοχή εν Μακεδονία. Η δράσις της Βουλγαρικής 

Προπαγάνδας 1941-1942, τ. Α΄. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών.  

Νομοθεσία 

(με διάκριση σε Α.Ν., Ν., Ν.Δ., Β. Δ., Σ.Π., Υ.Α., Ψ., και χρονολογική ταξινόμηση) 

Α.Ν.767, 5 Ιουλίου 1937, «Περί Διοικήσεως της εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ., αρ.255, τ. 

Α΄. 

Α.Ν. 1849, 22 Ιουλίου 1939, «Περί των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης», Φ.Ε.Κ., αρ. 

300, τ. Α΄. 

Α.Ν. 1468, 30 Μαΐου 1944, «Περί τροποποιήσεως του υπ’ αριθ. 1849/1939 Α.Ν. 

«περί των σχολείων Μέσης εκπαιδεύσεως και προσθήκης εκπαιδευτικών 

τινών διατάξεων», Φ.Ε.Κ., αρ. 119, τ. Α΄. 



106 
 

Α. Ν. 874, 29 Ιανουαρίου 1946, «Περί καταρτισμού πινάκων μεταθετέων εις την 

τέως Διοίκησιν Πρωτευούσης, Θεσσαλονίκης κλπ, και περί τροποποιήσεως 

εκπαιδευτικών τινών νόμων», Φ.Ε.Κ., αρ.23. τ. Α΄. 

Α.Ν. 951, 19 Φεβρουαρίου 1946,  «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Αν. 

Νόμου 2180/1940 «Περί Διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως» και άλλων τινών 

εκπαιδευτικών Νόμων», Φ.Ε.Κ., αρ.52. τ. Α ΄. 

Α.Ν. 656, 12 Νοεμβρίου 1945, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων 

54/1944 και 158/1945 «περί διοικήσεως της εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ., αρ. 276, 

τ. Α΄. 

Α. Ν. 1112, 19 Μαρτίου 1946, «Περί τρόπου διορισμού επιθεωρητών Στοιχ. 

Εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ, αρ. 105,τ. Α΄. 

Α.Ν. 516, 8 Ιανουαρίου 1948, «Περί ελέγχου νομιμοφροσύνης των δημοσίων κλπ. 

υπαλλήλων και  υπηρετών»,  Φ.Ε.Κ., αρ. 6, τ. Α΄. 

Α. Ν. 1502, 28 Σεπτεμβρίου 1950, «Περί των αποδοχών των τακτικών δημοσίων 

υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών», Φ.Ε.Κ., αρ. 215, τ. Α΄. 

Α.Ν. 1540, 29 Οκτωβρίου 1950, «Περί διατάξεων αφορωσών τους δυνάμει του Θ΄ 

Ψηφίσματος απολυθέντας υπαλλήλους τους υπηρετήσαντας μεταγενστέρως 

εις τα τάξεις του Στρατού», Φ.Ε.Κ., αρ. 247, τ. Α΄. 

Α.Ν. 1823, 28 Μαΐου 1951, «Περί διαρρυθμίσεως των σχολείων της Μέσης 

Εκπαίδευσης», Φ.Ε.Κ., αρ. 150, τ. Α΄. 

Α.Ν. 1857, 23 Ιουνίου 1951, «Περί διαβαθμίσεως και προαγωγής των επιθεωρητών 

στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ., αρ. 185, τ. Α΄. 

Νόμοι 

Ν. 11, 3 Μαρτίου 1834, «Περί λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων», Φ.Ε.Κ., αρ.11, 

τ. Α΄. 

Ν. Β.Τ.Μ.Θ, 5 Οκτωβρίου 1895, «Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής 

εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ., αρ. 37, τ. Α΄. 

Ν. ΓΩΚΗ (υπ. αριθ. 3828), 18 Ιουλίου 1911,«Περί Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου 

της δημοτικής Εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ., αρ. 185, τ. Α΄. 

Ν. 240, 16 Απριλίου 1914, «Περί διοικήσεως της Δημοτικής και Μέσης 

εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ., αρ.  97, τ. Α΄. 

Ν. 826, 5 Σεπτεμβρίου 1917, «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του 

αναγκαστικού διατάγματος της 29ης Ιουνίου 1917 «περί συμπληρώσεως κτλ 



107 
 

του νόμου 567 περί διοικήσεως της μέση και δημοτικής εκπαιδεύσεως», 

Φ.Ε.Κ., αρ.188, τ. Α΄ 

Ν. 2851, 12 Ιουλίου 1922, «Περί ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων και 

Οικοτροφείων απόρων μαθητών»,  Φ.Ε.Κ., αρ.114, τ. Α΄. 

Ν. 3215, 6 Σεπτεμβρίου 1924,«Περί διαβαθμίσεως και αποδοχών των λειτουργών 

της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως» Φ.Ε.Κ., αρ. 217, τ. Α΄. 

Ν. 4178, 28 Ιουνίου 1929, «Περί κυρώσεως του από 11ης Μαΐου εε. Ν. Διατάγματος 

«περί των Επιθεωρητών της δημοτικής εκπαιδεύσεως και των βοηθών 

αυτών», Φ.Ε.Κ., αρ.211, τ. Α΄. 

 Ν. 4563, 29 Απριλίου 1930, «Περί τροποποιήσεως του εδαφίου 2 του άρθρου 10 

του 3501 νόμου», Φ.Ε.Κ., αρ. 130. τ. Α΄. 

Ν. 5168, 23 Ιουλίου 1931, «Περί απονομής ηθικών αμοιβών εις τους αγωνιστάς του 

Μακεδονικού αγώνος 1903-1909» Φ.Ε.Κ., αρ.225,  τ. Α΄. 

Ν. 5341, 23 Μαρτίου 1932, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Νόμων 

4653 «Περί διοικήσεως της εκπαιδεύσεως», 5045, 4368, 5019, 5045 του Ν.Δ. 

της 24ης Απριλίου 1921», Φ.Ε.Κ., αρ. 84, τ. Α΄ 

Ν. 112, 3 Φεβρουαρίου 1945. «Περί Σώματος Ελλήνων Προσκόπων», Φ.Ε.Κ., αρ. 21, 

τ. Α΄. 

Ν. 4379, 24 Οκτωβρίου 1964, «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής 

Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ., αρ.182, τ. Α΄. 

Ν. 309, 30 Απριλίου 1976, «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής 

Εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ., αρ. 100 , τ. Α΄. 

Ν. 1304, 7 Δεκεμβρίου 1982, «Για την επιστημονική –παιδαγωγική καθοδήγηση  και 

τη διοίκηση στη Γενική και Μέση Τεχνική –Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ., ΄αρ.144, τ. Α 

Νομοθετικά Διατάγματα 

Ν.Δ. 27 Οκτωβρίου 1926, «Περί Εθνικών Παιδικών Σταθμών», ΦΕΚ, αρ. 379, τ. Α΄. 

Ν.Δ. 739, 14 Νοεμβρίου 1941, «Περί συστάσεως Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

αμφοτέρων φύλων με έδραν την Φλώριναν», ΦΕΚ, αρ. 407, τ. Α’. 

Ν.Δ. 1316, 2 Μαΐου 1942, «Περί Εθνικών Νηπιοτροφείων και τροποποιήσεως 

διατάξεων περί Εθνικών Παιδικών Σταθμών και Αγροτικών μεταβατικών 

Οικοκυρικών Σχολών», ΦΕΚ, αρ. 115, τ. Α΄. 



108 
 

Ν. Δ. 3971, 7 Σεπτεμβρίου 1959, «Περί τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, 

οργανώσεως της Μέσης εκπαιδεύσεως και Διοικήσεως της παιδείας», Φ.Ε.Κ., 

αρ. 187, τ. Α΄. 

Ν. Δ. 651, 29 Αυγούστου 1970, «Περί οργανώσεως της Γενικής εκπαιδεύσεως και 

διοικήσεως του προσωπικού αυτής», Φ.Ε.Κ., αρ.179, τ. Α΄. 

Βασιλικά Διατάγματα 

Β.Δ. 3 Απριλίου 1948, «Περί των έργων και τις αρμοδιότητες του Κεντρικού 

Διοικητικού και Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ.,126, τ. Α΄. 

Β. Δ.  29 Ιουλίου 1949, «Περί συμπληρώσεως των δια του Δ/τος της 3ης Απριλίου 

1948 οριζομένων έργων και της αρμοδιότητος του Κ.Δ.Γ.Σ.Ε», Φ.Ε.Κ., αρ.173, τ. 

Α΄. 

 

Συντακτικές Πράξεις 

Σ. Π. 25, 21 Μαρτίου 1945, «Περί εκκαθαρίσεως των κρατικών οργανισμών εκ των 

λαβόντων μέρος εις το στασιαστικόν κίνημα της 3ης Δεκεμβρίου 1944» Φ.Ε.Κ., 

αρ. 67, τ. Α΄. 

Σ. Π.59, 27 Ιουνίου 1945 «Περί καθορισμού της οργανικής συνθέσεως των 

δημοσίων ή δημοσίου χαρακτήρος υπηρεσιών». Φ.Ε.Κ., αρ. 164, τ. Α΄. 

Συντακτικών Πράξεων, εκδίδει το γνωστό Ψήφισμα Θ΄ «Περί εξυγιάνσεως των 

δημοσίων υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 251/28.8.1946). 

Υπουργικές Αποφάσεις 

Υ. Α. 133348, 9 Οκτωβρίου 1971,  «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Εποπτικού 

Προσωπικού Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ., αρ. 804, τ. Β΄. 

Υ. Α. 25918, 18 Μαρτίου 1972, «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Αναπληρωτών 

Γενικών Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», Φ.Ε.Κ., αρ. 231, τ. Β΄. 

Ψηφίσματα 

Ψ. Θ΄, 28 Αυγούστου 1946, «Περί εξυγιάνσεως των Δημοσίων υπηρεσιών κτλ..», 

Φ.Ε.Κ. αρ. 251, τ. Α΄. 

Εφημερίδες 

Έθνος 

Αποστολική Διακονία. (1948, 2 Οκτωβρίου). Έθνος 1-2. 
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Κατηχητική κίνησις. (1949, 19 Φεβρουαρίου). Έθνος Φλωρίνης, 3. 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 9/3 Ιουνίου 1945. 

Αρχεία 

ΓΑΚ Θεσσαλονικής: ΙΑΜ, Προσωπικό Αρχείο Κ. Μπέντας. 

Ηλεκτρονικά αρχεία 

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1138 


