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Συμπληρώθηκαν	φέτος	εκατόν	είκοσι	πέντε	χρόνια	από	την	ίδρυση	του	Ελληνι-
κού	Εκπαιδευτηρίου	–	Σχολής	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	και	τριάντα	πέντε	χρόνια	
από	τον	θάνατο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	(1982),	του	φιλολόγου,	εκπαιδευτικού,	
διανοούμενου	και	συγγραφέα,	που	θεράπευσε	και	πλούτισε	 τα	 ελληνικά	γράμ-
ματα	επί	 έξι	δεκαετίες	καλλιεργώντας	όλα	σχεδόν	τα	είδη	του	λόγου.	Ανάμεσα	
στο	πολυειδές	έργο	που	μας	άφησε	βρίσκουμε	πολλά	κείμενα	για	την	εκπαίδευση.	
Η	πολυσχιδής	προσωπικότητά	του	και	το	ανήσυχο	κριτικό	πνεύμα	του	δεν	ήταν	
δυνατό	να	του	επιτρέψουν	να	μείνει	αμέτοχος	στα	προβλήματα	της	εποχής	του,	
και	μάλιστα	τα	εκπαιδευτικά,	αφού	ως	εκπαιδευτικός	ζούσε	εκ	των	έσω	τα	δια-
χρονικά	προβλήματα	του	ελληνικού	εκπαιδευτικού	συστήματος	επί	πενήντα	εν-
νέα	χρόνια	(1923-1982).	

Την	εκπαιδευτική	σταδιοδρομία	του	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	την	άρχισε	το	1923,	
ως	φιλόλογος	στο	«Ελληνικό	Σχολείο»	Πορταριάς	του	Πηλίου1.	Η	παραμονή	του	εκεί	
ήταν	σύντομη,	ίσως	λόγω	της	έλλειψης	πνευματικής	ζωής	στο	πηλιορείτικο	χωριό.	
Αργότερα,	το	1923,	διορίστηκε	στο	«Ελληνικόν	Εκπαιδευτήριον	Δ.Ν.Μακρή»2	ως	
καθηγητής	φιλολογικών	μαθημάτων	κλείνοντας	έτσι	το	κεφάλαιο	της	υπηρεσίας	του	

1.	Βάσω	Οικονομοπούλου,	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος.	Χρονολόγιο	–	Εργοβιογραφία,	Εκδόσεις	της	
Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Αθήνα	2006,	σ.	42.
2.	Αξίζει	 να	 αναφερθούμε	 συνοπτικά	 στην	 ιστορία	 του	Ελληνικού	Εκπαιδευτηρίου	 –	 Σχολής	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου:	Το	1891,	ο	Χαρίσιος	Παπαμάρκου,	διακεκριμένος	παιδαγωγός	με	σπου-
δές	 στη	Γερμανία,	 ίδρυσε	 το	 «Ελληνικόν	Εκπαιδευτήριον»,	 υποσχόμενος	πως	θα	 είναι	 «ει	 μη	
ανώτερον,	τουλάχιστον	όμοιον	τοις	εν	Βάιμαρ	και	Δρέσδη	και	Μονάχω	και	Βερολίνω	παρομοίοις	
εκπαιδευτηρίοις»	Βλ.	Βίκη	Καλαντζοπούλου,	«Ελληνικό	Εκπαιδευτήριο:	Εκατό	χρόνια	εκπαι-
δευτικής	προσφοράς»,	περ.	Δελτίο	Ενημέρωσης	και	Επικοινωνίας	Σχολείου	και	Γονέων,	τχ.	8	
(1992),	σ.	2.	Αναγκάστηκε,	όμως,	να	αφήσει	το	σχολείο	ένα	χρόνο	αργότερα,	καθώς	διορίστη-
κε	Γενικός	Επιθεωρητής	Δημοτικής	Εκπαίδευσης.	Το	σχολικό	έτος	1892-1893,	ο	Δημήτριος	Ν.	
Μακρής	και	ο	Φίλιππος	Μάνου,	στενοί	συνεργάτες	του	Χαρίσιου	Παπαμάρκου,	ανέλαβαν	τη	
διεύθυνση	του	σχολείου.	Το	1895,	το	σχολείο	περιήλθε	αποκλειστικά	στον	Δημήτριο	Ν.	Μακρή,	
με	την	επωνυμία	«Ελληνικόν	Εκπαιδευτήριον	Δ.Ν.Μακρή».	Το	1925,	ο	Νικόλαος	Δ.	Μακρής	ανέ-
λαβε	τη	διεύθυνση	του	σχολείου	μετά	τον	θάνατο	του	πατέρα	του	Δ.Ν.Μακρή,	απεβίωσε	όμως	

ΠΟΛΥΆΝΘΗ ΤΣΊΓΚΟΥ
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ως	εκπαιδευτικού	στον	δημόσιο	τομέα3.	Tο	1938	έγινε	συνιδιοκτήτης	του	σχολείου,	
μαζί	με	τον	δημοδιδάσκαλο	Δ.Β.Ελευθεριάδη	και,	το	1979,	μετά	τον	θάνατο	του	
Δ.Β.Ελευθεριάδη,	ιδιοκτήτης	του.	Από	το	μετερίζι	αυτό	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	
αγωνίστηκε	ως	το	τέλος	της	ζωής	του,	το	1982,	για	τα	εκπαιδευτικά	προβλήματα,	
στη	θεωρία	και	στην	πράξη.	Ο	ίδιος	λέει	το	1953:	«Ανήκω	τριάντα	χρόνια	τώρα	
στην	νεοελληνική	παιδεία.	Και	δεν	την	παρακολουθώ	από	την	περιωπή	του	διοι-
κητικού	υπαλλήλου,	που	συχνά	είναι	ξένος	προς	τον	τομέα	που	αναλαβαίνει	να	
διοικήσει,	ή	του	θεωρητικού,	που	επίσης	συχνά,	βυθισμένος	στη	θεωρία	του,	ολοένα	
και	απογειώνεται	από	την	άμεση	και	καφτερή	πραγματικότητα.	Τη	ζω	από	σιμά,	
στην	καθημερινή	πράξη,	μέρα	τη	μέρα,	χρονιά	τη	χρονιά,	με	πόνο	και	πάθος	[…]»4.	

Η	ζύμωση	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	με	την	καθημερινή	εκπαιδευτική	πραγ-
ματικότητα	τον	κατέστησε	ικανό	να	γνωρίζει	πολύ	καλά	τα	κακώς	κείμενα	στον	
πολύπαθο	χώρο	της	σχολικής	τάξης	της	εποχής	του	και	να	έχει	μία	εκ	του	σύνεγγυς	
άποψη,	την	οποία	ως	υπεύθυνος	πνευματικός	άνθρωπος	εξέφραζε	με	παρρησία.	
Άρθρα	και	μελέτες	του	για	την	εκπαίδευση	δημοσιεύτηκαν	σε	πολλές	εφημερίδες	
και	περιοδικά	της	εποχής.	Σε	πολλές	συλλογές	δοκιμίων	του	και	σε	διαλέξεις	του	
έχει	συμπεριλάβει	τους	στοχασμούς	του	για	την	παιδεία.	Αλλά	και	στα	καθαρά	
λογοτεχνικά	βιβλία	του,	στα	μυθιστορήματα	και	τα	διηγήματά	του,	διαφαίνονται	
έμμεσα	οι	παιδαγωγικές	απόψεις	του,	οι	αρχές	και	οι	αξίες	«που	μπορούν	να	υπη-
ρετήσουν	σκοπούς	της	Αγωγής.	[…]	Ακόμη	κι	αυτά	λοιπόν	τα	κείμενα	–	όχι	βέβαια	
απευθυνόμενα	σε	παιδιά	–	παιδαγωγούν,	καθώς	προχωρούν	από	την	άρση	στην	
θέση	προτείνοντας	ταυτόχρονα	το	μοναδικό	ίσως	τρόπο	που	θα	βοηθήσει	να	στα-
θούν	οι	αξίες	στα	πόδια	τους:	την	εγρήγορση»5.	

Στην	παρούσα	μελέτη	δεν	θα	ασχοληθούμε	με	το	λογοτεχνικό	έργο	του	αλλά	
με	τα	κείμενά	του,	στα	οποία	καταγράφονται	άμεσα	οι	θέσεις	του	για	την	παιδεία	
και	την	εκπαίδευση,	κυρίως	τα	δοκίμια	και	τα	άρθρα	του.	Στα	κείμενα	αυτά,	άλ-

και	 ο	 ίδιος	 το	 1936,	 οπότε	 τη	 διεύθυνση	ανέλαβε	 ο	 Γεώργιος	 Ι.	 Ιωαννίδης	 μέχρι	 το	 1960.	 Το	
1938,	η	άδεια	ίδρυσης	και	λειτουργίας	του	σχολείου	μεταβιβάστηκε	στους	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο,	
φιλόλογο,	 και	Δ.Β.Ελευθεριάδη,	 δημοδιδάσκαλο,	 συνεργάτες	 του	Ελληνικού	Εκπαιδευτηρίου	
Δ.Ν.Μακρή,	με	την	επωνυμία	«Ελληνικόν	Εκπαιδευτήριον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	–	Δ.Β.Ελευθε-
ριάδη».	Μετά	τον	θάνατο	του	Δ.Β.Ελευθεριάδη,	το	1979,	το	σχολείο	περιήλθε	στον	Ι.Μ.Παναγιω-
τόπουλο	με	την	επωνυμία	«Ελληνικό	Εκπαιδευτήριο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»	υπό	τη	διεύθυνση	
του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	Από	το	1982,	έτος	θανάτου	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	το	σχολείο	
μεταβιβάστηκε	στους	νόμιμους	κληρονόμους	του	Αλκιβιάδη	Παναγιωτόπουλο	και	Λήδα	Πανα-
γιωτοπούλου-Οικονομίδη.	Από	το	1991	και	εξής	συνεχίζει	τη	λειτουργία	του	ως	σήμερα	με	την	
επωνυμία	 «Ελληνικό	Εκπαιδευτήριο	 –	Σχολή	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	Α.Ε.Ε.»,	 με	 πρόεδρο	 και	
διευθύνοντα	σύμβουλο	τον	Α.Ι.Παναγιωτόπουλο,	διδάκτορα	ιστορίας	(http://impanagiotopoulos.
gr/index.php/to-sxoleio/istoria-skopos).
3.	Αννίτα	Π.	Παναρέτου,	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος.	Συνολική	θεώρηση	του	έργου	του,	Επικαιρότη-
τα,	Αθήνα	1990,	σ.	216.
4.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	τχ.	
628	(1	Σεπτεμβρίου	1953),	σ.	1253.	
5.	Αννίτα	Π.	Παναρέτου,	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος.	ό.π.,	σ.	258-263.

ΠΟΛΥΑΝΘΗ ΤΣΙΓΚΟΥ
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λοτε	με	τόνο	ορθολογιστικό	και	προτρεπτικό	άλλοτε	καταγγελτικό,	πάντα	με	λόγο	
ευθύ,	κριτικό,	σώφρονα,	υπεύθυνο,	δημιουργικό,	καταγγέλλει	τα	κακώς	κείμενα,	
αλλά	έχει	άποψη	με	γνώση	και	προτείνει	λύσεις.	Στο	έργο	του	Ο σύγχρονος	άν-
θρωπος	λέει	χαρακτηριστικά:	«Ο	αιώνας	μας	θέλει	την	παιδεία	δικαίωμα	και	χρέ-
ος	του	καθενός.	Και	η	παιδεία	[…]	είναι	άμυνα	κατά	του	χυδαίου.	[…]	Αλλά	όταν	
πλάθεις	ανθρώπους,	όταν	τους	επιτρέπεις	να	γευθούν	τ’	αγαθά	της	παιδείας,	δεν	
μπορείς	πια	να	είσαι	βέβαιος	πως	είναι	δικοί	σου.	 […]	Η	συνεχής	αποδέσμευση	
είναι	η	ουσία	της	παιδείας.	[…]	Μολονότι	δεν	είναι	σωστό	να	υπερεκτιμούμε	την	
ευεργετική	επίδραση	της	παιδείας,	θα	πρέπει	να	είμαστε	βέβαιοι	πως	πολυτιμότε-
ρο	όργανο	δεν	κατέχουμε,	για	να	κάνουμε	τον	άνθρωπο	καλύτερο.	Βασικό	αίτημα	
του	καιρού	μας	είναι	η	ανάπτυξη	της	παιδείας.	Μιας	παιδείας	στηριγμένης	στις	
θεμελιώδεις	 ανθρώπινες	 αξίες,	 απροσωπόληπτης,	 απροκατάληπτης,	 ανυστερό-
βουλης,	 απαλλαγμένης	από	 τις	 κάθε	 λογής	αυθεντίες,	 ικανής	 να	προσφέρει	 τη	
γνώση	και	την	ικανότητα	του	ελεύθερου	στοχασμού,	τη	συνείδηση	της	ευθύνης	
και	της	αξιοπρεπείας»6.

Ασχολήθηκε	με	όλα	τα	θέματα	της	παιδείας:	με	τον	σκοπό	και	τη	συνολική	της	
κατεύθυνση,	με	τη	δομή	και	το	περιεχόμενό	της,	με	την	εκπαίδευση	και	επιμόρφω-
ση	των	εκπαιδευτικών,	με	τα	προγράμματα	σπουδών,	με	τα	σχολικά	βιβλία,	με	τη	
διδακτική	των	μαθημάτων,	μεταξύ	άλλων.	

Ανθρωπισμός	και	ανθρωπιστικά	γράμματα	–	Ανθρωπιστική	παιδεία	

Όταν	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	έκανε	λόγο	για	παιδεία,	εννοούσε	ένα	σύστημα	βα-
σισμένο	στη	σπουδή	των	κλασικών	γραμμάτων:	«Παιδεία	άλλη	έξω	από	το	χώρο	
τούτο	δεν	υπάρχει.	Όλες	οι	άλλες	μορφές	παιδείας	ετοιμάζουν	τον	άνθρωπο,	για	
να	ευδοκιμήσει	σε	κάποιο	επάγγελμα.	Μόνο	η	κλασσική	λεγόμενη	παιδεία	απο-
βλέπει	 στην	 καταξίωση	 του	ανθρώπου	 μέσα	 στην	περιοχή	 της	 ανθρωπιάς	 του.	
Μόνο	αυτή	προσπαθεί	 να	κάμει	 τον	άνθρωπο	Άνθρωπο.	Κι	όποιος	 είναι,	από	
τα	νιάτα	του,	οπλισμένος	με	το	νόημα	της	γνήσιας	κλασσικής	παιδείας,	εκείνος,	
ακολουθώντας	υστερότερά	της	ειδικές	σπουδές,	μπορεί	θαυμάσια	να	διαπρέψει	σ’	
όποιον	κλάδο	ενέργειας»7.	Είχε	επηρεαστεί	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	στις	απόψεις	
του	αυτές	από	τον	Werner	Jäger,	τον	οποίο	αποκαλούσε	προφήτη	και	μύστη	του	
Τρίτου	ανθρωπισμού.

Ζωντανή	 γλώσσα,	 ζωντανή	 παιδεία	 οραματιζόταν	 ο	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	
και	έδειχνε	τον	δρόμο	προς	ένα	εκπαιδευτικό	σύστημα	στηριγμένο	στις	ανθρωπι-
στικές	σπουδές,	πάνω	στις	οποίες	θα	έπρεπε	να	στηριχθεί	η	κατάκτηση	των	ειδι-
κών	γνώσεων,	που	ετοιμάζουν	τον	άνθρωπο	να	ευδοκιμήσει	στον	επαγγελματικό	

6.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Ο	 σύγχρονος	 άνθρωπος.	 Δοκίμια,	Οι	 Εκδόσεις	 των	 Φίλων,	 Αθήνα	
91985,	σ.	74-78.
7.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 «Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	 η	Παιδεία,	 η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	
ό.π.,	σ.	1257.

ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ



38

χώρο·	ένα	εκπαιδευτικό	σύστημα	που	να	γεφυρώνει	τον	κόσμο	του	παρελθόντος	
με	αυτόν	του	μέλλοντος.	Πίστευε	ότι	η	ανθρωπιστική	παιδεία	έπρεπε	να	είναι	το	
πλαίσιο,	πάνω	στο	οποίο	θα	αναπτυσσόταν	 το	 εκπαιδευτικό	σύστημα,	που	 επί	
δεκαετίες	 μεταρρυθμιζόταν,	 αλλά	 όλο	 οπισθοδρομούσε.	 Πίστευε	 ότι	 «μονάχα	
η	γνήσια	παιδεία	θα	μας	κάμει	ικανούς,	παρά	την	άλλη	μας	βιοποριστική	απασχό-
ληση,	να	νιώσουμε	την	ομορφιά	του	ανθρώπου,	να	νιώσουμε	την	τραγωδία,	την	
τέχνη,	τη	θεία	γοητεία	του	στοχασμού»8.	

Μιλώντας	στο	έργο	του	Ο σύγχρονος	άνθρωπος	για	τον	ανθρωπισμό	δεν	συμ-
μεριζόταν	την	αισιοδοξία	των	επιστημόνων	για	έναν	ανθρωπισμό	της	επιστήμης,	
αν	και	εξέφραζε	την	ευγνωμοσύνη	του	για	την	αγαθή	της	πλευρά9.	Η	ευγνωμοσύ-
νη	του	όμως	προς	τα	επιστημονικά	επιτεύγματα	δεν	παραμέριζε	στη	συνείδησή	
του	τον	κίνδυνο	να	παραμεληθεί	το	ουσιώδες:	η	συμφιλίωση	του	ανθρώπου	με	τον	
άνθρωπο,	που	είναι	το	βαθύτερο	νόημα	του	ανθρωπισμού.	Ταυτόχρονα	διαφορο-
ποιούσε	τον	ανθρωπισμό	από	τα	ανθρωπιστικά	γράμματα,	που	κατά	τη	γνώμη	
του	«θεωρούνται	η	ασφαλέστερη	προπαρασκευή	προς	την	κατάκτηση	του	αλη-
θινού	νοήματος	του	ανθρώπου,	αδιάφορο	αν	την	κατορθώνουν	ή	όχι»10.	Και	συ-
νέχιζε:	«Ο	φορτισμός	εξάλλου	των	εκπαιδευτικών	προγραμμάτων	με	γνώσεις	που	
ευκολύνουν	την	πνευματική	ευδοκίμηση,	αναγκαιότατη,	άλλωστε,	αλλά	παραμε-
λούν	τον	παράγοντα	‘άνθρωπος’,	κατά	το	ευρύτερο	και	βαθύτατο	συνάμα	νόημα	
του	όρου,	είναι	ικανός	να	μεταμορφώσει	την	παιδεία	σε	όργανο	καταστροφής»11.

Όσο	για	την	επαγγελματική	παιδεία,	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	κατανοούσε	την	
επιθυμία	των	γονιών	να	στείλουν	τα	παιδιά	τους	στο	Γυμνάσιο,	ώστε	να	πάρουν	
κλασική	παιδεία.	Ωστόσο,	θεωρούσε	ότι	από	έναν	μισομορφωμένο	απόφοιτο	του	
Γυμνασίου	είναι	καλύτερος	ένας	 ικανός	βιοτέχνης	που	θα	βγει	από	μια	τεχνική	
σχολή12.	Έβλεπε	όμως	σ’	αυτό	δύο	προϋποθέσεις:	πρώτον,	την	άρτια	λειτουργία	
του	Δημοτικού	Σχολείου,	και	δεύτερον,	την	εγγύηση	της	δημοκρατικής	πολιτείας,	
ότι	κάθε	παιδί	κατάλληλο	για	την	κλασική	παιδεία	θα	μπορούσε	να	πάει	στο	Γυ-
μνάσιο,	με	οικονομική	βοήθεια	της	πολιτείας,	αν	χρειαζόταν,	εφόσον	η	οικονομική	
δυνατότητα	της	οικογένειας	δεν	επαρκούσε.

Γλώσσα

Σχετικά	με	το	γλωσσικό	ζήτημα	που	ταλάνισε	την	εκπαίδευση	αλλά	και	γενικό-
τερα	τη	ζωή	του	τόπου	μας	για	πολλές	δεκαετίες	του	20ού	αιώνα,	κράτησε	πολύ	

8.	Ό.π.	σ.	1257.
9.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Ο	σύγχρονος	άνθρωπος.	Δοκίμια,	ό.π., σ.	54.	
10.	Ό.π.,	σ.	53.	
11.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Ο	σύγχρονος	άνθρωπος.	Δοκίμια,	ό.π., σ.	75.
12.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	
ό.π.,	σ.	1258.	
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νηφάλια	στάση.	Με	οξεία	κριτική	γλώσσα	έγραψε	για	τον	ρόλο	της	πολιτικής	στο	
γλωσσικό	ζήτημα:	«Η	πολιτική	συχνά	ό,τι	κι	αν	πιάσει	στα	χέρια	της	το	μεταλλά-
ζει.	Το	σωστό	και	το	μη	σωστό	μεταμορφώνεται	σε	σκόπιμο	και	σε	μη	σκόπιμο.	
Η	πολιτική,	στην	αγαθότερή	της	μορφή,	εξυπηρετεί	πρώτα	το	Έθνος	και	ύστερα	
το	κόμμα.	Στη	χειρότερή	της	μορφή	μόνο	το	κόμμα.	Στην	 τυπικότερή	της	μορ-
φή:	πρώτα	το	κόμμα	κι	ύστερα	το	Έθνος.	Πήρε	και	τη	γλώσσα	και	τη	λεηλάτησε.	
Μια	υπόθεση	καθαρά	εθνική	την	έκαμε	σύνθημα	κομματικών	αγώνων.	Είναι	πολύ	
φυσικό	που	έτσι	ανάμεσα	στις	δύο	παρατάξεις	έπεσε	η	διαβολή,	η	συκοφαντία,	
η	υποψία	και,	για	τους	ευπαθέστερους	και	τους	καλαισθητότερους,	ο	φόβος.	[…]	
Ανάγκη,	νομίζω,	να	ξαναϊδούμε	τα	πράγματα	από	την	ορθή	τους	σκοπιά»13.	

Θεωρούσε	φανερή	την	ανάγκη	η	δημοτική	να	γίνει	αποκλειστικό	όργανο	διδα-
σκαλίας	στο	Δημοτικό	Σχολείο	και	στο	Γυμνάσιο.	Σε	καλαίσθητη	δημοτική	κατά	
την	άποψή	του	έπρεπε	να	είναι	γραμμένα	και	όλα	τα	βιβλία,	ακόμα	και	οι	εισαγω-
γές	και	τα	σχόλια	των	βιβλίων	των	Αρχαίων	Ελληνικών.	Εκφράστηκε	με	καυστικό	
τρόπο	για	τον	συντηρητισμό	και	τον	άγονο	σχολαστικισμό	της	καθαρευουσιάνι-
κης	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών:	«Τα	ογδόντα	στα	εκατό,	αν	
όχι	περισσότερα,	των	αποφοίτων	Φιλοσοφικής	Σχολής,	που	παίρνουν	απάνω	τους	
την	τεράστια	ευθύνη	της	πνευματικής	ηγεσίας,	είναι	στενά	κι	αφώτιστα	πνεύματα,	
θλιβεροί	λεξιθήρες,	σκλάβοι	της	γραμματικής	και	του	συντακτικού,	ανίκανοι	να	
γευθούν	την	υπέρτατη	ευφροσύνη	της	γνήσιας	κλασσικής	παιδείας»14.	Στεκόταν	
πολύ	κριτικά	απέναντι	στη	γνώση	που	πρόσφερε	η	Σχολή	αυτή	στα	φτωχά	παιδιά,	
που	με	όνειρα	και	θυσίες	έφταναν	από	τα	χωριά	τους	στην	Αθήνα	για	να	σπου-
δάσουν,	διψασμένα	για	 επιστήμη,	αλλά	έβγαιναν	από	το	πανεπιστήμιο	«με	 την	
περιφρόνηση	μέσα	τους	προς	ό,τι	είναι	νεοελληνικό,	τη	γλώσσα,	τη	λογοτεχνία,	
με	την	άγνοια	της	ξένης	πνευματικής	ζωής,	με	την	αρματωσιά	του	ξεφτισμένου,	
παλιωμένου	και	τυποποιημένου	αττικισμού	[…]»15.

Ως	παιδαγωγός	έβλεπε	ότι	δεν	ήταν	δυνατό	τα	παιδιά	να	διδάσκονται	τρεις	ελ-
ληνικές	γλώσσες,	τη	δημοτική,	την	καθαρεύουσα	και	την	αρχαία.	Είχε	την	άποψη	
ότι	η	δημοτική	έπρεπε	να	διδάσκεται	με	τη	γραμματική	και	το	συντακτικό	της	και	
η	αρχαία	με	τη	δική	της	γραμματική	και	το	συντακτικό.	Αφού	το	παιδί	θα	μάθαινε	
τη	γραμματική	και	το	συντακτικό	της	αρχαίας	και	θα	ήταν	σε	θέση	να	επικοινωνεί	
με	το	αρχαίο	κείμενο,	θα	μπορούσε	να	κατανοεί	και	το	κείμενο	της	καθαρεύουσας.	
Τη	δημοτική,	τη	γλώσσα	που	μιλιόταν	και	γινόταν	κατανοητή	από	τον	μέσο	όρο	
του	λαού,	αυτήν	τη	γλώσσα	θεωρούσε	ότι	έπρεπε	να	καταστήσει	το	έθνος	γλώσσα	
της	δικής	του	παιδείας.	«Κανένα	έθνος»,	έλεγε,	«δεν	μπορεί	ν’	αρνηθεί	τη	ζωντανή	
του	γλώσσα	χωρίς	βαρύτατες	για	την	όλη	πολιτιστική	του	πορεία	συνέπειες»16.

13.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	ό.π.,	
τχ.	627	(15	Αυγούστου	1953),	σ.	1197.
14.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	ό.π.,	
τχ.	628	(1	Σεπτεμβρίου	1953),	σ.	1256.
15.	Ό.π.,	σ.	1256.	
16.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	ό.π.,	
τχ.	629	(15	Σεπτεμβρίου	1953),	σ.	1337.
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Εκπαιδευτικό	σύστημα	–	Δομή

Με	έμφαση	τόνιζε	την	αναγκαιότητα	ύπαρξης	εκπαιδευτικού	συστήματος	καλά	
μελετημένου	 στις	 λεπτομέρειές	 του,	 προσαρμοσμένου	 στις	 ανάγκες	 της	 εποχής	
και	του	τόπου,	που	δεν	θα	αλλάζει	κάθε	φορά	που	θα	αλλάζει	η	κυβέρνηση,	γιατί	
τις	αποφάσεις	θα	τις	παίρνει	«επιτροπή,	που	θα	την	περιβάλλει	η	κοινή	συγκα-
τάθεση,	έξω	από	κάθε	κομματική	εξάρτηση	[…]»17.	Έγραφε	το	1953:	«Ώστε	είναι	
άρρωστη	η	παιδεία	μας.	[…]	Κάπου	εκατό	χρόνια	είναι	άρρωστη.	Μα	τώρα	τελευ-
ταία,	δηλαδή	από	τον	πρώτο	παγκόσμιο	πόλεμο	και	δώθε,	με	τις	εθνικές	περιπέ-
τειες	που	ακολούθησαν	και	με	την	αναταραχή	των	πνευμάτων,	η	αρρώστια	της	
έχει	φανερά	επιδεινωθεί.	Ας	δούμε	τι	πρέπει	να	γίνει»18.	

Ο	«‘τίτλος	σπουδών’»,	έλεγε,	«θα	πρέπει	να	γίνει	μια	έγκυρη	διαβεβαίωση	
πραγματικών	προσόντων,	πραγματικών	ικανοτήτων,	ένα	χαρτί,	που	να	μπορείς	
να	του	έχεις	εμπιστοσύνη»19.	Τότε	μόνο	οι	απόφοιτοι	του	Γυμνασίου,	είτε	προχω-
ρούσαν	σε	ανώτερες	σπουδές,	είτε	όχι,	όπως	κι	αν	σταδιοδρομούσαν,	θα	γίνονταν	
αληθινοί	φορείς	του	νεοελληνικού	πολιτισμού.	Έβλεπε	τον	χωρισμό	των	ανώτερων	
τάξεων	του	γυμνασίου	σε	τάξεις	θεωρητικών	και	θετικών	σπουδών20	(«για	να	αντι-
μετωπισθεί	έτσι	το	μεγάλο	κακό	των	φροντιστηρίων»),	με	λογική	αυστηρότητα	στις	
απολυτήριες	εξετάσεις	σε	κοινά	θέματα	σε	όλη	τη	χώρα,	όπως	γινόταν	στη	Γαλλία21.	

Επισήμαινε	 ότι,	 όπως	 νοσούσε	 η	 παιδεία,	 νοσούσαν	 και	 τα	 προγράμματα	
σπουδών:	«Τα	προγράμματά	μας	δεν	είναι	μόνο	άσχημα	διαρθρωμένα,	αλλά	και	
από	πολλές	πλευρές	ανάπηρα.	Μαθήματα	σπουδαιότατα,	που	αναφέρονται	στη	
γενική	καλλιέργεια,	που	δεν	πρέπει	δηλαδή	να	τα	αγνοεί	κανένας	μορφωμένος	άν-
θρωπος,	η	Μέση	Παιδεία	η	ελληνική	τα	έχει	ολωσδιόλου	παραμερίσει»22.	Άποψή	
του	ήταν	πως	μεταρρύθμιση	στην	εκπαίδευση	δεν	συντελείται	με	το	να	«αλλάζουν	
αριθμό	κάθε	τόσο	οι	γυμνασιακές	τάξεις,	και	πότε	να	είναι	τέσσερις	και	πότε	να	
γίνονται	έξι	και	πότε	οχτώ	και	πότε	έξι	ξανά	και	πότε	να	μπαίνει	μία	ώρα	διδα-
σκαλίας	της	Υγιεινής,	χρησιμότατης	κατά	τ’	άλλα,	στην	έβδομη	γυμνασίου,	για	να	
βρίσκουν	κ’	οι	σχολίατροι	μια	πρόσθετη	απασχόληση	[…]	και	ν’	ανεβαίνει	η	Ωδική	
ίσαμε	και	την	έκτη	γυμνασίου	[…]	και	να	φτάνει	ίσαμε	την	έβδομη	γυμνασίου	η	
ιχνογραφία	[…]»23.	Χαρακτήριζε	τα	προγράμματα	αυτά	επιφανειακά,	με	επικαλυ-

17.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	ό.π.,	
τχ.	628	(1	Σεπτεμβρίου	1953),	σ.	1254.
18.	Ό.π.,	σ.	1258.
19.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	ό.π.,	
τχ.	629	(15	Σεπτεμβρίου	1953),	σ.	1339.
20.	Ό.π.,	σ.	1338.
21.	Ό.π.,	σ.	1338.
22.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 «Συμπληρώσεις.	 Άλλη	 μια	 φορά	 το	 εκπαιδευτικό»,	 Ελευθερία,	 (1	
Οκτωβρίου	1961),	σ.	1.
23.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	ό.π.,	
τχ.	628	(1	Σεπτεμβρίου	1953),	σ.	1253.
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πτόμενες	γνώσεις,	βαρετά,	με	πολλές	ελλείψεις	και	ασκούσε	δριμεία	κριτική	για	
τον	τρόπο	που	εισάγονταν	μαθήματα	στο	Πρόγραμμα	Σπουδών,	«για	να	βρουν	
πρόσθετη	 βιοποριστική	 απασχόληση	 μερικές	 ομάδες	 ανθρώπων	 που	 παίρνουν	
ένα	πτυχίο	και	δεν	μπορούν	να	το	χρησιμοποιήσουν»24.	

Για	 τον	κατακερματισμό	 της	γνώσης	σε	πολλά	μαθήματα	συμμεριζόταν	 τον	
προβληματισμό	των	μαθητών:	«Τι	σημασία	έχει	αυτό	το	μισό	και	ανεδαφικό	και	
άχρηστο	απάνθισμα	από	κάθε	λογής	επιστήμη,	που	τους	προσφέρεται,	και	με	τον	
πιο	 αταίριαστο	 συχνά	 τρόπο,	 από	ανθρώπους,	 που	 και	 κείνοι	 πολύ	 συχνά	 δεν	
κατέχουν	παρά	την	περιορισμένη	γνώση,	που	απέκτησαν	επίσης	στα	νιάτα	τους.	
Γιατί,	πολλές	φορές	για	λόγους	άσχετους	προς	τη	σφοδρή	τους	επιθυμία,	τη	γνώ-
ση	τούτη	δεν	την	πλουταίνουν,	δεν	την	αναπτύσσουν,	δεν	την	ανανεώνουν»25.	

Πέρα,	όμως,	από	τον	κατακερματισμό	της	γνώσης,	όπως	προσφέρονταν	στα	
διδακτικά	αντικείμενα,	επισήμαινε	την	ελλειμματική	γνώση	των	εκπαιδευτικών,	
την	απουσία	επιμόρφωσης,	τις	«αταίριαστες»,	μη	πρόσφορες	δηλαδή,	μεθόδους	
διδασκαλίας,	 ενώ	πίστευε	στην	αναγκαιότητα	για	«διδακτικό	προσωπικό	καλά	
καταρτισμένο,	οικονομικά	ανεξάρτητο,	άγρυπνα	παρακολουθούμενο	και	ελεγχό-
μενο,	γεμάτο	συνείδηση	της	αποστολής	του»26.	Έβλεπε	ότι	τα	σχολεία	ήταν	στελε-
χωμένα	από	εκπαιδευτικούς	που	μισομορφωμένοι	και	αυτοί,	χωρίς	επιμόρφωση	
και	ανανέωση	έκαναν	ό,τι	μπορούσαν,	αλλά	χωρίς	να	το	θέλουν	σκότωναν	στα	
παιδιά	την	περιέργεια	και	τη	διάθεση	για	μάθηση,	και	ότι	οι	δάσκαλοι	στερούνταν	
εποπτικών	 μέσων	 διδασκαλίας,	 που	 θεωρούσε	 ότι	 είναι	 εργαλεία	 για	 αποτελε-
σματική	μάθηση.	Από	το	1950-1967,	μάλιστα,	δίδασκε	Ιστορία	της	Νεοελληνικής	
Λογοτεχνίας	στο	Διδασκαλείο	Μέσης	Εκπαίδευσης27	διαμορφώνοντας	τους	μελ-
λοντικούς	δασκάλους	ως	προς	το	διδακτικό	αυτό	αντικείμενο.	

Θεωρούσε	πολύ	σημαντική	την	ύπαρξη	διδακτηρίων	με	άπλετο	χώρο,	με	οργά-
νωση,	με	καθαριότητα,	που	με	την	όλη	εμφάνισή	τους	να	επιβάλλονται	στο	παιδί	
και	στον	γονιό.	Με	κήπο,	με	βιβλιοθήκη	και	όχι	σχολεία	ανύπαρκτα	ή	αχυρώνες,	
με	αριθμούς	μαθητών	λογικούς,	30-40	και	όχι	80	και	100,	όπως	ήταν	η	πραγματι-
κότητα	τότε.	Με	αφορμή	τις	εξαγγελίες	της	Κυβέρνησης	Γ.	Παπανδρέου	έγραφε	
το	1963	σε	άρθρο	του	στην	εφημερίδα	Ελευθερία:	«Ακόμα	και	την	ύστατη	τούτη	
στιγμή,	αν	στρέψουμε	ολόγυρα	τη	ματιά,	θα	δούμε	πόσο	η	παιδεία	μας	όχι	μόνον	
αντιφέρεται	προς	τις	επείγουσες	απαιτήσεις	του	καιρού	μας,	αλλά	και	από	την	
άποψη	τη	στενά	υλική	σε	πόση	αθλιότητα	βρίσκεται	[…]»28.	Και	συνέχιζε:	«Έξω	

24.	Ό.π.,	σ.	1253.
25.	Ό.π.,	σ.	1254.
26.	Ό.π.,	σ.	1254.
27.	Άντα	Κατσίκη-Γκιβάλου,	«Το	παιδαγωγικό	και	εκπαιδευτικό	έργο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπου-
λου»,	στο:	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	4η	Επιστημονική	Συνάντηση,	
Πρακτικά,	επιμ.	Θεοδόσης	Πυλαρινός,	Εκδόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Αθήνα	2003,	
σ.	446.	Το	1967	η	δικτατορία	ανέστειλε	τη	λειτουργία	του	Διδασκαλείου	Μέσης	Εκπαίδευσης.
28.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	Νέα	Παιδεία.	Ο	ελληνικός	και	ο	σύγχρονος	κόσμος»,	Ελευθερία,	
(24	Νοεμβρίου	1963),	σ.	1.	
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από	τις	ολίγιστες	αγαθές	εξαιρέσεις,	τα	παιδιά	μας	στοιβάζονται	σε	ετοιμόρροπα	
κτίρια.	Παρακολουθούν	ακρωτηριασμένα	προγράμματα	και	βλέπουν	τα	καλύτε-
ρα	χρόνια	τους	να	περνούν	άδροσα	κι	ανωφέλευτα.	[…]	Κι	οι	φορείς	της	παιδείας,	
οι	άνθρωποι,	που	θα	έπρεπε	να	καυχιούνται	για	το	υψηλότατο	λειτούργημα	που	
έχουν	τάξει	προορισμό	τους,	μισομορφωμένοι	οι	περισσότεροι,	σκλάβοι	προκατα-
λήψεων,	που	έχει	φυτέψει	στο	πνεύμα	τους	μαθητεία	σε	κακούς	δασκάλους	[…]»29.	

Η	αγάπη	του	για	το	παιδί	και	τον	τόπο	του	ήταν	πάντα	το	κίνητρό	του,	όχι	
μόνον	όταν	έγραφε	τα	λογοτεχνικά	του	έργα	ή	τα	θεωρητικά	του	κείμενα	για	την	
παιδεία,	αλλά	και	όταν	ως	εκπαιδευτικός	λειτουργός,	υπεύθυνος	για	έναν	εκπαι-
δευτικό	οργανισμό,	όπως	η	Σχολή	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	υλοποιούσε	τις	αποφά-
σεις	του	ΥΠΕΠΘ	περνώντας	τες	μέσα	από	το	φίλτρο	των	αντιλήψεών	του	για	τις	
ανάγκες	της	παιδικής	ηλικίας	σε	συνδυασμό	με	τις	ανάγκες	της	πατρίδας.	«Χρεια-
ζόμαστε	νέα	προγράμματα»,	έγραφε,	«νέα	σχολεία,	νέους	δασκάλους	για	να	έχου-
με	και	αληθινά	νέα	παιδιά.	Ο	νεοελληνικός	πολιτισμός,	υπάρχει	πια	η	προσδοκία,	
πως	θα	αποτελέσει	πραγματικότητα.	Ένας	πολιτισμός	με	βαθειές	ρίζες	και	πλατύ-
τατες	προοπτικές.	Είμαστε	ένας	λαός	με	πολυτιμότατη	κληρονομιά	και	δεν	θα	την	
αγνοήσουμε,	βέβαια.	Αλλά	και	συνάμα	είμαστε	ένας	λαός	που	ζει	στο	παρόν	και	
θα	ζήσει	στο	μέλλον»30.	

Ως	παιδαγωγός	με	βαθιά	αγάπη	για	το	παιδί	κατανοούσε	τις	δυσκολίες	που	οι	
μαθητές	συναντούσαν	στο	εκπαιδευτικό	σύστημα	του	καιρού	του.	Και	τα	συμπο-
νούσε	τα	παιδιά	και	μιλούσε	γι’	αυτά	σαν	να	μιλούσε	για	τον	εαυτό	του·	άλλωστε,	
και	αυτός	ως	παιδί	είχε	αντιμετωπίσει	ανάλογες	δυσκολίες:	«Ετούτα	τα	σημερινά	
παιδιά	έχουν	συγκομίσει	μέσα	τους	πολλή	πρόωρη	πείρα	και	πολλή	πρόωρη	θλί-
ψη.	Είναι	τα	περισσότερα	πολύ	πονεμένα	και	πολύ	δυστυχισμένα	παιδιά,	που	έζη-
σαν	στα	πρώτα	τους	χρόνια	φρικιαστικά	περιστατικά	και	που	πολλά	ακόμα	την	
υπομένουν	με	αξιοθαύμαστη	αντοχή	την	κακοπάθεια.	Δεν	έχουν	γαλήνη	ψυχής	
τα	σημερινά	παιδιά	[…]	ζουν	εντονότερ’	από	τα	παλιά	παιδιά	την	κοινωνική	ζωή	
κ’	 επηρεάζονται	από	αφθονότερες	πηγές	 επήρειας,	 ας	πω	 τον	 κινηματογράφο,	
το	ραδιόφωνο,	το	περιοδικό,	το	αθλητικό	γήπεδο,	μνημονεύω	τελευταία	το	σπίτι,	
είναι	γεμάτ’	ανησυχίες,	ρωτήματα,	αγωνίες,	φόβους	για	το	μέλλον.	Το	αίσθημα	της	
ανασφάλειας,	που	κατέχει	ολόκληρη	την	ανθρωπότητα,	είναι	πολύ	φυσικό	να	τα	
δυναστεύει	κι	εκείνα	[…]»31.	

Σχετικά	με	τις	εισιτήριες	εξετάσεις	για	την	Τριτοβάθμια	Εκπαίδευση,	έλεγε	πως	
ήταν	μια	επιπλέον	δυσκολία	των	παιδιών	σε	σχέση	με	τα	παιδιά	των	παλαιότερων	
γενιών,	που	έπαιρναν	το	απολυτήριο	του	Γυμνασίου	και	«γράφονταν	ανενόχλητα	
στο	πανεπιστήμιο»32,	παρ’	όλο	που	επισήμαινε	τον	τύπο	του	«αιώνιου	φοιτητή»,	

29.	Ό.π.,	σ.	1.
30.	Ό.π.,	σ.	14.
31.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	ό.π.,	
τχ.	628	(1	Σεπτεμβρίου	1953),	σ.	1255.
32.	Ό.π.,	σ.	1255.
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που	φαίνεται	ότι	είναι	διαχρονικό	πρόβλημα	των	ελληνικών	πανεπιστημίων.	Συ-
γκρίνοντας	τους	μαθητές	του	με	τα	παιδιά	προηγούμενων	εποχών	έγραφε:	«Σή-
μερα	τα	παιδιά	έχουν	πολύ	πλουσιότερο	κόσμο	μέσα	τους.	Κι	αν	πολλά	βγαίνουν	
αγράμματα,	δεν	φταίνε	τα	 ίδια.	Είμαστ’	εμείς	οι	υπεύθυνοι	για	τούτο.	Γιατί	δεν	
τους	δίνουμε	σχολεία,	δεν	τους	δίνουμε	προσωπικό,	δεν	τους	δίνουμε	εποπτικά	
μέσα	διδασκαλίας,	δεν	τους	δίνουμε	σύστημα,	δεν	τους	δίνουμε	τίποτε»33.

Σχολικά	βιβλία	

Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	απέδιδε	 την	απέχθεια	που	ένιωθαν	τα	νέα	παιδιά	για	
τα	σχολικά	τους	βιβλία	στην	έλλειψη	ενδιαφέροντος	και	δημιουργικής	πνοής	που	
τα	χαρακτήριζε:	«τα	περισσότερα	από	τα	ίσαμε	τώρα	τυποποιημένα	σχολικά	εγ-
χειρίδια	υπήρξαν	ψυχρές	εκφράσεις	τυποποιημένης	σοφίας	άδροσης	και	άγονης,	
προωρισμένης	να	προκαλεί	την	αντιπάθεια	και	την	ανία.	Αν	θέλουμε	να	είμαστε	
ειλικρινείς	πρέπει	να	ομολογήσουμε	πως	τίποτε	δεν	εμισήσαμε	τόσο	κατά	τα	σχο-
λικά	μας	χρόνια	όσο	τα	σχολικά	μας	βιβλία»34.	

Με	αφορμή	τη	διακήρυξη	συγγραφής	αναγνωστικών	βιβλίων	του	Δημοτικού	
τον	Ιούνιο	του	1953,	εξέφρασε	στο	περιοδικό	Νέα	Εστία	τις	απόψεις	του	για	το	πώς	
πρέπει	να	είναι	γραμμένα	τα	βιβλία	στη	γλώσσα	που	καταλαβαίνουν	τα	παιδιά	του	
Δημοτικού.	Παρ’	όλο	που	τα	προηγούμενα	βιβλία	ήταν	γραμμένα	ήδη	στη	δημο-
τική	γλώσσα,	αναφέρει	πως	θα	έπρεπε	να	λείψουν	από	αυτά	αρκετές	ακαλαισθη-
σίες,	«γιατί	και	τα	σημερινά	βιβλία	του	δημοτικού	σχολείου	δεν	είναι	αδιάβλητα».	
Η	διακήρυξη,	κατά	τη	γνώμη	του,	προσέφερε	πολύτιμη	αφορμή	«για	να	μελετηθεί	
ολόκληρο	το	ζήτημα	της	γλώσσας	και	της	παιδείας,	χωρίς	προκατάληψη,	με	τον	
ακοίμητο	μόνο	πόθο	να	εξηγηθούν	κάποια	φαινόμενα	και	να	προταθούν	κάποιες	
λύσεις»35.	Είχε	μελετήσει	τα	σχολικά	εγχειρίδια,	και	μάλιστα	ανθολογίες	αρχαίας	
ελληνικής	γραμματείας	άλλων	χωρών,	της	Ιταλίας	και	της	Γαλλίας	μεταξύ	άλλων,	
και	δεν	απορούσε	καθόλου	για	τις	γνώσεις	που	αποκόμιζαν	οι	απόφοιτοι	αυτών	
των	χωρών	για	τον	αρχαίο	ελληνικό	λόγο	και	πολιτισμό.	Έγραφε	για	τον	απόφοιτο	
του	ελληνικού	γυμνασίου:	«[…]	ακούει	τον	Όμηρο	και	τρέμει.	Αισθάνεται	και	πάλι	
στο	στόμα	την	πικρή	γεύση,	που	τον	δυνάστευε	τότε,	που	ο	Όμηρος	είταν	λεξιλό-
γιο	και	μετρική	ανάλυση,	ένα	μάθημα	απερίγραπτα	αντιπαθητικό»36.

Αλλά	και	για	τα	εγχειρίδια	των	μαθηματικών	και	των	φυσικών	επιστημών	είχε	
εκφράσει	την	άποψη	ότι	είχαν	παλαιωθεί,	ότι	η	κατανομή	της	ύλης	ήταν	αμέθοδη,	
η	έκταση	των	κεφαλαίων	απρόσφορη,	συχνά	το	επουσιώδες	έπαιρνε	τη	θέση	του	

33.	Ό.π.,	σ.	1254.
34.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Σχολικά	βιβλία.	Μια	ωραία	ιδέα:	η	πολτοποίηση»,	Ελευθερία,	 (19	
Σεπτεμβρίου	1965),	σ.	1	και	15.
35.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	ό.π.,	
τχ.	627	(15	Αυγούστου	1953),	σ.	1198.	
36.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	ό.π.,	
τχ.	628	(1	Σεπτεμβρίου	1953),	σ.	1257-1258.
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ουσιώδους.	Και	τα	φυσιογνωστικά	βιβλία	του	Δημοτικού	έβρισκε	ότι	ήταν	γεμάτα	
άχρηστες	και	βασανιστικές	λεπτομέρειες	για	τα	παιδιά	των	μικρότερων	και	των	
μεγαλύτερων	τάξεων:	«Το	πόσα	πρέπει	ν’	αποστηθίσει,	γιατί	διαφορετικά	δε	γίνε-
ται,	το	παιδί	για	τούτα	τα	πράγματα	και	για	άλλα	παρόμοια,	το	τι	πρέπει	να	μάθει	
για	τον	ασβό	ή	για	το	σαλίγκαρο	ή	για	τη	νυφίτσα	και	το	κουνάβι	είναι	αληθινά	
απερίγραπτο	[…].	Βέβαια	και	τούτα	κάπως	θα	τα	μάθει.	Αλλά	το	θέμα	είναι:	δε	
μπορούμε	να	ξεχωρίσουμε	το	ουσιώδες	από	το	επουσιώδες;	[…]	θα	πρέπει	επιτέ-
λους	να	κατανοηθεί,	προσφέρουμε	στο	παιδί	πολύ	περισσότερα	από	τη	φυσική	του	
αντοχή	και	πολύ	λιγώτερα	από	την	έκταση	και	το	βάθος	των	ενδιαφερόντων	του»37.	

Αλλού	εξέφραζε	την	αγανάκτησή	του	για	την	ύπαρξη	των	λεγόμενων	βοηθη-
τικών	βιβλίων,	που	η	χρησιμοποίησή	τους	από	τους	δασκάλους	ανάγκαζε	τα	παι-
διά	να	τα	αγοράζουν	επιβαρύνοντας	οικονομικά	τις	οικογένειές	τους,	αλλά	και	
οδηγούσαν	τους	μαθητές	σε	αποστήθιση.	Πρότεινε,	λοιπόν,	ειδικά	για	τα	Αρχαία	
Ελληνικά	και	τα	Λατινικά,	τα	βιβλία	του	οργανισμού	να	περιλαμβάνουν	ικανοποι-
ητικά	σχόλια,	ώστε	να	μη	χρειάζονται	οι	«φυλλάδες»38.	Θα	έπρεπε	να	υπάρχουν	
άφθονα	υποσελίδια	σχόλια	και	η	διδασκαλία	της	γραμματικής	και	του	συντακτι-
κού	να	περιορίζεται	μόνο	στους	θεμελιώδεις	κανόνες.	Πρότεινε	ακόμα	να	καταρ-
γηθούν	τα	λεξιλόγια	στο	τέλος	των	βιβλίων,	που	οι	μαθητές	δεν	χρησιμοποιούσαν,	
και	να	μπουν	υποσελίδια	ερμηνεύματα	κάτω	από	το	κείμενο	για	τα	δύσκολα	ση-
μεία	του,	κάτι	που	έγινε	πολύ	αργότερα.	Γενικά,	πρότεινε	πλήρη	αντικατάσταση	
των	υπαρχόντων	βιβλίων	με	άλλα	που	θα	 τα	χαρακτήριζε	πνεύμα	ουσιαστικής	
ανανέωσης	και	δημιουργική	πνοή.	

Διδασκαλία	θεωρητικών	μαθημάτων	

Ειδικά	για	τη	διδασκαλία	των	φιλολογικών	μαθημάτων,	κυρίως	υπεύθυνων	για	
την	ανθρωπιστική	παιδεία	των	μαθητών,	έκανε	πολύ	συγκεκριμένες	προτάσεις:	
στο	 Γυμνάσιο	 οι	 12	ώρες	 των	Ελληνικών	 την	 εβδομάδα	 να	 χωριστούν	 σε	 τρεις	
κύκλους:	Τα	Αρχαία	Ελληνικά	 να	διδάσκονται	 έξι	ώρες	 την	 εβδομάδα,	 τα	Νέα	
Ελληνικά	τέσσερις	ώρες	και	η	Έκθεση	δύο	ώρες.	

Για	τα	Αρχαία	Ελληνικά,	μάθημα	χρεοκοπημένο,	όπως	έλεγε,	λόγω	του	ακα-
τάλληλου	τρόπου	διδασκαλίας	του,	πρότεινε	στις	δύο	κατώτερες	τάξεις	να	διδά-
σκονται	οι	μυθογράφοι	και	οι	ιστορικοί	από	τους	αρχαίους	συγγραφείς,	στις	δύο	
επόμενες	να	διδάσκονται	οι	ρήτορες,	οι	επικοί	ποιητές	και	οι	δύσκολοι	ιστορικοί	
συγγραφείς.	Στις	δύο	τελευταίες	τάξεις	να	διδάσκονται	οι	λυρικοί,	οι	τραγικοί	ποι-

37.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 «Συμπληρώσεις.	 Άλλη	 μία	 φορά	 το	 εκπαιδευτικό»,	 Ελευθερία,	 (1	
Οκτωβρίου	1961),	σ.	1.
38.	Ο	Οργανισμός	Εκδόσεως	Σχολικών	Βιβλίων	ιδρύθηκε	το	1937.	Εποπτευόταν	από	το	Υπουρ-
γείο	Παιδείας	και	Θρησκευμάτων.	Σκοπό	είχε	την	έκδοση	και	δωρεάν	διάθεση	διδακτικών	βιβλί-
ων	του	Δημοτικού	και	του	Γυμνασίου	στους	μαθητές	και	στις	μαθήτριες	των	δημοσίων	σχολείων	
της	Ελλάδας,	της	Κύπρου	και	των	ελληνικών	σχολείων	του	εξωτερικού.	Καταργήθηκε	το	2012.
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ητές	και	οι	φιλόσοφοι.	Για	τη	διδασκαλία	των	Αρχαίων	Ελληνικών	πρότεινε	μια	
σειρά	έξι	τόμων,	ενός	για	κάθε	τάξη	του	Γυμνασίου,	με	επίλεκτα	αποσπάσματα,	
με	σύντομες	περιλήψεις	ανάμεσά	τους	ή	μικρά	πλήρη	έργα,	με	εισαγωγές	πλούσι-
ες	και	πολύ	κατατοπιστικές	και	αρκετά	υποσελίδια	σχόλια.	Πίστευε	ότι	η	γνώση	
της	γραμματικής	και	του	συντακτικού	δε	θα	έπρεπε	να	ήταν	αυτοσκοπός,	αλλά	
προπαρασκευαστική,	βοηθητική,	περιορισμένη	στις	θεμελιώδεις	μορφές,	για	να	
φθάσει	κανείς	στην	ουσία	του	αρχαίου	κειμένου,	και	θεωρούσε	την	προσπάθεια	
που	κατέβαλλαν	μαθητές	και	φιλόλογοι	για	την	εκμάθηση	της	βαρείας	και	του	
δυϊκού	αριθμού	άχρηστο	κόπο	και	σπατάλη	του	χρόνου	και	του	δυναμικού	τους39.	

Πίστευε,	επίσης,	ότι	με	την	Έκθεση	δεν	θέλουμε	να	κατασκευάσουμε	λογοτέ-
χνες,	αλλά	να	κάνουμε	το	παιδί	ικανό	να	εκφράζει	τα	συναισθήματα	και	τα	διανο-
ήματά	του	με	σαφήνεια	και	ακρίβεια,	χωρίς	βαρβαρισμούς	και	σολοικισμούς	και	
με	καλαισθησία40.	Κατά	την	άποψή	του	η	Έκθεση	έχει	διπλό	σκοπό:	να	παγιώσει	
στον	μαθητή	την	αντίληψη	της	μορφής	και	την	αντίληψη	της	ουσίας.	Ο	δάσκαλος	
θα	έπρεπε	να	διορθώνει	προσεκτικά	όλες	τις	εκθέσεις,	να	προσέχει	τόσο	τη	διατύ-
πωση	όσο	και	το	περιεχόμενό	της,	να	συμπληρώνει	την	προσπάθεια	με	διόρθωση	
μέσα	στην	τάξη,	όχι	μόνο	επισημαίνοντας	τα	κοινά	λάθη,	αλλά	διεγείροντας	το	
ενδιαφέρον	των	μαθητών	«για	το	μεγάλο	και	πολύτιμο	αγαθό,	που	είναι	το	καλό	
γράψιμο,	και	παράλληλα,	το	μέστωμα	του	εσωτερικού	πλούτου».	Θεωρούσε	ανα-
γκαία	τη	διδασκαλία	γραμματικής	και	συντακτικού	της	δημοτικής	γλώσσας	όχι	ως	
γυμνών	και	νεκρών	από	περιεχόμενο	μαθημάτων	αλλά	ως	οδηγών	και	κανόνων	
αρμονίας	στη	ζωντανή	και	μεστή	έκφραση.	Η	Έκθεση	θα	έπρεπε	να	διδάσκεται	
ως	ιδιαίτερο	γνωστικό	αντικείμενο,	αφού	αναφέρεται	σε	όλον	τον	κύκλο	των	μα-
θημάτων	και	εκφράζει	τη	γενική	συγκρότηση	του	μαθητή41.	

Απέδιδε	 την	 κακοδαιμονία	 του	 μαθήματος	 των	 Νέων	 Ελληνικών,	 το	 οποίο	
θεωρούσε	συνέχεια	της	κλασικής	ελληνικής	λογοτεχνίας,	στις	λιγοστές	ώρες	δι-
δασκαλίας	που	διαθέτονταν	στο	πρόγραμμα	για	το	μάθημα	αυτό	και	στην	ανε-
πάρκεια	του	διδακτικού	προσωπικού,	από	το	οποίο,	κατά	τη	γνώμη	του,	έλειπε	το	
κριτικό	αισθητήριο,	η	άμεση	επαφή	με	τη	νεοελληνική	πραγματικότητα,	η	ζωντά-
νια	και	ο	θησαυρός	της	φωτισμένης	γνώσης42.	Πίστευε	ότι	από	μικρά	τα	παιδιά	
«είναι	ικανά	να	σχηματίσουν	στοιχειώδεις	καλαισθητικές	κρίσεις	επάνω	στα	λογο-
τεχνήματα	που	διδάσκονται,	και	πως,	με	την	κατάλληλη	υποβοήθηση	από	μέρους	
του	δασκάλου,	μπορεί	να	γίνεται	ολοένα	και	βαθύτερη,	ολοένα	και	πληρέστερη	
η	αισθητική	τους	αγωγή»43.	Η	πικρή	του	διαπίστωση	ήταν	ότι	με	τη	μόρφωση	των	

39.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	ό.π.,	
τχ.	629	(15	Σεπτεμβρίου	1953),	σ.	1339-1340.	
40.	Ό.π.,	σ.	1338.
41.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Γ.	Σουμελίδου:	‘Η	διδασκαλία	των	εκθέσεων	εις	τα	σχολεία	της	Μέ-
σης’»,	Νέα	Εστία,	τχ.	219	(1	Φεβρουαρίου	1936),	σ.	230-231.
42.	Αννίτα	Π.	Παναρέτου,	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος.	Συνολική	θεώρηση	του	έργου	του,	ό.π.,	σ.	246.	
43.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Λ.	Κόττου:	‘Η	Νεοελληνική	Λογοτεχνία	στα	Γυμνάσιά	μας	(τόμος	1ος 
για	την	Α΄	και	Β΄	τάξη)’»,	Νέα	Εστία,	ό.π.,	σ.	230-231.
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δασκάλων	του	καιρού	του	δεν	ήταν	δυνατό	να	γίνει	η	διδασκαλία	των	Νέων	Ελ-
ληνικών	με	τέτοιο	τρόπο,	ώστε	να	επιτυγχάνεται	ο	σκοπός	της	αισθητικής	αγωγής	
των	μαθητών.	Οι	διδάσκοντες	θα	έπρεπε	να	επιμορφωθούν,	για	να	είναι	σε	θέση	
να	μεταδώσουν	στα	παιδιά	την	ομορφιά	και	τις	αξίες	των	λογοτεχνικών	κειμένων.	

Καταδίκαζε	ο	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	 την	αποστήθιση	στο	μάθημα	της	 Ιστο-
ρίας,	που	κατά	την	άποψή	του	σκοπό	έχει	«να	αποκαταστήσει	μέσα	μας	σοβαρά	
και	συνετά	την	ιστορική	συνέχεια	και	την	ιστορική	ενότητα»44.	Επιπλέον,	πρότεινε	
την	αντικατάσταση	της	Λογικής	και	της	Ψυχολογίας	από	μια	«Φιλοσοφική	προ-
παιδεία»,	μια	εισαγωγή	στις	δύο	επιστήμες	δηλαδή	και	ταυτόχρονα	μια	σύνοψη	
της	φιλοσοφίας.	Στα	Κλασικά	Λύκεια,	μάλιστα,	που	θα	διδάσκονταν	λιγότερες	
ώρες	Μαθηματικών	και	Φυσικών	Επιστημών,	πρότεινε	να	διδάσκεται	η	Ιστορία	
της	Τέχνης	και	συνοπτικά	η	Ιστορία	της	Ελληνικής	και	των	Ξένων	Λογοτεχνιών45.	

Η	σχολική	πράξη

Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	με	τις	θεωρητικές	απόψεις	του,	τις	κριτικές	παρεμβάσεις	
του	και	τις	προτάσεις	του	συνέβαλε	στο	εκπαιδευτικό	γίγνεσθαι	της	εποχής	του.	
Πολλές	από	 τις	προτάσεις	 του	 εφαρμόστηκαν	πολύ	αργότερα.	Στην	 εποχή	 του	
οι	ιδέες	του	για	την	παιδεία	μπορεί	να	ήταν	ανεφάρμοστες,	ωστόσο	ο	ίδιος	προ-
σπαθούσε	στην	καθημερινή	πράξη	να	βάζει	το	δικό	του	λιθαράκι	προς	τη	σωστή	
κατεύθυνση.	Το	1951,	 σε	 ένα	κείμενό	 του	 για	 τον	Μανόλη	Τριανταφυλλίδη	στο	
περιοδικό	Νέα	Εστία,	έγραφε:	«Κ’	επιτέλους,	η	παιδεία	δεν	είναι	παρά	ελάχιστα	οι	
μεγαλοφάνταστες	θεωρίες,	είναι	η	πράξη,	η	καθημερινή	ζωή	στο	σχολειό,	ο	λόγος	
που	πέφτει	από	το	στόμα	του	δασκάλου,	η	μεθοδική	οργάνωση	της	κάθε	στιγμής	
της	σχολικής	κοινότητας»46.	Σε	πολλές	διαλέξεις	του	στην	Αθήνα	και	σε	άλλες	πό-
λεις	της	Ελλάδας	και	του	εξωτερικού	μίλησε	για	θέματα	παιδείας	και	διάφορα	θέ-
ματα	πολιτισμού.	Από	το	1951,	μάλιστα,	έδωσε	σειρά	διαλέξεων	στον	Μορφωτικό	
Σύλλογο	«Αθήναιον»47	για	θέματα	νεοελληνικής	λογοτεχνίας,	κριτικής,	βυζαντι-
νής	τέχνης	και	γενικότερους	προβληματισμούς	μέχρι	την	κήρυξη	της	δικτατορίας	
το	1967,	οπότε	ο	Σύλλογος	διέκοψε	οριστικά	τη	λειτουργία	του48.

Τις	θεωρητικές	απόψεις	του	αυτές	προσπαθούσε	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	να	
θέτει	σε	εφαρμογή	στο	Ελληνικό	Εκπαιδευτήριο	–	Σχολή	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	
στον	 βαθμό	 που	 το	 επέτρεπε	 η	 ελληνική	 εκπαιδευτική	 νομοθεσία.	 Το	 ιστορικό	

44.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Οι	όρθιες	ψυχές,	Φιλιππότης,	Αθήνα	1980,	σ.	133.
45.	Ι.Μ.	Παναγιωτόπουλος,	«Ο	φαύλος	κύκλος.	Το	Έθνος,	η	Παιδεία,	η	Γλώσσα»,	Νέα	Εστία,	ό.π.,	
τχ.	629	(15	Σεπτεμβρίου	1953),	σ.	1340-1341.
46.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	‘γραμματικός’»,	Νέα	Εστία,	τχ.	574	(1	Ιουνίου	1951),	σ.	755-756.
47.	Ο	Μορφωτικός	Σύλλογος	 «Αθήναιον»	 ιδρύθηκε	 το	 1964	 στην	Αθήνα	ως	 κίνηση	 εναντίον	
του	εκπαιδευτικού	κατεστημένου.	Σκοπός	του	Συλλόγου	ήταν	να	ικανοποιήσει	την	«κοινωνική	
και	εθνική	ανάγκη	για	μια	‘ανοιχτή’	παιδεία	έξω	από	τα	πανεπιστήμια».	Βλ.	Αλέξης	Δημαράς,	
Ιστορία	της	νεοελληνικής	εκπαίδευσης,	Το	ανακοπτόμενο	άλμα,	επιμ.	Βάσω	Βασιλού-Παπαγε-
ωργίου),	Μεταίχμιο,	Αθήνα	2013,	σ.	216.	
48.	Βάσω	Οικονομοπούλου,	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος.	Χρονολόγιο	–	Εργοβιογραφία,	ό.π.,	σ.	89.
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αυτό	σχολείο	ήδη	από	τις	πρώτες	δεκαετίες	της	ζωής	του	αναδείχθηκε	σε	πρότυπο	
εκπαιδευτήριο,	ένα	από	τα	πρώτα	μικτά	σχολεία,	με	λειτουργία	Μαθητικής	Κοι-
νότητας,	δημιουργικές	εργασίες	των	μαθητών,	διαλέξεις,	επισκέψεις	σε	μουσεία,	
όπου	συμπληρωνόταν	το	μάθημα	της	Ιστορίας,	με	εκπαιδευτικές	επισκέψεις	και	
εκδρομές,	με	μαθητικά	έντυπα.	

Το	πρώτο	μαθητικό	περιοδικό	του	σχολείου,	μηνιαίο,	με	τίτλο	Η	Ζωή	του	
Σχολείου,	άρχισε	να	εκδίδεται	το	σχολικό	έτος	1931-1932	από	τριμελή	επιτροπή	
μαθητών	και	καθηγητή	σύμβουλο	τον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο.	Ο	Ν.Δ.Μακρής	σημεί-
ωνε	τότε	με	περηφάνια	στην	Έκθεση	Πεπραγμένων	του	Σχολείου:	«Η	ευχάριστος	
αυτή	διαμόρφωσις,	την	οποίαν	το	σχολικόν	περιοδικόν	παρουσίασεν	ήδη	κατά	το	
πρώτον	έτος	της	εκδόσεώς	του	[…]	οφείλεται	κατά	μέγα	μέρος	εις	τον	συνεργάτην	
ημών	κ.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλον,	ο	οποίος	παρέσχεν	εις	τους	μαθητάς	της	Συντακτι-
κής	Επιτροπής	την	ανεκτίμητον	βοήθειάν	του	και	τας	πολυτίμους	συμβουλάς	του,	
συνετέλεσε	δ’	αφ’	ετέρου	τα	μέγιστα	εις	το	να	γενικευθή	μεταξύ	των	μαθητών	το	
υπέρ	του	περιοδικού	τούτου	ενδιαφέρον»49.	Στη	Ζωή	του	Σχολείου	δημοσιεύονταν	
αναλύσεις	κειμένων	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας	από	τους	μαθητές	με	εντυπωσι-
ακή	κριτική	προσέγγιση,	πράγμα	που	αντανακλούσε	τη	διδασκαλία	του	μαθήμα-
τος	της	Λογοτεχνίας	στην	τάξη.	Δημοσιεύονταν	σ’	αυτό	και	οι	καλύτερες	εκθέσεις	
των	μαθητών	και	μαθητριών.	Δύο	αναλύσεις	πάνω	στον	Θάνατο	του	παλληκαριού 
του	Κωστή	Παλαμά,	τον	Φεβρουάριο	του	1932,	προκάλεσαν	τα	ακόλουθα	σχό-
λιά	του:	«Οι	νέοι	μαθηταί	που	ασχολήθηκαν	με	τον	«Θάνατο	του	παλληκαριού»	
αξίζουν	τα	ευχαριστώ	του	γέροντα	ποιητή	και	μαζί	τα	συγχαρητήριά	του	[…]»50.	

Μ’	αυτόν	τον	τρόπο	το	μάθημα	των	Νέων	Ελληνικών	γινόταν	συναρπαστικό	
και	άνοιγε	νέους	ορίζοντες	στα	παιδιά.	Συνέγραψε,	μάλιστα,	ο	 Ι.Μ.Παναγιωτό-
πουλος	την	Ιστορία	της	λογοτεχνίας,	μια	καταγραφή	με	κριτική	προσέγγιση	της	
πνευματικής	ζωής	του	ελληνικού	έθνους	από	τα	βυζαντινά	χρόνια	μέχρι	τη	δεκα-
ετία	του	1930,	συμπληρώνοντας	τη	διδασκαλία	του	μαθήματος	αυτού.	Η	Ιστορία	
της	λογοτεχνίας	ως	μαθητικό	βοήθημα,	που	αρχικά	τυπωνόταν	στον	πολύγραφο	
του	σχολείου	μαζί	με	άλλα	βοηθήματα	που	διευκόλυναν	τους	μαθητές,	ήλθε	να	
καλύψει	ένα	κενό	της	διδασκαλίας	του	μαθήματος	εκείνη	την	εποχή51.	Στη	συνέ-
χεια	εξελίχθηκε	στον	τόμο	Στοιχεία	ιστορίας	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας	(1936)	
και	αποτέλεσε	τον	αρχικό	πυρήνα	του	κλασικού	πολύτομου	έργου	του	Τα	πρόσω-
πα	και	κείμενα	(τόμος	Α,́ 1943).

Από	το	1938,	το	εκπαιδευτήριο	που	περιήλθε	στην	ιδιοκτησία	του	Ι.Μ.Πανα-
γιωτόπουλου,	το	περιοδικό	Η	Ζωή	του	Σχολείου	αντικαταστάθηκε	από	νέο	περι-
οδικό	έντυπο	με	τίτλο	Έργα	και	ημέραι,	το	οποίο,	όμως,	σταμάτησε	να	εκδίδεται	

49.	Α.Ι.Παναγιωτόπουλος,	Έργα	και	ημέρες	(1982),	σ.	5,	[«Προλόγισμα»].
50.	 Βίκη	 Καλαντζοπούλου,	 «Ελληνικό	 Εκπαιδευτήριο:	 Εκατό	 χρόνια	 εκπαιδευτικής	 προσφο-
ράς»,	Δελτίο	Ενημέρωσης	και	Επικοινωνίας	Σχολείου	και	Γονέων,	τχ.	8	(1992),	σ.	4.
51.	Ό.π.,	σ.	3.
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το	1940	λόγω	της	κήρυξης	του	Ελληνοϊταλικού	πολέμου.	Το	1964	άρχισε	εκ	νέου	
να	εκδίδεται	με	τη	μορφή	λευκώματος	των	τελειοφοίτων,	με	τον	τίτλο	Έργα	και	
Ημέρες.	Εκτός	από	τα	βιογραφικά	των	τελειοφοίτων	δημοσιεύονται	σ’	αυτό	συ-
νεργασίες	των	μαθητών	όλων	των	τάξεων,	που	εντυπωσιάζουν	για	την	ωριμότητα	
και	τις	γνώσεις	τους.	Στο	ετήσιο	αυτό	λεύκωμα	έγινε	έθος	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	
να	απευθύνει	χαιρετισμό	στη	σχολική	κοινότητα.	Στο	τελευταίο	τεύχος,	που	προ-
λόγισε	τον	Ιούνιο	του	1981,	συνόψισε	την	παιδαγωγική	του	φιλοσοφία:	«Πριν	πέ-
ντε	περίπου	χρόνια,	στο	εισαγωγικό	σημείωμα	του	Λευκώματος	1976-77	έγραφα:	
‘Γνώση	και	ήθος	είναι	οι	δίζυγοι	πόλοι	που	αντιστοιχούν	στο	νόημα	της	παιδείας.	
Σοφία	και	ψυχική	ανάπτυξη	συμπορεύονται,	για	να	κατασκευάσουν	τον	άνθρωπο	
του	καιρού	μας’.	Ξαναγυρίζω	με	περισσότερη	έμφαση	σε	τούτα	τα	λόγια.	[…]	Γνώ-
ση,	που	αποκτιέται	με	μέθοδο	και	βάσανο,	βήμα	το	βήμα.	Ήθος,	που	κατακτιέται	
ξεπερνόντας	τον	εφησυχασμό	και	την	αμφιβολία.	Το	ένα	δίχως	το	άλλο	δεν	μπορεί	
να	ευσταθήσει.	Και	τα	δυο	μαζί	κατασκευάζουν	τον	στέρεο	άνθρωπο,	τον	ολοκλη-
ρωμένο.	Μέσα	σ’	αυτά	τα	πλαίσια	δουλέψαμε	και	δουλεύουμε	με	τους	μαθητές	
μας.	Μαθαίνουν	και	μαθαίνουμε.	Τα	ίδια	μαθήματα	το	ίδιο	υλικό.	Κι	όμως	κάθε	
χρονιά	έχουμε	καινούρια	προσπέλασή	της,	στηριγμένη	σ’	αυτόν	κυρίως	το	διάλο-
γο,	σ’	αυτήν	ακριβώς	τη	ζεστή	σχέση,	την	τόσο	παλιά	όμως	και	τόσο	νέα,	ανάμεσα	
στο	δάσκαλο	και	το	μαθητή»52.

Πίστευε,	ακόμα,	ότι	το	πρόβλημα	του	επαγγελματικού	προσανατολισμού	βα-
σάνιζε	τα	παιδιά	της	εποχής	του	περισσότερο	από	τα	παιδιά	άλλων	εποχών.	Και	
είχε	την	πεποίθηση	ότι	η	κριτική	προς	τους	νέους	θα	έπρεπε	να	είναι	καλόπιστη	
και	καθοδηγητική,	μέσα	στα	σωστά	όρια:	«Στις	εξορμήσεις	των	νέων,	που	είναι	σε	
πολλές	περιπτώσεις	επιθετικές,	γιατί	επιθετικοί	είναι	και	οι	καιροί	μας,	έχει	χρέος	
ν’	αντιπαραθέτει	την	αμεροληψία,	όση	κατέχει,	και	τη	νηφαλιότητα,	επίσης	όση	
κατέχει.	Δεν	μπορεί	να	μοιράζει	τις	επιδοκιμασίες	της	ή	τις	κατακρίσεις	της,	χωρίς	
να	ζυγιάζει	τα	λόγια	της.	Να	δημιουργεί	τους	πήλινους	θεούς	τής	μιας	μέρας	ή	
ν’	αποθαρρύνει	δυνάμεις	που	είναι	άξιες	καλύτερης	τύχης»53.	Πιστεύω	ότι	κάπως	έτσι	
λειτούργησε	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	ως	κριτικός	και	στις	άλλες	του	ενασχολήσεις.

Ο	παλαιός	μαθητής	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	Γιώργος	Κοτζιάς,	όταν	τιμήθηκε	
με	το	"Lasket	Award",	το	σημαντικότερο	για	την	Ιατρική	βραβείο	της	Αμερικής.	Σε	
επιστολή	του	τον	Δεκέμβριο	1969,	έγραφε:	«[…]	Μόλις	μου	δώσανε	το	μεγαλύτερο	
επιστημονικό	βραβείο	της	Αμερικής.	Σας	είχα	εμπρός	μου	την	ώρα	που	το	έπαιρνα.	
Ο	πρόεδρος	της	ελλανοδίκου	επιτροπής	μου	είπε:	‘Ξέρετε	να	σκέπτεσθε,	να	φαντά-
ζεστε	και	να	δημιουργείτε	τάξη	στις	σκέψεις	των	άλλων .̓	Αυτά	μου	τα	μάθατε	εσείς.	
Ο	πρώτος	–και	για	πολλά	χρόνια	ο	μόνος	–	άνθρωπος	που	μου	έδωσε	ενθουσιασμό	

52.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Έργα	και	ημέρες,	Ιούνιος	1981,	σ.	3,	[«Εισαγωγικό	σημείωμα»].
53.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Σκληροί	καιροί.	Η	τραγωδία	του	εικοστού	αιώνα»,	Οι	Εκδόσεις	των	
Φίλων,	Αθήνα	21981,	σ.	79-80	(11972).
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μαζί	με	την	καθοδήγηση	είσαστε	εσείς.	Σας	είμαι	ευγνώμων	[…]»54.
Στο	 αφιέρωμα	 της	Νέας	 Εστίας	 για	 τον	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο	 λίγους	 μήνες	

μετά	τον	θάνατό	του,	ο	Ματθαίος	Μουντές,	που	ευτύχησε,	όπως	λέει	ο	ίδιος,	να	
δουλέψει	κοντά	του	νέος,	πολλά	χρόνια,	ως	δάσκαλος,	έγραφε	γι’	αυτόν:	«Ήταν	
ένας	 δάσκαλος	 του	 αληθινού	 προσώπου,	 του	 προσώπου	 που	 στρέφει	 εναγώ-
νια	και	ασταμάτητα	τη	ματιά	προς	την	αλήθεια	και	προς	τους	ανθρώπους.	 […]	
Ο	Παναγιωτόπουλος	–	ένα	μεγάλο,	παντοτεινό	αξιολάτρευτο	παιδί	ο	ίδιος	–	στά-
θηκε	για	δεκαετίες	κοντά	στα	παιδιά	με	αγάπη	και	αφοσίωση	και	σεβασμό.	Δεν	
υποτίμησε	ποτέ	την	ανάγκη	και	την	ποιότητα	της	παιδαγωγικής	του	προσφοράς.	
Δεν	την	έβλεπε	κατώτερη	από	το	κύριο	λογοτεχνικό	του	έργο.	Είχε	θαυμάσια	και	
συγκινητικά	 εξυψώσει	 την	 παιδαγωγική	 του	 συνείδηση	 στα	 υψηλότερα	 σημεία	
της	λειτουργικότητάς	της.	Έτσι	ακτινοβόλησε	πραγματικά	σαν	παιδαγωγός.	[…]	
Γι’	αυτό	και	η	παιδαγωγική	του,	παιδευτική	προσφορά	[…]	αγκαλιάζει	όλες	τις	
ηλικίες.	[…]»55.	

Και	 ο	 Άλκης	 Ι.	 Παναγιωτόπουλος	 παίρνοντας	 τη	 σκυτάλη,	 στο	 μικρό	 προ-
λογικό	σημείωμα	του	λευκώματος	Έργα	και	Ημέρες	έγραφε	το	1982:	«Συνήθως	
αναφέρονται	στον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο,	το	λογοτέχνη.	Σπανιότερα	στον	εκπαι-
δευτικό.	Κι	όμως	η	προσφορά	του	στην	εκπαίδευση	ήταν	εξίσου	σημαντική.	Ίσως	
όχι	 γιατί	 καινοτόμησε	σ’	αυτόν	 τον	 τομέα.	Αλλά	 γιατί	 υπήρξε	Δάσκαλος,	 γιατί	
ενέπνευσε	στους	μαθητές	του	αγάπη	για	την	παιδεία,	γιατί	σεβόταν	τον	μαθητή	κι	
οι	μαθητές	επίσης	τον	σεβόντουσαν56.

Είχε	πάντα	μια	κατανόηση	και	ένα	περίσσευμα	αγάπης	προς	τους	νέους.	Πί-
στευε	πως,	αν	 τα	παιδιά	δεν	προσέχουν	στο	μάθημα,	αν	αισθάνονται	ανία	και	
φτάνουν	στην	απειθαρχία	μόνο	και	μόνο	γιατί	δεν	θέλουν	να	υποταχθούν	στον	
κανόνα,	και	αν	μισούν	συγγραφείς	και	μαθήματα,	δεν	είναι	όσο	υπεύθυνα	φρο-
νούν	οι	δάσκαλοι	κι	οι	γονείς.	Όλα	αυτά	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	τα	απέδιδε	στο	
περιεχόμενο	 των	 μαθημάτων	 και	 στη	 μέθοδο	 διδασκαλίας.	 «Για	 τούτο»,	 έλεγε,	
«κι	 όταν	 ένας	δάσκαλος,	παραβαίνοντας	κατά	μέρος	 το	 χρέος	 του,	 ξανοίγει	 το	
μάθημά	του,	και	φέρνει	φως	και	ζωντάνια	μέσα	στην	αίθουσα	της	διδασκαλίας	
του,	τα	παιδιά	τον	ακολουθούν	και	τον	προσέχουν	περίπου	μαγνητισμένα	από	τη	
γοητεία	του	πνεύματός	του.	Ως	επί	το	πολύ,	ωστόσο,	νωθρεύουν	και	διατηρούν	
μια	μόνιμη	γεύση	αχύρου	στα	χείλη	τους.	 […]»57.	Τέτοιος	δάσκαλος	που	μάγευε	
τα	παιδιά	ήταν	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος:	«Ένας	αστείρευτος	κρουνός	γνώσης	κι	
αγάπης.	Ήταν	ένας	λυρικός	δάσκαλος.	Ένας	παιδαγωγός	που	είχε	εξοστρακίσει	
από	την	μέθοδό	του	την	κατήφεια	και	την	αυστηρότητα,	που	τάδινε	όλα	από	το	
περίσσευμα	της	καρδιάς	του»58.

54.	Α.Ι.Παναγιωτόπουλος,	Έργα	και	ημέρες	(1982),	ό.π.,	σ.	5.
55.	Ματθαίος	Μουντές,	«Ο	Δάσκαλος»,	Αφιέρωμα	στον	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο,	Νέα	Εστία,	τχ.	
1329	(15	Νοεμβρίου	1982),	σ.	1583.
56.	Α.Ι.Παναγιωτόπουλος,	Έργα	και	ημέρες	(1982),	ό.π.,	σ.	5.
57.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Το	θέμα	της	παιδείας»,	Κριτικά	Φύλλα,	τχ.	Δ΄ (Μάρτιος	1975),	σ.	49-51.
58.	Ματθαίος	Μουντές,	«Ο	Δάσκαλος»,	Αφιέρωμα	στον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο,	περ.	Νέα	Εστία,	
ό.π.,	σ.	1583.
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Έγραφε	στο	περιοδικό	Κριτικά	Φύλλα	το	1975,	όταν	 ευγενικά	αρνήθηκε	να	
συμμετάσχει	σε	επιτροπή	του	Υπουργείου	Παιδείας	για	την	κατάρτιση	ενός	νέου	
καταστατικού	χάρτη	για	την	παιδεία,	επιτροπή	της	οποίας	είχε	ορισθεί	μέλος:	«Το	
θέμα	 του	 χαμένου	καιρού	δεν	 είναι	 μόνο	θέμα	 του	Proust.	Είναι	 και	 θέμα	ολό-
κληρης	της	νεοελληνικής	παιδείας.	 […]	Μια	νέα	παιδεία	λοιπόν!	Ναι,	αλλά	μια	
παιδεία	 εφαρμογής.	Και	 τούτο	το	 εφαρμογής	δε	θέλει	καθόλου	να	υποδηλώσει	
μόνο	έναν	παραγκωνισμό	της	θεωρίας	και	μια	δουλική	υποταγή	στα	τεχνολογικά	
δεδομένα	του	καιρού,	αλλά	κάτι	βαθύτερο,	ουσιαστικότερο	και	μονιμότερο.	[…]	
Χρειάζεται	ένα	μεγάλο	κατάστιχο:	από	τη	μια	μεριά	το	ενεργητικό,	από	την	άλλη	
το	παθητικό,	το	‘δούναι’	και	το	‘λαβείν’.	Τι	θα	κρατήσουμε	και	τι	όχι.	Μια	σωστή	
σπουδή	της	παιδείας,	αφού	καθορίσει	τις	συντεταγμένες	της,	θ’	αρχίσει	από	τούτη	
την	αφετηρία»59.	Θεωρία	και	πράξη,	λοιπόν	ήταν	και	 τα	δύο	απαραίτητα	κατά	
τον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο	για	να	αντιμετωπισθεί	το	θέμα	της	παιδείας.	Αυτή	ήταν	
έμμεσα	και	η	συμβουλή	του	προς	στα	μέλη	της	επιτροπής.	Αυτή	είναι	και	η	παρα-
καταθήκη,	που	με	το	παράδειγμά	του	άφησε	σε	μας	ως	παιδαγωγός.

Συμπερασματικά

Ο	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	υπήρξε	πρωτοπόρος	παιδαγωγός	 της	θεωρίας	και	 της	
πράξης.	Έπαιξε	καθοριστικό	ρόλο	στη	διαμόρφωση	της	φυσιογνωμίας	του	«Ελλη-
νικού	Εκπαιδευτηρίου»,	και	όταν	ακόμα	ήταν	καθηγητής	και	αργότερα,	όταν	κα-
θόριζε	την	παιδαγωγική	και	ακαδημαϊκή	πορεία	του.	Κυρίως	όμως	μεγάλη	υπήρ-
ξε	η	συμβολή	 του	και	 στην	ανανέωση	και	αναβάθμιση	 της	παιδείας	στον	 τόπο	
μας.	Με	το	λογοτεχνικό,	εκπαιδευτικό	και	παιδαγωγικό	έργο	του	αλλά	και	με	τα	
άρθρα,	 τις	 μελέτες,	 τα	δοκίμιά	 του	για	 την	παιδεία	συνέβαλε	στον	 εκπαιδευτι-
κό	προβληματισμό	και	πρότεινε	λύσεις	ρεαλιστικές,	ορθολογιστικές	και	εμπνευ-
σμένες.	Αναμφίβολα,	στα	εκπαιδευτικά	πράγματα	προπορεύτηκε	της	εποχής	του	
και	σε	όλη	την	εκπαιδευτική	διαδρομή	του	υπήρξε	το	πρότυπο	του	αφοσιωμένου,	
σκεπτόμενου,	 ενεργού	παιδαγωγού	για	μια	εκπαίδευση,	όπως	την	ονειρευόταν,	
που	ακόμα	και	σήμερα	σε	αρκετά	σημεία	είναι	ζητούμενο,	παρά	τις	εκπαιδευτι-
κές	μεταρρυθμίσεις,	που	πραγματοποιήθηκαν	στη	σύγχρονη	εποχή	της	ελληνικής	
εκπαίδευσης.	

59.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Το	θέμα	της	παιδείας»,	Κριτικά	Φύλλα,	ό.π.,	σ.	50.
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ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Abstract

Ι.M.Panagiotopoulos:	 the	 philologist,	 the	 educator,	 the	 intellectual,	 the	writer,	 who	
served	the	Greek	letters	for	six	decades,	cultivating	almost	all	kinds	of	writing	genres.	
His	multifaceted	 personality	 and	 his	 restless	 critical	 mind	 could	 not	 allow	 him	 to	
remain	a	by-stander	to	the	problems	of	his	time,	especially	those	regarding	education.	
As	a	teacher	for	59	years	(1923-1982)	he	lived	the	long-standing	problems	of	education	
from	within	 and	he	 had	 educational	 and	pedagogical	 views	which	he	 courageously	
expressed	in	public.	His	love	for	the	children	and	for	his	country	had	always	been	his	
motive,	both	when	he	wrote	his	theoretical	texts	on	education,	and	when,	responsible	
for	the	I.M.Panagiotopoulos	School	he	implemented	the	decisions	of	the	Ministry	of	
Education	and	Religious	Affairs	filtering	them	through	his	beliefs	about	the	needs	of	
childhood	years	in	combination	with	the	needs	of	his	country.	He	envisioned	a	school	
where	the	language	of	the	people	(dimotiki)	would	be	the	language	of	instruction	and	
an	educational	 system	based	on	 the	study	of	classics	and	humanities,	which	 lay	 the	
foundation	 for	 the	 acquisition	 of	 special	 knowledge	 preparing	 students	 to	 thrive	 in	
their	chosen	professional	environment.	An	educational	system	that	would	bridge	the	
past	with	the	future.	Ι.M.Panagiotopoulos	contributed	to	the	educational	issues	of	his	
time	with	his	 theoretical	views,	his	critical	 interventions	and	his	suggestions.	Many	
of	 his	 proposals,	 which	 were	 so	 forward-thinking,	 were	 implemented	 much	 later.	
Undoubtedly,	throughout	his	life	he	was	in	the	vanguard	of	education	and	a	model	of	a	
committed,	thoughtful,	active	educator.
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Το κριτικό έργο του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου αποτελεί 
σπάνιο δείγμα του τρόπου, με τον οποίο διαμορφώνε-
ται, εξελίσσεται και μετακενώνεται η κριτική σκέψη. Και 
τούτο για τους εξής λόγους: πρώτον, επειδή, αυτοδί-
δακτος στην κυριολεξία, θήτευσε εξ απαλών ονύχων, 
από την ηλικία των δεκατεσσάρων μόλις ετών, στον 
κριτικό προβληματισμό και μέσω της κριτικής μυήθηκε 
σταδιακά στα της τέχνης· δεύτερον, επειδή ασχολήθη-
κε με πολλά είδη του κριτικού λόγου, από έφεση προς 
τα γράμματα αλλά και από βιοποριστικές ανάγκες κι-
νούμενος· και τρίτον, διότι με την πάροδο των ετών και 
έπειτα από πολύμοχθο φιλολογικό έργο αξιοποίησε 
την κριτική σκευή του, μεταφέροντας παραγωγικά τους 
καρπούς της ακόμη και στα λογοτεχνικά δημιουργήμα-
τά του. Ο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος ανδρώθηκε ως κριτι-
κός και μέσω αυτής της ιδιότητάς του προσέγγισε την 
πρωτογενή πνευματική δημιουργία.
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