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Abstract: The purpose of our study is to investigate the procedures and ways in which the
policy for student camps - children's outings in our country from 1911 to 1953 was set up,
organized and practiced. To approach the subject, we used the method of historical research.
The children's countryside was considered a new type of school in the countryside during the
holidays, a convenient place of practical application of the principles of the new education
and the working school. Activities taking place in children's outings were: reading,
swimming, gymnastics, games, walking and staying in the woods. The necessity of childhood
excursions also includes their social dimension by ensuring the health of the most deprived
students, the students whose families (mainly the urban centers) with their meager means
were not able to defend themselves. The development of childhood excursions in Greece can
be divided into three periods: The first is established Medical-Social and extends from 1911
to 1928. The second is characterized Ethical-Social (1929-1945), and the third is Healthy Social (from 1946 to 1953).
Keywords: Student camps, children's outings.
Πεξίιεςε: θνπφο ηεο κειέηεο καο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηήζεθε, νξγαλψζεθε θαη αζθήζεθε ε πνιηηηθή γηα ηηο καζεηηθέο
θαηαζθελψζεηο – παηδηθέο εμνρέο ζηε ρψξα καο απφ 1911 κέρξη θαη ην 1953. Γηα ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο. Ζ παηδηθή
εμνρή ζεσξείην έλα λένο ηχπνο ζρνιείνπ ζηελ χπαηζξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, έλαο
πξφζθνξνο ρψξνο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο λέαο αγσγήο θαη ηνπ ζρνιείνπ
εξγαζίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηηο παηδηθέο εμνρέο ήηαλ: ε
αλάγλσζε, ε θνιχκβεζε, νη γπκλαζηηθέο αζθήζεηο, ηα παηρλίδηα, ν πεξίπαηνο θαη ε δηακνλή
ζην δάζνο. ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ παηδηθψλ εμνρψλ εληάζζεηαη θαη ε θνηλσληθή ηνπο
δηάζηαζε εμαζθαιίδνληαο ηελ πγεία ησλ απφξσλ καζεηψλ, ησλ καζεηψλ πνπ νη νηθνγέλεηέο
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ηνπο (θπξίσο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ) κε ηα πεληρξά ηνπο κέζα δελ δίλνληαλ λα πξναζπίζνπλ.
Ζ εμέιημε ησλ παηδηθψλ εμνρψλ ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ρσξηζζεί ζε ηξεηο πεξηφδνπο: Ζ
πξψηε ζπζηάδεηαη Ηαηξν-θνηλσληθή θαη εθηείλεηαη απφ ην 1911 σο ην 1928. Ζ δεχηεξε
ραξαθηεξίδεηαη Ζζηθν-θνηλσληθή (απφ ην 1929 σο ην 1945), θαη ε ηξίηε ραξαθηεξίδεηαη
Τγηεηλν-θνηλσληθή (απφ ην 1946 σο ην 1953).
Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεηηθέο θαηαζθελψζεηο, παηδηθέο εμνρέο.

Εηζαγσγή
Ζ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ππαίζξνπ θαη ηνπ ήιηνπ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ αλέθαζελ είρε
επηζχξεη ηελ πξνζνρή ηνπ ιανχ. Γλσζηφ ην παιαηφ γλσκηθφ, «ηὰ λνζήκαηα γελλῶληαη εἰο ηὸ
ζθόηνο θαὶ ζεξαπεύνληαη εἰο ηὸλ ἥιηνλ». Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ππαίζξνπ θαη ηνπ ήινπ είρε
παξαηεξεζεί, θαη‟ εκπεηξηθφ βεβαίσο ηξφπν, θαη απφ ηνπο Έιιελεο θαη Ρσκαίνπο ηαηξνχο,
εηδηθά δε ν Γαιελφο «ὁκηιεῖ πεξὶ ηνῦ ιατθνῦ ἐλζηίθηνπ, πνὺ ὁδεγεῖ ηνὺο ἀξξώζηνπο πξὸο ηὸ
ὕπαηζξνλ θαὶ ηάο ἀθηάο ηῆο ζαιάζζεο» (ηεθάλνπ, 1947, ζει. 475).
Αιιά εάλ απηή ε επίδξαζε είρε επηζχξεη ηελ ιατθή πξνζνρή ζε κηα επνρή, θαηά ηελ νπνία
δελ ππήξραλ κεγάιεο βηνκεραλίεο θαη ζεκαληηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ πξνο ηα αζηηθά
θέληξα, κπνξεί θάπνηνο λα εθηηκήζεη ηελ ζεκαζία ηεο ζε κηα επνρή, φπνπ ν ζπγρξσηηζκφο
ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ε δηαβίσζε θνληά ζηα εξγνζηάζηα εγείξεη φιεο ηηο αλζπγηεηλέο
ζπλέπεηεο ζηνπο θαηνίθνπο θαη εηδηθφηεξα ζηα παηδηά απηψλ ησλ πεξηνρψλ.
Δπηπιένλ, πνιινί απφ ηνπο καζεηέο δηδάζθνληαλ, σο γλσζηφ, ζε αλζπγηεηλέο ζρνιηθέο
αίζνπζεο, ρσξίο ειεχζεξνπο ρψξνπο γηα ηνπο πεξηπάηνπο θαη ηα παηρλίδηα ηνπο, ηα ηφζν
αλαγθαία γηα ηελ ειηθία ηνπο. Σα ππαίζξηα ινηπφλ ηδξχκαηα απνζθνπνχζαλ ζην λα
απαιιάμνπλ ηα παηδηά ησλ πφιεσλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο
δηαβίσζήο ηνπο.
Οη καζεηηθέο εμνρέο ήηαλ ηδξχκαηα πνπ απνζθνπνχζαλ θπξίσο ζηελ απνθαηάζηαζε θαη
πξνάζπηζε ηεο πγείαο ησλ εμαζζελεκέλσλ θαη λνζνχλησλ καζεηψλ, ζπλερίδνληαλ φκσο επί
πιένλ ζ‟ απηά θαη ζπκπιεξψλνληαλ ε αγσγή ηνπ ζρνιείνπ. Με ηηο καζεηηθέο εμνρέο
απνκάθξπλαλ ηνπο καζεηέο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην αλζπγηεηλφ πεξηβάιινλ ηεο
δηαβίσζήο ηνπο, παξέρνληάο ηνπο, εληφο θαηαιιήισλ εγθαηαζηάζεσλ, θάζε άλεζε, εξεκία,
πνηθίιε ςπραγσγία θαη πγηεηλή ηξνθή. Μ‟ απηά θαηαπνιεκνχζαλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή εθείλε
θφπσζε ηνπ νξγαληζκνχ ησλ κηθξψλ καζεηψλ πξνεξρφκελε απφ ηελ έιιεηςε αέξα, ήιηνπ,
δσήο γεληθά ζηελ χπαηζξν. «Οἱ παηδηθὲο ἐμνρὲο ζεσξνύληαλ θαὶ δηθαίσο, ὡο ἕλ ἀπὸ ηὰ πιένλ
ἀπνηειεζκαηηθὰ ὃπια θαηὰ ηῆο θπκαηηώζεσο, ὡο ἡ πξώηε γξακκὴ ἀκύλεο θαη‟ αὐηῆο»
(ηεθάλνπ, 1940, ζει. 478).
Ζ παξνχζα κειέηε απνηειείηαη απφ ηξία επδηάθξηηα κέξε:
ην εηζαγσγηθφ κέξνο επηρεηξείηαη κηα επηζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζην
αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο θαη κηα ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππφ δηαπξαγκάηεπζε
ζέκαηνο. ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηε ζθνπνζεζία, ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα θαη ηε
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κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καο
πιηθνχ.
ην θπξίσο κέξνο επηρεηξείηαη ε δηαπξαγκάηεπζε θαη ε αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πιηθνχ
κε βάζε ην ρξνλνινγηθφ θξηηήξην θαη ν ρσξηζκφο ηνπ ζε ππνπεξηφδνπο κε βάζε απφ ηελ κηα
πιεπξά ην ζεζκηθφ πιαίζην (λφκνπο, δηαηάγκαηα θ.α.) ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπγθείκελν
(θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, ηδενινγηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη επηζηεκνληθφ - ηαηξηθφ),
κέζα ζην νπνίν έιαβαλ ρψξα νη δηάθνξεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ εμεηάδνπκε.
ην ηειεπηαίν κέξνο ζηαρπνινγνχληαη, αμηνινγνχληαη θαη εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ην
ζεσξεηηθφ καο πιαίζην θαη ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα ηα επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα.

1. Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε
Γηαηξέρνληαο ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλνπκε φηη νη ζρεηηθέο απηνηειείο αλαθνξέο
γηα ην ζεζκφ ησλ Μαζεηηθψλ θαηαζθελψζεσλ – Παηδηθψλ εμνρψλ ζηελ ρψξα καο, γηα ηελ
εξεπλεηηθή καο πεξίνδν (1911-1953), είλαη πεξηνξηζκέλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηαγξάθνπκε
θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά θπξίσο ηηο αμηφινγεο κειέηεο δχν ζεκαληηθψλ πξσηαγσληζηψλ ζην
ρψξν ηεο ρνιηθήο Τγηεηλήο, ηνπ Λακπαδάξηνπ θαη ηνπ ηεθάλνπ.
Ο Δκκαλνπήι Λακπαδάξηνο, κε ην αδηακθηζβήηεηα ζεκαληηθφ έξγν ηνπ σο πξντζηάκελνο
ηνπ Γξαθείνπ ρνιηθήο Τγηεηλήο ζε κηα δηάιεμή ηνπ ην 1938, κε ηίηιν «Ἡ ὑπαηζξηνπνίεζηο
ηῆο δηδαζθαιίαο δηὰ ζπζηήκαηνο ἠκηππαίζξησλ ζρνιηθῶλ αἰζνπζῶλ», αλαθέξεηαη ζηηο παηδηθέο
εμνρέο θαη ηα ππαίζξηα ηδξχκαηα, θαζψο θαη γηα ην πψο κε θαηάιιειε δηαξξχζκηζε θαηά ηελ
νηθνδνκή ησλ δηδαθηεξίσλ νη ζρνιηθέο αίζνπζεο ελ ψξα θαινθαηξίαο κπνξνχλ λα
κεηαβάιινληαη ζε ππαίζξηεο ή ηνπιάρηζηνλ εκηππαίζξηεο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηαζθεπήο ησλ δηδαθηεξίσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ππαηζξηνπνίεζηο ηεο
δηδαζθαιίαο. Ζ έξεπλα/εξγαζία απηή ππνβιήζεθε γηα θξίζε ζηελ Αθαδεκία Αζελψλ.
Ο Γεκήηξηνο ηεθάλνπ, κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη λα καο επηδείμεη αμηφινγε ζπγγξαθηθή
δξαζηεξηφηεηα πεξί καζεηηθήο αληίιεςεο θαη πξφλνηαο. ηα έξγα ηνπ εληάζζεηαη θαη ην
πφλεκα «Μαζεηηθαὶ ἐμνραὶ θαὶ θαηαζθελώζεηο (Ννκνζεζία – γθύθιηνη – Ὁδεγίαη –
Ὑπνδείγκαηα)», ην 1947. Σν πφλεκα απηφ πξννξίδνληαλ γηα απηνχο πνπ ζα θαινχληαλ λα
δηεπζχλνπλ ηέηνηα ηδξχκαηα θαη ζ‟ εθείλνπο πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ (ηαηξνχο, δαζθάινπο
θ.α.). Δπίζεο, λα βνεζήζεη φζνπο ζα επηζπκνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα
ππαίζξηα ηδξχκαηα, ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ίδξπζε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη έιεγρν
απηψλ θαη ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο ζε θάζε παηδηθή ζπγθέληξσζε, γηα ηελ πξνθχιαμε
απφ ηα ινηκψδε λνζήκαηα θ.ιπ.
Δπίζεο πξέπεη λα κλεκνλεπζεί θαη ην «Ιζηνξηθό Αξρείν ηεο Διιεληθήο Νενιαίαο», ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέαο Νέαο Γεληάο, ην αξρείν, κε ζπλεξγάηε ηελ Γ. Καξαθαηζάλε, επεθηείλεηαη
ζε δεηήκαηα ζρνιηθήο πγείαο κε ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ζηα καζεηηθά – ζρνιηθά ζπζζίηηα
(1931-1970) θαζψο θαη ζηνλ ζρνιηαηξηθφ έιεγρν θαη ηελ θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ
κε ηελ δεκηνπξγία ζεζκψλ επξχηεξεο θνηλσληθήο αληίιεςεο φπσο: νη παηδηθέο εμνρέο –
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καζεηηθέο θαηαζθελψζεηο, ηα ππαίζξηα ζρνιεία, ηα ζρνιηθά ινπηξά, ηα καζεηηθά ηαηξεία –
ζρνιηθέο θιηληθέο θαη ηα θέληξα καζεηηθήο αληίιεςεο.
εκαληηθή αθφκε ζπλεηζθνξά ζηε κειέηε ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ησλ ππαίζξησλ
ηδξπκάησλ απνηεινχλ ελδηαθέξνληα άξζξα ζε πεξηνδηθά ηεο Γ. Καξαθαηζάλε θαη Β.
Θενδψξνπ.
Ζ αλά ρείξαο κειέηε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα πξνεγνχκελα θαζψο εζηηάδεηαη ζηε
ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη ηε ζεκαηνινγηθή ηαμηλφκεζε ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ κε
ζηφρν ηελ θαηαλφεζε κε θαληαζία (Carr, 1983) θαη εξκελεία ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθψλ
κε ηηο πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο. Με ηελ ελδειερή δηεξεχλεζε ησλ ηζηνξηθψλ καο
ηεθκεξίσλ επηρεηξνχκε ηελ αλαζχλζεζε ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ηελ
αλάιπζε θαη εξκελεία απηψλ ησλ παξακέηξσλ κέζσ ηεο έληαμήο ηνπο ζην ηζηνξηθφ θαη
θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν (1911-1953) πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν φπνπ
παξαηεξνχληαη νη ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αληίιεςεο ζην ρψξν
ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο. Ζ δηθή καο, επνκέλσο πξνζέγγηζε δελ είλαη γεγνλνηνγξαθηθή
(Γεκαξάο, 1988), δε κέλεη ζην ηη έγηλε αιιά επηρεηξεί θαη απαληήζεηο ζηα γηαηί; Δξκελεχεη
[εξκελεχνπζα ηζηνξία (Γεξηηιήο, 1995)] ζηεξηγκέλε ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαιχνπκε
παξαθάησ.
Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ζεζκνχ έρεη έλα πνιπζχλζεην ξφιν θαη πνιπδηάζηαηνπο ζηφρνπο,
απνηειψληαο έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα
ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπο ιεηηνπξγεί θαζνξηζηηθά γηα ην
κέιινλ ηνπο.

2. Ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί
Οη καζεηηθέο εμνρέο δηαθξίλνληαλ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο (ηεθάλνπ, 1947):
α) Σηο καζεηηθέο εμνρέο ζε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο,
β) Σηο καζεηηθέο θαηαζθελψζεηο, ζε πξφρεηξεο εγθαηαζηάζεηο ή ζε ζθελέο,
γ) Σηο καζεηηθέο εμνρέο ηχπνπ νηθνγελεηαθήο ηνπνζεηήζεσο. Καηά ην ζχζηεκα απηφ έλαο
ή πεξηζζφηεξνη καζεηέο έρνληαο αλάγθε εμνρήο απνζηέιινληαη ζε αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο,
νη νπνίεο ηνπο θηινμελνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ,
δ) Σηο ζεξκνθιηκαηηθέο εμνρέο. Καηά ην ζχζηεκα απηφ απνζηέιινληαλ κεξηθά παηδηά,
θαηφπηλ επηινγήο, ζε εμνρέο ή θαηαζθελψζεηο, νη νπνίεο εγθαζίζηαληαη πιεζίνλ
ηακαηηθψλ πεγψλ θαη έηζη ηα παηδηά απηά επσθεινχληαλ ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο ζρεηηθήο
ινπηξνζεξαπείαο,
ε) Σηο εμνρέο πγείαο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ ησλ άιισλ εμνρψλ, δηφηη ηα ηδξχκαηα απηά
ιεηηνπξγνχζαλ ζπλέρεηα, αζρέησο πεξηφδνπ. Δπί πιένλ ε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ
παηδηψλ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη ε ηαηξηθή επίβιεςή ηνπο πιένλ επηκειεκέλε,
θαζφηη απηφ επηβάιιεη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη
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ζη) Σνπο νίθνπο αλαπαχζεσο θαη αλαξξψζεσο παηδηψλ. Γηαθέξνπλ θαη ηα ηδξχκαηα απηά
απφ ηηο εμνρέο, δηφηη ιεηηνπξγνχζαλ ζπλέρεηα θαη δέρνληαλ παηδηά «ελ αλαξξψζεη», ησλ
νπνίσλ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο επέβαιιε αλάπαπζε ελφο έσο δχν κελψλ ζηελ
εμνρή.
‟ εθαξκνγή βξίζθνληαλ θπξίσο νη δχν πξψηνη ηχπνη, δειαδή νη νκαδηθέο καζεηηθέο εμνρέο
ζε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, ζε ηδησηηθά νηθήκαηα ή ζε θαηάιιεια δηδαθηήξηα θαη νη νκαδηθέο
εμνρέο ζε πξφρεηξεο εγθαηαζηάζεηο ή ζε ζθελέο.
Απφ άπνςε δε ηνπνζεζίαο θαη θιίκαηνο δηαθξίλνληαλ: α) ζε πεδηλέο κέρξη 500κ. πςφκεηξν,
β) ζε νξεηλέο απφ 500-1500κ. πςφκεηξν θαη γ) ζε παξαζαιάζζηεο (ηεθάλνπ, φ.π.).
Ζ ζάιαζζα σθεινχζε ηνπο ρνηξαδηθνχο, ιεκθαηηθνχο, ηηο ρεηξνπξγηθέο θπκαηηψζεηο (νζηψλ,
αξζξψζεσλ θ.ιπ.) αιιά έβιαπηε ηνπο λεπξηθνχο, αξζξηηηθνχο, αδπλάηνπο, ηζρλνχο, εθηφο εάλ
είρε πξνεγεζεί ππφ νξηζκέλεο πξνθπιάμεηο εγθιηκαηηζκφο. Σνπο αλαηκηθνχο, αλαξξσλχνληεο,
αζζκαηηθνχο θαη βξνγρηηηθνχο, θαζψο θαη πάζρνληεο απφ θιεηζηή θπκαηίσζε αδπλάηνπο θαη
εκπχξεηνπο, σθεινχζε κάιινλ ε νξεηλή δηακνλή (Λακπαδάξηνο, 1928).

3. Σθνπόο ηεο εξγαζίαο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Ζ θαηάζεζε απηήο ηεο κειέηεο ζηελ αθαδεκατθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γίλεηαη κε
ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηήζεθε,
νξγαλψζεθε θαη αζθήζεθε ε πνιηηηθή γηα ηηο Μαζεηηθέο θαηαζθελψζεηο – παηδηθέο εμνρέο
ζηε ρψξα καο απφ ην 1911 κέρξη θαη ην 1953.
Καηά ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πιηθνχ ζα καο απαζρνιήζεη ε
πξνζέγγηζε ησλ εμήο εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ:


Πνηνη παξάγνληεο, ελδνγελείο θαη εμσγελείο (επηζηεκνληθνί - θνηλσληθνί –πνιηηηθνί –
νηθνλνκηθνί – εθπαηδεπηηθνί) επεξέαζαλ ηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο
Μαζεηηθέο θαηαζθελψζεηο – παηδηθέο εμνρέο ζηε ρψξα καο;



Πνηεο αιιαγέο ή δηαθνξέο ππήξμαλ ζηηο πεξηφδνπο πνπ εμεηάδνπκε;



Πνηνη θνξείο είραλ ηνλ νπζηαζηηθφ επνπηηθφ ξφιν;



Πνηεο αξρέο θαη πνηα βαζηθά λνκηκνπνηεηηθά επηρεηξήκαηα πηνζεηνχζαλ νη
κεηαξξπζκηζηέο – ππνζηεξηθηέο ηνπο;

4. Μεζνδνινγία
Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο,
αμηνπνηψληαο σο πξσηνγελείο πεγέο (primarysources) - ηεθκήξηα: λφκνπο, δηαηάγκαηα,
Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, εηζεγεηηθέο εθζέζεηο θαη εθζέζεηο ζρνιηαηηθήο ππεξεζίαο θαη
επηζεσξεηψλ, δεκνζηεχκαηα ζην ηχπν θαη ζε πεξηνδηθά θαη σο δεπηεξνγελείο πεγέο

ειίδα 134 απφ 307

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Σφκνο 7, Σεχρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

(secondarysources): θάζε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζρεηηδφκελε κε ην ζέκα (Cohen, - Manion,
1997).
Γηα ηελ θξηηηθή ζχλζεζε θαη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ
καο θαηά ηηο δηάθνξεο κεηαξξπζκηζηηθέο πεξηφδνπο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηζηνξηθφ ζπγθξηηηθή αλάιπζε (Η..Α). Μάιηζηα, ζα αθνινπζήζνπκε κηα πνξεία δχν ζηαδίσλ. ηελ
αξρή, κέζα απφ ηε ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή ησλ εξεπλεηηθψλ καο δεδνκέλσλ, ζα
πξνβνχκε ζηελ πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ καο. ηε ζπλέρεηα, κε αθνξκή
ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα θαη ηηο ζεσξεηηθέο καο παξαδνρέο, ζα επηρεηξήζνπκε ηελ
επηζήκαλζε - πξνζδηνξηζκφ, επεμήγεζε θαη εξκελεία ησλ ελδερφκελσλ εμειίμεσλ ή
κεηαβνιψλ ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάκε ζην ρξφλν, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα νδεγήζνπκε
παξαπέξα ηνπο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο πθήο εξεπλεηηθνχο καο πξνβιεκαηηζκνχο
(Μπνπδάθεο, Κνπζηνπξάθεο, Μπεξδνχζε, 2001:ζ.39).
πκπιένληαο κε ην ηξηκεξέο ζρήκα ηνπ Heidegger «θαηάζηαζε, θαηαλφεζε, εξκελεία» κε ηε
ζπλερή αιιειεπίδξαζε θαη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε «κέξνπο» θαη «φινπ» (Ππξγησηάθεο –
Παπαδάθεο, 1998: ζ.853), ειπίδνπκε φηη ζα νδεγεζνχκε ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ
λνεκάησλ ησλ θεηκέλσλ, ησλ δεινπκέλσλ θαη κε δεινπκέλσλ, αλαδεηψληαο ηελ ηφζν ζηνλ
εμσ-εθπαηδεπηηθφ ρψξν, δειαδή ζε καθξνθνηλσληθφ επίπεδν, αθνχ, ε εθπαίδεπζε δε
ζπληειείηαη ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ θελφ, φζν θαη ζηνλ εζσ-εθπαηδεπηηθφ (κηθξνθνηλσληθφ
επίπεδν) (Μπνπδάθεο, 2002: ζ.21). Ζ εθπαίδεπζε εμάιινπ – σο πεδίν ησλ θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ – είλαη έλα «πνιππαξαγνληηθφ» θαη «πνιππαξαδεηγκαηηθφ» πεδίν (Καδακίαο,
2002, ζ.12), έλα θαη κφλν γεγνλφο κπνξεί λα δερηεί πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εξκελείεο, ίζσο,
δε, θαη αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο. Καη βέβαηα ε εξκελεία πνπ δίλεηαη ζ‟ έλα θνηλσληθφ
θαηλφκελν δειψλεη θαη ην είδνο ηεο ζεσξίαο ππφ ηελ νπνία ην θαηλφκελν απηφ εμεηάδεηαη
(Μνπδέιεο, 1997: ζ. 37). Ο εξεπλεηήο νθείιεη λα ζπιιάβεη ην βαζχηεξν λφεκα θαη λα ην
θέξεη ζε αληηπαξάζεζε κε ην «πλεχκα» ηεο επνρήο αιιά θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζπλζήθεο
θάησ απφ ηηο νπνίεο ςεθίζηεθε (Ππξγησηάθεο – Παπαδάθεο, 1998: ζ.855).

5. Ο ζεζκόο ησλ καζεηηθώλ – παηδηθώλ εμνρώλ ζηελ Επξώπε
ηελ Γαιιία, πξηλ ηελ Γαιιηθή επαλάζηαζε, είραλ δεκηνπξγεζεί κεξηθά ηδξχκαηα αλάπαπζεο
θαη ειηνζεξαπείαο, αιι‟ άλεπ θαηφπηλ ζπλέρεηαο. Καηά ην 1795 ν Portiez, κέινο ηεο Γαιιηθήο
Δζληθήο πλέιεπζεο, εκπνηηζκέλνο απφ ηηο ηδέεο ηνπ Rousseau γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
θχζεο θαη απφ ηηο παξηηαηηθέο γηα ηελ ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ αξρέο, θαηέζεζε έλα
λνκνζρέδην γηα ηελ δεκηνπξγία παηδηθψλ εμνρψλ, ζηηο νπνίεο ζα απνζηέιινληαλ καζεηέο απφ
ηηο πφιεηο κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Οη πφιεκνη, φκσο, πνπ επαθνινχζεζαλ
παξεκπφδηζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηδέαο ηνπ Portiez, ε νπνία γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα ιεζκνλήζεθε.
Καηά ην 1840 ζην Λνλδίλν δεκηνπξγήζεθε ζρεηηθή θίλεζε θαη πνιινί καζεηέο νδεγήζεθαλ
απφ δαζθάινπο ηνπο πξνο ηηο εμνρέο, αιιά θαη ε θίλεζε απηή δελ βξήθε νπαδνχο (ηεθάλνπ,
1947, ζει. 7).
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Καη ν ηαηξφο G. Listo (Ηηαιφο επφπηεο ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο) πξφηεηλε ηελ ίδξπζε
παξάθηησλ, πεδηλψλ θαη νξεηλψλ παηδηθψλ εμνρψλ. ηηο πξψηεο πξέπεη λ‟ απνζηέιινληαη νη
ρνηξαδηθνί, ζηηο δεχηεξεο νη εθ δηαθφξσλ αηηηψλ επίλνζνη, ζηηο δε ηξίηεο νη αλαηκηθνί θ.ιπ.
(Λακπαδάξηνο, θ.α, 1918, ζει. 10).
Απφ ην 1876 πνπ νξγαλψζεθε ε πξψηε παηδηθή εμνρή ζηα βνπλά Apenzel ηεο Διβεηίαο απφ
ηνλ πάζηνξα Bion, ν νπνίνο πηνζέηεζε ηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο κηθξψλ νκάδσλ (68
παηδηψλ), (Λακπαδάξηνο, 1928) ζε νηθνγέλεηεο ρσξηθψλ, πνιινί επξσπατθνί δήκνη
εθάξκνζαλ πξνγξάκκαηα ππαίζξηαο δηαβίσζεο, πξηκνδνηψληαο άιινηε ηελ παηδαγσγηθή θαη
άιινηε ηε ζεξαπεπηηθή πιεπξά (Νηθνιαίδεο, 1937).
ηε Γεξκαλία κεηά απφ δχν έηε (1878) ν θαζεγεηήο Warsendrapp ίδξπζε ζηελ Φξαγθθνχξηε
επηηξνπή, ε νπνία απέζηεηιε ζηελ εμνρή ηεο κηθξήο πφιεο Aden 97 παηδηά. ην Βέιγην
ζρεκαηίζηεθε γηα ην ζθνπφ απηφ άιιε επηηξνπή «Billadesecoles» θαη ζηε Γαλία νη παηδηθέο
εμνρέο πξνζέιαβαλ κεγάιε έθηαζε. ηελ Αγγιία ηδξχζεθαλ αλάινγα ηδξχκαηα κε
πξσηνβνπιία ησλ θιεξηθψλ Barneth θαη Camray θαη ε ηδέα ησλ εμνρψλ θέξδηζε επίζεο
έδαθνο ζηελ Ννξβεγία, Ηζπαλία θαη Ηηαιία (ηεθάλνπ, 1947, ζει. 7-8).
ηε Γαιιία, ην πξψην ππαίζξην ίδξπκα νθείιεηαη ζην δεχγνο Lorriaux, νη νπνίνη ίδξπζαλ
(θαηά ην 1881) ζηελ εμνρή Monjavoult ηελ πξψηε παηδηθή εμνρή κε ην φλνκα «Ίδξπκα ηξηψλ
εβδνκάδσλ», γηα λα απνζηείινπλ κεξηθά πησρά θαη αδχλαηα παηδηά γηα δηακνλή θαη
αεξνζεξαπεία δηάξθεηαο ηξηψλ εβδνκάδσλ. Σν επφκελν έηνο θαη άιινη αθνινχζεζαλ ηελ
πξνζπάζεηα, νξγαλψλνληαο ηελ εμνρή «Chausseedumaine». Ζ ηδέα γεληθεχηεθε θαηφπηλ ησλ
επλντθψλ απνηειεζκάησλ πνπ παξαηεξήζεθαλ, ζην Παξίζη θαη ζηηο επαξρίεο. Σα ζρνιηθά
ηακεία θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ελίζρπζαλ ηελ ηδέα, φπσο θαη νη Γήκνη κε νηθνλνκηθέο
ζπλδξνκέο θαη δηάθνξεο Δηαηξείεο θαη σκαηεία πνπ ζπζηάζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ. ην
Παξίζη ν δξακαηηθφο ζπγγξαθέαο θαη πνηεηήο Cottinot νξγάλσζε αμηφινγε καζεηηθή εμνρή,
επηρνξεγνχκελε απφ ηα ζρνιηθά ηακεία, ζηελ νπνία ζηάιζεθαλ 6.000 καζεηέο απφ ην 1903
έσο ην 1905. Ο θαζεγεηήο ηεο παηδηαηξηθήο Bezy ίδξπζε ζηα Ππξελαία ην «ίδξπκα ησλ
κηθξψλ ηεο Σνπινχδεο», ελ ζπλερεία ν ηαηξφο Delvaille, ν θιεξηθφο Crotz θαη άιινη. Δπίζεο,
ζηνλ θιεξηθφ Compte (1893) νθείιεηαη ην ίδξπκα «ηα παηδηά εηο ην βνπλφ», φπνπ απέζηεηιε
ηα παηδηά ρσξίο δνγκαηηθή δηάθξηζε γηα παξακνλή απφ 3-6 εβδνκάδεο. Ο ίδηνο ήγεηξε κία
πξαγκαηηθή ζηαπξνθνξία ζ‟ φιε ηελ Γαιιία γηα ηελ απνζηνιή ζηα ππαίζξηα ηδξχκαηα ησλ
αδπλάησλ παηδηψλ κε ηθαλνπνηεηηθά ππέξ απηψλ απνηειέζκαηα, γη‟ απηφ θαη ε αλαγλψξηζε
ηνπ έξγνπ ηνπ απφ ηελ πφιε Saint-Etienne, ε νπνία ηνπ αλήγεηξε αλδξηάληα. Σελ αλάπηπμε
ησλ παηδηθψλ εμνρψλ ζηελ Γαιιία θαηά πνιχ πξνήγαγε θαηφπηλ ην ηδξπζέλ θαηά ην 1926
«Δζληθφ πκβνχιην Μαζεηηθψλ Δμνρψλ» ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Deguidt (φ.π., ζει. 8).

6. Ο ζεζκόο ησλ καζεηηθώλ – παηδηθώλ εμνρώλ ζηελ Ειιάδα
Ζ εμέιημε ησλ παηδηθψλ εμνρψλ ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ρσξηζζεί ζε ηξεηο πεξηφδνπο: «Ζ
πξψηε ζπζηάδεηαη Ηαηξνθνηλσληθή θαη εθηείλεηαη απφ ην 1911 σο ην 1928. Σφηε ηδξχζεθαλ
(ην 1911) ζηελ Διιάδα απφ ην χιινγν Πξνζηαζίαο ησλ Παηδηψλ νη πξψηεο θαηαζθελψζεηο
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ζηε Βνπιηαγκέλε, ε δεχηεξε ραξαθηεξίδεηαη Ζζηθνθνηλσληθή (απφ ην 1929 σο ην 1945), θαη
ε ηξίηε ραξαθηεξίδεηαη Τγηεηλνθνηλσληθή (απφ ην 1946 σο ην 1953) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο νη παηδηθέο εμνρέο κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ακεξηθαληθήο απνζηνιήο θαη ηελ
επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο κπφξεζαλ λα επεθηείλνπλ ηε δξάζε ηνπο»
(Καξαθαηζάλε, 2002, ζει. 321-322).
6.1. Πεξίνδνο 1911- 1928
ηελ Διιάδα, ν ζεζκφο ησλ παηδηθψλ εμνρψλ «ζα αθνινπζήζεη ην πγηεηληζηηθό πξόηππν»
(Θενδψξνπ & Καξαθαηζάλε, 2003, ζει. 60). Οη ζρνιηθέο εμνρέο ήηαλ έλα πξνιεπηηθφ κέηξν
θαη φρη ζαλαηφξηα ή λνζνθνκεία. Γη‟ απηφ ζηελ εμέηαζε ησλ καζεηψλ ιακβάλνληαλ κεγάιε
θξνληίδα ψζηε λα κελ ζηαιεί θαλείο καζεηήο ζηηο εμνρέο θέξνληαο θάπνηα κνιπζκαηηθή
λφζν (Νηθνιατδεο, 1937). Σν 1920 δεκηνπξγήζεθε εηδηθή επηηξνπή γηα ηε κειέηε ηνπ
λνκνζρεδίνπ «πεξί καζεηηθψλ εμνρψλ» θαη θαηαηέζεθε ζρεηηθφ πφξηζκα. ην ζρέδην λφκνπ
ηνληδφηαλ ν ζεξαπεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ απνζηνιψλ πνπ ηέζεθαλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο: «Σθνπὸο ηῶλ καζεηηθῶλ ἐμνρῶλ εἶλαη ἡ ἀπνθαηάζηαζηο θαὶ ἐλίζρπζηο
ηῆο ὑγείαο ηῶλ πξνδηαηεζεηκέλσλ εἰο θπκαηίσζηλ ἤ θαρεθηηθῶλ παηδηῶλ δηὰ ηῆο θαηαιιήινπ
δηαίηεο, ἠιηνζεξαπείαο θαὶ ἀεξνζεξαπείαο, ἀζθνπκέλσλ ἐπὶ ηῇ βάζεη ηῶλ ζεκεξηλῶλ
πνξηζκάησλ ηῆο ὑγηεηλῆο» (Καξαθαηζάλε & Θενδψξνπ, 2007, ζει. 290).
Βαζηθφο ζθνπφο ησλ παηδηθψλ εμνρψλ ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή ελίζρπζε ηνπ παηδηθνχ
νξγαληζκνχ κέζσ ηεο δηακνλήο ησλ παηδηψλ ζηελ εμνρή καθξηά απφ ηνλ κνιπζκέλν αέξα ηεο
πφιεο κέζα ζηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πγηεηλέο ζπλζήθεο κέζσ ηεο αιιαγήο θιίκαηνο θαη ηεο
δσήο ζηελ χπαηζξν. Δπίζεο, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε επηδίσμε ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ
δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο απνζηνιήο ζηηο παηδηθέο εμνρέο, αθνχ παξέρνληαλ ηξνθή
επαξθήο ζε ζεξκίδεο θαη πιήξεο ζε ιεχθσκα, ιίπνο, πδαηάλζξαθεο θαη βηηακίλεο, ηξνθή πνπ
ρξεηάδεηαη φρη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ παηδηθνχ νξγαληζκνχ
αιιά θαη απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θπζηθή ελεξγεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ.
Πξαγκαηνπνηνχληαλ, επίζεο, γπκλαζηηθέο αζθήζεηο κέζσ αλαπλεπζηηθψλ θαη παξεκθεξψλ
αζθήζεσλ ηνπ ζψξαθνο θαη ησλ άλσ άθξσλ κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηνπ ζψξαθνο θαη ηελ
επίηεπμε θαιχηεξεο αλαπλνήο(Γ.Γ.Ν.Γ., 2005). Σα παηδηά ηα πξννξηδφκελα γηα ηελ εμνρή
εθιέγνληαλ απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ δηεπζπληή.
Κάζε αίηεζε γηα απνζηνιή ζηελ παηδηθή εμνρή ζπλνδεχνληαλ απφ ζεκείσκα ηνπ ηαηξνχ ηεο
νηθνγέλεηαο, ν νπνίνο βεβαίσλε φηη ην παηδί:
«α) ἐδακαιίζζε πξνζθάησο, β) δέλ πάζρῃ ἐθ λόζνπ δενκέλεο ἰδηαηηέξαο πεξηζάιςεσο, δηαίηεο
ἢ λνζειείαο, θαὶ γ) δέλ ἔπαζε ἱιαξά, δέλ εἶλαη ζὲ ἀλάξξσζε ἐμ ὀζηξαθηάο, δηθζεξίηηδαο ἢ
ηύθνπ.
Δἰο ηίο παηδηθὲο ἐμνρὲο Βνπιηαγκέλεο θαὶ Φαιήξνπ γίλνληαλ δεθηνὶ νἱ παξνπζηάδνληεο ηηο ἑμῆο
βιάβεο: ἅ) Καθὴ ζξέςηλ, ἀδπλακίαλ, ὑπόιεηςηλ εἰο ηήλ δηάπιαζηλ θαὶ ἐιαηησκέλελ ἀλάπηπμελ
κπῶλ 22%, β) Παξακνξθώζεηο ζώξαθνο, ζπνλδπιηθῆο ζηήιεο, θεθαιῆο, ἄθξσλ 15-18%, γ)
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Ἀδελνπάζεηεο ηξαρειηθέο, βξνγρηθέο, βνπβσληθέο, ἀδελνεηδεῖο ἐθβιαζηήζεηο ηῆο ῥηλὸο 40-60%,
δ) Ἀλαηκίεο, ἀλαξξσλύνληεο, δπζπεςίεο θαὶ θαζ‟ ἕμηλ δπζθνηιηόηεηα 10-15%.
Ὅζνλ ἀθνξᾷ ηὴλ ἡιηθίαλ, αὐηὴλ ὁξίζζεθε κεηαμὺ 8-12 ἐηῶλ, πιὴλ κηθξνῦ ἀξηζκνῦ 13 ἐηῶλ θαὶ
14 ἐηῶλ παηδηῶλ ἀπόξσλ θαὶ δηαηεινύλησλ ὑπὸ θξηθηὲο ἀλάγθεο ζηηηζκνύ.
Τὰ παηδηὰ θάζε ἀπνζηνιῆο ἐμεηάδνληαλ ιεπηνκεξέζηεξα πξὸ ηῆο ἀλαρσξήζεσο δηὰ ηὴλ ἐμνρὴλ
θαὶ κεηὰ ηὴλ ἐπάλνδνλ. Τὸ ἀπνηέιεζκα θάζε ηνηαύηεο ιεπηνκεξνῦο παηδνινγηθῆο ἐμεηάζεσο
θαηαγξάθνληαλ ζὲ εἰδηθὸ ἀηνκηθὸ δειηίν ὑγείαο, ηὸ ὁπνῖν θπιάζζνληαλ ἀπὸ ηὸλ ἰαηξό»
(Λακπαδάξηνο, 1928, ζει. 292).
Ο Λακπαδάξηνο ζα ππνζηεξίμεη κε πάζνο ηελ ηδέα ησλ «ὀξεηλῶλ ἣ παξαζαιαζζίσλ
ἐλδηαηηεκάησλ», θαη, «παξά ηηο πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ, ζα
επηρεηξήζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο αλαδεηώληαο ζηήξημε ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία»
(Θενδψξνπ & Καξαθαηζάλε, 2003, ζει. 60).
Δθιέγνληαλ δχν ηχπνη παηδηθψλ εμνρψλ: α) Ζ Παξαζαιάζζηα εμνρή, ζηελ νπνία
απνζηέιινληαλ ηα ιεκθαηηθά, ηα ρνηξαδηθά θαη ηα θέξνληα ρεηξνπξγηθέο θπκαηηψζεηο θαη β)
Ζ Οξεηλή παηδηθή εμνρή, ζηελ νπνία απνζηέιινληαλ πξσηίζησο ηα λεπξηθά παηδηά, ηα
ιεκθαηηθά, ηα έρνληα θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε ζηε θπκαηίσζε, ηα έρνληα ζηελφ ζψξαθα, ηα
αλαηκηθά, απηά πνπ αλάξξσλαλ απφ θνθθχηε θαη γξίπε θαη φια εθείλα ηα νπνία είραλ αλάγθε
αλαπλεπζηηθήο γπκλαζηηθήο. Άξηζην κέηξν ήηαλ φπσο ζε θάζε ζρνιηθή εμνρή λα βξίζθεηαη
έλαο πεπεηξακέλνο δάζθαινο ηεο Γπκλαζηηθήο, γηα αζθήζεηο ηεο αλαπλνήο (Νηθνιατδεο,
1937).
Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1911 ζα νξγαλσζνχλ νη πξψηεο παηδηθέο εμνρέο ζηε Βνπιηαγκέλε, κηα
παξαζαιάζζηα θαη πεπθφθπηε κεζεκβξηλή αθηή ηεο Αηηηθήο, κε ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηνπ
«πιιφγνπ πξνο πξνζηαζίαλ ησλ παίδσλ». Ζ εμνρή νξγαλψζεθε θπξίσο ράξε ζηελ
πξσηνβνπιία ηεο νθίαο ιήκαλ (ηεθάλνπ, 1947), κε ηε ζπλδξνκή πξνζσπηθνηήησλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ηνκέα ηεο παηδηθήο πξνθχιαμεο φπσο ηνπ Γ. Γξνζίλε. ηνπο
θαρεθηηθνχο καζεηέο, πνπ επηιέγνληαλ απφ ηνλ Λακπαδάξην, ειηθίαο πεξίπνπ 7-14 εηψλ,
παξέρνληαλ άθζνλνο «ειηνζεξαπεία, αεξηζκφο, ζηηηζκφο θαη ζαιαζζνζεξαπεία». Κάζε
απνζηνιή παηδηψλ παξέκελε ζην ρψξν ηεο εμνρήο 21 κέξεο (21 Ηνπιίνπ κέρξη 12 Απγνχζηνπ
θαη απφ 12 Απγνχζηνπ κέρξη 2 επηεκβξίνπ) – αλαγθαίνο ρξφλνο γηα ηελ αλάξξσζε ησλ
παηδηψλ πνπ αζζελνχζαλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ παηδνιφγσλ, ε νπνία είρε αλαπηπρζεί
ζην πλέδξην ηεο Γελεχεο. Μεγαιχηεξνο ρξφλνο παξακνλήο ζεσξείην φηη κπνξνχζε λα
αζθήζεη βιαβεξή επίδξαζε ζην εζηθφ ησλ κηθξψλ „απνίθσλ‟, νη νπνίνη ζε απηφ ην δηάζηεκα
ζηεξνχληαλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ πιαίζην ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. ην Λνλδίλν θαη ηελ Νέα
Τφξθε ε κέζε δηάξθεηα ήηαλ κφλν 15 εκέξεο (Λακπαδάξηνο, 1928, ζει. 291).
Γηα ηε ζηέγαζε ησλ παηδηψλ, πνπ θηινμελνχληαλ ζηελ παηδηθή απηή θαηαζθήλσζε αλά
ζεηξέο, είρε θηηζηεί έλα επξχρσξν νηθνδφκεκα, «ηύπνπ αγξνηηθήο έπαπιεο, ην νπνίν
απνηειείην από δύν κέξε: από ην θπξίσο νηθνδόκεκα, ζην νπνίν θηινμελνύληαλ ηα παηδηά (δύν
πηέξπγεο κε ηνπο ζαιάκνπο πνπ ήηαλ επηκήθεηο επξύρσξεο αίζνπζεο κε εηδηθά παξάζπξα, ηα
νπνία επέηξεπαλ ηελ πινύζηα είζνδν ηνπ θσηόο, ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ αέξα) θαη από έλα δεύηεξν
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πνπ ρξεζίκεπε σο καγεηξείν θαη ην νπνίν δηέζεηε ππόζηεγν» (Θενδψξνπ & Καξαθαηζάλε,
2003, ζει. 61). ην δηαηηνιφγην, πνπ είρε θαηαξηηζηεί απφ ηνλ Λακπαδάξην, γηλφηαλ
πξνζπάζεηα γηα παξνρή ζξεπηηθήο ηξνθήο: θξέαο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη άθζνλα
ακπινχρα θαη θξνχηα «ἅηηλα ὡο κᾶιινλ ὑδαηαλζξαθνύρα ζπληεινῦζηλ εἰο ηὴλ ζξέςηλ ηνῦ
παηδόο» (Λακπαδάξηνο, 1928, ζει. 294). Ο ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ ζαιάζζησλ ινπηξψλ - ζε
νξηζκέλε ψξα θαη ππφ ηνπο ήρνπο ηεο ζθπξίρηξαο - θαζψο θαη ηεο ειηνζεξαπείαο θαη ηεο
γπκλαζηηθήο, εληάζζνληαλ επίζεο ζε έλα ρξνλνδηάγξακκα ελίζρπζεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ
είρε ζρεδηαζηεί απφ γηαηξνχο. Απηή ε δηακνλή ζηε θχζε «δελ ήηαλ ελ ηνύηνηο εληειώο
απαιιαγκέλε από εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο: εθηόο από ηελ εθκάζεζε ηεο „θνιπκβεηηθήο‟,
πξνβιεπόηαλ ε δηδαζθαιία καζεκάησλ, όπσο ε βνηαληθή θαη ε θπζηθή, πνπ πξνζθέξνληαλ επί
ηόπνπ ζε απιή γιώζζα θαη κε αθεγεκαηηθό ηξόπν, ελώ όηαλ ν θαηξόο δελ επέηξεπε ηε δηακνλή
ζηελ ύπαηζξν, παξέρνληαλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηζηνξίαο θαη πγηεηλήο» (Γ.Γ.Ν.Γ.,
2005; Θενδψξνπ & Καξαθαηζάλε, 2003, ζει. 61).
Πίλαθαο 1. Τν πξόγξακκα κηαο εκέξαο δσήο ησλ ‘απνίθσλ’ ηεο Βνπιηαγκέλεο
Ώρες
Δραστηριότητες
7 π.κ.
Έγεξζε θαη θαιισπηζκφο
8 π.κ.
Πξσηλφ ξφθεκα απφ γάια κε θαθέ ή γάια κε ζνθνιάηα
8-10 π.κ.
Πεξίπαηνο, παηδηαί, γπκλαζηηθή νιηγφιεπηνο
10 π.κ.
Άξηνο κε ηπξί ή θξνχηα
10-11 π.κ. Γηάθνξεο αζρνιίεο, αλάπαπζε, αλάγλσζε, αιιεινγξαθία
11 π.κ.
Λνπηξφ ζαιάζζην (θνιχκβεζε)
12 π.κ.
νχπα, θξέαο 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ρφξηα, ακπινχρα, θξνχηα
1-4 κ.κ.
Πεξίπαηνο θαη δηακνλή ζην δάζνο
4 κ.κ.
Άξηνο κε ζηαθχιηα ή ζχθα
4-7 κ.κ.
Γείπλν ζνχπα, πηιάθη ή καθαξφληα ή ελ γέλεη ακπινχρα, θξνχηα
8:30 κ.κ.
Όπλνο
(Λακπαδάξηνο, 1928, ζει. 295).

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ήηαλ ε ζπκβίσζε θαη ζπλεθπαίδεπζε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, ε
νπνία είρε ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ο ηκαηηζκφο πνπ πξνβιεπφηαλ (φια ζε νδνηπνξηθφ
ζάθν) ήηαλ: «3 ὑπνθάκηζα ἡκέξαο, 3 θαλέιεο (ὅζνη θνξνῦλ), 3 πεξηζθειίδεο, 3 δεύγε θαιηζῶλ,
3 καλδήιηα, 1 δεῦγνο ὑπνδεκάησλ, 1 θηέληνλ, 1 ςήθηξα ὀδόλησλ. (Τὰ ζήιεα πξνζέηη ἐζσθόξηα
θαὶ ἐκπξνζζέιιαο). μσηεξηθὰ ἐλδύκαηα θνξνῦζαλ θαηὰ βνπιήζῃ ἀξθεῖ λά ἤηαλ ἁπιᾶ θαὶ
ζηεξεά, δηά λά θνξεζνὺλ εἰο ηήλ ἐμνρή. Ἡ ὅιε ἀκθίεζηλ ζπκπιεξσλόηαλ ἀπὸ ἐπαλσθόξη θαὶ
ἕλα πιαηύγπξν ςάζηλν θαπέιν» (Λακπαδάξηνο, 1928, ζει. 295).
Ζ ιεηηνπξγία ηεο παηδηθήο εμνρήο Βνπιηαγκέλεο παξαηάζεθε σο ην 1916, φηαλ απηή
ζεσξήζεθε αζχκθνξε ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ ηξνθίκσλ ζε κηα πεξίνδν
δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ• ηα επφκελα ρξφληα ε απφπεηξα
επαλαιήθζεθε απφ δηάθνξνπο ζπιιφγνπο. Ο Παηξησηηθφο χλδεζκνο ίδξπζε ηελ Παηδηθή
Δμνρή Φαιήξνπ, ε νπνία ιεηηνχξγεζε δχν ζεξηλέο πεξηφδνπο (1921 θαη 1922) θαη ην
Παηξησηηθφ Ίδξπκα Πξνζηαζίαο ηνπ Παηδηνχ, ηελ Παηδηθή Δμνρή Γιπθάδαο (1923), ηνπ
ηδησηηθνχ εθπαηδεπηεξίνπ Κσλζηαληηλίδνπ (Λακπαδάξηνο, 1928) ε νπνία ήηαλ ε κεγαιχηεξε
εμνρή επί ειιεληθνχ εδάθνπο (κηα εμνρηθή "παηδνχπνιηο") (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005).
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Ζ αλάγθε απηή πξνέθπςε απφ ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Παηδηθήο Δμνρήο
Βνπιηαγκέλεο, έλεθα ηεο ζηεγάζεσο ζ‟ απηή νξθαλψλ ηνπ πνιέκνπ. «Ὁ ἐθιεγεὶο ηόπνο δέλ
ἤηαλ βέβαηα ὁ θαηαιιειόηεξνο, ἀιιὰ ιόγνη νἰθνλνκηθνὶ θαὶ ἡ ἐιαρίζηε ἀπνζηάζῃ ἀπὸ ηὴλ
Ἀζῆλα ζπλέηεηλαλ εἰο ηό λά θαηαθύγνπλ εἰο ηό παξαζαιάζζην αὐηὸ κέξνο» (Λακπαδάξηνο,
1928, ζει. 296). Οη δηαθνξέο κε απηή ηεο Βνπιηαγκέλεο ήηαλ νη εμήο: ηα παηδηά δελ δηέκελαλ
κέζα ηελ λχθηα, αιιά επέζηξεθαλ κε ιεσθνξεία, θάζε απνζηνιή απνηεινχληαλ απφ 60
παηδηά, ηα παηδηά δελ επηιέγνληαλ ζηα ζρνιεία, αιιά ήηαλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο
ζεξαπεπνκέλνπο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο καζεηηθήο Πνιπθιηληθήο Αζελψλ, θαη ηέινο ε
ηξνθή ηνπο ήηαλ θαηά πνιχ πινπζηφηεξε απφ απηήο ηεο Βνπιηαγκέλεο (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005).
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παηδηθψλ εμνρψλ: αχμεζε βάξνπο
(δείθηεο ζξέςεσο) «…ἐληὸο ζρεδὸλ κελὸο εὔμεζαλ θαηὰ βάξνο ὅζνλ δέλ εὔμεζαλ θαζ‟ ὅινπο
ηνὺο ινηπνὺο 11 κῆλαο ηνῦ ἔηνπο! 6 ½ θνξὲο ἐπὶ πιένλ ηνῦ θπζηνινγηθνῦ» (Λακπαδάξηνο,
1928, ζει. 297), αλαζηήκαηνο, «αὐμήζῃ ἀλαζηήκαηνο θαηὰ 12 ρηιηνζη. Ἤηνη δηπιάζηνλ ηῆο
θαηὰ θύζηλ κεληαίαο αὐμήζεσο, θαηὰ ηὴλ ἡιηθίαλ 8-13 ἐηῶλ, νὔζεο κόλνλ 5 ρηιηνζη.» (φ.π.),
ζσξαθηθήο πεξηκέηξνπ, βειηίσζε φςεσο «ἡ ὄςηο αὐηῶλ βειηηνύηαη, ηὸ ὠρξὸλ θαὶ ἰζρλὸλ
πξόζσπνλ γίλεηαη ἡιηνθαὲο θαὶ εὔρξνπλ, ηὰ ἰζρλὰ ζθέιε θαὶ νἱ βξαρίνλεο παρύλνληαη θαὶ δέλ
θνπξάδνληαη εὐθόισο ὡο πξόηεξνλ, ηὰ ὠρξὰ κέιῃ γίλνληαη ξνδόρξνα, ἐιιείπνπλ αἱ
θεθαιαιγίαη, αὐμάλεηαη ἡ δσεξόηεο θαὶ πξνζνρὴ θαὶ ὕπλνο γίλεηαη βαζύηεξνο» (Νηθνιαίδεο,
1937). Σα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ παηδηθψλ εμνρψλ Βνπιηαγκέλεο αλαθνηλψζεθαλ
απφ ηνλ Δκκ. Λακπαδάξην ζην Βφιν ζην Β΄ Παλειιήλην πλέδξην θαηά ηεο θπκαηίσζεο. Σν
θφζηνο ηεο δηαηξνθήο αλά καζεηή εκεξεζίσο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 5-7 δξρ. (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005).
6.2. Πεξίνδνο 1929-1945
Σν 1929 ηελ νξγάλσζε ησλ καζεηηθψλ εμνρψλ αλέιαβε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, φπνπ
ρνξήγεζε απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηέιε 1.000.000 δξρ. ζην Παηξησηηθφ Ίδξπκα γηα ηελ
νηθνδφκεζε ζηε παηδηθή εμνρή Βνχιαο ηδίνπ θηηξίνπ γηα ηελ ζεξηλή θαηαζθήλσζε ησλ
απφξσλ αζζεληθψλ καζεηψλ (Λακπαδάξηνο, 1932). Καηφπηλ ην Παηξησηηθφ Ίδξπκα ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία ηεο ρνιηθήο Τγηεηλήο ίδξπζε ηελ Παηδηθή Δμνρή Βνχιαο
(ηεθάλνπ, 1940) θαη ζηε ζπλέρεηα άξρηζε ν ζεζκφο απηφο λα γεληθεχεηαη ζηελ Διιάδα ηδίσο
κεηά απφ ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ε νπνία ηφληδε ηα αγαζά πνπ
πξνθχπηνπλ απφ απηή.
Παξφκνηεο απνζηνιέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηνπ ηκήκαηνο ρνιηθήο Τγηεηλήο
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδνο ράξε θαη ζηε ζπκβνιή εθπαηδεπηηθψλ
ιεηηνπξγψλ θαη γηαηξψλ, αιιά θαη κε ηελ πιηθή ππνζηήξημε ηνπηθψλ ζσκαηείσλ,
νξγαλψζεσλ ηνπ Παηξησηηθνχ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ. ηελ Παηδηθή Δμνρή
ηεο ακαξίλεο Γξεβελψλ ζηάιζεθαλ θπξίσο αζζεληθά παηδηά (θπξίσο εινλνζνχληα).
Βξηζθφηαλ ζηελ Πίλδν ζε πςφκεηξν 1.700 κ. θαη ε θχξηα πξσηνβνπιία αλήθε ζηνπο
δεκνδηδαζθάινπο Εαρ. Γξφζν θαη Γ. Ξελφπνπιν. Παηδηθέο εμνρέο ιεηηνχξγεζαλ επίζεο ζην
Βφιν, ηελ Καβάια (400 παηδηά), ηε Θεζζαινλίθε (1.600 παηδηά), ηελ Πάηξα (1.500 παηδηά),
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ην Ρέζπκλν (750 παηδηά), ηα Υαληά, ηελ Κέξθπξα (400 παηδηά) θαη ζε άιια κέξε. Αξγφηεξα
ιεηηνχξγεζαλ θαη νη παηδηθέο εμνρέο Πεληέιεο, ζε πςφκεηξν 500 κ., γηα 1.500 παηδηά κε
πξνδηάζεζε ζε θπκαηίσζε πνπ ηεινχζαλ ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Παηξησηηθνχ Ηδξχκαηνο
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αληηιήςεσο (ηεθάλνπ, 1947).
Σν Εεξίλεην ζηε Βνχια είλαη ην πξψην «Πξεβεληφξην ηεο Αλαηνιήο» ην νπνίν απνηειεί θαη
ηδηαίηεξν νξγαληζκφ πνπ ιεηηνχξγεζε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1931. Πεξηιάκβαλε 50 θιίλεο θαη
δερφηαλ παηδηά ειηθίαο 5-12 εηψλ ηα νπνία είραλ αλάγθε παξαηεηακέλεο παξακνλήο ζηελ
εμνρή. Οη ηξφθηκνη θαηέβαιαλ 30 δξρ. εκεξεζίσο. Σνλ ρεηκψλα νη ηξφθηκνη δηδάζθνληαη ηα
καζήκαηα ηνπ πιήξνπο εμαηάμηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σα παηδηά παξαθνινπζνχληαλ απφ
ηνλ εηδηθφ Παηδίαηξν ηνπ Ηδξχκαηνο αξφγινπ (ζρνιείν ςπρηθήο ηφλσζεο ηεο παηδηθήο
ειηθίαο) (Λακπαδάξηνο, 1932, ζει. 157).
Πνιιά ζσκαηεία νξγάλσζαλ παηδηθέο εμνρέο ζηελ Διιάδα φπσο ην Άζπιν παηδηνχ Βφινπ, ν
«Πάλαο» Σξηπφιεσο, ε «Μέξηκλα» Θεζζαινλίθεο, ην Άζπιν Παηδηνχ χξνπ, νη δχν ζρεηηθέο
νξγαλψζεηο ηεο Πάηξαο, ν δηδαζθαιηθφο ζχιινγνο Καβάιαο θαη Λάξηζαο. Δπίζεο, ε παηδηθή
εμνρή ζηελ Κέξθπξα, «πνῦ ὀξγαλώζεθε ἀπὸ ὁκάδα θπξίσλ ὑπὸ ηὴλ ἀθάκαηνλ θαὶ
πεθσηηζκέλελ δηεύζπλζηλ ηῆο δεζπνηλίδνο Ἀλδξεάδνπ, κὲ ηὴλ ὑιηθὴ ζπλδξνκὴ ηνῦ Παηξησηηθνὺ
Ἱδξύκαηνο θαὶ ηνῦ Ὑπνπξγείνπ Παηδείαο θαὶ ηνπηθῶλ πόξσλ» (Δληαπζηα έθζεζηο πεξί ησλ
πεπξαγκέλσλ ελ ηε ππεξεζία ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο θαηά ην ζρνιηθό έηνο 1930 – 1931,
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Σκήκα ρνιηθήο Τγηεηλήο, Αζήλαη, 1931). Σν
Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν (1932, Γηεπζπληήο Γ. Ενκπαλάθηο) κεηέθεξε γηα κία ηξηεηία ηνπο
καζεηέο ηνπ γηα δχν κήλεο ζηε Βνχια απφ ην Πάζρα θαη κεηά. Ζ πξφνδνο ησλ παηδηθψλ
εμνρψλ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 1911 ζηάιζεθαλ ζηελ εμνρή 1.000 παηδηά, ην 1915
πεξίπνπ 1.500, ην 1925 1.050, ην 1931 3.000 θαη ην 1933 πάλσ απφ 5.000, (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005).
Σν 1935 ιεηηνχξγεζαλ παηδηθέο εμνρέο ζηε Νέα Μάθξε γηα θησρά παηδηά ειηθίαο 8-12 εηψλ
πνπ πξνέξρνληαλ απφ πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο θαη εξγαηηθέο κηθξνγεηηνληέο. Ζ
πξσηνβνπιία αλήθε ζε νκάδα γπλαηθψλ. 60 παηδηά - αγφξηα θαη θνξίηζηα - ζηέιλνληαλ
δηαδνρηθά γηα λα πεξάζνπλ ζην χπαηζξν έλα κήλα κέζα ζε αηκφζθαηξα δξνζηάο, θαζαξνχ
αέξα θαη παηρληδηνχ. Τπήξρε ζε απηέο κία ελαιιαγή κπάληνπ, πξσηλψλ αζθήζεσλ, ζξεπηηθήο
ηξνθήο, παηδαγσγηθψλ παηρληδηψλ θαη σθέιηκσλ καζεκάησλ. Ζ παηδηθή δσή ζηελ
θαηαζθήλσζε ήηαλ ηδηαηηέξσο νξγαλσκέλε. Γηα ηηο αηαμίεο θαη ηηο ηηκσξίεο ησλ παηδηψλ
αλαιακβάλεη ε πλέιεπζε πνπ είλαη ην θπξίαξρν ζψκα ηεο παηδηθήο εμνρήο. ηε ζπλέιεπζε,
πνπ γίλεηαη θάζε κέξα ζπδεηνχληαη φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δσή ηεο εκέξαο: ζίγνληαη
δεηήκαηα θαγεηνχ, παηρληδηνχ θαη χπλνπ, αιιά θαη δεηήκαηα αηαμίαο θαη απεηζαξρίαο θαη
απνθαζίδνληαη νη ηηκσξίεο πνπ ζα πξέπεη λα επηβιεζνχλ (φ.π.).
Καηά ηελ Μεηαμηθή πεξίνδν δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εζηθή, εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή
κφξθσζε ησλ παηδηψλ κέζα ζηηο παηδηθέο θαηαζθελψζεηο. ηηο εμνρέο ηα παηδηά καζαίλνπλ
λα πξνζεχρνληαη ζην Θεφ, λα πεηζαξρνχλ ζηηο αξρέο ηνπ Κξάηνπο, λα ππαθνχνπλ ζηνπο
αλψηεξνπο, λα εθηηκνχλ ηηο θξνληίδεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδξχκαηνο αιιά θαη ηνπ Κξάηνπο.
πγρξφλσο καζαίλνπλ λα αγαπνχλ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο, δειαδή ηα παηδηά ησλ εμνρψλ.
Γηδάζθνληαη ην ηεξφ θαζήθνλ ησλ πξνγφλσλ, ην αλνξζσηηθφ έξγν ηεο ΄΄Δζληθήο
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Κπβεξλήζεσο΄΄ ππφ ηελ εγεζία ηνπ Αξρεγνχ Ησάλλνπ Μεηαμά θαη δηαπαηδαγσγνχληαη λα
αγαπνχλ ηε ΄΄κεγάιε Παηξίδα΄΄ θαη λα ζέβνληαη θαη λα ηηκνχλ ηελ ειιεληθή ζεκαία.
Μαζαίλνπλ επίζεο πγηεηλνχο θαλφλεο: λα θάλνπλ ινπηξά πνιιέο θνξέο, λα πιέλνπλ ηα ρέξηα
ηνπο κε ζαπνχλη πξηλ απφ θάζε γεχκα, λα θαζαξίδνπλ θαη λα πεξηπνηνχληαη ηα καιιηά ηνπο,
λα θαζαξίδνπλ ηα δφληηα ηνπο, λα αιιάδνπλ ζπρλά ηα ξνχρα ηνπο. Ζ ςπρηθή δηαπαηδαγψγεζε
ησλ αηφκσλ επηδηψθεηαη κέζσ ηεο εθθιεζίαο, θαζψο είλαη εγθαηεζηεκέλα ξαδηφθσλα θαη
κεγάθσλα κέζα ζην ρψξν ησλ εμνρψλ, αιιά θαη κέζσ εζληθψλ ηξαγνπδηψλ, θαηάιιεισλ
δηεγεκάησλ, άιισλ εζηθνπιαζηηθψλ κέζσλ θαη κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ησλ ππαιιήισλ,
θνηλνηαξρψλ, ππαξρεγψλ θαη βνεζψλ (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005).
Σν 1940 θαηαγξάθεηαη φηη ζηηο παηδηθέο εμνρέο Αηηηθήο (Βνχιαο θαη Πεληέιεο),
Θεζζαινλίθεο θαη Παηξψλ ππήξραλ 2.900 ζέζεηο ζηηο νπνίεο επξφθεηην λα παξαζεξίζνπλ
θαηά πεξηφδνπο 11.600 παηδηά. Παξάιιεια ιεηηνπξγνχζαλ θαη νη παηδηθέο εμνρέο ζηηο
δηάθνξεο επαξρηαθέο πφιεηο ηεο ρψξαο. 850 ζέζεηο πξνβιέπνληαλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο
Διιάδαο, Υαληά, Ζξάθιεην, Πήιην, Καξδίηζα, φπνπ επξφθεηην λα παξαζεξίζνπλ 3.500
παηδηά. Σν νηθνλνκηθφ έηνο 1940-1941 πξνβιεπφηαλ λα ππάξμνπλ ζηελ Ήπεηξν (Μέηζνβν),
ηελ Μαθεδνλία (Υνξηηάηε, Γξάκα), ηε Θξάθε (Ν. Μάθξε) θαη ηε Θάζν άιιεο 1.700 ζέζεηο
γηα παξαζεξηζκφ 6.800 παηδηψλ εηεζίσο. Σν θφζηνο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ παιαηψλ
παηδηθψλ εμνρψλ θαη ηελ αλέγεξζε λέσλ επξφθεηην λα αλέιζεη ζε 30 εθαηνκκχξηα δξαρκέο
(φ.π.).
χκθσλα κε ηελ θαηάζεζε ζρεδίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Μαζεηηθψλ
Καηαζθελψζεσλ θαη Δμνρψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δίλνληαλ νδεγίεο γηα εθκάζεζε ηεο
κνπζηθήο, γηα νξγάλσζε θπζηνγλσζηηθψλ ζπιινγψλ, γηα γπκλαζηηθή θαη παηρλίδηα.
Δπηζεκαίλνληαλ, αθφκα, ε δηδαζθαιία αξρψλ πγηεηλήο θαη ζηνηρείσλ αγσγήο ηνπ πνιίηε,
εθκάζεζε κηαο ζεηξάο δηθαησκάησλ θαη θαζεθφλησλ-ππνρξεψζεσλ (ζεβαζκφο ζηνπο
αλψηεξνπο, ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο νηθνλνκίαο, ππαθνή ζηνπο λφκνπο, λα κάζνπλ φηη
ζα πξέπεη σο πνιίηεο λα πιεξψλνπλ ηνπο θφξνπο κε ζπλέπεηα, λα ζέβνληαη φ,ηη ζεσξείηαη
δεκφζην, λα ππεξεηνχλ ζην ζηξαηφ). Πξνβιεπφηαλ επίζεο κηα ζεηξά εθδειψζεσλ πνπ ζηφρν
έρνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο παηξησηηθήο πίζηεο (παηξησηηθά άζκαηα) θαη ηεο εζληθήο θαη
ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο (πξνζεπρέο) (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005).
6.3. Πεξίνδνο 1946-1953
ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ησλ καζεηηθψλ θαηαζθελψζεσλ σο
κέζν θαη‟ εμνρήλ απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηεο ζθιεξά, θαηά ηελ
ηειεπηαία δξακαηηθή δεθαεηία, δνθηκαζζείζεο ειιεληθήο λεφηεηαο (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005). Ζ
δηαθφζκεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθψλ εμνρψλ κε ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο,
επηγξάκκαηα, εζληθά θαη ζξεζθεπηηθά ζπλζήκαηα θαη νη νκηιίεο εζληθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ
πεξηερνκέλνπ ζεσξνχληαλ απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμχςσζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο
θαη ηελ ηφλσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ησλ θαηαζθελσηψλ (φ.π.).
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Δμαηξεηηθά δσεξή θίλεζε ζεκεηψζεθε γηα ηηο καζεηηθέο εμνρέο απφ ηελ απειεπζέξσζε θαη
κεηά. Σν Κξάηνο δηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πξφλνηαο δηέζεζε θαηά ην 1945 θαη 1946 ζεκαληηθέο
πηζηψζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο κε ηξφθηκα, θαηαζθελσηηθφ πιηθφ θαη ινηπά
εθφδηα. Δθ παξαιιήινπ, θαη ην Τπνπξγείν ηεο Δζληθήο Παηδείαο πξνέβε θαη απηφ ζηελ
νξγάλσζε καζεηηθψλ εμνρψλ ζηελ πεξηνρή θπξίσο ηεο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο,
ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαηάιιεια δηδαθηήξηα θαη εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ σο ζηειέρε (ηεθάλνπ, 1947).
Οη καζεηηθέο εμνρέο θαη θαηαζθελψζεηο έπξεπε λα νξγαλσζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, φπσο
θαη ηα καζεηηθά ζπζζίηηα θαηά ζρνιεία ή νκάδεο ζρνιείσλ κε θαζνξηζκέλν πξφγξακκα, ππφ
ηελ επζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ, ησλ ζρνιηθψλ Δθνξεηψλ θαη πιιφγσλ εθ γνλέσλ θαη
θεδεκφλσλ. Τπέξ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλεγνξνχζαλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ιφγνη
(εγθχθιηνο Τπ. Παηδείαο 14810/11 Φεβξνπαξίνπ 1947, «Πεξὶ ὀξγαλψζεσο θαὶ ιεηηνπξγίαο
ηῶλ καζεηηθῶλ ἐμνρῶλ θαὶ θαηαζθελψζεσλ»).
Λακβαλνκέλνπ ππ‟ φςε ηνπ πιήζνπο ησλ εμαζζελεκέλσλ θαη επηλφζσλ καζεηψλ,
απαηηνχληαλ πνιιέο καζεηηθέο εμνρέο θαη θαηαζθελψζεηο γηα λα απνζηέιινληαη θαη‟ έηνο ηα
αδχλαηα, αδεληθά θαη αλαηκηθά παηδηά ησλ κεγάισλ ηνπιάρηζηνλ αζηηθψλ θέληξσλ. Σα
ηδξχκαηα απηά ρξεηάδνληαλ, σο γλσζηφλ, θαηαζθελσηηθφ πιηθφ θαη άιια εθφδηα απαξαίηεηα
γηα ηελ παξακνλή, δηαηξνθή θ.ιπ. Αληί ζθελψλ φκσο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
θαηάιιεια θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο δηδαθηήξηα, ηα νπνία θαηά ηηο δηαθνπέο δελ
ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. «Ἡ ρώξα καο εὐηπρῶο δηαζέηεη πνιιὰ ηέηνηα
δηδαθηήξηα εἰο ὀξεηλάο πεξηνράο ἤ παξά ηήλ ζάιαζζαλ, ηὰ ὁπνῖα πξνζθέξνληαη γη‟ αὐηὸ ηὸ
ζθνπόλ» (εγθχθιηνο 14810/1947, φ.π.).
Δπηπιένλ, δηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο, ηεο νξγάλσζεο δειαδή ησλ καζεηηθψλ
εμνρψλ θαη θαηαζθελψζεσλ απφ ηα ζρνιεία θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, δελ απνθιείνληαλ
θαη ε δξάζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, νξγαλψζεσλ θαη νξγαληζκψλ ή θαη δεκφζησλ
ππεξεζηψλ επί απηνχ ηνπ πεδίνπ, ε νπνία ήηαλ πάληνηε εππξφζδεθηε, ιακβαλνκέλνπ ππ‟ φςε
ηνπ πιήζνπο ησλ καζεηψλ πνπ είραλ αλάγθε εμνρήο. Ζ δξάζε απηή φκσο, ζα ειέγρνληαλ απφ
ην Κξάηνο απφ ηελ άπνςε ζηειερψλ, αγσγήο θαη ησλ δηαηηζέκελσλ γεληθά πιηθψλ κέζσλ.
Θεσξψληαο φηη βαζηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο ησλ ελ ιφγσ ηδξπκάησλ ήηαλ ηα ηθαλά
ζηειέρε, ήηαλ αλάγθε λα ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ Ννκψλ, εάλ ήηαλ
δπλαηφλ, εηδηθέο ρνιέο εθπαίδεπζεο ζηειερψλ (εγθχθι. 14895/20-2-1946 «Πεξὶ ἱδξχζεσο
θαὶ ιεηηνπξγίαο εἰδηθῶλ ρνιῶλ πξὸο κφξθσζηλ ζηειερῶλ καζεηηθῶλ ἐμνρῶλ θαὶ
θαηαζθελψζεσλ») ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα θνηηήζνπλ θαη κε εθπαηδεπηηθνί, άηνκα
φκσο κε ζρεηηθή κφξθσζε, απνδεδεηγκέλεο εζηθήο θαη ηα νπνία ζα επηζπκνχζαλ λα
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζ‟ απηφ ην είδνο καζεηηθήο πξφλνηαο θαη αληηιήςεσο.
«πίζεο ζὰ ἀπνζηέιινληαλ Καλνληζκὸο ιεηηνπξγίαο ηῶλ ἐλ ιόγῳ εἰδηθῶλ ζρνιῶλ, θαζὼο θαὶ
ηὰ πξὸο δηδαζθαιίαλ ζέκαηα πεξηιεπηηθὰ πξόο δηεπθόιπλζηλ ηῶλ κειιόλησλ λά δηδάμνπλ.
πηπιένλ, ζὰ ἀπνζηέιινληαλ εἰο ὃια ηὰ ζρνιεῖα ἴδηνλ ηεῦρνο πεξὶ καζεηηθῶλ ἐμνρῶλ θαὶ
θαηαζθελώζεσλ, ἐλ ζπλερείᾳ ηνῦ ηεύρνπο ηῶλ καζεηηθῶλ ζπζζηηίσλ, ἐλ ᾧ ζὰ πεξηέρνληαλ ὄιαη
αἱ ἀπόςεηο ηνῦ πξνβιήκαηνο, ὑγηεηλνινγηθαί, δηνηθεηηθαί θαὶ παηδαγσγηθαί, ὅπσο θαὶ
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θαλνληζκὸο ηῆο ὀξγαλώζεσο θαὶ ιεηηνπξγίαο ηῶλ ἐλ ιόγῳ ἱδξπκάησλ» (εγθχθιηνο 14810/1947,
φ.π.).
ηηο καζεηηθέο εμνρέο θαη θαηαζθελψζεηο απνζηέιινληαλ παηδηά καζεηηθήο ειηθίαο, δειαδή
άλσ ησλ 6 εηψλ θαη θάησ ησλ 14. Μπνξνχζαλ λα απνζηέιινληαη θαη κεγαιχηεξεο ειηθίεο
θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ησλ Δπηηξνπψλ Μαζεηηθψλ Δμνρψλ, θαζψο θαη ησλ Δθνξεηψλ
Μαζεηηθψλ Δμνρψλ θαηφπηλ φκσο έγθξηζεο ηεο απφθαζήο ηνπο εθ κέξνπο ησλ Δπηηξνπψλ.
Καηά ην έηνο 1950 ιεηηνχξγεζαλ θαηαζθελψζεηο: ζηελ Μαληηλεία - Κπλνπξίαο ζηελ
Σξίπνιε, ζην Υηιηνκφδη Κνξηλζίαο ηνπ Ννκνχ Αξγνιίδνο (πήξαλ κέξνο 446 καζεηέο ζε δχν
πεξηφδνπο), ζην Καξπελήζη, 40 ρηι. Β.Γ. ζηε ζέζε «σηήξα» (πήξαλ κέξνο 170 καζεηέο),
ζηελ Άξηα (πήξαλ κέξνο 360 παηδηά, εμ σλ 250 αγφξηα θαη 110 θνξίηζηα), ζηελ Καβάια, ζηα
Σξίθαια (πήξαλ κέξνο 160 καζεηέο), ζηε Υίν θαη ζην Αξγνζηφιη (Πεξηνδηθφ «ρνιηθή
Τγηεηλή», ηρ. 4, Φεβξνπάξηνο 1951, ζει.1-13).
Ο ρξφλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ Μαζεηηθψλ Δμνρψλ θαη Καηαζθελψζεσλ θαζνξίδνληαλ απφ
ηηο Δπηηξνπέο Μαζεηηθψλ Δμνρψλ ή ησλ νηθείσλ νξγαληζκψλ θαη νξγαλψζεσλ αλαιφγσο ησλ
θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ρξφλνπ ησλ δηαθνπψλ θαη ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ
ζρνιείσλ. Ζ παξακνλή ζηηο καζεηηθέο εμνρέο θαη θαηαζθελψζεηο δηαξθνχζε γεληθά έλα κήλα
θαη θαζνξίδνληαλ απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ.
Βαζηθή έλδεημε απνζηνιήο απνηειεί ην επηζθαιέο ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ, ε νπνία είρε
αλάγθε ελίζρπζεο. Δπηζθαινχο πγείαο ζεσξνχληαη (Καλνληζκφο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο
καζεηηθψλ εμνρψλ θαη θαηαζθελψζεσλ / 25 Απξηιίνπ 1947):
1)

«νἱ ἀλαξξσλύνληεο ἐθ ινηκσδῶλ λόζσλ, δηαλύνληεο ὃκσο πεξίνδνλ ἀπνθιείνπζαλ
νἱαλδήπνηε κόιπλζηλ θαὶ κεηάδνζηλ. Δἰο ηήλ θαηεγνξίαλ αὐηὴλ θαηαιέγνληαλ θαὶ νἱ
πξνζθάησο ἐγρεηξηζζέληεο καζεηαί (ἐθ ζθσιεθνεηδίηηδνο, θήιεο, ἀδελνεηδῶλ
ἐθβιαζηήζεσλ, ὑπεξηξνθίαο ἀκπγδαιῶλ θ.ιπ.).

2)

Οἱ πξνδηαηεζεηκέλνη εἰο λόζνπο ἤηνη: ἅ) νἱ ἀζζεληθνὶ κὲ βάξνο θαὶ ἀλάζηεκα
ζεκαληηθῶο θάησ ηνῦ θπζηνινγηθνῦ, β) νἱ παξνπζηάδνληεο γεληθὴλ δπζηξνθίαλ
ἰδηνζπγθξαζηθῆο θύζεσο ἤ ἐπίθηεηνλ (καζεηαί ιπκθαηηθῆο θξάζεσο κὲ γαγγιηαθάο
ὑπεξηξνθίαο, ἀξζξηηηθῆο κὲ αἰθληδίνπο ἐκέηνπο, δηάξξνηεο, θληδώζεηο θ.ιπ.,
λεπξηθῆο θύζεσο κὲ ὑπνζζέλσζηλ, ἀζηάζεηαλ), γ) νἱ καζεηαί ηῆο πξνεβηθῆο ἡιηθίαο,
παξνπζηάδνληεο ηὴλ εἰθόλα ηῆο πξνώξνπ ἀλαπηύμεσο (ιηπόζαξθνη, ἰζρλνί, ὠρξνί,
κὲ ζώξαθα ζηελὸλ θαὶ θνηιίαλ εἰζέρνπζαλ, κὲ ππξεηηθάο ἐθδειώζεηο, ἀθαζνξίζηνπο
πεπηηθάο δηαηαξαράο), δ) νἱ παξνπζηάδνληεο θαηλόκελα ὑπεξθνπώζεσο (ὄςηο ὠρξά,
ραξαθηεξηζηηθὰ θνπξαζκέλα, ζῶκα θπξησκέλνλ, δηαηαξαραί ζξέςεσο, πεπηηθὴλ
σζξόηεο, πλεπζηίαζηο, ζπρλνὶ παικνί, δηεγέξζεηο, εὐζπγθηλεζία, εὐεξεζηζηόηεο,
ἀζηάζεηα ἤ δηαλνεηηθὴ θαηάζιηςηο.

3)

Οἱ ΄΄ἀπξνζάξκνζηνη΄΄ πξὸο ηὸ πεξηβάιινλ ηῶλ κεγάισλ πόιεσλ (πεπηηθαί
δηαηαξαραί, θλίδσζηο ὑπνηξνπηάδνπζα, θαηλόκελα ἀλεπαξθείαο ἤ θαθῆο
ἠπαηνλεθξηθῆο ιεηηνπξγίαο, λεπξηθαί δηαηαξαραί, ἐιάηησζηο πξνζνρῆο θαὶ κλήκεο,
ππξεηὸο κηθξὸο θαὶ παξαηεηακέλνο).
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4)

Οἱ ἀλαπλεπζηηθῶο ἀλεπαξθεῖο (ἀδελνεηδὲο πξνζσπεῖνλ, ὠκνζπνλδηθὴ ἀλεπάξθεηα)
θαὶ

5)

Οἱ πξνθπκαηηθνί, κὲ θπκαηηώδε κόιπλζηλ, ἀιιὰ ρσξὶο βιάβαο ἤ ἐλἰάζεη
δηαηεινύζαο. Γένλ λα πξνεγῆηαη πάληνηε ἡ δηὰ θπκαηίλεο δνθηκαζία, εἰο πεξίπησζηλ
δὲ ζεηηθῆο ηνηαύηεο ἡ ἀθηηλνινγηθὴ ἐμεηάζηο ηῶλ πλεπκόλσλ».

Σσλ εμνρψλ ή θαηαζθελψζεσλ απνθιείνληαλ (Καλνληζκφο καζεηηθψλ εμνρψλ θαη
θαηαζθελψζεσλ, φ.π.):
α) «Οἱ παξνπζηάδνληεο κνιπζκαηηθὰ λνζήκαηα ἤ εὑξηζθόκελνη εἰο πεξίνδνλ κὴ
ἀπνθιείνπζαλ κόιπλζηλ θαὶ κεηάδνζηλ,
β) νἱ ἔρνληεο ἀλάγθελ παξαηεηακέλεο θαὶ ζπζηεκαηηθῆο ζεξαπείαο (ιεπθσκαηνπξία,
ἐληεξνθσιῖηηο, δηαβήηεο, ἐθηεηακέλα ἐθδέκαηα θαὶ ἄιιαη δεξκαηνπάζεηαη, δηά ηὶο
ὁπνῖεο ἀπαηηνύληαλ παξαηεηακέλε ηνπηθὴ ζεξαπεία, ρξόληνη ῥεπκαηηζκνί,
θπζηνζεξαπεπηηθαί θαὶ ὀξζνπεδηθαί ζεξαπεῖαη),
γ)

νἱ δπλάκελνη λά ἐλνριήζνπλ ἤ λά κνιύλνπλ ηνὺο ἄιινπο (ςώξα, θεξίνλ, ἐπηιεςία,
ὑζηεξία, ἀθξάηεηα νὓξσλ θ.ιπ.),

δ)

νἱ δπλάκελνη λά ἐπεξεαζζνῦλ δπζκελῶο ἐθηῆο παξακνλῆο ησλ εἰο ηήλ ἐμνρὴλ
(θαξδηαθνί, λεθξηθνὶ θ.ιπ.) θαὶ

ἕ) νἱ κὴ ἐθδήισο ὠθεινύκελνη ἀπὸ ηὴλ δσὴλ ηνῦ ὑπαίζξνπ (ἀλάπεξνη θηλεηηθῶο ἐθ
δηαθόξσλ αἰηίσλ)».
Με βάζε ηνλ θαλνληζκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μαζεηηθψλ Δμνρψλ θαη
Καηαζθελψζεσλ (1947) ξπζκίδνληαλ επίζεο ηα: πεξί εθινγήο ηνπνζεζίαο γηα εγθαηάζηαζε
Μαζεηηθψλ Δμνρψλ θαη Καηαζθελψζεσλ (απαξαίηεηνη ρψξνη – εγθαηαζηάζεηο, χδξεπζε –
απνρέηεπζε, θαζαξηφηεηα, αεξηζκφο, θσηηζκφο), θαηαζθελσηηθφ πιηθφ, ρσξηζκφο ησλ
παηδηψλ, ζηειέρσζε θαη πξνζσπηθφ (δηνίθεζε, πξνζφληα, θαζήθνληα), πγεηνλνκηθή ππεξεζία
(ηαηξφο, λνζνθφκα), δηαρεηξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή ππεξεζία, ηαηξηθή εμέηαζε ηνπ
πξνζσπηθνχ, επηινγή ησλ καζεηψλ (θνηλσληθέο θαη πγηεηλνινγηθέο ελδείμεηο επηινγήο), ηα
πεξί πξνεηνηκαζίαο θαη αλαρψξεζεο, ηα ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά είδε αηνκηθήο ρξήζεο
ησλ παηδηψλ, ηελ ηαηξηθή εμέηαζε πξηλ ηελ αλαρψξεζε ησλ παηδηψλ, πξψηεο νδεγίεο θαη
ππνδνρή, παξαθνινχζεζε ηεο πγηεηλήο θαηάζηαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο,
δηαηξνθή, ελδπκαζία, ζσκαηηθή αγσγή, νκαδηθέο εξγαζίεο, ςπραγσγία, ζαιαζζφ-ειηφαεξφινπηξα, πξνθπιάμεηο απφ ηηο ινηκψδεηο λφζνπο, θαξκαθείν, ηαηξηθή εμέηαζε πξηλ ηελ
επηζηξνθή ησλ παηδηψλ, εηνηκαζία επηζηξνθήο – παξάδνζε πιηθνχ, ελαιιαγή πεξηφδσλ θ.α.
Σν σξνιφγην πξφγξακκα Δμνρψλ ή Καηαζθελψζεσλ θαζνξίδνληαλ θαη ηεξνχληαλ εθ κέξνπο
ησλ ζηειερψλ θαη ηεο δηνίθεζεο θαη είρε σο εμήο:
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Πίλαθαο 2. Ωξνιόγην πξόγξακκα Εμνρώλ ή Καηαζθελώζεσλ
Δραστηριότητες
Έγεξζε
Αλαπλεπζηηθέο αζθήζεηο
Αηνκηθή θαζαξηφηεηα, αεξηζκφο θιηλνζθεπαζκάησλ, ηαθηνπνίεζε αηνκηθψλ εηδψλ
θιίλεο θ.ιπ.
08:00 – 08:30
Πξνζεπρή, έπαξζε ζεκαίαο, πξνζθιεηήξην
08:30 – 09:30
Πξσηλφ ξφθεκα, ειεχζεξν εκίσξν
09:30 – 10:30
Οκαδηθέο εκηειεπζέξαο κνξθήο απαζρνιήζεηο, αλάγλσζε, παηδηέο, πεξίπαηνο
10:30 – 11:30
Πξφγεπκα, νκηιία, ηξαγνχδηα, ρνξνί, ρεηξνηερληθέο εξγαζίεο
11:30 – 12:30
Διεχζεξε ψξα, ινπηξφ
12:30 – 14:00
Γεχκα, ςπραγσγία
14:00 – 16:00
Αλάπαπζε, χπλνο
16:00 – 17:00
Σαθηνπνίεζε ζαιάκσλ ή ζθελψλ, ειεχζεξε ψξα (αιιεινγξαθία, παηδηέο θ.ιπ.)
17:00 – 17:30
Πξφδεηπλν
17:30 – 19:00
Πεξίπαηνο, παηρλίδηα
19:00
Πξνζθιεηήξην, ππνζηνιή ζεκαίαο
19:30 – 21:00
Γείπλν , ςπραγσγία
21:00
ησπεηήξην, θαηάθιηζε
(Καλνληζκόο νξγαλώζεσο θαη ιεηηνπξγίαο καζεηηθώλ εμνρώλ θαη θαηαζθελώζεσλ / 25 Απξηιίνπ 1947).
Ώρες
07:00 κ.κ.
07:10 – 07:20
07:20 – 08:00

Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηηθψλ εμνρψλ θαη θαηαζθελψζεσλ εμπκλεί ελζνπζησδψο
θαη ν θαζεγεηήο Landouzy ζ‟ έλα πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ θιεξηθνχ Compte (φπ. αλαθ. ζην
ηεθάλνπ, 1940 & 1947, ζει. 475-476 & ζ.4 αληίζηνηρα), ελφο απφ ηνπο πξψηνπο ηδξπηέο θαη
ελζνπζηψδεο απνζηφινπο ησλ εμνρψλ, εθ ηνπ νπνίνπ απνζπάζκαηα παξαζέηνπκε παξαθάησ:
«Φάξηο εἰο ηὸ ἔξγνλ ζαο ηὰ ἀλαηκηθὰ παηδηά, ηὰ ἀδύλαηα, ηὰ ἀζζεληθά, ηὰ ιπκθαηηθά, ηὰ
θηλδπλεύνληα λα ἀξξσζηήζνπλ ἐπαλεπξίζθνπλ ηὴλ ὁδὸλ ηῆο ὑγείαο. Καὶ ηνῦην, δηόηη ἐπὶ ηηλαο
ἑβδνκάδαο ἀπνκαθξύλνληαη ἀπὸ ηὸλ κνιπζκέλνλ ἀέξα, ηὸλ ζηελό ρσξνλ ἐλζηαπιηζκόλ, ηὴλ
ἀθαζαξζίαλ ηῶλ ἐξγαηηθῶλ θαηνηθηῶλ…
Φάξηο εἰο ζᾶο νἱ ἀπόθιεξνη ηῆο ηύρεο ἀπνιακβάλνπλ θαὶ ἐθεῖλνη ηῶλ εὐεξγεηεκάησλ ηῶλ
ἐμνρῶλ, ηόζνλ ἀπαξαηηήησλ εἰο ηὰ παηδηὰ ηῶλ πόιεσλ ...
Μὲ ηὸ ζύλζεκά ζαο „ηὰ παηδηὰ εἰο ηὸ βνπλό‟ ἐδώζαηε πξαγκαηηθὰ καζήκαηα εἰο ηάο
νἰθνγελείαο, ἰαηξνύο, παηδαγσγνύο, νἰθνλνκνιόγνπο, εἰο ηνὺο ὁπνίνπο ἐκάζαηε θαηὰ πνῖνλ
ηξόπνλ, κὲ παξακνλὴλ κεξηθῶλ ἑβδνκάδσλ εἰο ηὸ ὕπαηζξνλ, ἠκπνξνῦλ λά πξνθπιάμνπλ ηὰ
κηθξὰ ἀλαηκηθὰ θαὶ ρνηξαδηθὰ παηδηὰ καο ἀπὸ κειινληηθὴλ παξακνλὴλ ἑβδνκάδσλ εἰο ηὰ
λνζνθνκεῖα.
Γέλ ζὰ ἠκπνξέζῃ πνηὲ λα ἀπνδνζῇ ἐπαξθῶο ἐθεῖλν, πνὺ παξέρεη εἰο ηὰ παηδηὰ εἰο ὁξκὴλ θαὶ
εὐραξίζηεζηλ, ἡ ἐιεπζεξία ηῆο δσῆο θαὶ ηῆο θηλήζεώο ησλ εἰο ηὸλ θαζαξὸλ ἀέξα θαὶ ηὸλ ἥιηνλ...
Δἶλαη ἐδῶ νἱ ἀξηζκνί ζαο, ηνὺο ὁπνίνπο πνιινὶ ἰαηξνὶ δέλ θαληάδνληαη θαὶ πνιινὶ παηδαγσγνὶ
ἀγλννῦλ ηειείσο, δηὰ λά ἀπνδείμνπλ ὃηη εἰο κεξηθὰ δεθαήκεξα ηὰ κηθξὰ παηδηὰ ηῶλ πόιεσλ
ἐθέξδηζαλ πεξηζζόηεξνλ εἰο ρξῶκα, πεξηζζόηεξνλ εἰο βάξνο θαὶ ἀλάζηεκα, πεξηζζόηεξνλ εἰο
δύλακηλ κπῶλ, πνὺ δέλ εἶραλ ἐπηηύρεη εἰο ηάο πόιεηο θαηὰ ηὴλ δηάξθεηαλ ὁινθιήξσλ κελῶλ».
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Με ηηο παξαπάλσ πεξηθνπέο ηνπ Landouzy αλεδείρζεζαλ ελ ζπληνκία νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ
ηελ ίδξπζε ησλ παηδηθψλ εμνρψλ θαη θαηαζθελψζεσλ θαζψο θαη ε ζεκαζία θαη αμία ηνπο γηα
ηελ πγεία ησλ παηδηψλ. «Ἡ εὐεξγεηηθὴ ἐπίδξαζηο ηῶλ Μ.Δ. θαὶ Κ. ἐθδεινῦηαη ἐπὶ ηνῦ
ἀλαζηήκαηνο, ηνῦ βάξνπο θ.ιπ. ηῶλ παηδηῶλ (ζσκαηηθὰ ἀπνηειέζκαηα), ἐπὶ ηῆο ιεηηνπξγίαο ηῶλ
δηαθόξσλ ὀξγάλσλ (ιεηηνπξγηθὰ ἀπνηειέζκαηα) θαὶ ἐπὶ ηῶλ πλεπκαηηθῶλ ἱθαλνηήησλ
(ζρνιηθῆο θύζεσο ἀπνηειέζκαηα)» (ηεθάλνπ, 1947, ζει. 95).

Σπκπεξάζκαηα
Αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα: «Πνηνη παξάγνληεο, ελδνγελείο θαη εμσγελείο
(επηζηεκνληθνί - θνηλσληθνί –πνιηηηθνί – νηθνλνκηθνί – εθπαηδεπηηθνί) επεξέαζαλ ηε
δηακόξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο Μαζεηηθέο θαηαζθελώζεηο – παηδηθέο εμνρέο ζηε ρώξα καο»,
ε άπνςε ηεο ελίζρπζεο ηνπ νξγαληζκνχ είρε δηαηππσζεί θαη ζην πιαίζην ηνπ «ζρνιηθνύ
ηαμηδηνύ», κηαο άιιεο παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο πνπ γλψξηζε δηάθνξεο παξαιιαγέο ζηελ
Ηηαιία, ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα κηα παηδαγσγηθή δηακάρε
αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ην ξφιν απηψλ ησλ λέσλ κνξθψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνπψλ: ην
εξψηεκα ήηαλ «αλ ζα έπξεπε λα επλννύλ κηα ειεύζεξε δξαζηεξηόηεηα ή λα δίλεηαη έκθαζε
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε. Η αληίζεζε απηή ζα ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηελ παηδηθή εμνρή, ε
νπνία ζεσξείηαη έλα λέν ζρνιείν ζηελ εμνρή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ, έλαο ρώξνο
πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ αξρώλ ηεο λέαο αγσγήο θαη ελζάξθσζε ηνπ ζρνιείνπ δξάζεο»
(Θενδψξνπ & Καξαθαηζάλε, 2003, ζει. 60, 2004, ζει. 10).
Οη θαηαζθελψζεηο ζεσξήζεθαλ σο έλαο ζεζκφο πνπ βειηίσλε ηελ πγεία ησλ λεαξψλ
ππάξμεσλ, δηέπιαζε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ ςπρή ηνπο κέζα ζε κία αηκφζθαηξα εζληθήο θαη
ζξεζθεπηηθήο εμάξζεσο.
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη ππαίζξηα ηδξχκαηα γηα ηα παηδηά. Καηά
ηελ επνρή εθείλε, θαηά ηελ νπνία ζεκεηψζεθε αικαηψδεο αχμεζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ
κεραληθψλ ελ γέλεη κέζσλ θαη ζπλερψο απμάλνληαλ ε κεηαθίλεζε ησλ πιεζπζκψλ απφ ηελ
χπαηζξν πξνο ηηο πφιεηο, ε αλζπγηεηλή αηκφζθαηξα θαη νη δπζκελείο ζ‟ απηέο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο, είραλ εμαλαγθάζεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπο λα αλαδεηήζνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο ηα
πιενλεθηήκαηα ηνπ θαζαξνχ αέξα θαη ηνπ ήιηνπ, ηνπ ππαίζξνπ ελ γέλεη, ηα νπνία
θαηαδείρζεθαλ αξγφηεξα κε ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο.
ρεηηθά κε ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα: «Πνηεο αξρέο θαη πνηα βαζηθά λνκηκνπνηεηηθά
επηρεηξήκαηα πηνζεηνύζαλ νη κεηαξξπζκηζηέο – ππνζηεξηθηέο ηνπο», ε παηδηθή εμνρή ζεσξείην
έλα λένο ηχπνο ζρνιείνπ ζηελ χπαηζξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, έλαο πξφζθνξνο
ρψξνο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο λέαο αγσγήο θαη ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο. ην
πξφγξακκα ησλ εμνρψλ πεξηιακβάλνληαλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηρεηξνχζαλ λα
ζπλδπάζνπλ ηηο δχν ηάζεηο, φπσο αλάγλσζε, παηρλίδηα, γπκλαζηηθέο αζθήζεηο, θνιχκβεζε,
πεξίπαηνο θαη δηακνλή ζην δάζνο. ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ παηδηθψλ εμνρψλ
αλαδείρζεθε θαη «ε θνηλσληθή ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή: επεηδή ην
ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα είλαη αλίθαλα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πγεία ησλ απόξσλ, ην ξόιν απηό
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αλαιακβάλεη ε θνηλόηεηα κέζσ ησλ παηδηθώλ εμνρώλ» (Γ.Γ.Ν.Γ., 2005; Θενδψξνπ &
Καξαθαηζάλε, 2003, ζει. 60).
ζν αθνξά ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα: «Πνηνη θνξείο είραλ ηνλ νπζηαζηηθό επνπηηθό ξόιν»
θαζψο θαη ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα: «Πνηεο αιιαγέο ή δηαθνξέο ππήξμαλ ζηηο πεξηόδνπο
πνπ εμεηάδνπκε» ν Λακπαδάξηνο ζα ππνζηεξίμεη κε πάζνο ηελ ηδέα ησλ «νξεηλψλ ή
παξαζαιάζζησλ ελδηαηηεκάησλ» θαη, παξά ηηο πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ
Τπνπξγείνπ, ζα επηρεηξήζεη (ην 1911) ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο αλαδεηψληαο ζηήξημε ζηελ
ηδησηηθή πξσηνβνπιία.
Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγία ηνπο νη παηδηθέο εμνρέο επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν
ζηελ ηαηξηθή ηνπο απνζηνιή. Ζ παηδηθή εμνρή Βνπιηαγκέλεο ιεηηνχξγεζε σο ην 1916, φηαλ
ζεσξήζεθε αζχκθνξε ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο κεηαθνξάο ησλ ηξνθίκσλ ζε κηα πεξίνδν
δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ. Σα επφκελα ρξφληα ε απφπεηξα
επαλαιήθζεθε απφ δηάθνξνπο ζπιιφγνπο κέρξη ην 1929, φηαλ ηελ νξγάλσζε ησλ καζεηηθψλ
εμνρψλ αλέιαβε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, φπνπ ρνξήγεζε απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηέιε 1.000.000
δξρ. ζην Παηξησηηθφ Ίδξπκα γηα νηθνδφκεζε ηδίνπ θηηξίνπ γηα ηελ ζεξηλή θαηαζθήλσζε ησλ
απφξσλ αζζεληθψλ καζεηψλ.
Καηφπηλ ην Παηξησηηθφ Ίδξπκα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία ηεο ρνιηθήο Τγηεηλήο
ίδξπζε ηελ Παηδηθή Δμνρή Βνχιαο. Παξφκνηεο απνζηνιέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε
πξσηνβνπιία ηνπ Σκήκαηνο ρνιηθήο Τγηεηλήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε πνιιά κέξε ηεο
Διιάδνο ράξε θαη ζηε ζπκβνιή εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη γηαηξψλ, αιιά θαη κε ηελ
πιηθή ππνζηήξημε ηνπηθψλ ζσκαηείσλ, νξγαλψζεσλ ηνπ Παηξησηηθνχ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ
Δξπζξνχ ηαπξνχ.
Καηά ηελ Μεηαμηθή πεξίνδν δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εζηθή, εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή
κφξθσζε ησλ παηδηψλ κέζα ζηηο παηδηθέο θαηαζθελψζεηο.
Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ην Κξάηνο δηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πξφλνηαο, θαη κε ηελ νηθνλνκηθή
βνήζεηα ηεο Ακεξηθήο, δηέζεζε θαηά ην 1945 θαη 1946 ζεκαληηθέο πηζηψζεηο γηα ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ εμνρψλ κε ηξφθηκα, θαηαζθελσηηθφ πιηθφ θαη
ινηπά εθφδηα. Παξάιιεια θαη ην Τπνπξγείν ηεο Δζληθήο Παηδείαο πξνέβε θαη απηφ ζηελ
νξγάλσζε καζεηηθψλ εμνρψλ ζηελ πεξηνρή θπξίσο ηεο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο,
ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαηάιιεια δηδαθηήξηα θαη εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ σο ζηειέρε.
Σα ρξφληα, θπξίσο κεηά ηνλ πφιεκν, νξγαλψζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ καζεηηθέο εμνρέο θαη
θαηαζθελψζεηο θαηά ηξφπν πνπ δελ παξείραλ επαξθή εγγχεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ
επηδησθφκελσλ επεξγεηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο απνηειεζκάησλ, παξαηεξήζεθε δε, εθηφο ησλ
άιισλ, θαη ε αλάκημε εμσζρνιηθψλ νξγαλψζεσλ θαη πξνζψπσλ ρσξίο ηελ απαηηνχκελε
πείξα θαη ηθαλφηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηέηνηνπ είδνπο παηδηθψλ ηδξπκάησλ.
Ζ Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο (Γ.Ο.Δ.) αληηκεηψπηδε κε ηδηαίηεξε ζέξκε ηε
ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ θαηαζθελψζεσλ θαη δηεθδηθνχζε ηελ επέθηαζε ηνπο ζε φιεο ηηο
εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Σν ελδηαθέξνλ ηεο Γ.Ο.Δ. επηθεληξψλεηαη ζην έιεγρν
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ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θαηαζθελψζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αμηψλεη φιεο νη
θαηαζθελψζεηο ησλ δηαθφξσλ Οξγαληζκψλ θαη Τπνπξγείσλ λα πεξηέιζνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ είραλ ηελ αλαγθαία
ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη πείξα. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε επίζεο φηη ην
1948 πξνβάιιεη σο απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνέδξνπ ηεο ζηελ
Κεληξηθή Δπηηξνπή ησλ Καηαζθελψζεσλ (Παπαδνχξεο, 2004, ζει. 589).
Αξλεηηθά επίζεο ζπλέβαιε θαη ε πξνζπάζεηα ηεο πνζνηηθήο επέθηαζεο ησλ ελ ιφγσ
ηδξπκάησλ ζε βάξνο ηεο πνηφηεηάο ηνπο θαη ε πξφρεηξε θαη βηαζηηθή ρξεζηκνπνίεζε
ζηειερψλ ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο γηα ην έξγν ηνπο δηνηθεηηθέο θαη παηδαγσγηθέο ηθαλφηεηεο
θαη εζηθά πξνζφληα. Δμ‟ άιινπ, εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο δελ αζθήζεθε κέρξη ηφηε ν
πξνζήθσλ έιεγρνο ζηνλ ηξφπν ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ εμνρψλ θαη
θαηαζθελψζεσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ππ‟ απηψλ κέζσλ γηα
ηελ πγεία ησλ καζεηψλ θαη ηεο εθαξκνδφκελεο ζ‟ απηά αγσγήο. Καη εθ‟ φζνλ νη ειιείςεηο
πνπ παξαηεξνχληαλ θαη ηα γελφκελα ζθάικαηα νθείινληαλ ζηελ επείγνπζα αλάγθε ηεο
παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο εμαζζελεκέλνπο θαη επηλφζνπο εθ ηνπ πνιέκνπ καζεηέο,
δηθαηνινγνχζαλ θάζε ζπνπδή.
Δλ θαηαθιείδη, σο πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα φζν αθνξά ην ελ ιφγσ ζέκα, ζα κπνξνχζε
λα γίλεη, ζηηο ζεκεξηλέο καζεηηθέο - παηδηθέο θαηαζθελψζεηο, πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη
ζχγθξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ πγεία θαη
ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ.
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