
Η  μηχανιστική κοσμοθεώρηση της αναπτυξιακής Ψυχολογίας¹ έως το πρώτο ήμισυ του 20ουαιώνα. 

(πριν την χρονολογία ανακάλυψης του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 1950) 

Η μηχανιστική κοσμοθεώρηση εκλαμβάνει τον  άνθρωπο σαν μηχανή  ή οποία που απαντά σε

εξωτερικές δυνάμεις  και όχι ενδογενώς. Ο οργανισμός  είναι παθητικός-αντιδραστικός. Η έννοια 

των σταδίων  υπάρχει  σαν  όρος περιγραφής. Η μελέτη των μεμονωμένων στοιχείων αρκεί για 

την κατανόηση της  συμπεριφοράς. 

Το σύνολο είναι άθροισμα των μερών. Δεν υπάρχει τίποτε στην διάνοια αν προηγούμενα δεν 

υπάρχει στην αίσθηση. Οι  αλλαγές στην συμπεριφορά είναι μόνο ποσοτικές, συνεχείς, πολλών 

κατευθύνσεων. Δεν υπάρχει αλλαγή  στην δομή του οργανισμού, υπάρχει αλλαγή στις 

πληροφορίες  και στα προγράμματα. Η πληροφορία κτίζεται μόνη της  με συσχετισμούς, βαθμιαία 

και προσθετικά. Δεν υπάρχει συνεκτικός σκοπός στην ανθρώπινη δράση, άρα απουσιάζει η τελεολογία. 

Η επεξεργασία πληροφοριών (information processing/cognitive) αποτελεί παράδειγμα  αυτής της

κοσμοθεώρησης.
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Το 1859, ο Κάρολος Δαρβίνος έγραφε στην  Καταγωγή των ειδών ότι η νόηση δεν είναι μόνο  

λειτουργία, αλλά μπορεί να έχει δομή και περιεχόμενο, όπως το στομάχι  ή τα νεφρά.

Ονόμασε αυτές τις νοητικές δομές ένστικτα, με την έννοια ότι είναι μια λειτουργία που  απορρέει 

απ’ ευθείας  από τη δομή. Ο ίδιος  υποστήριξε πως η συμπεριφορά των ζώων δεν καθορίζεται μόνο 

από τη βιολογική δομή τους, αλλά και από τις νοητικές δομές που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά.²
‘Οι θεωρίες εξαρτώνται από τις αφετηρίες τους, που είναι συνήθως αξιώματα, ενώ η αλήθεια των 

θεωριών εξαρτάται από την συνεχή επαλήθευσή τους μέσα στην επιστήμη και την κοινωνία 

γενικότερα.’³
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Το  κοινωνικο-πολιτικό-θεσμικό και ιδεολογικό  πλαίσιο της Παιδείας  

του νεοσύστατου ‘ Ελληνικού κράτους.’ σε σχέση με την Κ.Ευρώπη

• Ποια η χρονική  διαφορά έναρξης της πράξης  στον τομέα της  εκσυγχρονισμένης  
δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  μεταξύ Κ. Ευρώπης  και  των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων  του  κεντρικού κορμού της  σημερινής Ελλάδος , ήτοι μέχρι την  Θεσσαλία? (Ουδέν 
σχόλιο,περί προσχολικής εκπαίδευσης).

• Οι  ιστορικοί συντελεστές ανάπτυξης της ’ προοδευτικής’ εκπαίδευσης στην Κ. Ευρώπη, ήταν 
μεταξύ άλλων, το κοινωνικό μέτωπο ανθρώπων  κατά της κληρονομικής  φεουδαρχίας, ενώ  η  
πνευματική elite  της ανερχομένης αστικής τάξης , ήταν αρχικά  διχασμένη ως προς την  
δημιουργία εθνικών κρατών. ¹

• Κατά την διάρκεια του Ελληνικού Διαφωτισμού, τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα 

οι θεσμοί της παιδείας  ήταν  διάσπαρτοι  σε κέντρα της Κ. Ευρώπης,της Μικράς Ασίας, του οι θεσμοί της παιδείας  ήταν  διάσπαρτοι  σε κέντρα της Κ. Ευρώπης,της Μικράς Ασίας, του 
Δυτικο-κεντρικού κορμού της σημερινής Ελλάδας, της Πελοποννήσου,  των  νησιών  του Ιονίου

και  του Αιγαίου.Η ήδη   ανεπτυγμένη κοσμοσυστημική εξωτερική ταυτότητα του Έλληνα  με 

το νοητικό σχήμα  της οικουμένης, όπως  αυτό εκφράστηκε με τον Ρήγα, συνάδει πολιτικά και 
χρονολογικά  με την  ιδεολογία  του Διαφωτισμού. Σε αντιδιαστολή όμως με την  κοινωνικό-
πολιτισμική κινητικότητα  της Ευρώπης ,τα μοτίβα της αστικής ιδεολογίας του παροικιακού
Ελληνισμού δεν μετεκαινώθηκαν στα πατριαρχικά κέντρα ισχύος της  εντόπιας αγροτικής 
κοινωνίας του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους. 

¹Παναγιώτης Κονδύλης, 2011, Αιτίες της παρακμής της σύγχρονης Ελλάδας, Δ έκδοση ,Εκδόσεις Θεμέλιο Αθήνα.σελ.1-57.

²Τζελίνα Χαρλαύτη ,2001, Ιστορία της  Ελληνόκτητης Ναυτιλίας 19ος-20ος , Γ έκδοση ,Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα.σελ.43-267. 
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Το  κοινωνικο-πολιτικό-θεσμικό και ιδεολογικό  πλαίσιο της Παιδείας  

του νεοσύστατου  Ελληνικού κράτους σε σχέση με την Κ.Ευρώπη.(συνέχεια)

• Η υπό διαμόρφωση κοινωνική/πολιτιστική ομαδοποίηση των μεσιτικών- διαμετακομιστικών  
δραστηριοτήτων κυρίως στην ναυτιλία, αδυνατεί  να αναλάβει  ρηξικέλευθους  ρόλους 
πρωτογενούς κάθετης  συσσώρευσης  κεφαλαίου  εντός της χώρας.Τα ναυτιλιακά δίκτυα², είναι 
εξαρτημένα από  το διεθνή  οικονομικό παράγοντα ενώ  η εσωτερική   κοινωνική κινητικότητα  
εκδηλώθηκε προς  την  κατεύθυνση  της  πολιτικής κοινωνικής σταδιοδρομίας  των κρατικών 
θέσεων. Οι δύο κοινωνικοί σχηματισμοί  δεν συνδέθηκαν ποτέ οργανικά  σε ένα  ενιαίο πλαίσιο 
αστικού πολιτισμού. Παραμένοντας το έθνος ευρύτερο του κράτους δεν αρθρώθηκε σε μια αστική

εκσυγχρονιστική σύζευξη ‘Εθνους –κράτους. Οι προαστιακοί κοινωνικοί σχηματισμοί  των 

γηγενών πληθυσμών  και ο πολυεθνικός  θεσμός της Εκκλησίας, απετέλεσαν εξ αντικειμένου τις 

πολιτικά λειτουργικές μορφές για την θεωρητική επεξεργασίας του Έθνους στα προεπαναστατικά

παροικιακά κέντρα αλλά μετά  την ίδρυση του « εθνικού» Κράτους, λειτούργησαν ωσάν να ήσαν

οι προμηθεϊκοί του δεσμώτες.¹

• Η  παλινωδία των αντιλήψεων επί των προσανατολισμών των επιστημονικών κλάδων στην 
εκπαίδευση  όπως π.χ των  μαθηματικών, ήταν  το  σημαίνον  στην  μετέπειτα ανάπτυξη των 
διαφόρων υφής ιδεολογιών του ελληνοκεντρισμού. Οί επιστήμες δεν αναπτύχθηκαν γηγενώς

διότι δεν συνοδευτήκαν έγκαιρα με ερευνητικό θεωρητικό ή πρακτικό, καινοτόμο  έργο και την  
αντίστοιχη  υποδομή που αυτό απαιτούσε. Τα επιτόπια προβλήματα εύκολα διολίσθαιναν σε 
μορφές καλουπιών της εισαγόμενης θεωρητικής σκέψης. Την περίοδο αυτή εισάγεται στην  
εκπαίδευση η αλληλοδιδακτική μέθοδο έναντι της προγενέστερης μεθόδου της ''ψυχαγωγικής'', 
ενώ  θεωρείται   απαραίτητη η εκμάθηση μιας τουλάχιστον  ξένης γλώσσας.³

Θεοδοσία Μυρωδή/Ναλμπάντη
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¹Παναγιώτης Κονδύλης, 2011, Αιτίες της παρακμής της σύγχρονης Ελλάδας, Δ έκδοση ,Εκδόσεις Θεμέλιο 

Αθήνα.σελ.1-57.

²Τζελίνα Χαρλαύτη ,2001, Ιστορία της  Ελληνόκτητης Ναυτιλίας 19ος-20ος , Γ έκδοση ,Εκδόσεις Νεφέλη, 

Αθήνα.σελ.43-267. 

³ Δρ.Ιωάννη Κανδήλη,Χημικού,1985 ,Μηλιές Αθήνα



Στοχαστές .Μετα-νεωτερικότητα- (Μετα-φιλοσοφική Σκέψη). 

Η κοινωνική ,συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη του ανθρώπου είναι  ξεχωριστές κατασκευές 

και θεωρούνται ως βιολογικές διεργασίες ανεξάρτητες από την γνωστική ανάπτυξη μέχρι την ανακάλυψη του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 1950.  

Martin Heidegger, μεταφιλόσοφος
Friedrich Wilhelm Nietzsche Κarl Marx,Θεωρητικός

Sigmund Freud , 1856 - 1939, 

Θεωρητικός , Αυστρία.
Υποστήριξε ότι  η  ψυχολογική   ανάπτυξη 

εκφράζεται  ως  οργανική ωρίμανση  όπου η 

κατάλληλη « τροφή » του  περιβάλλοντος, 

και  όχι η μαθημένη  συμπεριφορά, δίνει το

έναυσμα  για  έμφυτα και  προκαθορισμένα 

στάδια  ανάπτυξης. 
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Martin Heidegger, μεταφιλόσοφος

1889 –1976,Γερμανία,

Υπαρξιακή φαινομενολογία.

Η φιλοσοφία του ανάγεται

σε μεταφυσική οντολογία.Τι το Ον?

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

Κριτική του ιδεαλισμού

1844 -1900  Γερμανία,Υπαρξισμός-μηδενισμός. 

Έμφαση στην εξατομικευμένη υποκειμενικότητα.

Κarl Marx,Θεωρητικός

Κριτική του ιδεαλισμού

1818-1883,. Γερμανία 

Η μετάβαση της Κλασικής Φυσικής στην 

Κβαντική  φυσική έχει αρχίσει το 1910, με 

τον φυσικό Max Karl Ernst Ludwig Plank 

1858-1947,Γερμανία. 

Το 1909  ο  Brodmann.Νευρολόγος, κατέγραψε 

την  τοπολογία  των εγκεφαλικών ικανοτήτων 

με ανατομικά και λειτουργικά κριτήρια. 
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Μετανεωτερικότητα μέσα 19ου μέχρι τα μέσα 20ου αιώνα. 

Τα κεντρικά δόγματα των εμπειρικών επιστημών (Νευροεπιστήμες,Ψυχολογία). Απελευθέρωση της Ψυχολογίας

από την Φιλοσοφία, αυτονομία της από  τη δομή του εγκεφάλου, με την ερμηνεία της αναπαράστασης*.

Η σκέψη  την περίοδο αυτή με τους δύο παγκοσμίους πολέμους ¹  διαρθρώνεται σαν  μεγάλες αφηγήσεις

συλλογικοτήτων  ή  του μεμονωμένου ατόμου  μέσα  σε αυτές. Αναπτύσσεται  ο θετικισμός, ο μαρξισμός, 

ο φονξιοναλισμός, ρεύματα που διεκδικούν  οικουμενική ισχύ,  προτείνουν  σωτηριολογικό μήνυμα,  με κύριο αίτημα

την  χειραφέτηση μέσω της γνώσης. Στοχαστές όπως ο  Κarl Marx, ο Friedrich Wilhelm Nietzsche, ο Martin Heidegger, 

ο Sigmund Freud περιγράφουν τον κόσμο της εκβιομηχανισμένης  παραγωγής, του υπεράνθρωπου ,του  

ψυχοαναλυτικού υποκειμένου.Η κριτική του Foucault 1972, 1979 θα  ταυτίσει  το είδος του ΄ορθού λόγου’ αυτής

της περιόδου με τις επιλογές της εκάστοτε εξουσίας. Θάλπετε  η ιδέα  ότι η  πρόοδος των επιστημών και των τεχνών 

θα επιφέρει την ηθική  πρόοδο  και την δικαιοσύνη.

• Ο  Ramon y Cajal,  ανάπτυξε το «εντοπιστικό μοντέλο» στις νευροεπιστήμες, σύμφωνα με το οποίο οι διάφορες   

λειτουργίες του νευρικού συστήματος είναι εξειδικευμένες  και εντοπίζονται σε συγκεκριμένες  περιοχές (δομές)   

του εγκεφάλου. O Karl Wernicke (1848 – 1905), Γερμανός, νευροψυχίατρος, μαζί με τον ισπανό  νευροανατόμο

Ramon y Cajal, διατύπωσαν και το  «συνδετιστικό»,  ήτοι υπάρχει παράλληλη σύνδεση των δομών του 

εγκεφάλου.εγκεφάλου.

Μέχρι το έτος 1960 είχε  διαμορφωθεί  ένα  ιεραρχικό μοντέλο  της  λειτουργίας του εγκεφάλου  βασισμένο 

στην έννοια  του αντανακλαστικού τόξου του Sir Charles Scott Sherrington (Nobel Ψυχολογίας ή Ιατρικής 1932 )

το οποίο υπήρξε  το κυρίαρχο μοντέλο στη  νευρολογία μέχρι το 1960.Η ερμηνεία της συμπεριφοράς δινόταν βάση 

αισθητικο-κινητικά αντανακλαστικών τόξων αυξανόμενης πολυπλοκότητας π.χ «φλοιώδη αντανακλαστικά.» 

• Οι  Lashley και Mc Carthy 1926,  ψυχολόγοι στο Πανεπιστήμιο του Harvard, αποσύνδεσαν την συμπεριφορά 

από το  αντανακλαστικό τόξο. Οι  εσωτερικές  αναπαραστάσεις δεν εξειδικεύονται ούτε εντοπίζονται,

οι πληροφορίες αναπαριστώνται σε μεγάλες εγκεφαλικές περιοχές αν όχι σε ολόκληρο τον  εγκέφαλο. 

Η μάθηση στηρίζεται στην ισχυροποίηση των συνδέσεών τους , «ολιστική  θεωρία» ή «θεωρία της μαζικής δράσης».

Ο Chomsky φαινόταν αρχικά να συμμερίζεται επίσης τις ίδιες απόψεις.²

• Η  ερμηνεία της  αναπαράστασης, δόγμα της σημερινής γνωστικής ψυχολογίας, απελευθέρωσε την Ψυχολογία 

από  την φιλοσοφία, αλλά την αυτονόμησε από  την μελέτη της δομής του εγκεφάλου, υιοθετώντας εμπειρικούς 

στόχους  έκφρασης περιγραφών. Την περίοδο αυτή γίνεται η μετάβαση από την κλασική Φυσική στην κβαντική 

Φυσική. 

Θεοδοσία Μυρωδή/Ναλµ�άντη
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O κονστρουκτιβισμός  στην Ζωγραφική μέσω του Kandinsky σαν προοίμιο  της ομώνυμης θεωρίας 

της αναπτυξιακής Ψυχολογίας για την εκπαίδευση .Tο εικαστικό κίνημα  αναπτύχτηκε στην Ρωσία  

μεταξύ 1913-1928. “ A form without content is not a hand, just an empty glove full of air". 

Vasilij Vasil'evič Kandinskij (1866-1944), ζωγράφος, θεωρητικός Τέχνης, Ρωσία.

Ποια η ερμηνεία της αναπαράστασης*. Είναι ενστικτώδη συμπεριφορά, νοητική δομή ( νευρολογικός μανδύας)

ή περισσότερο  αντίληψη και  γνώση? 

ια 

Και  ποια είναι η 

φύση της  γνώσης?

Μάθηση είναι 
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"Blaue Reiter". 1903 
Όταν ο W. Gropius σχεδίαζε το εργο-

στάσιο υποδηματοποιίας Fagus

ο Κandisky ζωγράφιζε τον ανωτέρω πίνακα!!! 

"Rider. St. George". 1915 – 1916

"Mild tension". 1923 "Soft roughness". 1933

Μάθηση είναι 

η δόμηση του 

νοήματος.¹

Brodmann area 52
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Η Οργανική κοσμοθεώρηση  κατά την εξέλιξη της Αναπτυξιακής  Ψυχολογίας¹ . 

Η θεωρία του J.Piaget σαν παράδειγμα άποψης του στρουκτουραλισμού/δομισμού της οργανικής κοσμοθεώρησης.  

Η Οργανική κοσμοθεώρηση. 

Άθροισμα > του συνόλου.Οι αλλαγές  του ανθρώπου είναι δομικές και όχι μόνο συμπεριφοράς,

στάδια, τελεολογία. 

Ο άνθρωπος εκλαμβάνεται σαν ένα οργανωμένο  σύστημα  με σύνθεση των μερών  σε διασύνδεση , 

όπου το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των  μέρων. Ο βιολογικός οργανισμός είναι

ενεργός και όχι παθητικός. Οι αλλαγές και οι  κινήσεις έρχονται από μέσα και όχι σαν  απάντηση των 

εξωτερικών ερεθισμάτων. Η ανάπτυξη είναι γενετικά προδικτυωμένη. Οι αλλαγές είναι  ποιοτικές  και

πιθανά σε μία κατεύθυνση. Υπάρχουν αλλαγές στην δομή και αυτές οι δομικές  αλλαγές  υποθετικά  

οδηγούν σε ένα τελικό  σκοπό. Η προσέγγιση του στρουκτουραλισμού  είναι ένα  παράδειγμα 

εντός της οργανικής κοσμοθεώρησης της  αναπτυξιακής  Ψυχολογίας ,όπου  και ανήκει η θεωρία 

του Piaget. Στο παράδειγμα αυτό, η προσωπική  ανάπτυξη  εξελίσσεται σε στάδια  με ποιοτικά του Piaget. Στο παράδειγμα αυτό, η προσωπική  ανάπτυξη  εξελίσσεται σε στάδια  με ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που συνοδεύονται με  αλλαγές στην  δομή και όχι απλά στην συμπεριφορά. 

Η θεωρία του  δομισμού ή constructivism/structuralism, του Piaget 1950, περιγράφτηκε από τον 

Flavell (1977) και χαρακτηρίζεται  ολιστική.

Το πραγματικό έναντι  του δυναμένου . 

Η μέση παιδική  ηλικία είναι συγκεκριμένη λειτουργικά  και επιλύει προβλήματα με εμπειρικό-

επαγωγικές μεθόδους, ενώ  η εφηβεία και η ενηλικίωση  είναι τυπικά λειτουργική και  επιλύει 

προβλήματα με  υποθετικο – αναγωγικές μεθόδους. Οι κατασκευές παραστάσεων στην μέση παιδική 

ηλικία είναι  ενδο-τοποθετική ,ενώ στην εφηβεία είναι δια-τοποθετική.

Οι αλλαγές  συμπεριφοράς και δομών  αφορούν το όλον σαν επιπλέον του  συνόλου  των μερών.
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Linda M. Woolf. 1998 Theoretical Perspectives Relevant to Developmental Psychology

A discussion of the structural, information processing, and developmental dimensions approaches to the analysis of 

age/development/life course trends. www2.webster.edu/~woolflm/theories.html 
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Βιογραφικές σημειώσεις για την Μaria Montessori

H Maria Montessori είναι η πρώτη γυναίκα ιατρός,  στην Ιταλία.1870-1952.Μετά τον  Αμερικάνο παιδαγωγό 

John Dewey¹ η Montessori μπορεί να  θεωρηθεί  ο θεμελιωτής της γνωστικής εκπαίδευσης ιδιαίτερα στην 

προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Εξέφρασε ότι η γνώση πηγάζει από εσωτερικό ,ψυχολογικό πυρήνα σε διάλογο με το φυσικό και  

το κοινωνικό περιβάλλον. Το πρωτοποριακό της « πρόγραμμα » με επιστημονικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό 

υλικό  διαδόθηκε σε πολλές χώρες και  ισχύει μέχρι σήμερα ,με την  επαλήθευση των θέσεων της  από 

τα δεδομένα των  Νευροεπιστημών.

Εργάσθηκε στον τομέα της νοητικής καθυστέρησης  1898-1904  με πειραματισμούς στην γραφή και  

την ανάγνωση. Η  φράση της ’Η νοητική καθυστέρηση είναι  περισσότερο θέμα  αγωγής παρά  ιατρικής’

ακούστηκε μετά  το επιτυχές αποτέλεσμα των εξετάσεων  των καθυστερημένων παιδιών δίπλα στα ομαλά.                  

Το έτος 1897 στην Ψυχιατρική κλινική Ρώμης συναντά τον  Giuseppe Montesano φέροντας στον κόσμο  
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Το έτος 1897 στην Ψυχιατρική κλινική Ρώμης συναντά τον  Giuseppe Montesano φέροντας στον κόσμο  

τον Mario το έτος 1898.

Το έτος 1899  η Εθνική  Οργάνωση για τα παιδιά με νοητική υστέρηση, αναθέτει στον G.Montesano, 

και την Μαρία  την  διεύθυνση  του εκπαιδευτικού Ινστιτούτου  Orthophrenic School.Ο δρόμος της πράξης    

και  της  θεωρίας την  οδήγησε σε περαιτέρω εκπαίδευση  στην Φιλοσοφική Σχολή της Ρώμης, 1901-1908. 

Εφάρμοσε  την  εκπαιδευτική μέθοδο  με  βάση της  απόψεις  των δύο γάλλων ιατρών παιδαγωγών

Itard , Seguin ,συγχρόνων του F.Fröebel , μεταφράζοντας το έργο τους στα Ιταλικά.

Ο Fröebel και η Μ.Montessori ομοιάζουν  ως προς την θεώρηση των αξιών της σχέσης μαθητή-διδασκάλου 

αλλά η Montessori προχωρά στην εξατομίκευση της μάθησης, στην ηλικιακή  ανομοιογένεια 

της τάξης, στην αυτό-αγωγή με στόχο το δέσιμο της πράξης με την  θεωρία.

¹John Dewey.Εκπαιδευτικός, (1859-1952),Αμερική. Οι απόψεις του είναι γνωστές  υπέρ του πειραματισμού  και του 

δόγματος ότι οι ιδέες  είναι απλά όργανα και  όχι αρχές και ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μάθησης είναι μέσω της 

πράξης.  

²Μαρία Κάτσιου -Ζαφρανά ,(1995 ,) Η Μοντεσσοριανή μέθοδος στην Ελλάδα.Η περίπτωση της Μ. Γουδέλη, Εκδ. Οικος

Αφοι Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη. Θεοδοσία Μυρωδή/Ναλμπάντη



Συνοπτική περιγραφή της πορείας της Μαρία Montessori

Το κτίριο Regio Istituto Tecnico “Leonardo Da Vinci” όπου  φοίτησε η 

Montessori είναι το μεσαιωνικό Palazzo dei Cesarini e dei Borgia που 

λειτούργησε ως δευτεροβάθμιο σχολείο το 1871, έτος προσάρτησης της  

Ρώμης στο νεοσύστατο εθνικό κράτος της Ιταλίας, μόλις ένα χρόνο μετά 

την γέννηση της Montessori.

Παρατηρητής ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης με προετοιμασμένο περιβάλλον στις 

αρχές του 20ου αιώνα.

‘Η συμπολίτισσα του κόσμου’ 

2η
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‘Η συμπολίτισσα του κόσμου’ 

Αποδιδόμενος τίτλος, 16 χρόνια μετά τον θάνατο της.

1η

Η Μαρία Μοντεσσόρι μετέφρασε τις μελέτες του γιατρού της εκπαίδευσης Itard και του 

ψυχαναλυτή Seguin  (πατέρα των σύγχρονων τεχνικών για την ειδική αγωγή) στα Ιταλικά.  



1η περίοδος.

Το έτος 1907  η Μ.Μ. εργάζεται με παιδιά εργατικής τάξης  ηλικίας  3- 6 ετών της υποβαθμισμένων περιοχής 

Άγιος Λορέντζος Ρώμης ,στους αργότερα γνωστούς  παιδικούς σταθμούς ‘Το  Σπίτι των παιδιών’. Τα παιδιά 

παρέμεναν στο σχολείο για πολλές ώρες  λόγω απασχόλησης των γονέων τους  και εκεί της δόθηκε η ευκαιρία

να  χρησιμοποίηση  τα αισθητηριακά υλικά που είχε  στην διάθεσή της  για τα παιδιά με νοητικά προβλήματα. 

Η οργάνωση της  καθημερινής ζωής  η ατομική δραστηριότητα των παιδιών  με σχεδιασμένα  όργανα  οι

περιβαλλοντικές παρεμβάσεις  στον χώρο και την επίπλωση  έφεραν  απρόβλεπτα  αποτελέσματα μάθησης

γράψιμο-διάβασμα-αριθμητική.

Το 1908  δημιουργήθηκαν  4  παιδικοί σταθμοί  στην  Ρώμη και δύο στο Μιλάνο. Το ίδιο έτος πολλοί

επισκέφτηκαν  τα Σπίτια  των παιδιών  βλέποντας τα αποτελέσματα επί των παιδιών ηλικίας   3- 5 ετών.

Βιογραφικές σημειώσεις για την Μaria Montessori

επισκέφτηκαν  τα Σπίτια  των παιδιών  βλέποντας τα αποτελέσματα επί των παιδιών ηλικίας   3- 5 ετών.

Γρήγορα  η  Ιταλόφωνη περιοχή της Ελβετίας  άρχισε να διαμορφώνει  τα νηπιαγωγεία  της  

σε Case dei Bambini.

Το 1909  Dr.Μ. Montessori δίνει την πρώτη της διάλεξη με  σημειώσεις  επί 100 περιπτώσεων .

Οι σημειώσεις της ήταν το πρώτο βιβλίο που δημοσίευσε στην Ιταλία το οποίο εμφανίστηκε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες σε μετάφραση,  Η Μέθοδος της Montessori το 1912. Μετέπειτα μεταφράστηκε σε 20 γλώσσες  

ασκώντας επιρροή στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο πρώτος  παγκόσμιος  πόλεμος δημιούργησε αρνητικές 

συνθήκες   θεμελίωσης  σχολείων  της  μεθόδου.Το 1917  επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες

εγκαταστάθηκε στην Ισπανία  όπου της δόθηκε  Seminari-Laboratori de Pedagogiáυ στην Μαδρίτη. 

Εκεί έζησε μαζί με την οικογένεια  του υιού  της.
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Μαρία Κάτσιου -Ζαφρανά ,(1995 ,) Η Μοντεσσοριανή μέθοδος στην Ελλάδα.Η περίπτωση της Μ. Γουδέλη,

Εκδ. Οικος Αφοι Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη. Θεοδοσία Μυρωδή/Ναλμπάντη



Βιογραφικές σημειώσεις για την Μaria Montessori

2η περίοδος.

Ήταν στην Βαρκελώνη το 1934  που συναντήθηκε ή Μαρία  Edelstein –Γουδέλη με την Μ.Μontessori

ή οποία  έμελλε να εφαρμόσει το Μοντεσσοριανό σύστημα με δημιουργικό τρόπο  στα δεδομένα μιας  

Ελλάδας, που έμελε να ζήσει και  έναν Εμφύλιο μετά τον ΙΙ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Κατά την διάρκεια του ΙΙ Παγκοσμίου πολέμου, όλα τα σχολεία στην Γερμανία έκλεισαν, κάηκε το ομοίωμα 

της  και την ίδια τύχη είχε  στην Ιταλία λόγω της άρνησης της  να ενταχθούν τα σχολεία της στο  Κίνημα της 

Φασιστικής Νεολαίας. Το όραμα της για την ίδρυση θεσμού  έρευνας  και ανάπτυξης  δεν μπορούσε

να βρει εφαρμογή στην διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου.

Η σχολή Bauhaus στην Γερμανία διαλύεται και είναι η εποχή που η Κλασική  Φυσική  μετασχηματίζεται στην 

Κβαντική  Φυσική  με την συνεργασία του Plank –Einstein-Lorenze η οποία άρχισε από το έτος 1914.

O Einstein  προλόγισε τον Max Plank, τον μόνο Γερμανό που κλήθηκε στην  συνάντηση  του  Λονδίνου το 

έτος 1933, με θέμα:’ Πού οδεύει η Επιστήμη? Where is Science going? ‘
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Μαρία-Κάτσιου Ζαφρανά,( 2009), Εγκέφαλος και εκπαίδευση, Εκδοτικός οίκος Αφοι Κυριακίδη Α.Ε.,Θεσ/νικη,σελ.219-228.

έτος 1933, με θέμα:’ Πού οδεύει η Επιστήμη? Where is Science going? ‘

Η Maria Montessori το έτος 1937 εγκαταστάθηκε στην Αγγλία και από εκεί στην Ολλανδία  όπου έγινε η 

δεύτερη πατρίδα της. Στο Amsterdam εφαρμόστηκαν οι παιδαγωγικές αξίες στα τρία επίπεδα της 

εκπαίδευσης. 

Το έτος 1939  η μητέρα Montessori με τον γιό της,  προς το ταξίδι τους στην Ινδία,  συνελήφθηκαν σαν  

Ιταλοί υπήκοοι. Η Mαρια τέθηκε υπό περιορισμό κατ οίκον και ο Mάριο φυλακίστηκε σε στρατόπεδο.

Εκεί η Montessori επεξεργάστηκε  την  ιδέα της για μια εκπαίδευση του Κόσμου, μια προσέγγιση για 

παιδιά  6-12 ετών. Εκεί γνώρισε τον Gandhi, Nehru and Tagore. Στα  γενέθλια των 70 χρόνων της ζήτησε την  

απελευθέρωση του γιού της και συν τω χρόνο δημιούργησε μια σειρά Ινδών διδασκάλων.



Βιογραφικές σημειώσεις για την Μaria Montessori

Το 1929 ίδρυσε την Διεθνή Ένωση  Montessori .Το 1946 επέστρεψε στην Ολλανδία όπου συνάντησε τα εγγόνια 

της. Το 1949  πρότεινε  στην UNESCO την  δημιουργία  Τμήματος ‘Education and Peace’. Το 1949 προκρίθηκε 

η υποψηφιότητά της  για το  βραβείο Nobel Ειρήνης. Η  τελευταία παρουσία της ήταν στο Λονδίνο το 1951

για την παρακολούθηση του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Μontessori .Στις 6η Μάιου 1952, απεβίωσε στην 

Ολλανδία  και ο υιός της συνέχισε  το έργο.²
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Το έτος 1937 μεταφράζονται τα γραπτά έργα του Paul Klee και του Kandinsky  από τον  αρχιτέκτονα 

Δημήτρη  Πικιώνη και τον ποιητή Σαραντάρη. Οι αρχές του γηγενούς  δομισμού  στο πεδίο της αισθητικής.  

193719371937

Μaria Montessori Μαρία Edelstein

- Γουδέλη
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Γνωριμία με τις 8 παιδαγωγικές  σημασίες της Μοντεσσοριανής μεθόδου .

Άσκηση κριτικής κατά της ακινησίας μέσω της  επίπλωσης, των διαλέξεων και τη χρήση επαίνων και τιμωριών.

Οι  Μ. Μontessori και ο J. Dewey υποστήριξαν ότι: Η ενεργητική αλληλεπίδραση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος  έως 

τα  έξη χρόνια είναι η βάση  της νόησης και της προσωπικότητας του παιδιού.

Από 0-3 ετών το παιδί εκδηλώνεται το απορροφητικό πνεύμα.

Από 3-6 ετών  το παιδί αφομοιώνει, οργανώνει ταξινομεί και εδραιώνει τις εμπειρίες του.

1.Ασκήσεις πρακτικής ζωής. Φροντίδα περιβάλλοντος και εαυτού  για  έγκαιρη δημιουργία  ‘εξαρτημένων αντανακλαστικών’ με στόχο 
την αυτάρκεια και αυτονομία.
2.Μυική αγωγή γυμναστική. Ανάπτυξη φυσιολογικών κινήσεων όπως περπάτημα, αναπνοή, ντύσιμο μεταφορά αντικειμένων.           
ελικοειδή σκάλα, τραμπολίνο του Seguin κ.α.)
3.Αγροτική  εργασία .Φροντίδα Φυτών και ζώων. Πρόβλεψη, υπομονή, εμπιστοσύνη σεβασμός στην ζωή. 
4.Χειρονακτική εργασία. Η αγγειοπλαστική τέχνη /μορφωτική αξία στην παραγωγική εργασία.
Σήμερα τονίζονται θέματα εξερεύνησης  των ιδιοτήτων των υλικών και της ανάπτυξης της συμβολικής σκέψης.
5.Η αγωγή των αισθήσεων. Γνωστική ανάπτυξη  χωρίς παρέμβαση  δασκάλου μέσω της εστίασης σε εντυπώσεις. Διαβάθμιση 
φωτεινότητας- εντάσεις ήχου, μεγέθη, ζεστό/κρύο. Μεταβίβαση από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο και στους συσχετισμούς των ιδεών. 
Επινόηση 13  διδακτικών υλικών για την αγωγή των αισθήσεων.

Θεοδοσία Μυρωδή/Ναλμπάντη
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Επινόηση 13  διδακτικών υλικών για την αγωγή των αισθήσεων.
6.Γλώσσα, γραφή και ανάγνωση.
Άκουσμα ήχων , γραμμάτων  αλφαβήτου και συλλαβισμός πριν την ανάγνωση λέξεων. Έτσι η  γραφή προκύπτει από το άκουσμα και 
η ανάγνωση από την γραφή. Αποτύπωση από τα παιδιά των γραμμάτων μέσω μεταλλικών περιγραμμάτων επί ξύλινης επιφάνειας. 
Χρωματισμός γραμμάτων.Χρήση της αφής  για εκμάθηση γραφής, μέσω του γυαλόχαρτου. Ανάγνωση καρτελών λέξεων 
με βοήθεια τρισδιάστατων μοντέλων  και αντίστοιχων εικόνων. 
7.Αριθμητική.Κατανόηση του αριθμού και του υπολογισμού. Οι αριθμοί διδάσκονται σαν ενότητα ίσων υποδιαιρέσεων συνδεόμενοι 
με  διαφορετικά μεγέθη ράβδων και διαφορετικά μεγέθη κουτιών με σύγχρονη κίνηση τοποθέτησης  αναγραφομένων  αριθμών επί των  
αντικειμένων. Υποσύνολα  μονών-ζυγών με χρωματική διάκριση.Tα γραφικά των αριθμών διδάσκονται όπως τα γραφικά των γραμμάτων.
Αισθητοποίηση  και γεωμετρικές εικόνες για την εκμάθηση πολλαπλασιασμού και διαίρεσης σχηματίζοντας τετράγωνα με χάντρες.
8.Μουσική εκπαίδευση. Εκμάθηση της έντασης  των  ήχων με τους 6+6 κούφιους κυλίνδρους που γεμίζουν με διάφορα υλικά για αλλαγή 
ήχων και έντασης. Το διαφορετικό χρώμα  και ο διαφορετικός ήχος βοηθά στην ομαδοποίηση με κριτήρια. Η εκμάθηση τόνων και ημιτονίων 
μιας οκτάβας  με το  κτύπημα ξύλινου  σφυριού οδηγεί το παιδί να παίζει απλά τραγούδια.

H παιδαγωγική πρακτική  όπως η ίδια η Μαρία Edelstein- Γουδέλη την εφάρμοσε, είχε κλινική προσέγγιση στην ερμηνεία της 
συμπεριφοράς  του φυσιολογικά και προβληματικά αναπτυσσόμενου παιδιού. Το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο δεν 
συνηγορεί υπέρ  της εκμάθησης της γραφής και της ανάγνωσης στο νηπιαγωγείο. Θα βαρεθεί ύστερα !!



Δεν  απαιτείται μόνο η θέληση της σκέψης  για να αγγίξεις μια Ουτοπία.

Για την κατασκευαστική πράξη, συμμετέχει η φαντασία και η συνείδηση της πράξης 

επαλήθευσης της, που συναποτελούν την Παιδεία.

Ο Frits Zernike, (1888 – 1966), Δανία , με βασικές σπουδές 

στην Χημεία, και  ασχολούμενος με την οπτική 

αστρονομικών  τηλεσκοπίων μπόρεσε να αποτυπώσει 

Ο Niels Henrik David Bohr, (1885 - 1962), Δανός φυσικός,

Νobel 1922, ανακάλυψε τα κβαντισμένα φυσικά μεγέθη. 

Το ηλεκτρόνιο μπορεί να ακολουθεί μόνον ορισμένες 

τροχιές, και όχι οποιεσδήποτε, και (β) το ηλεκτρόνιο 

ακτινοβολεί όχι συνεχώς, όπως ήταν η ως τότε κρατούσα 

άποψη, αλλά μόνο όταν αλλάζει τροχιά.

Niels Henrik David  Bohr,
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¹ Ευαγγελία Μαυρικάκη et all.Βιολογία A. Γυμνασίου ΟΣΒ σελ.10.

²Τρισδιάστατη α�εικόνιση χωρίς την χρήση φακών αλλά  µέσω εντο�ισµού  συµφασικών ακτίνων διάθλασης του  
αντικειµένου (ηλεκτρόνιο)  ε�ί  οµοαξονικού υ�οβάθρου,ήτοι ε�ί φιλµ υψηλής  ανάλυσης. Encyclopedia Britannica 2003.

αστρονομικών  τηλεσκοπίων μπόρεσε να αποτυπώσει 

ακτίνες φωτός που διατρέχουν μέσω διαφανών υλικών. 

Κατασκεύασε το ειδικό μικροσκόπιο  φασιακής αντίθεσης

που επιτρέπει την μελέτη  της δομής των εσωτερικών 

κυττάρων  χωρίς να σκοτώνει τα κύτταρα  το 1938.

Νobel Φυσικής 1953. Τομέας Γεωμετρικής οπτικής. 

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο επέτρεψε  την  διερεύνηση 

της μονάδας του  εγκεφάλου νευρώνα μόλις το 1950. 

Αργότερα δημιουργήθηκε το Ολόγραμμα ²από τον  Ούγγρο 

Dennis Gabor (1900-1979) ηλεκτρολόγο μηχανικό, Nobel 

Φυσικής (1971). 

Φωτο.http://www.aboutkidshealth.ca/

En/HowTheBodyWorks/Introductionto

theBrain/Pages/Default.aspx?

Κβάντα

• Ως μια μονάδα φωτός. Φωτόνιο.

•Ως ελάχιστη ποσότητα στην οποία 

εκκρίνεται ένας νευροδιαβιβαστής, 

ειδικότερα.

Niels Henrik David  Bohr,

Φυσικός,(1885 -1962),

Δανία .



Μόνο από το 1947  και μετά έπαυσε η συναισθηματική ,γνωστική και φυσική ανάπτυξη  του ανθρώπου να 

αποτελούν ξεχωριστές νοητικές κατασκευές. Ποια ήταν η στρατηγική προσδιορισμού εκπαιδευτικών στόχων  

και τεχνικών στην Ελλάδα σε σχέση με την προσχολική ηλικία  μετά το 1950 ? 

Korbinian Brodmann ,

Νευρολόγος, ( 1868 –1918)

Γερμανία. Το 1909 κατέγραψε

την τοπολογία των 

εγκεφαλικών ικανοτήτων με 

ανατομικά και λειτουργικά 

1.Κυτταρική αρχιτεκτονική των πεδίων του 

φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων κατά 

Brodmann. Αρίθμηση 52 πεδίων. 

Η διαφορετική διαγράμμιση αφορά τα είδη 

κυττάρων με διαφορετική μορφολογία και 

οργάνωση.
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ανατομικά και λειτουργικά 

κριτήρια.

Jean Piaget. (1896-1980),

Γενετική επιστημολογία,

εξελικτική Ψυχολογία,

Ψυχολόγος, βιολόγος,

Ελβετία. 

οργάνωση.

2. Λειτουργικά πεδία του φλοιού των 

ημισφαιρίων του εγκεφάλου κατά Foerster

από έξω(δεξ.) και έσω.

Έχει βρεθεί ότι σε περισσότερους από σαράντα πολιτισμούς οι άνθρωποι περνούν από 

παρόμοια στάδια ηθικής ανάπτυξης. Άρα οι εκπαιδευτικοί στόχοι που βασίζονται σε αυτές 

τις αξίες είναι πανανθρώπινοι.

Τα στάδια  αυτά, έχουν μια ποιοτική διαφορά στις νοητικές δομές που υπηρετούν την ίδια   

λειτουργία. Οι διαφορετικές δομές ακολουθούν όμοια ακολουθία των σταδίων.

Η ακολουθία αυτή, δεν αλλάζει από τους πολιτισμικούς παράγοντες, απλώς μπορεί ο ρυθμός 

διαδοχής να επιταχυνθεί, να καθυστερήσει ή να ανακοπεί.

Ο Jean Piaget. κατά την διάρκεια  1929-1939 ως διευθυντής  διεθνούς Γραφείου 
εκ�αίδευσης UNESCO, �ροσ�άθησε να ε�ηρεάσει την εκ�αιδευτική µεταρρύθµιση,
ελ�ίζοντας στην ε�ίσηµη  υιοθέτηση  τεχνικών �ροσαρµοσµένων στο µυαλό του 
�αιδιού. Ο ίδιος εξέφρασε  το  1947 ότι μέχρι  τότε η συναισθηματική ,γνωστική και φυσική 

ανάπτυξη  του ανθρώπου ήταν διαχωρισμένες  διανοητικές κατασκευές.



Περιγραφή της νευρικής  μονάδας.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος  αναπαράγει νευρώνες  άπαξ ¹ κατά την εμβρυική ηλικία  και καθορίζονται γενετικά 

από το γονιδίωμα κάθε είδους  και την ενεργειακή τροφή του. Μόνον οι άξονες  του νευρώνα μπορεί να 

αναγεννηθούν  μεταγενέστερα επί του φλοιού .

Η 1η περίοδος νευρογένεσης, ήτοι η αύξηση των  νευροβλαστών για την 

δημιουργία νευρώνων, γίνεται την 8-13 εβδομάδα μετά την σύλληψη.

Οι νευροβλάστες βγάζουν τους  δενδρίτες και τους άξονες μετατρεπόμενοι 

σε νευρώνες. 

Η συναπτογένεση, ήτοι η διασύνδεση νευρώνων γίνεται κατά την διάρκεια 

της  πρώτης παιδικής ηλικίας και διαρκεί εφόρου ζωής  με διαδικασίες  

δημιουργίας, οριστικοποίησης, κατάργησης. 

Οι συνάψεις σχηματίζονται μεταξύ των σωμάτων των νευρώνων ή μεταξύ 

του κομβίου των αξόνων και των δενδριτών. 

Όταν όμως οι συνάψεις  παραμένουν ανενεργές, λόγω φυσικού και κοινωνικού

περιβάλλοντος,η γενετική προίκα  των νευρώνων εκφυλίζεται και δεν 

οργανώνονται σε νευρωνικά δίκτυα.³

Η σύνδεση μεταξύ νευρώνων γίνεται μέσω του συναπτικού χάσματος,

Ο εγκέφαλος περικλείει 100 δις νευρώνων  μεγεθ. χιλιοστών και 

κάθε δενδρίτης περιβάλλεται από 900 δις κύτταρα νευρογλοίας 

που θρέφουν τον εγκέφαλο. Ένας νευρώνας συνδέεται με 

15.000-20.000 νευρώνες. Ή 220.000Χ146=32.120.000.000.

Νευρώνες. Ο  ολικός αριθμός των συνάψεων είναι 10 τρις 

εκατομμύρια ή 600 τετρακις εκκατομύρια συνάψεις.

σύναψη

Κομβίο αξόνων

σύναψη

Η σύνδεση μεταξύ νευρώνων γίνεται μέσω του συναπτικού χάσματος,

όπου  το ηλεκτροχημικό  φαινόμενο διαβίβασης² της ηλεκτρικής ώσης

(50 –70mV), απελευθερώνει ποικίλες χημικές ουσίες νευροδιαβιβαστών  

αποδίδοντας σε κάθε σύναψη χαρακτήρα  διεγερτικό, ανασταλτικό

ή ρυθμιστικό. Ο μηχανισμός αυτός είναι ο ίδιος και στα ζώα. 

Στον άνθρωπο και τα  ζώα το γονίδιο Creb (στην μύγα των φρούτων)

βοηθά στην δημιουργία νέων συνάψεων άρα υποστηρίζει τον σχηματισμό

μνήμης  μακράς διαρκείας άρα και μάθησης.(σελ.73).       

¹Εξαίρεση  στην άπαξ   παραγωγής νευρώνων στον άνθρωπο  αποτελεί ο οσφρητικός βολβός, η οδοντωτή έλικα του ιππόκαμπου ( μάθηση και μνήμη), και η κοκιώδη στοιβάδα της παρεγκεφαλίδας 
(παραγωγή κινήσεων).
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Οι αισθητικοί νευρώνες μεταφέρουν μηνύματα από τις διάφορες 

περιοχές του σώματος στο νωτιαίο μυελό και στον εγκέφαλο.

Oι κινητικοί νευρώνες μεταφέρουν τα μηνύματα από τον εγκέφαλο 

και το νωτιαίο μυελό στα εκτελεστικά όργανα, σύσπαση (μύες) ,

έκκριση ουσιών (αδένες).

Οι ενδιάμεσοι ή συνδετικοί νευρώνες βρίσκονται αποκλειστικά στον 

εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό και κατευθύνουν τα μηνύματα που 

προέρχονται από τους αισθητικούς νευρώνες στις κατάλληλες 

περιοχές του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού. Μεταφέρουν επίσης 

τα μηνύματα από μία περιοχή του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού

σε μία άλλη και τελικά στους κατάλληλους κινητικούς νευρώνες.



Η Περιβαλλοντική  κοσμοθεώρηση

Περιβαλλοντική κοσμοθεώρηση κατά την εξέλιξη της αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Αλλαγές  ανθρώπου άνευ τελεολογίας, όχι στάδια ανάπτυξης,

Καταγραφή  αλλαγών επί του επί περιβάλλοντος.H περιβαλλοντική κοσμοθεώρηση  ή  της συνάφειας 

χρησιμοποιεί  το ιστορικό γεγονός  ή την διαλεκτική σαν μεταφορικό γεγονός και έτσι  προσδιορίζει την

πραγματικότητα σαν προοδεύων  και δυναμικό συμβάν. Εντούτοις , υπάρχει και το συμβάν της 

αντίδρασης  όπου τα δύο συμβάντα  δημιουργούν  σχέση. Ο οργανισμός  γίνεται κατανοητός, εξετάζοντας  

τα μέρη του εντός  του  περιβάλλοντος του οποίου  αποτελεί μέρος. Ο ψυχολόγος κάτω από αυτή την 

οπτική εξετάζει την  αλληλεπίδραση των βιολογικών, ψυχολογικών, ιστορικών, κοινωνικών-πολιτιστικών

παραγόντων  της  προσωπικής ανάπτυξης.Η θεωρία Gestald, περιλαμβάνει το άτομο και την κουλτούρα 

του περιβάλλοντος, όπου το άτομο  αναπτύσσεται. Το άτομο είναι  ενεργό και αντιδρά –αποκρίνεται  στις

επιρροές του  περιβάλλοντος.επιρροές του  περιβάλλοντος.

Οι αλλαγές του ατόμου προέρχονται από τις α. κανονιστικές  επιρροές λόγω διαβάθμισης ηλικιών,

β. λόγω κανονιστικής  ιστορίας και γ. από  μη κανονιστικές αλλαγές εξετάζονται σαν τμήμα  της 

περιβαλλοντικής αλλαγής. Εκτιμάται ότι αυτές οι τρείς ενότητες παραγόντων ενεργούν για τις αλλαγές  

επί της κανονικότητας, της πολλαπλής  κατεύθυνσης, του πολυδιάστατου και επί των  διαπροσωπικών 

σχέσεων του ατόμου . Οι αλλαγές είναι ποιοτικές και ποσοτικές και αποτελούν τμήμα του  περιβάλλοντος. 

Οι αλλαγές εξαρτώνται  από τις ασυγχρονίες μεταξύ προσώπου και περιβάλλοντος, είναι  δε συνεχείς και 

ασυνεχείς. Οι αλλαγές  αυτές εξετάζονται σαν είδος και βαθμός.π.χ. η μνήμη  στη παιδική ηλικία είναι 

διαφορετική  σε ποιότητα από  αυτήν της εφηβείας. Οι εξωτερικές δυνάμεις επενεργούν   στην ανάπτυξη 

αλλά δεν κατευθύνονται προς  ένα σκοπό.Τα στάδια δεν είναι τόσο σημαντικά όσο η χρονολογική 

ηλικία, οι  μεταβολές  της ζωής, η συντροφικότητα.

Θεοδοσία Μυρωδή/Ναλμπάντη
47



Τι είναι  το στάδιο ανάπτυξης σύμφωνα με την οργανική  κοσμοθεώρηση της Ψυχολογίας

και με  βάση την εξέλιξη  του είδους?

Tο γνωσιολογικό πλαίσιο του Piaget  για την  νοητική ανάπτυξη ορίζεται από  την εμπειρία της δράσης

ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία. Ο Piaget γενετιστής,ψυχολόγος,βιολόγος, ¹έλαβε την θέση ότι η δράση 

του οργανισμού οδηγεί στην εξέλιξη νέων δομών (τρόπων σκέψης) διότι η ανάπτυξη νέων συμπεριφορών  

προκαλεί  κάποια  ανισορροπία στο γονιδίωμα, το  ρυθμιστικό σύστημα της γενετικής  δομής

(συσχετισμός της λειτουργίας-δομής).Η γνωστική διαδικασία  είναι  ριζωμένη στην βιολογική μας 

κατασκευή σαν συμφυής μηχανισμός της εξέλιξής μας .Έχει αποδειχθεί  πειραματικά ότι ο μηχανισμός που

προωθεί την  αλλαγή  στην γνώση  είναι ο ίδιος με  αυτόν της εξέλιξης –ισορρόπησης. 

Ο Homo Sapience εξέλιξε τα στρώματα μυελίνης και τα νευρωνικά δίκτυα επιτρέποντας την ανάπτυξη

της γλώσσας και της  σκέψης. Η συμπεριφορά και οργανισμός είναι ενιαίο  ανοικτό σύστημα  όπου η της γλώσσας και της  σκέψης. Η συμπεριφορά και οργανισμός είναι ενιαίο  ανοικτό σύστημα  όπου η 

συμπεριφορά εξισορροπεί  την δομή του οργανισμού  σε σχέση με τα  χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.

Η συναισθηματική,γνωστική,φυσική ανάπτυξη  είναι αδιαίρετες  κατασκευές. 

Τα στάδια έχουν μια συγκεκριμένη ακολουθία.

• Το αισθησιοκινητικό στάδιο

• Το προλειτουργικό

• Το συγκεκριμένο  εκτελεστικό

• Το τυπικά λειτουργικό. 

Τα στάδια αποτελούν ιεραρχικές ποιοτικές ολοκληρώσεις, άρα τα ανώτερα στάδια ενσωματώνουν 

τις δομές των κατωτέρων σταδίων συνδεδεμένες με νευρολογικές αλλαγές της δομής.

Τα  στάδια θέτουν όρια καθιστώντας δυνατές ορισμένες μορφές λογικής σκέψης.
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Η πράξη και η γνώση στο βιολογικό μοντέλο της νοητικής ανάπτυξης  του παιδιού

Η πράξη και η γνώση είναι διαφορετικοί τύποι εμπειρίας αλλά είναι αδιάσπαστοι

Η πράξη επιφέρει  δομική  αλλαγές στην  νόηση  μέσω δύο  εμπειριών.

Α Τύπος  ή πόλος.Φυσική εμπειρία=Εμπειρική αφαίρεση. Η εμπειρική αφαίρεση  είναι η 

διαδικασία  αφομοίωσης με προηγούμενη  εμπειρία  μια αυτοδιεκδικουμενη τάση  για διατήρηση 

της αυτονομίας  του ατόμου εντός του συστήματος. Η εμπειρική αφαίρεση  βασίζεται σε ατομική 

πράξη επι αντικειμένων. 

Β.Τύπος ή πόλος. Λογικομαθηματική εμπειρία.=Στοχαστική αφαίρεση. Η στοχαστική αφαίρεση. 

Είναι η διαδικασία  προσαρμογής , για να αλλάξει συμπεριφορά ή οργανωμένο τύπο σκέψης ώστε 

να  υπηρέτηση την αλλαγή του εαυτού  ή την και επεξήγηση ενός  αντικείμενου. Η στοχαστική 
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να  υπηρέτηση την αλλαγή του εαυτού  ή την και επεξήγηση ενός  αντικείμενου. Η στοχαστική 

αφαίρεση βασίζεται σε συντονισμένες πράξεις.

Για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά δεν μπορεί να υπάρχει  η  λογικομαθηματική εμπειρία χωρίς 

αντικείμενα ώστε τοποθετώντας τα μαζί να  γίνουν οι σχέσεις τους παρατηρήσιμες. 

Η κοινωνική γνώση μοιάζει με τη φυσική γνώση διότι προέρχεται από έξω αλλά κατασκευάζεται 

εντός λογικομαθηματικού πλαισίου.

Η γνώση επιφέρει ποιοτικές αλλαγές στην νόηση.

Η ανάπτυξη της λογικής  ακλουθεί ελικοειδή ανέλιξη  με ανακατασκευές  προγενεστέρων ιδεών  

σε νέες υψηλοτέρου επιπέδου κατά την  δυναμική  διεργασία της  αυτό-ρύθμισης  του ατόμου με 

το περιβάλλον . 



Τα στάδια ανάπτυξης του Jean Piaget, βιολόγος (1954),1980.

Περίοδοι ανθρώπινης 

ανάπτυξης.

Επιτεύγματα.

Ανθρώπινες ανάγκες 

Γνωστικές, συναισθηματικές, 

ψυχοκοινωνικές 

Νευρωνικό δίκτυο και 

συναπτογέννεση, μυελίνωση

Αισθησιοκινητική περίδος

Γέννηση ως  2ο έτος της 

ηλικίας.

3-12 μηνών.Το βρέφος κάθεται 

αρκουδίζει, περπατά, βγάζει 

ήχους, αντιλαμβάνεται  

κατηγορίες αντικειμένων.

18-30 μηνών.Το βρέφος 

Δεν έχει αποκτηθεί ακόμη η ικανότητα 

εσωτερικής αναπαράστασης του 

εξωτερικού κόσμου. Τα αντικείμενα και η 

νοημοσύνη  δομούνται  μέσω 

παρατήρησης.

Ένα βρέφος έχει ολοκληρώσει την 

«καλωδίωσή »  έλεγχοντας τις  ζωτικές 

λειτουργίες’ ( στο ‘στέλεχος’ του εγκεφάλου 

.Οι συνάψεις είναι αδύναμες .

Κατά την βρεφική ηλικία γίνεται έκρηξη 

νέων συνάψεων και υψηλός μεταβολισμός 

στους συναπτικούς κόμβους.
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18-30 μηνών.Το βρέφος 

επιδίδεται στο συμβολικό 

παιχνίδι με αναδιοργάνωση 

εσωτερικών προγραμμάτων. 

Υπάρχει μείωση  του άγχους 

αποχωρισμού από τους δικούς 

του.

Μαρία Κάτσιου- Ζαφρανά, (2009), Εγκέφαλος και εκπαίδευση, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη,Θεσ/νικη.σελ. 217-

218,116-118,68.



Τα στάδια ανάπτυξης του Jean Piaget,βιολόγος (1954),1980.

Περίοδοι ανθρώπινης 

ανάπτυξης.

Επιτεύγματα.

Ανθρώπινες ανάγκες 

Γνωστικές, συναισθηματικές, 

ψυχοκοινωνικές 

Νευρωνικό δίκτυο και συναπτογένεση, 

μυελίνωση

Προλειτουργική περίοδος 

2-7 ετών

2-4 χρονών μοναχικό παιχνίδι;

Στάδιο 3-4 ετών.Παιχνίδια 

ρόλων μιμούμενα ανθρώπους  

και βιωμένο περιβάλλον.

Αναπτύσσεται η ακουστική και 

γλωσσική , χωρική ικανότητα . 

Γίνονται λεπτές πράξεις 

κίνησης. Συνεχείς ομιλία αλλά 

Υπάρχει  η ανακλητική μνήμη, όπου 

αναπαρίσταται ο εξωτερικός κόσμος με 

εσωτερικές εικόνες. Υπάρχει η κατάκτηση του 

συμβολισμού με την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων της γλώσσας.

Το ενδιαφέρον του παιδιού εστιάζεται στο 

αποτέλεσμα των πράξεων του που σταδιακά 

εσωτερικεύει.

Το κτίσιμο της νοημοσύνης , ήτοι η 

υπερπήδηση εμποδίων,  γίνεται  χωρίς 

διαφοροποίηση της  φυσικής εμπειρίας  από  

Στην ηλικία των 2 ετών ο εγκέφαλος περιέχει 

δύο φορές περισσότερες συνάψεις και 

καταναλώνει δύο φορές περισσότερη 

ενέργεια από τον  φυσιολογικό εγκέφαλο 

του ενήλικα.(επίπεδα μεταβολισμού 

γλυκόζης ενώνοντας τα με οξυγόνο).

Το 2Ο έτος  κλείνουν οι πηγές του κρανίου.

Παιδιά που δεν ήρθαν σε επαφή με 

κατάλληλα  ερεθίσματα σε ποσότητα και 

ποιότητα δεν εξελίχθηκαν σε όντα που 
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κίνησης. Συνεχείς ομιλία αλλά 

και προσεκτική ακρόαση 

ιστοριών. Γίνεται η δημιουργία 

προσωπικού σύμπαντος. 

Δεν πραγματοποιούν λογικούς 

συλλογισμούς αιτίου και 

αποτελέσματος, δεν 

διακρίνουν φανταστικό από 

πραγματικό.

διαφοροποίηση της  φυσικής εμπειρίας  από  

τον στοχασμό  της ενσώματης συμπεριφοράς. 

(λογικομαθηματική).

Η σκέψη κινείται από το μερικό στο μερικό,  

στο εδώ και τώρα.

ποιότητα δεν εξελίχθηκαν σε όντα που 

συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι.                           

Η  εκμάθηση της γλώσσας  παρατείνεται 

μέχρι τα 10 χρόνια.

Οι έρευνες του Huttenlocher 1982,

αναφέρουν τον εξαπλασιασμό συνάψεων  σε 

ένα στρώμα του οπτικού φλοιού μεταξύ του 

χρόνου γέννησης και έξη μήνες αργότερα. 

2.500 με 18.000 συνάψεις / νευρώνα.                    

Οι ίδιες θεαματικές αυξήσεις συνάψεων 

παρουσιάζονται σε άλλες περιοχές του  

φλοιού αλλά σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές   που αντιστοιχούν στα παράθυρα 

ευκαιρίας.

Μαρία Κάτσιου- Ζαφρανά, (2009), Εγκέφαλος και εκπαίδευση, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη,Θεσ/νικη.σελ. 217-218,116-

118,68.



Τα στάδια ανάπτυξης του Jean Piaget,βιολόγος (1954),1980.

Περίοδοι 

ανθρώπινης 

ανάπτυξης.

Επιτεύγματα.

Ανθρώπινες ανάγκες 

Γνωστικές, συναισθηματικές, 

ψυχοκοινωνικές 

Νευρωνικό δίκτυο και 

συναπτογένεση, μυελίνωση

Περίοδος  συγκεκριμένων 

λογικών  λειτουργιών 

7ο ως 11ο έτος 

Η λογικομαθηματική δραστηριότητα 

αποσυνδέεται εν μέρει  από την  φυσική-

εμπειρική. Αναπτύσσεται η λογική πέρα 

από την αντιληπτική και συμβολική γνώση 

για συγκεκριμένα πράγματα στο άμεσο 

παρόν. Οι συλλογισμοί εδώ είναι εμπειρικοί 

– επαγωγικοί και δεν αποτελούν οργανικό κι 

ενιαίο σύστημα.

Η πυκνότητα συνάψεων / νευρώνα  

στην ηλικία των 10 ετών παραμένουν σε 

χαμηλότερα επίπεδα. Μετά τα 18 έτη 

η συναπτογένεση είναι πολύ βραδεία. 

Περίοδος τυπικής λογικής Ο  ρόλος της  λογικομαθηματικής σκέψης Η κατασκευή αναπαράστασης  είναι 
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Περίοδος τυπικής λογικής

11-12 ετών

Ο  ρόλος της  λογικομαθηματικής σκέψης 

γίνεται ανεξάρτητος από το συγκεκριμένου 

εμπειρικό περιεχόμενο του. Η επεξεργασία  

πλευρών γνώσης εξαρτάται από 

λογικομαθηματικές δομές .

Το παιδί κατασκευάζει μόνο του την 

νοημοσύνη του και την γνώση.                              

Η  ικανότητα  κατασκευής γνώσης  

αναπτύσσεται  μέσω της αφαιρετικής 

διαδικασίας ή με υποθετικό, αναγωγικό   

συλλογισμό  όταν συνδέεται με τις 

αυθόρμητες όψεις της παιδικής 

δραστηριότητας. 

Η κατασκευή αναπαράστασης  είναι 

ενδο-τοποθετική, ενώ αργότερα 

δια-τοποθετική.

Μαρία Κάτσιου- Ζαφρανά, (2009), Εγκέφαλος και εκπαίδευση, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη,Θεσ/νικη.σελ. 217-

218,116-118,68.



Τα παγκόσμια παράθυρα ευκαιρίας κατά Begley 1996,1997.

Πρώτη φάση ανάπτυξης νευρωνικών δικτύων από 0-6 ή  μέχρι 10 ετών¹
Η χρυσή εποχή της απόκτησης των εξαρτημένων αντανακλαστικών αποκτάται μέχρι την ηλικία των 5 ετών 

Παράθυρα ευκαιρίας Ηλικία

έτη

Κλείσιμο 

παραθύρου

Συναισθηματική 

ωρίμανση

0-2

Όραση 0-2 Μέχρι 4 ετων; Η 

περίπτωση του 

καταρράκτη στην 

όραση.

Κοινωνικοποίηση 0-2

Γλώσσα 0-4; μέχρι 6

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι βιολογικά 

προγραμματισμένος  για την ανάδυση μιας 

ικανότητας.Τα παράθυρα ευκαιρίας είναι η 

χωροχρονική νευρωνική δικτύωση και 

μυελίνωση των αξόνων του εγκεφάλου στα 

διάφορα σημεία του φλοιού.

Η μη έγκαιρη τροφοδότηση ποσοτική και 

ποιοτική ερεθισμάτων  στον  εγκέφαλο οδηγούν 

στην ελλιπή νευρολογική ανάπτυξη άρα προς 

ελλιπή  λειτουργία και συμπεριφορά.

Στα καναρίνια το παράθυρο ευκαιρίας ανοίγει  
Γλώσσα 0-4; μέχρι 6

γραμματική 

σύνταξη

Ξένη γλώσσα 0-4 και 6 Στην ηλικία των 6 

ετών ο εγκέφαλος 

αποκτά το 90% 

του τελικού του 

βάρους.

Μαθηματικά-Λογική 1-4

Μουσική 3-10
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Στα καναρίνια το παράθυρο ευκαιρίας ανοίγει  

25 με 30 μέρες μετά την εκκόλαψη και κλείνει 

50 ημέρες αργότερα.

Όλοι οι φλοιϊκοί χάρτες αλλάζουν με την 

εμπειρία σε ένα φάσμα θηλαστικών  οργανισμών 

και του ανθρώπου. Οι αισθητηριακοί χάρτες του 

ανθρωπίνου εγκεφάλου αλλάζουν με την χρήση 

ή την αχρηστία και στα κατώτερα και ανώτερα  

νευρολογικά επίπεδα. Οι αλλαγές στα ανώτερα 

επίπεδα είναι πιο δραματικές. Εκτιμάται ότι το 

βάρος του εγκεφάλου ενός ατόμου ηλικίας 75 

ετών, λόγω της απώλειας νευρώνων, έχει 

μειωθεί κατά 44%.



Οι τρεις πηγές ενέργειας  (ακοή-αφή-όραση) για την ανάπτυξη του παιδιού μέσω διαλόγου κληρονομικότητας και 

περιβάλλοντος.Η ανάπτυξη του Ν.Σ του εγκεφάλου στην πρώιμη παιδική ηλικία  δεν συγχωρεί λάθη,καθυστερήσεις και 

παραλήψεις

Η ωρίμανση του

1.Ν.Σ. 

2.εσωτερικό/ 3.εξωτερικό σύστημα 

επανα -πληροφόρισης

Αισθητηριακές ικανότητες του εμβρύου και του  νεογέννητου.

Κεντρικός ρόλος της μητέρας

Εμβρυική ζωή
Είμαστε εξαρτημένη από την 

εμβρυική μας ηλικία 

επαναδραστηριοποιώντας εκείνες

τις περιόδους σε όλη την ενήλικη ζωή 

μας.Laing 1976 .

Η  ακοή συχνοτήτων  ήχων  και ρυθμών ομιλίας οδηγεί σε γλωσσική 

ανάπτυξη. Υπάρχει αντίληψη των ήχων  μουσικής  και της καρδιάς. 

Russel 1979.

Η  εμβρυική ζωή και ο ομαλός αποχωρισμός από την μήτρα  μειώνει 

την θνησιμότητα κατά το ήμισυ.

Η υπερπαραγωγή προσωρινών συνάψεων κατά την κύηση και η 

ακόλουθη απώλειά τους μέσω της εμπειρίας του ατόμου,  οδηγεί στην 

δημιουργία νευρωνικών  κυκλωμάτων μοναδικών για κάθε άνθρωπο.

Κατά την γέννηση Η αφή είναι η πιο ώριμη αισθητηριακή ικανότητα καθώς η οσμή και
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Κατά την γέννηση Η αφή είναι η πιο ώριμη αισθητηριακή ικανότητα καθώς η οσμή και

η γεύση  έπονται.

2 μήνες μετά την γέννηση
Η απότομη διακοπή ή η  ανέκφραστη  

συμμετοχή της μητέρας βρέθηκε ότι 

έχει  επιπτώσεις στην υγιή 

συναισθηματική ζωή του μικρού 

παιδιού.Brazelon 1982,1987.

Η οπτική ικανότητα βρέφους μετρήθηκε  και είναι σε ακρίβεια 

απόστασης γραμμών του 1/8 ίντσας=

Υπάρχει αντίληψη ενότητας οπτικής και απτικής Τοm Bower 1974; 

Οπτικής και ηχητικής.

Σημειώνεται  αύξηση του  χρόνου προσήλωσης  σε σύνθετες  και 

λιγότερο φωτισμένες επιφάνειες.

Υπάρχει προτίμηση  της εικόνας ανθρώπου σε σχέση με άλλες εικόνες 

R. Franz 1961.

Η  δυνατότητα όσφρησης ευχάριστων /δυσάρεστων οσμών 

δημιουργεί κινήσεις αποστροφής ή ευχαρίστησης.

Υπάρχει η ενεργή συμμετοχή στο περιβάλλον  με αλλαγής στρατηγικής 

στόχων μέσω της συνεχής  επαφής με την μητέρα.

Η επίτευξη του στόχου με ανταμοιβή και παρότρυνση  από το 

εξωτερικό περιβάλλον δίνει μια εσωτερική αίσθηση επάρκειας.

Μαρία Κάτσιου- Ζαφρανά, (2009), Εγκέφαλος και εκπαίδευση, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη,Θεσ/νικη.σελ.104-108.



Επιτεύγματα των δύο πρώτων  χρόνων του παιδιού

Νηπιακή περίοδος Ικανότητες βιολογικές ,νοητικές , κοινωνικές

•3-12 μηνών. Ο εγκέφαλος αποκτά το 50% του βάρους 

του.

•4-8 μηνών.Τα βρέφη εστιάζουν την προσοχή τους 

στα εξωτερικά αντικείμενα και προκαλούν μέσω των 

πράξεων τους αλλαγές στο περιβάλλον.

•8-10 μηνών.Τα βρέφη συντονίζουν ξεχωριστές 

ενέργειες προκειμένου να πετύχουν στόχους. 

Βιολογικές:

Η ικανότητα να κάθεται στους 5-6 μήνες; να 

αρκουδίζει στους 7 -9 μήνες; να περπατά στον 

1 χρόνο; 

Η ακουστική περιοχή αναπτύσσεται πρώτη και 

συμβαδίζει με την γλωσσική ικανότητα;

Λαμβάνουν χώρα  οι συνδέσεις  κροταφικών, ινιακών,  

βρεγματικών λοβών για την επεξεργασία 

πληροφοριών ήχου, όρασης και χώρου. 

Γίνεται η σύνδεση  των περιοχών αυτών με τα κέντρα 

του λόγου.

Νοητικές, κοινωνικές:

Η  μνήμη βελτιώνεται και με την αύξηση της φυσικής 
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Η  μνήμη βελτιώνεται και με την αύξηση της φυσικής 

δύναμης στους 7 μήνες και υπάρχει αλλαγή στις 

κοινωνικές σχέσεις; Υπάρχει αντίληψη των βασικών 

ιδιοτήτων των αντικειμένων και του χώρου;

Το βρέφος αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα της ίδιας 

κατηγορίας και συγκρίνει παρελθούσες εμπειρίες με 

παρούσες;

18-30 μηνών. Υπάρχει μείωση ανησυχίας στον αποχωρισμό από 

τους δικούς του; Υπάρχει αύξηση της ικανότητας για 

συμβολικό παιχνίδι; Υπάρχει μίμηση γεγονότων του 

παρελθόντος; Στοιχειώδεις εκφράσεις; Έλεγχος της 

κύστης ; Συντονισμός βαδίσματος; Αναδιοργάνωση 

“προγραμμάτων συμπεριφοράς».

Μαρία Κάτσιου- Ζαφρανά, (2009), Εγκέφαλος και εκπαίδευση, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη,Θεσ/νικη. σελ.113-

114,116.



Μαρία  Εdelstein-Γουδέλη,(1906-1991)

Την χρονολογία συνάντησης των δύο γυναικών τo έτος 1937, η επιστημολογία της γνώσης  

στην Ελλάδα  βρίσκεται «μεταξύ των ρωγμών της Tέχνης που συναρπάζει και της επιστήμης 

που υποβάλει.»

•1906. Τόπος γέννησης  στην Οδησσό της Ουκρανίας.Πρώτο παιδί μεταξύ 

δύο άλλων κοριτσιών που φοιτούν  όλα στο ελληνικό  δημοτικό σχολείο της 

Αιγύπτου.Η μητέρα της μιλάει Ρώσικα, αγγλικά, γαλλικά,γερμανικά, ιταλικά 

αράβικα.Η νεαρή Μαρία από παιδί μιλούσε και έγραφε τις αντίστοιχες  

γλώσσες.

•1921.Τελειώνοντας το Γυμνάσιο στην Αθήνα  σπουδάζει στο Διδασκαλείο 

την εποχή της Διεύθυνσης  του σχολείου  από τον Αλεξἀνδρο Δελμούζο.

•1924. Εργάζεται στην Μαράσλειο Σχολή. Γνωρίζει τον Δημήτρη Γληνό από 
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•1924. Εργάζεται στην Μαράσλειο Σχολή. Γνωρίζει τον Δημήτρη Γληνό από 

τον οποίο επηρεάζεται  και  αργότερα στηρίζει την πολιτική  του 

σκέψη.Εγγράφεται στην Σχολή Φυσικών Επιστημών και κάνει σπουδές στο 

Ωδείο Αθηνών.

•1927-30.Παρακολουθεί τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.                    

Τα θεατρικά της έργα στο σχολείο της Φιλοθέη μένουν ακόμη ανέκδοτα.

Το έτος 1936 o Δ. Γληνός εκπαιδευτικός , συγγραφέας, πολιτικός , 

παρατήρησε: ‘ Την Montessori δεν την γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα.΄¹

•1937. Παρακολουθεί τα μαθήματα της Ιταλίδας παιδαγωγού και 

επιστρέφοντας  στην Ελλάδα ιδρύει νηπιαγωγείο στην Μαράσλειο Σχολή

με την υποστήριξη του Δ.Γληνού.



Μαρία  Εdelstein-Γουδέλη

1942.Συνδέται με φιλία και δεσμό  γάμου με τον μαθηματικό Σωτήριο 

Γουδέλη.

•Στην Κατοχή κλήθηκε να  διδάξει στο Παιδαγωγικό τμήμα του Εθνικού 

Συμβούλιου Ελληνίδων  κατά την διάρκεια τη Προεδρίας του από την  

Ελμίνα Παντελάκη.Μαθητριές της διεύθυναν πολλά από τα ορφανοτροφεία 

του Συμβουλίου. 

•1945.Παραιτείται από το Δημόσιο  μετά από την απόρριψη του αιτήματος 

της για  ίδρυση Μοντεσσοριανού Δημοτικού Σχολείου για ολοκλήρωση του 

Σωτήριος Γουδέλης, μαθηματικός
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της για  ίδρυση Μοντεσσοριανού Δημοτικού Σχολείου για ολοκλήρωση του 

ενιαίου τρόπου εκπαίδευσης. Ο τότε διευθυντής  της Μαρασλείου Ν. 

Καραχρίστος αρνείται διότι  ‘θα επέλθει διάσπασις εις  την εκπαίδευσιν.΄

•1946-1947.Φοιτά  Παιδαγωγικά στην Σορβόννη μαζί με τον σύζυγο της.

•1948.Οργάνωσε το πρώτο ιδιωτικό Μοντεσσοριανό Νηπιαγωγείο στην 

Σχολή Αηδονοπούλου, Αθήνα και λειτούργησε στο σπίτι της  Μοντεσσοριανό 

νηπιαγωγείο.

•1951.Λειτούργησε τις πρώτες τάξεις Δημοτικού με παιδία του αποφοίτησαν 

από το δικό της Νηπιαγωγείο.

•1964. Άρχισε την  λειτουργία Νηπιαγωγείου  και Δημοτικού, στην 

Ν.Φιλοθέη, με την Επωνυμία Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία 

Γουδέλη, το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. 



Β.«Ψυχική υγεία του παιδιού:

Πράξη»  Έκδοση 1976.

Α.«Ψυχική Υγεία του Παιδιού:

Θεωρία»  Έκδοση 1946

Διαφοροποιήσεις, προσθήκες της Μ.Γουδέλη

ως προς την παιδαγωγική  προσέγγιση της Montessori

Η χρονική απόσταση των 30 ετών μεταξύ της παιδαγωγικής θεωρίας  και των αποτελεσμάτων 

της παιδαγωγικής της πράξης,  σε γραπτό λόγο, αποδεικνύει την ευθύνη δέσμευσης  και την 

σοβαρότητα  του  έργου της Μαρίας Edelstein- Γουδέλη.

•Υιοθέτησε την  διαλεκτική και όχι τη μεταφυσική φιλοσοφία ως μέθοδο ανάλυσης δεδομένων.

•Προσθήκες: Ο αργαλειός στην κινητική εκπαίδευση;Η κίτρινη σκάλα στην αισθητηριακή 

εκπαίδευση; Οι τόμπολες στην ανάγνωση; Οι κάρτες ανάγνωσης και αντιγραφής; Τα σήματα 

της τροχαίας; Οι έμμετρες ιστορίες για τα παιδιά; Όλο το υλικό του Δημοτικού σχολείου; Το υλικό 
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Δημιουργία  παιδαγωγικού υλικού στα γνωστικά πεδία: 
Αριθμητική. Συστήματα  αρίθμησης- Σύνολα, Ιστορία γλώσσας, Θρησκευτικά, Φυσική Ιστορία, ταινίες μυθολογίας.
Φωτογραφίες  με επεξηγήσεις στα χέρια των παιδιών  για την μορφή, το μέγεθος, το σκοπό κάθε υλικού.
Το έτος 1951 εμπνεύστηκε τους γνωστούς ιστορικούς χάρτες μετά από  την  διαμονή της στο χώρο 
του Μουσείου Ιστορίας του Παρισιού. Η  μνημειώδης αυτή εργασία έγινε εφικτή λόγω της βοήθειας του 
συντρόφου της Σωτήρη Γουδέλη.
Σπίτι και σχολείο. Έκδοση 1936

της τροχαίας; Οι έμμετρες ιστορίες για τα παιδιά; Όλο το υλικό του Δημοτικού σχολείου; Το υλικό 

στα μαθηματικά  που εισήχθη το 1960 ;Το υλικό στην Ελληνική γλώσσα; η Φυσική Ιστορία,

η Γεωγραφία ;Τα ιστορικά μαθήματα; η Φυσική Πειραματική και η Χημεία.

•Τα θεατρικά έργα  και ποιήματα της παραμένουν αδημοσίευτα. 

•Είκοσι τραγούδια με στίχους της Μ.Γ. μουσική Γ. Ζωγράφου,εικονογράφηση Ε. Μουρέλου.

Ζωγραφιές και τραγούδια ,«Ζώα και Φυτά» Έκδοση 1982,  με εικονογράφηση της Κ.Κεφάλα. 

•Ποιήματα που περιγράφουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ζώων και φυτών.



Η σκέψη  και η πράξη στην  Ελλάδα, μεταξύ 1930-1950. 

Ο Δημήτρης Πικιώνης κάνει Λόγο  για την ‘ παράδοση του πλανήτη’ και  τις  ’ρίζες του  Έθνους’

Ενώ η μετανεωτερική περίοδος στις βιομηχανικές κοινωνίες, σκιαγραφεί έναν ανθρωπολογικό τύπο του

‘ευέλικτου εργάτη’, ’ γνωσιακού εργάτη,’  εντός των ορίων  του  νέο- Ελληνικού κράτους η   έννοια του έθνους  

σαν συνείδηση  συλλογικής ταυτότητας επιτυγχάνεται στο πολιτικό επίπεδο, με τον “ πραγματισμό” της 

επαναφοράς της βασιλείας για την «ενοποίηση»  του  έθνους-κράτους=nation.

Η σκέψη  μερικών,  μεταξύ άλλων του Δημήτρη Πικιώνη, στρέφεται στην ΄παράδοση του πλανήτη’ και ’ τις ρίζες 

του έθνους’. Οι πιέσεις του πλαισίου των δυνάμεων ισχύος του παγκόσμιου πολιτικού σκηνικού ξεδιπλώνουν τον 

ανθρωπολογικό τύπο του Ελλαδικού χώρου;
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Το  Πειραματικό σχολείο  Θεσσαλονίκης ανεγέρθη το 1937,  χρονολογία συνάντησης Montessori-Edelstein-

Γουδέλη. Η πτώχευση του 1932,ο ΙΙ Παγκόσμιος πόλεμος, ο Εμφύλιος.



Η σκέψη  και η πράξη στην Ελλάδα, μεταξύ 1930-1950.

Δημοτικό σχολείο στα Πευκάκια, Αθήνα, 1931-1932. 

Αρχιτέκτων, Δ. Πικιώνης (1887-1968)

Αναζητείται μια  ελληνικότητα με  ρίζες και όχι αντίγραφο  μιας αλλότριας πραγματικότητας, με πρότυπο την  ‘ δημώδη 

αρχιτεκτονική.’ Οι  άνθρωποι με σπουδές εντός και εκτός Ελλάδος, νεώτεροι της Μontessori κατά  σχεδόν 20 χρόνια,  

διδάσκονται από το ίδιο τους το  έργο και από  τα αποτελέσματα  των έργων επί του πλανήτη. 

Ο Δ.Πικιώνης,(1887-1968), αποκηρύσσει  το πρώτο του έργο, το Δημοτικό σχολείο στον Λυκαβηττό  που ανεγέρθηκε στα 

πρότυπα της σχολής  Bauhaus το 1931.Το  Πειραματικό σχολείο Θεσσαλονίκης, ανάθεση του Υπουργείου Δημοσίων έργων

το έτος 1937, δίνει την αισθητική  κατεύθυνση  του γηγενούς  δομισμού. Μεταφράζονται τα γραπτά έργα του Paul Klee 

και του Kandinsky  από τον Πικιώνη και τον ποιητή Σαραντάρη. 

Ο Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος , (1887 -1979), δίνει γραπτό  έργο ζωής, την υποδομή  γνώσης της βυζαντινής  και της 

αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής.
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Ο παιδικός κήπος του Πικιώνη (1961-1965), ένωσε την ελληνική με την παγκόσμια παράδοση και 

γι' αυτό παραμένει  επίκαιρος και οικουμενικός .Μεταμόρφωσε την τάξη των γνώριμων μορφών  

μέσω  μιας  «μαγείας» και «μαγγανείας», η οποία επιχείρησε την αποκρυπτογράφηση της φύσης. 

Μια ξεχαρβαλωμένη βάρκα, μια καλύβα σαρακατσάνικου τύπου, ένα γεφύρι  σε μια μικρή λίμνη.

Ένας εξοπλισμός τελικά μυστηριακός, εξερευνητικός-μή τυποποιημένος,μη βιομηχανικός, που 

προσφέρει  πολλές εναλλακτικές συλλογικού ή ατομικού, αυθόρμητου παιχνιδιού.

Η σκέψη  και η πράξη στην  Ελλάδα, μεταξύ 1930-1950. 
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Παιδικός κήπος, στη Φιλοθέη, Δημήτρης Πικιώνης 1961-1965

http://www.slideshare.net/14dimath/ss-179524491; 
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Τεχνικο-Επιστημονικές έρευνες-( Αντιμεταφυσική, Επιστήμες του Ανθρώπου) 

Η προσέγγιση του νεοβιταλισμού.

Η Μαθηματική βιολογία¹ και συγκεκριμένα η μορφογένεση ,που αναπτύχθηκε μετά το 1952 από 

τον  Alan Matheson Turing, (1912-1954), οδήγησε στην Τεχνητή νοημοσύνη , και τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Το πρώτο μοντέλο σκεπτόμενης μηχανής σχεδιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1940 

από τον J. von Neuman στις ΗΠΑ.Η σχεδίαση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του von Neuman δεν 

επηρεάστηκε μόνο από τις προηγούμενες εργασίες του Turing πάνω στη θεωρία των υπολογισμών αλλά 

και από τις τότε πρόσφατες  ιδέες για τις λογικές λειτουργίες του εγκεφάλου.

Θα πρέπει να μπορούμε να στοχαστούμε μια μη ανθρωπομορφική αντίληψη περί ζωής?

Γιατί το  νεογέννητο μιας ημέρας έχει φανερή προτίμηση για το ανθρώπινο πρόσωπο σε σχέση με 

άλλα αντικείμενα?²
Η επαλήθευση του  δομισμού  του Piaget από της Νευροεπιστήμες  μετά το  1950  είναι ένα βήμα προς .
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Η επαλήθευση του  δομισμού  του Piaget από της Νευροεπιστήμες  μετά το  1950  είναι ένα βήμα προς 

παρακολούθηση. Η  ζωή έχει σχέση με το βιολογικό. Η ζωή  γίνετε αντιληπτή ανάμεσα στους πόλους  

κοινωνία  - φύση, βιολογία - τεχνολογία, άνθρωπος – μηχανή, ανόργανο-οργανικό.²

H  διαφορετική οπτική  της  ανθρώπινης ανάπτυξης  γνωστής σαν ‘Διάρκειας ζωής =life span’ που 

περιγράφτηκε από τον Paul Baltes,Ψυχολόγος,(Γεροντολογία)1939-2006,Γερμανία; Lewis P. Lipsitt,Ph.D.

Research Professor of Psychology,( child psychology) U.S.A. ανήκουν στην περιβαλλοντική  

κοσμοθεώρηση ³ και αποτελούν παράδειγμα προς παρακολούθηση, ιδιαίτερα εντός συνθηκών μάθησης 

διαπολιτισμικού περιβάλλοντος. 

¹Παναγιώτα Γεωργοπούλου ,2007  Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία και η διεύρυνση του «κοινωνικού» στον κόσμο 

των τεχνοφυσικών αντικειμένων: H Θεώρηση του Β.Latour, Επιθ. Κοιν. Ερευνών,Τευχ. 123,σελ. 145-167,

http://www.grsr.gr/preview.php?c_id=384

²Μαρία Κάτσιου- Ζαφρανά, (2009),Ο εγκέφαλος και η εκπαίδευση, Εκδοτικός Οίκος Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε.,σελ.102.

³ Linda M. Woolf 1998 Theoretical perspectives relevant to developmental psychology. A discussion of the structural, 

information processing, and developmental dimensions approaches to the analysis of age/development/life course trends
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H Εμπειρία οργάνωσης των νοητικών μας διαδικασιών. Gregory Bateson

Από τα δεδομένα (res cogitas/res extensa) στα συν-κατασκευαζόμενα.

• Υπερβαίνει το ατομικό κρανίο

• Οι μονάδες εξέλιξης στην διαδικασίας  νοητικής διαμόρφωσης  είναι ιδέες, μορφές και αλλαγές που 

φέρει ο παρατηρητής στο παρατηρούμενο  φαινόμενο , μέσα στο πλαίσιο παρατήρησης.  

Οι έντονες συναισθηματικές εμπειρίες μας οργανώνονται στο ασυνείδητο,με όρους  διαδικασιών.

1.Σαν πρωτογενείς διαδικασίες, όπου οι συμμετέχοντες ‘ άλλοι’, σαν παρουσία ή σαν εν-συναίσθηση 

εντός μας,συν-δημιουργούν  την εμπειρία μας όχι μόνο κατά την διάρκεια της βρεφικής μας ηλικίας,

αλλα και μετέπειτα.

2.Σαν δευτερογενείς διαδικασίες  μέσα από την ατομική σκέψη.
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Η αναζήτηση παρουσίας/απουσίας των θεμελίων  « περιβάλλοντος»  της Ελληνικής παιδείας

Χωρίς διάθεση κριτικής του παρελθόντος αλλά μόνο της παρούσας  εντροπίας  του χωροχρόνου

Αν η θεμελιακή  Σκέψη δεν είναι :

• αναλυτική διάνοια

• παιχνίδι συλλογισμών

• κατασκευές ρασιοναλισμού

• αντικείμενο παράστασης (representation)

Μήπως η  αναζήτηση παρουσίας/ απουσία θεμελίων απαιτεί μια συζήτηση επί των παρακάτω?

• Απουσία αξιών του «ανθρωπολογικού τύπου»  του πεπαιδευμένου  πολίτη εντός μιας ελεύθερης 

κοινωνίας.

• Απουσία συνείδησης κοινωνίας, με την έννοια της καλλιέργειας της αναγνώρισης του  ‘είμαι’ μέσω 

του ‘αλλου’ όχι σε επίπεδο φαινομενολογίας ή ανθρωπαρέσκειας.

Αν η θεμελιακή  Σκέψη δεν είναι :

• αναλυτική διάνοια

• παιχνίδι συλλογισμών

• κατασκευές ρασιοναλισμού

• αντικείμενο παράστασης (representation)

Μήπως η  αναζήτηση παρουσίας/ απουσία θεμελίων απαιτεί μια συζήτηση επί των παρακάτω?

• Απουσία αξιών του «ανθρωπολογικού τύπου»  του πεπαιδευμένου  πολίτη εντός μιας ελεύθερης 

κοινωνίας.

• Απουσία συνείδησης κοινωνίας, με την έννοια της καλλιέργειας της αναγνώρισης του  ‘είμαι’ μέσω 

του ‘αλλου’ όχι σε επίπεδο φαινομενολογίας ή ανθρωπαρέσκειας.

• Απουσία μιας κοσμοσυστημικής γνωσιολογίας της ελληνικής ιδιοπροσωπίας σε πολιτικό επίπεδο ¹ .

• Απουσία  μιας  γνωσιολογίας και πράξης  που θα συνέχει τα τρία επίπεδα  και όλα τα πεδία γνώσης 

της Παιδείας/Εκπαίδευσης  σε σχέση με την πολιτική της  εξωτερικής μας συλλογικής  ταυτότητας.’

• Απουσία μίας θεσμοθετημένης σχέσης κοινωνίας και κράτους, ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο 

εφαρμογής των αξιών  που θα  ισχύει για την  Δημόσια κα Ιδιωτική Παδεία.

• Απουσία ‘αντανακλαστικής σχέσης‘ μεταξύ γνώσης και πράξης. Απουσία μεθόδου θεωρίας-πράξης 

από την προσχολική ηλικία. Παιδικός σταθμός- νηπιαγωγείο .

• Απουσία μιας κοσμοσυστημικής γνωσιολογίας της ελληνικής ιδιοπροσωπίας σε πολιτικό επίπεδο ¹ .

• Απουσία  μιας  γνωσιολογίας και πράξης  που θα συνέχει τα τρία επίπεδα  και όλα τα πεδία γνώσης 

της Παιδείας/Εκπαίδευσης  σε σχέση με την πολιτική της  εξωτερικής μας συλλογικής  ταυτότητας.’

• Απουσία μίας θεσμοθετημένης σχέσης κοινωνίας και κράτους, ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο 

εφαρμογής των αξιών  που θα  ισχύει για την  Δημόσια κα Ιδιωτική Παδεία.

• Απουσία ‘αντανακλαστικής σχέσης‘ μεταξύ γνώσης και πράξης. Απουσία μεθόδου θεωρίας-πράξης 

από την προσχολική ηλικία. Παιδικός σταθμός- νηπιαγωγείο .
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η αναζήτηση παρουσίας/απουσίας των αιτιών του  « περιβάλλοντος»  της Ελληνικής Παιδείας

Χωρίς διάθεση κριτικής του παρελθόντος αλλά μόνο της παρούσας εντροπίας του χωροχρόνου

Ο εντοπισμός αιτιών:

•Παρουσία ενός πολιτικού συστήματος, και όχι μόνο στον τομέα της Παιδείας, ο οποίος είναι  

ταυτισμένος με το εκάστοτε  κομματικό κράτος ,έχοντας την κοινωνία  παρία.

•Παρουσία ενός  «ορθού Λόγου της διοίκησης» που βλέπει το πρόσωπο ,στην καλύτερη περίπτωση, 

σαν  μια υπόθεση  διαχείρισης ποσοτήτων  νομικίστικου περιεχομένου αποδίδοντας στην σχέση 

τον πατερναλισμό του  αφέντη προς τον υπήκοο. Με απλή έκφραση , ο Δημόσιος Λόγος όχι μόνο 

δεν κάνει πράξη την από κοινού διασφάλιση της συλλογικότητας, βάση κοινά αναγνωρισμένων 

αξιών, αλλά διεκδικεί την αποκλειστικότητα του αφέντη και πρόσφατα του αφέντη- manager.

•Ο ελληνικός πατερναλισμός συσχετίζεται με την απουσία ανάληψης προσωπικής ευθύνης  των 

ατόμων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για  θέματα κλίμακας κοινωνίας και ανθρωπότητας. Ο μηχανισμός 

των εντεταλμένων κομματικών στελεχών,  γνωστών ως «συνδικαλιστών»  καταργεί την δυνατότητα  

της κοινωνίας των αρίστων, με αποτέλεσμα την συνεχή ανακύκλωση του ποιοτικού και ποσοτικού 
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της κοινωνίας των αρίστων, με αποτέλεσμα την συνεχή ανακύκλωση του ποιοτικού και ποσοτικού 

ελλείμματος στην πράξη, του κράτους του Δήμου.

Αναγνώριση συμβολής προς ένα καλύτερο Πολιτιστικό παράδειγμα.

Η Προσχολική εκπαίδευση της γνωστικής αναπτυξιακής κατεύθυνσης ‘μεθόδου ‘Montessori’

Η εμπειρία των 75 ετών εφαρμογής  της  γνωστικής-αναπτυξιακής  μεθόδου  Montessori,

της παιδαγωγικής, η οποία εφαρμόστηκε στην χώρα μας  στην βαθμίδα της προσχολικής και 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει αξιολογηθεί  στα αποτελέσματά της. Η ποιοτική διαφορά 

και η έδραση των αποτελεσμάτων της μεθόδου σε ελεγχόμενα θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα, 

επιτρέπει την σύγκριση με το ομόλογο σύστημα το οποίο εφαρμόζεται στην Δημόσια Εκπαίδευση. 

Θα ήταν ελπιδοφόρα η  ένταξη  της  μεθόδου για την ανάκαμψη  του απανταχού ελληνισμού .
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ΘΕΩΡΙΑ. Μετά  την μαζικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης τα τελευταία  30  χρόνια  και την «σύγχρονη»  

εμπορευματοποίηση της γνώσης, «ποιος αποφασίζει τι είναι γνώση; Και ποιος γνωρίζει τι χρειάζεται να 

αποφασιστεί;  Όταν εντός της χώρας :
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•Η  ελληνική κοινωνία ιδιωτεύει αποδομημένη από την κομματική διαχείριση κανόνων, στρατηγικών, συμπεριφορών, αξιών.

•Η δημόσια διοίκηση εντολοδόχος του κομματικού κράτους  εντολέα, ταυτίστηκε ή/ και  αυτονομήθηκε από τον εντολέα της 

ανάλογα με τις «οικονομίες» των περιστάσεων ¹, υφίσταται δε, σαν εντολοδόχος  χωρίς ύπαρξη προσωπικής ευθύνης.

•Ο αποσπασματικά εφαρμοζόμενος νομικισμός επί του φυσικού/δομημένου περιβάλλοντος είναι εργαλείο διαχείρισης 

ποσοτικών ατομικών αναγκών στο πλαίσιο πατερναλιστικών σχέσεων Κράτους/πολίτη,¹ενώ το Περιβάλλον, η Παιδεία, η Υγεία 

μπορούν να  αποτελέσουν πεδία για ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων συλλογικότητας.

•Στην άνω φωτογραφία  βλέπουμε το « νόμιμο» περίγραμμα του τοπίου στον ουρανό της πόλης Καβάλας το οποίο έχει 

αυτονομηθεί από την αντίστοιχη γραμμή του φυσικού εδάφους. Βλέπε π.χ. την ισοπεδωτική εφαρμογή ανά την Ελληνική 

επικράτεια των κανονιστικών διατάξεων των Γενικών οικοδομικών κανονισμών.

•Η απώλεια της φυσικότητας του χώρου,δεν δηλώνει το πρόβλημα  της θεσμοθετημένης ή όχι, αναπαραγωγής σχέσεων  

μεταξύ συλλογικότητας  και κράτους? Διαμορφώνει συνείδηση συλλογικότητας η αναγωγή  της ρύθμισης των κοινωνικών 

σχέσεων  σε μια νομικίστικη βάση? Πώς και πότε η διαχείριση της πολιτικής θα στοχοθέτηση  στην ‘ γοητεία του αληθούς’ και 

όχι  στην προτεραιότητα επίδειξης της ισχύος της, ή της ανημποριάς της? Ποίο το περιεχόμενο της έννοιας Δημόσια λειτουργία 

ή λειτουργός? Η αδυναμία της Δημόσιας πολιτικής για μια  πρακτική νοήματος του βίου, είναι κραυγαλέα.
¹(βλέπε πρόσφατη «νομιμοποίηση ημιυπαιθρίων» ).
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Ο παλαιός παιδικός σταθμός της οδού Εκάβης ?
ΠΡΑΞΗ 

Γιατί  στην πόλη μας  σήμερα, ο παλαιός παιδικός σταθμός της οδού Εκάβης έγινε τόσο μοντέρνος σε ποιότητα 

οσο και σε ποσότητα, ‘ώστε να μοιάζει με βιοτεχνία? 

Γιατί μειώθηκε η  αυλή υπέρ  του «ωφέλιμου» κλειστού χώρου  σε μια χώρα με εύκρατο κλίμα, και με τα στατιστικά 

δεδομένα να καταγράφουν τη μείωση του παιδικού πληθυσμού ? 
Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Προϊσταμένη του Τεχνικού Γραφείου του Δήμου Καβάλας για την παραχώρηση των  παλαιών 

φωτογραφιών του κτιρίου. Ζητώ ταπεινά συγνώμη εάν το κτίριο προορίζεται για άλλη λειτουργία. 

Θεοδοσία Μυρωδή/Ναλμπάντη
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