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Μελέτη για τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη Π. Κουρτίδη (1858-1928), του πρώτου αρχισυντάκτη της 
Διάπλασης των Παίδων, και από τους πλέον γνωστούς και αναγνωρισμένους λογίους, παιδαγωγούς και 
συγγραφείς διδακτικών εγχειριδίων και λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά του τέλους του 19ου αιώνα. Ο 
Κουρτίδης ήταν έως τώρα κυρίως ταυτισμένος με την παιδική λογοτεχνία γιατί ένα μεγάλο μέρος του 
δημοσιευμένου έργου του και των δραστηριοτήτων του παρέμενε άγνωστο. Από την έρευνα όμως 
προστέθηκαν νέα δεδομένα που αναιρούν την ταύτιση του Κουρτίδη αποκλειστικά με τον χώρο της παιδικής 
λογοτεχνίας. Η αρχική εικόνα για την προσωπικότητά του, εκείνη του γλυκομίλητου παιδαγωγού, 
επανεκτιμήθηκε σε συνάρτηση με την πολυμέρεια των ενδιαφερόντων του και την έντονη δημόσια 
παρουσία του. Και είναι ακριβώς η δημόσια παρουσία του, στο ευρύτερο πλαίσιο του τέλους του 19ου 
αιώνα και των αρχών του 20ού, που αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης αυτής. Οι απόψεις που ο 
Κουρτίδης διατύπωσε δημόσια, οι αντιλήψεις που εκπροσωπούσε, οι κάθε λογής δημόσιες παρεμβάσεις και 
δραστηριότητές του, ακόμα και η ρητορική των κειμένων του ή η στρατηγική προσέγγισης του κοινού του 
συνθέτουν μια δημόσια φυσιογνωμία η οποία, πέρα από τις όποιες ιδιαιτερότητες τη χαρακτηρίζουν ειδικά, 
απηχεί συγχρόνως μια συγκεκριμένη κατηγορία λογίων που λειτούργησε στη δημόσια σφαίρα σε συνάρτηση 
με την εκπαίδευση αλλά και με τον Τύπο και απευθύνθηκε στο ευρύ κοινό με παιδαγωγικές προθέσεις. 

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται η βιογραφική και η εργογραφική διαδρομή του Κουρτίδη, οι 
ποικίλες δραστηριότητές του, οι σχέσεις του με τους κύκλους των λογίων της εποχής, με τους πρωτεργάτες 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και οι θέσεις του για το γλωσσικό ζήτημα. Στη δεύτερη ενότητα 
παρουσιάζονται οι γενικότερες αντιλήψεις που διατύπωσε στην αρθρογραφία του για την κοινωνία, τη 
λογοτεχνία και την εκπαίδευση. Στην τρίτη ενότητα εξετάζεται η έμπρακτη εφαρμογή των απόψεών του και 
η ρητορική της επιχειρηματολογίας του στο συγγραφικό του έργο που απευθύνεται αφενός στα παιδιά και 
αφετέρου στους μεγάλους και όλη την οικογένεια. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται και σχολιάζεται η 
εργογραφία του, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος είναι διάσπαρτο σε εφημερίδες και περιοδικά. Ακολουθεί 
βιβλιογραφία και γενικό ευρετήριο. 


