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Περίληψη
Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηνπο μελφθσλνπο
πιεζπζκνχο ζην πιαίζην ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν
1916-1926. Σν πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο
ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη έρεη σο ζθνπφ ηε κειέηε ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ
εθαξκφζηεθε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ, κειεηήζεθαλ θαη
αλαιχζεθαλ θείκελα θαη αξρεία ηεο πεξηφδνπ 1905 - 1925, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο
απφςεηο ησλ δεκνηηθηζηψλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη γεληθφηεξα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
μελφθσλσλ. Χο κέζνδνο αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ιφγσ ηεο
θχζεο ηεο έξεπλαο πηνζεηήζεθε ε Ηζηνξηθή – Δξκελεπηηθή κέζνδνο γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ
εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ αλαδεηθλχνληαη νη
παξάκεηξνη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ μελφθσλσλ ζην
πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ, ηα εζληθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαλ κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο ησλ μελφθσλσλ, ε
ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηε γισζζηθή ηνπο αθνκνίσζε θαη ε δηαθνξνπνίεζε ζε
γισζζηθφ, παηδαγσγηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ
ζπζηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ απφ ηελ πνιηηηθή πνπ
πξφηεηλε ην κέρξη ηφηε παξαδνζηαθφ πιαίζην άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, νη παξαδνζηαθέο νκάδεο ηνπ νζσκαληθνχ
ρψξνπ, νη νπνίεο ζπλαξζξψλνληαη θπξίσο κε βάζε ηνπηθά-ρσξηθά, πνιηηηζκηθά θαη
ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε λέεο ζπιινγηθφηεηεο πνπ
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε θαη ραξαθηεξίδνληαη
απφ ηελ ηάζε εδξαίσζεο ζην θνηλσληθφ ζψκα. Οη έλλνηεο ηεο εζληθήο θαη θνηλσληθήο
δηαθνξνπνίεζεο ηελ πεξίνδν απηή απνθηνχλ θεληξηθφ ραξαθηήξα, ζεκαηνδνηνχληαη
πνιηηηθά θαη παξάιιεια βξίζθνπλ έθθξαζε ζηελ εθδήισζε εζληθηζηηθψλ
εμεγέξζεσλ ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα. Ζ δξάζε ησλ δηαδνρηθψλ εζληθηζηηθψλ
θηλεκάησλ ζηε βαιθαληθή ρεξζφλεζν

νδήγεζε ζηαδηαθά ζηε δεκηνπξγία

αλεμάξηεησλ θξαηηθψλ νληνηήησλ, φπσο ηε ζεξβηθή (1817), ηελ ειιεληθή (1829), ηε
βνπιγαξηθή (1878) θαη ηε ξνπκαληθή (1878) θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζηελ
εγθαζίδξπζε απηφλνκεο δηνίθεζεο, φπσο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο θαη ηεο Κξήηεο,
πνπ ζήκαηλαλ ηελ απνζχλζεζε ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηε γελίθεπζε ηνπ
εζληθηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηνπο θφιπνπο ηεο1. ηε δηαδηθαζία δηάρπζεο ηεο
λεσηεξηζηηθήο

εζληθηζηηθήο

ηδενινγίαο

ζηνπο

πιεζπζκνχο

ηεο

Βαιθαληθήο

ζπλέβαιαλ, εθηφο απφ ηνπο θνηλσληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο, θαη δηάθνξνη
κεραληζκνί πνπ πεξηέθιεηαλ πξαθηηθέο, πεπνηζήζεηο θαη αμίεο, νη νπνίεο
ιεηηνπξγνχζαλ σο απφδεημε απζεληηθφηεηαο θαη ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ησλ θαηεμνρήλ
εζληθηζηηθψλ ζπιινγηθνηήησλ. ηε βάζε απηή, ε ζξεζθεία θαη ε γιψζζα απέθηεζαλ
ηδηαίηεξε ζεκαζία, εμαηηίαο ηνπ ξφινπ ηνπο ζηε δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ηεο
αίζζεζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, αθνχ ιεηηνπξγνχζαλ σο ζηνηρεία δηαθνξάο απφ ηηο
άιιεο νκάδεο. Σα εζληθηζηηθά θηλήκαηα επηρείξεζαλ λα αμηνπνηήζνπλ σο κεραληζκφ
δηάδνζεο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο γιψζζαο, έλα πξνζαξκνζκέλν ζηηο επηδηψμεηο ηνπο
εθπαηδεπηηθφ δίθηπν πνπ δελ αθνξνχζε κφλν ηνλ επίζεκν ζρνιηθφ ζεζκφ αιιά θαη
άιιεο κνξθέο δηαπαηδαγψγεζεο θαη δηακφξθσζεο εζληθήο ζπλείδεζεο, φπσο
ηδξχκαηα πνπ δηέδηδαλ ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε θαη ιεηηνπξγνχζαλ ππφ ηελ επζχλε
ηδησηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη κε, νξγαληζκψλ2.
Μεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο (1912-1913) θαη ην ζρεκαηηζκφ ησλ λέσλ
βαιθαληθψλ θξαηψλ, νη αληίζηνηρνη εζληθηζκνί ζηφρεπαλ ζηελ εδξαίσζε θπξίσο ηεο
εζληθήο

θπξηαξρίαο

ηνπο

ζηα

εδάθε

1

πνπ

είραλ

πξνζαξηήζεη

κέζσ

ηεο

Μπέηζαο, Γ. (2005). «Δθπαίδεπζε θαη λεσηεξηθφηεηα ζην 19ν αηψλα: κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηακφξθσζε εζληθήο ζπλείδεζεο ζηε Βαιθαληθή», Μαθεδλόλ, ηρ.14, ζζ.3-5.
2
φπ.π., ζ.9.
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νκνγελνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε βαζηθφ ζπληειεζηή ηε γιψζζα. Γηα ηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα, ε απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο ηελ πεξίνδν απηή απνηέιεζε ην
επηζηέγαζκα ηνπ αιπηξσηηθνχ αγψλα ησλ Διιήλσλ ζηελ πεξηνρή. Σα εδαθηθά
θεθηεκέλα ηεο πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ έγηλαλ παλεγπξηθά δεθηά απφ ηνπο
ειιελφθσλνπο θαη μελφθσλνπο θαηνίθνπο ηεο καθεδνληθήο ελδνρψξαο. Χζηφζν, ε
ειιεληθή δηνίθεζε βξέζεθε αληηκέησπε κε πνιιά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ απφ
ηε ρξφληα νζσκαληθή νιηγσξία θαη ηελ πνιχπιεπξε εζσηεξηθή εζλνηηθή
αλνκνηνγέλεηα ηεο πεξηνρήο. Σν θχξην δεηνχκελν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο
θπξηαξρίαο ζηελ πεξηνρή ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ θξάηνπο απαξηηδφκελνπ
απφ έλαλ νκνγελνπνηεκέλν πιεζπζκφ γηα ηελ εθκεδέληζε ησλ θηλδχλσλ πνπ
πξνέξρνληαλ απφ ην δηαξθέο θιίκα πνιεκηθήο αβεβαηφηεηαο θαη ηηο εδαθηθέο
δηεθδηθήζεηο ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ. Ζ επηθξαηνχζα αληίιεςε ηνπ εζλνινγηθνχ
θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ηεο αξηζκεηηθήο πζηέξεζεο ησλ ειιελνθψλσλ ηεο Μαθεδνλίαο
ππήξμαλ

αδηακθηζβήηεηα

ηξνρνπέδε

ζηελ

πεξηθξνχξεζε

ησλ

εζληθψλ

3

ζπκθεξφλησλ .
ην πιαίζην απηφ, ε ελζσκάησζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ ζην ειιεληθφ
θξάηνο απνηέιεζε ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ
εθαξκφζηεθε κεηά ηελ πξνζάξηεζε ησλ Νέσλ Υσξψλ ην 1913. Ζ δξάζε ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, ην γισζζνεθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα θαη ε ζπκβνιή ησλ
εγεηηθψλ κειψλ ηνπ ζηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ζέζεηο θιεηδηά
θαλεξψλνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ
θαη ηελ πξφζεζε εμειιεληζκνχ ηνπο κέζσ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ δεκνηηθή γιψζζα
ζπζηήζεθε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ σο ην
θαηαιιειφηεξν κέζν εμειιεληζκνχ ησλ εηεξφγισζζσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, ζε
αληηδηαζηνιή κε ηελ θαζαξεχνπζα πνπ πξφηεηλε ην παξαδνζηαθφ πιαίζην εμνπζίαο
ηεο θνηλσλίαο. Αλ θαη ν ζηφρνο ήηαλ θνηλφο, ν «εμειιεληζκφο ησλ μελφθσλσλ» κέζσ
ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο, ήηαλ δηαθνξεηηθφ ην γισζζηθφ φξγαλν γηα ηελ επίηεπμή
ηνπ. Ζ επηινγή ηνπ γισζζηθνχ νξγάλνπ γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ απνηέιεζε ζεκείν
έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ πνπ εθθξάζηεθε κέζα απφ ην δεκφζην ιφγν4.
3

Μηραειίδεο, Γ., Πιεζπζκηαθέο αλαθαηαηάμεηο ζηε ζύγρξνλε Μαθεδνλία. Ίδξπκα Μνπζείνπ
Μαθεδνληθνχ Αγψλα, ζην:http://www.imma.edu.gr/imma/history/17.html#sthash.CzKQ5Vtx.dpuf.
4
Μπέηζαο, Η., Μαπξνζθνχθεο, Γ. (2011). «„Σί πξέπεη λα θάλσκε γηα λα αθνκνηψζνπκε ηνπο
μελφθσλνπο‟. Σν γισζζνεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ γηα ηε Γισζζηθή
Αθνκνίσζε ησλ Ξελφγισζζσλ (ζε Αηηηθή θαη Κνξηλζία)», ζην: 6ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην Ηζηνξίαο
ηεο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα Διιεληθή Γιώζζα θαη Δθπαίδεπζε, Πάηξα 2011, ζζ.285-298.
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ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα
ηνπο μελφθσλνπο πιεζπζκνχο ζην πιαίζην ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ θαηά
ηελ πεξίνδν 1916-1926. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζπλδέεηαη
κε ηελ γισζζνεθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1917 θαη ηελ εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο
γιψζζαο ζην ζρνιείν σο κέζν εμειιεληζκνχ ησλ μελφθσλσλ. Ο βαζκφο αλνρήο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ μελφθσλσλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο,
φπσο απνηππψλεηαη κέζα απφ ηα θείκελα ησλ δεκνηηθηζηψλ απηήο ηεο πεξηφδνπ,
απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. Σν πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο εληάζζεηαη ζην
επξχηεξν πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ηεο λενειιεληθήο
εθπαίδεπζεο θαη αθνξά ηε κειέηε ηεο δξάζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ θαη
ησλ ζεσξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ μελφθσλσλ
πιεζπζκψλ ζην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ην αίηεκα ηεο επνρήο γηα
θνηλσληθή αλαγέλλεζε, αλέιημε θαη πξφνδν.
πγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηαξζξψλνληαη πάλσ ζε ηέζζεξηο
ζεκαηηθνχο άμνλεο κειέηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ εζηηάδνπλ:
α) ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο πεξηφδνπ 19161926 πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ θαη
εηδηθφηεξα, ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζηνηρείσλ αλνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ
μελφθσλσλ
β) ζηε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εμειιεληζκνχ, φπσο απηή
αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηα ηζηνξηθά θείκελα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
δεκνηηθηζκνχ
γ) ζηελ αλάδεημε ησλ θνηλσληθψλ θαη εζληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ππνζηεξίρζεθε φηη
ζρεηίδνληαλ κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο ησλ μελφθσλσλ θαη ηελ
αλαγθαηφηεηα εμειιεληζκνχ ηνπο
δ) ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζπζηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ απφ ηελ πνιηηηθή πνπ πξφηεηλε ην κέρξη ηφηε
παξαδνζηαθφ πιαίζην άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
Καηά ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο, απηφ ηεο αλαδήηεζεο ηζηνξηθψλ αξρείσλ
γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο

γισζζνεθπαηδεπηηθήο

κεηαξξχζκηζεο

ηνπ

1917-1920,

ε

έξεπλα

πξνζαλαηνιίζηεθε ζηνλ εληνπηζκφ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ
ελδερνκέλσο λα πεξηειάκβαλαλ νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ησλ
μελφθσλσλ ζπλνηθηζκψλ ηεο ρψξαο, ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο (Γ.Α.Κ) ηνπ
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λνκνχ Καβάιαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ζηνηρεία εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα
ηελ αλαγθαηφηεηα «εμειιεληζκνχ ησλ μελφθσλσλ» πιεζπζκψλ ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο. Δηδηθφηεξα, κειεηήζεθαλ νη θάθεινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
αξρείνπ ησλ Γ.Α.Κ. ηνπ λ. Καβάιαο ηεο πεξηφδνπ 1916 – 1923, απφ ηνπο νπνίνπο
πξνθχπηνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ καζεηνιφγηα θαη ηίηινπο ζπνπδψλ δεκνζίσλ θαη
ηδησηηθψλ ειιελφθσλσλ ζρνιείσλ θαη πινχζην ηζηνξηθφ πιηθφ ηνπ αξρείνπ ηνπ
πληνληζηηθνχ Γξαθείνπ Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ Θεζζαινλίθεο πνπ ρξνλνινγείηαη
απφ ην 1907 σο ην 1960 πεξίπνπ. Οη παξαπάλσ αξρεηαθέο ζπιινγέο, πνιχηηκεο γηα
ηελ ηζηνξηθή έξεπλα πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλάδεημε πηπρψλ ηεο ιεηηνπξγίαο
ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, δε ζπλεηζθέξνπλ ζην εηδηθφ πεξηερφκελν ηεο έξεπλάο καο
πνπ επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππφ εθπφλεζε εξγαζίαο
κειεηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ηα εμήο θείκελα θαη αξρεία:
α) Σν ζπγγξαθηθφ έξγν, εθδφζεηο βηβιίσλ θαη δεκνζηεχζεηο άξζξσλ ζε
εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο επνρήο δηαθεθξηκέλσλ παηδαγσγψλ, εθπξνζψπσλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ, απφ ηα νπνία αλαδεηθλχνληαη νη ζέζεηο ηνπο γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ θαη ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ σο κεραληζκνχ
γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο αθνκνίσζεο
β) Ζ ςεθηαθή ζπιινγή ηνπ Ηδξχκαηνο Γιελνχ, θαη εηδηθφηεξα ν θάθεινο κε
ηίηιν «Γηα ην δήηεκα ησλ μελνθώλσλ», πνπ πεξηιακβάλεη ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο
ηνπ Γεκήηξηνπ Γιελνχ γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ
θαη ρξνλνινγνχληαη ηελ πεξίνδν Μαΐνπ – Απγνχζηνπ ηνπ 1920. Ζ ζπιινγή παξέρεη
ην πνιηηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ησλ ελ ιφγσ
ζρνιείσλ
γ) Κείκελα ηεο ςεθηαθήο ζπιινγήο ηνπ Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε πνπ
θπιάζζνληαη ζην «Γισζζνεθπαηδεπηηθό Αξρείν» ηεο ςεθηνζήθεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πξνηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ ηεο
δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ μελφθσλσλ
δ) Δθζέζεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρξνληθήο
πεξηφδνπ 1924 – 1925 γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ησλ
μελφθσλσλ ζπλνηθηζκψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηελ
πνξεία ηεο αθνκνησηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
αξρείν ηεο «Γεληθήο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο» πνπ θπιάζζεηαη ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν
Μαθεδνλίαο (Η.Α.Μ.)
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Ο εθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο ππήξμε ην θίλεκα πνπ απνηέιεζε νξφζεκν
ζηελ αλαλέσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη νιφθιεξεο ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ηε
κειέηε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ ζην πιαίζην ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ επηιέρζεθε ε Ηζηνξηθή - Δξκελεπηηθή κέζνδνο, ιφγσ
ηεο θχζεο ηεο έξεπλαο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ζηνρεχεη ζηελ
παξνπζίαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο πεξηφδνπ 1916 – 1926 θαη έρεη βαζηθφ
ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε
ησλ θεηκέλσλ ησλ δεκνηηθηζηψλ απηήο ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ ηεο λενειιεληθήο
εθπαίδεπζεο.
Ζ ηζηνξηθή – εξκελεπηηθή κέζνδνο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ εκπεηξηθψλ
κεζφδσλ θαη επηθεληξψλεηαη ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ ηνπ παξειζφληνο.
Χο επηζηεκνληθή κέζνδνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο «θαηαλφεζεο» λα
αλαδεηρηνχλ ηα θίλεηξα, νη πξννπηηθέο, νη αμίεο θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ
έλα ηζηνξηθφ θαηλφκελν5. Δηδηθφηεξα ε κέζνδνο νξίδεηαη σο «ν ζπζηεκαηηθόο θαη
αληηθεηκεληθόο εληνπηζκόο, ε εθηίκεζε θαη ζύλζεζε καξηπξηώλ, πξνθεηκέλνπ λα
ζεκειησζνύλ γεγνλόηα θαη λα ζπλαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ζπκβάληα ηνπ
παξειζόληνο»6. Ζ ίδηα ε πξάμε ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη
ηελ νξηνζέηεζε ελφο πξνβιήκαηνο, ηε ζπιινγή, νξγάλσζε, επαιήζεπζε, αλάιπζε
θαη επηινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ.
ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ε ηζηνξηθή – εξκελεπηηθή κέζνδνο κπνξεί λα ζπκβάιεη
ζηελ θαηαλφεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο ηδέαο, ελφο ζεζκνχ ή θαη ηνπ παξφληνο
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κηα πιεξέζηεξε
θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ ζρνιείνπ θαη
ηεο θνηλσλίαο, ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή7.
Οη ηζηνξίεο κηθξήο θιίκαθαο, φπσο ε κηθξντζηνξία, δηέπνληαη απφ κηα
επαγσγηθή ηζηνξηθή ινγηθή, φπνπ ζηφρνο απνηειεί ε αλάδεημε ηζηνξηθψλ παξαγφλησλ
πνπ ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ εξκελεία θαη θαηαλφεζε ησλ εζληθψλ ηζηνξηψλ
κέζσ ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηνπο κε ηα ζχγρξνλα γεγνλφηα θαη πξνβιήκαηα 8. Οη βαζηθέο

5

Lange, M.(2013). Comparative – Historical Methods: An introduction. Mc Gill University, SAGE
Publications Ltd, pp. 9-13.
6
Cohen, L., Manion L. (1994). Μεζνδνινγία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο/ κεη. Υ. Μεηζνπνχινπ - Μ.
Φηινπνχινπ. Αζήλα: Μεηαίρκην, ζ.71.
7
φπ.π., ζζ.72-73.
8
Εάγθνο, Υ. Οη θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ζηε Φιώξηλα (1926-2009). Δθινγηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Πνιηηηθή ηδενινγία κέζα από ηνλ ηνπηθό Σύπν, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 2010, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο, ζ.104.
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πεγέο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ηα ζπγγξάκκαηα ησλ δεκνηηθηζηψλ παηδαγσγψλ, ε
αξζξνγξαθία ηνπο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ρεηξφγξαθα θείκελα απεπζπλφκελα
πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο θαζψο επίζεο θαη επίζεκα
θείκελα πνπ εμέδσζε ην ίδην ην ππνπξγείν. Ζ αμία ησλ πεγψλ απηψλ έγθεηηαη ζηελ
πνηνηηθή ηεο δηάζηαζε θαη ε νξζή αμηνπνίεζή ηεο ζηεξίδεηαη ζηελ ηήξεζε απζηεξψλ
θαλφλσλ ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, φπσο είλαη ν ζεβαζκφο ηεο ρξνληθήο θαη ινγηθήο
αιιεινπρίαο ησλ γεγνλφησλ, ν ζπζρεηηζκφο, ε ζπγθξηηηθή θαη θξηηηθή αλάιπζε ησλ
θεηκέλσλ θαη ε άζθεζε ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ζπγθεθαιπκκέλνπ
ιφγνπ. πσο επηζεκαίλεη ν Paul Ricoeur, ε απνθξππηνγξάθεζε ησλ ηζηνξηθψλ
πεγψλ επηηπγράλεηαη κέζσ δπν εξκελεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Με ηελ αξλεηηθή
εξκελεπηηθή πξαγκαηψλεηαη ε ζεκαζηαθή απνδφκεζε, ε ηδενινγηθή απνθφξηηζε θαη
ε θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ. Με ηε ζεηηθή εξκελεπηηθή επηηπγράλεηαη ε
απφζπαζε ηνπ εηδηθνχ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ ππάγεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ
εξεπλεηή. Με ηηο δπν απηέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηειείηαη ε πνιχπιεπξε,
αληηθεηκεληθή θαη νιηζηηθή εξκελεία ηνπ παξειζφληνο9.
Ζ εξγαζία δνκείηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ην
ηζηνξηθφ – ζεσξεηηθφ ζπγθείκελν πνπ πιαηζηψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο θαηά ηηο ηξεηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. Απνηειείηαη απφ
ηξία θεθάιαηα. Σν πξψην αθνξά ηε δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ θαη ηε
ζρέζε ηνπ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην
αλαπηχζζνληαη νη απφςεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ μελφθσλσλ, φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ κέζα απφ ην Γειηίν ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε ζηαηηζηηθή απνηχπσζε
ηνπ μελφθσλνπ πιεζπζκνχ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ
20νπ αηψλα.
Σν δεχηεξν κέξνο απνηειεί ην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο εξγαζίαο, πνπ
πεξηιακβάλεη ηε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ ησλ δεκνηηθηζηψλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ θαη ηελ εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ
ηνπο. Σέινο, ζην ηξίην κέξνο επηρεηξείηαη ε θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζέζεσλ ησλ
δεκνηηθηζηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο
παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπο θαη κε ηε ζπκβνιή ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ

9

φπ.π., ζζ.104-105.
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πξνζεγγίζεσλ ηνπ δεηήκαηνο ηεο εθπαηδεπζεο ησλ μελφθσλσλ ζην πιαίζην κηαο
επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο.
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Α΄ ΜΔΡΟ
ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ - ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
1. Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΗΜΟ ΚΑΗ Ζ ΥΔΖ ΣΟΤ ΜΔ ΣΖΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΞΔΝΟΦΧΝΧΝ ΠΛΖΘΤΜΧΝ
1.1 Σν θίλεκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Γεκνηηθηζκνύ
Απφ ην 1870 θαη έπεηηα αξρίδεη λα ηειείηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ε
βηνκεραληθή αλάπηπμε, ε νπνία δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά απφ λέεο θνηλσληθέο αλάγθεο.
Μηα απφ απηέο ήηαλ ε πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ζηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα,
πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ ην αίηεκα αλαζχζηαζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο. Ηδίσο, ε έιιεηςε
εηδηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απνηεινχζε πξφβιεκα ζηε βηνκεραληθή
αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαζηζηψληαο αλαγθαίν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ
αλαδήηεζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδεψλ θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηε βηνκεραληθή θαη
ηερλνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα είρε ήδε αξρίζεη λα ζπληειείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ
αηψλα ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε. Πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θάλεη ηελ εκθάληζή
ηνπ ην θίλεκα ηεο «Νέαο Αγσγήο» πνπ πξφβαιε ην αίηεκα δηακφξθσζεο ελφο
αλζξψπνπ θαηαξηηζκέλνπ θαη εθνδηαζκέλνπ κε λέεο γλψζεηο αληαπνθξηλφκελνπ ζηηο
απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ10.
Σν θίλεκα ηεο «Νέαο Αγσγήο» ή ηεο «Πξννδεπηηθήο Δθπαίδεπζεο», φπσο
επηθξάηεζε ζηελ Δπξψπε, έζεζε ηηο βάζεηο ελφο παηδνθεληξηθνχ ζρνιείνπ
εγθαηληάδνληαο κηα λέα εθπαηδεπηηθή επνρή11. Παξάιιεια, πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη
ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαπηχζζεηαη ζηελ Γεξκαλία κηα παηδαγσγηθή θίλεζε πνπ
ζηφρν είρε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζρνιείνπ. Δηδηθφηεξα, ην θίλεκα απηφ πηνζεηεί κηα
λέα ζηάζε απέλαληη ζην παηδί θαη αηηείηαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ
παηδηθή θχζε γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπ. ην πιαίζην απηφ ην ζρνιείν
θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη παηδνθεληξηθά, κηα αμίσζε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο
δαζθαινθεληξηθέο ζεσξίεο πνπ επηθξαηνχζαλ κέρξη ηφηε. Ζ δηακφξθσζε ηνπ
θηλήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε ρψξα καο, θαζψο επεξεάδεη ζε
πλεπκαηηθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν έιιελεο παηδαγσγνχο πνπ δνπλ θαη θνηηνχλ ηελ
10

Υαξαιάκπνπο, Γ. (1987). Ο Δθπαηδεπηηθόο Όκηινο: ε ίδξπζή, ε δξάζε ηνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή
κεηαξξύζκηζε θαη ε δηάζπαζή ην., Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε, ζζ.23-24.
11
Υαηδεκπέε, Π. Οη πξσηεξγάηξηεο ηνπ «Δθπαηδεπηηθνύ Γεκνηηθηζκνύ» ζηελ Διιάδα: ζπκκεηνρή ζην
θίλεκα, παηδαγσγηθέο απόςεηο, εθπαηδεπηηθή-παηδαγσγηθή δξάζε. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, 2011,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
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επνρή απηή ζηε Γεξκαλία. Πξφθεηηαη γηα ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
δεκνηηθηζκνχ, δειαδή ηνπο Αιέμαλδξν Γεικνχδν, Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε θαη
Γεκήηξην Γιελφ12.
Μηα ζεηξά θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη εζληθψλ παξαγφλησλ νδήγεζε ηε
λενειιεληθή θνηλσλία ηνπ 19νπ αηψλα ζε θξίζε λνκηκνπνίεζεο ησλ ζεζκψλ ηεο. Ζ
θξαηηθή ρξενθνπία ηνπ 1893 θαη ε ήηηα ηνπ 1897 ζπλέβαιαλ ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ
θπξίαξρνπ παξαδνζηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. ε ηδενινγηθφ
επίπεδν καδί κε ηα κεγαιεπήβνια ζρέδηα γηα εζληθή θπξηαξρία ακθηζβεηήζεθε θαη ε
αξρατζηηθή αληίιεςε ηνπ παξαδνζηαθνχ ξεχκαηνο απφ ην ζπγρξνληζηηθφ θνηλσληθφ
θαη πνιηηηζκηθφ θίλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, αλαδεηνχληαη
ιχζεηο πνπ βξίζθνπλ έδαθνο ζηηο δξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπγρξνληθέο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Παξάιιεια, ην θίλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε εθπαηδεπηηθφ
δεκνηηθηζκφ πνπ επηθεληξψλεη ηε δξάζε ηνπ ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ
ππφζρεηαη ηελ έμνδν απφ ηελ εζληθή θξίζε θαη ηελ αλάπιαζε ηεο λενειιεληθήο
θνηλσλίαο13.
Τπφ απηφ ην πξίζκα, ηίζεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ην δήηεκα ηεο
εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο απφ ην θίλεκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ, πνπ
ε δξάζε ηνπ αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 1902-190914. Ο
Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο σο θίλεκα λεσηεξηζηηθψλ ηδεψλ εμεηδίθεπζε ην πεδίν
ηνπ ζην ζρνιηθφ ζεζκφ θαη κέζσ ηεο αλακφξθσζήο ηνπ επηδίσθε ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο15. Ζ απαξρή ηνπ θηλήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
δεκνηηθηζκνχ ηνπνζεηείηαη ζηα 1902, φηαλ θπθινθφξεζε ην βηβιίν ηνπ Φψηε
Φσηηάδε, ηαηξνχ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κε ηίηιν «Σν γισζζηθόλ δήηεκα θ΄ ε
εθπαηδεπηηθή καο αλαγέλλεζηο»16. Με ην έξγν ηνπ απηφ πξψηνο ν Φσηηάδεο εηζήγε
ηελ ηδέα ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα, πνπ πξεζβεχεη ηε ρξήζε ηεο
δεκνηηθήο γιψζζαο ζην ζρνιείν σο κέζν εζληθήο νινθιήξσζεο θαη θνηλσληθήο
αιιαγήο. Σν πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ απνηειείηαη απφ έμη επηζηνιέο ηνπ Φσηηάδε
12

Σεξδήο, Ν. (2002). Ζ παηδαγσγηθή ηνπ Αιέμαλδξνπ Π. Γεικνύδνπ. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε,
ζζ.28-29.
13
φπ.π., ζζ 20-23.
14
Σεξδήο, Ν. (1993). Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξύζκηζε. Θεζζαινλίθε: Αθνί
Κπξηαθίδε, ζ.37.
15
Μαπξνζθνχθεο, Γ. (2013). «Ο εθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο πξηλ θαη κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο
Μαθεδνλίαο ζην ειιεληθφ θξάηνο», Φηιόινγνο, ηρ.153, ζ.404.
16
Φσηηάδεο, Φ. (1902). Σν γισζζηθόλ δήηεκα θ΄ ε εθπαηδεπηηθή καο αλαγέλλεζηο. Αζήλα.

14

πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηελ εθεκεξίδα «Σαρπδξόκνο» ηεο Πφιεο, ε αξζξνγξαθία ηεο
νπνίαο αζθνχζε έληνλε πνιεκηθή ζηε δεκνηηθή γιψζζα. Απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ
βηβιίνπ ηνπ ν Φσηηάδεο θαηαζέηεη ηε βαζηθή ηνπ ζέζε γηα ην γισζζνεθπαηδεπηηθφ
δήηεκα. Δίλαη ππέξκαρνο ηεο άπνςεο φηη ε δεκνηηθή γιψζζα πξέπεη λα είλαη ε
επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, ησλ λφκσλ θαη θπζηθά ε γιψζζα κε ηελ νπνία πξέπεη
λα εθπαηδεχνληαη ηα παηδηά. Δπίζεο, αζθεί θξηηηθή ζην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ηνλίδνληαο πσο έρεη απνηχρεη ζηελ πξνζπάζεηα γηα εζληθή κφξθσζε ηνπ
ιανχ. πσο ππνζηεξίδεη: «Κ’ εγώ ινηπόλ ιέγσ πξώηα πξώηα πσο γξάκκαηα δε καο
καζαίλεη, νύηε αλζξώπηλα γξάκκαηα, νύηε εζληθά γξάκκαηα. Καη ζα ληώζεη ν θαζέλαο
πσο ακ’ απνδερηεί αθηό βγαίλεη κνλάρν ηνπ ην ζπκπέξαζκα πσο θακηά εζληθή
κόξθσζε δε καο δίλεη ην ζθνιηό, ην Γπκλάζην, ην Παλεπηζηήκην»17. Ζ
επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε πσο ην παηδί κε ηελ είζνδφ ηνπ ζην
ζρνιείν έρεη ήδε αλαπηχμεη ηηο δηαλνεηηθέο θαη γισζζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο· επνκέλσο,
ην ζρνιείν νθείιεη λα εληζρχζεη ζαλ ηέρλε ηηο ηθαλφηεηεο απηέο. ηελ πεξίπησζε,
φκσο, ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ε δηδαζθαιία ηνπ παηδηνχ ζε κηα
άιιε γιψζζα, φπσο είλαη ε θαζαξεχνπζα, πξνθαιεί ζην παηδί «αηαμία», «ζύγρπζε»
θαη «δπζθνιία». πσο επηζεκαίλεη: «Σν παηδί πνπ σο αθηή ηε ζηηγκή κηινύζε θαη
ζθεθηόηαλ θπζηθά, πνπ αθόκε κηιεί θαη ζθέπηεηαη κε ηε θπζηθή ηνπ ηέρλε όμσ από ην
ζθνιηό είλαη άμαθλα ζαλ πηαζκέλν, ηίπνηα πγηα δελ κπνξεί λα θάλεη κε θπζηθή εθθνιία
θαη ράξε. Πξνζέμηε ζηηο πξώηεο κέξεο, ζηνπο πξώηνπο κήλεο, ζηα πξώηα ρξόληα, θαη ζα
δείηε πσο ην παηδί είλαη ζαζηηζκέλν, δαιηζκέλν, νπξηαζκέλν»18. Δπίζεο, ζε άιιν
ζεκείν ηνπ έξγνπ ηνπ θάλεη ιφγν γηα ηελ πξαγκαηνινγηθή γλψζε πνπ νθείιεη λα
παξέρεη ην ζρνιείν κέζσ ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ηνπ παηδηνχ θαλεξψλνληαο έηζη ηελ
δηεπηζηεκνληθφηεηα πνπ δηαθξίλεη ην έξγν ηνπ. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη φηη ην
ζρνιείν έρεη ρξένο λα παξέρεη γιψζζα αιεζηλή, ζσζηή, πξαγκαηηθά θαη
πξαγκαηνινγηθά «Γηαηί όζα έκαζε ην παηδί σο ηε ζηηγκή πνπ ζα κπεη ζην ζθνιηό, ηα
’καζε πξαγκαηνινγηθώο θ’ όι’ αθηά ηαρεη ληύζεη, πεξηκαδέςεη θαη βνιέςεη κέζ’ ζην λνπ
ηνπ κε ην πξαγκαηνινγηθό θ’ εθθνινκεηαρείξηζην όξγαλν πνπ ην ιελ γιώζζα. Μ’ αθηό
έβαιε ηα ζεκέιηα ηνπ λνπ θ’ άξρηδε λα ηνλ ρηίδεη, κ’ άιινπο ιόγνπο κ’ αθηό δα πνπ ην
ιέλε ρπδαίνλ θαη πεπαηεκέλνλ ηδίσκα όζνη δελ έλησζαλ πσο δίρσο αθηό ζάηαλ θνπθά
η’ απηηά ηνπ, βνπβή ε γιώζζα ηνπο, κσξόο ν λνπο ηνπο»19. Δπηπξφζζεηα, πξνρσξεί ζε
17

φπ.π., ζζ.15-17.
φπ.π., ζζ.21-22.
19
φπ.π., ζ.35.
18
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κηα θηινζνθηθή αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ γιψζζαο θαη ζθέςεο. Θεσξεί φηη ην
παηδί κέζσ ηεο πξφζιεςεο απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα ησλ εξεζηζκάησλ, «ζεκεία»
φπσο ηα απνθαιεί, ησλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ κηκεηηζκνχ
νδεγείηαη ζηε γλψζε ελλνηψλ θαη ζηελ απφθηεζε εληππψζεσλ, ηάζεσλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ. Οη ζέζεηο απηέο ηνπ Φσηηάδε, θαηαβνιέο ηνπ ζχγρξνλνπ
εκπεηξηζκνχ, δηαηππψλνληαη κε ηα εμήο ιφγηα: «Ζ γιώζζα ηνπ παηδηνύ ηνπ ζπηηηνύ
είλαη έλαο κηθξόο άλζξσπνο, έλαο κηθξόο νξγαληζκόο. Ο νξγαληζκόο απηόο έρεη ηαο
θιεξνλνκηθάο ηνπ ηάζεηο θαη ζα εύξεη ακέζσο ηξηγύξσ ηνπ ηα θνηλσληθά πξόηππα, πξνο
ηα νπνία ζα ελαξκνληζζνύλ αη ηάζεηο. Δδώ ινηπόλ είλαη ε θνηλή αθεηεξία ηεο νκάδνο
θαη ηεο κνλάδνο, εδώ ε πεγή ηεο δσήο ηεο γιώζζεο. Ζ πξώηε απηή δσή ηεο γιώζζεο, ε
ζπηηηθή, ε πξνζρνιηθή δσή, απηή πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί, λα πινπηίζεη. Γηόηη ζα ζξέςεη,
ζα δπλακώζεη ηαο ξίδαο ηνπ λνπ»20. Οη απφςεηο απηέο ηνπ Φσηηάδε εληάζζνληαη ζην
πιαίζην ηεο «αξλεηηθήο αγσγήο», κηαο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο παηδνθεληξηθήο, πνπ
έδεηρλε εκπηζηνζχλε ζηε θχζε ηνπ παηδηνχ, έδηλε έκθαζε ζηελ ειεχζεξε βνχιεζή
ηνπ θαη ππνζηήξηδε ηε κάζεζε ρσξίο ζηνηρεία επηβνιήο.
Με ην βηβιίν απηφ πξψηνο ν Φσηηάδεο απνκφλσζε θαη κειέηεζε εηδηθά θαη
πιαηηά ην γισζζνεθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα. Μεγάιε ππήξμε ε απήρεζε ηνπ βηβιίνπ
απηνχ ζηνλ θχθιν ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο ηεο επνρήο πνπ
απνηέιεζαλ ηνλ θνξκφ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ21. Οη δεκνηηθηζηέο ζην
μεθίλεκα ηεο δξάζεο ηνπο επεξεάζηεθαλ βαζηά απφ ην βηβιίν απηφ, θαζψο ζηελ
θαηεχζπλζε πνπ άλνημε ζπγθεληξψζεθαλ αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο
εθζπγρξνληζκνχ ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο, φπσο ηνπ Αιέμαλδξνπ Γεικνχδνπ
κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ Παξζελαγσγείνπ ηνπ Βφινπ θαη ηελ
ίδξπζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ.
Ο Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο θνξέαο ησλ παξαπάλσ ζεσξεηηθψλ ηδεψλ θαη
επεξεαζκέλνο απφ ηε κεηαξξπζκηζηηθή παηδαγσγηθή πνπ γλψξηζε απφ θνληά θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηε Γεξκαλία, αλαιακβάλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ Αλψηεξνπ
Γεκνηηθνχ Παξζελαγσγείνπ ηνπ Βφινπ, ζην νπνίν επηρείξεζε λα εθαξκφζεη ηηο
ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο,
νξγαλψλνληαο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζην ζρνιείν θαη εθαξκφδνληαο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, πνπ παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζην παηδί λα αλαπηπρζεί,
20

φπ.π. ζζ.314-315.
Σεξδήο, Ν. (2002). Ζ παηδαγσγηθή ηνπ Αιέμαλδξνπ Π. Γεικνύδνπ. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε,
ζζ.23-27.
21
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λα ζθεθηεί, λα πξνβιεκαηηζηεί, λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ζρνιείνπ, ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζή ηνπ θαη λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηηο απφςεηο,
ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπ. Με άιια ιφγηα, λα δεκηνπξγεζνχλ ζην ζρνιείν
δεκνθξαηηθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο. Σν παηδαγσγηθφ ηνπ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη λέεο
κεζφδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηε
θχζε ηνπ παηδηνχ, ψζηε, ηειηθά, ην ζρνιείν ησλ ιφγσλ λα κεηαηξαπεί ζε ζρνιείν ησλ
έξγσλ22. Πξφθεηηαη γηα έλα δεκνθξαηηθφ ζρνιείν πνπ δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ
θαζνιηθνχ αλζξσπηζκνχ θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απζππαξμίαο ηνπ καζεηή
κέζσ ηεο απηελέξγεηαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο.
Δηδηθφηεξα νη παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, φπσο ηηο δηακφξθσζε ν
Γεικνχδνο ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ πξφηαζε, αθνξνχλ:
α) ηε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ηνπ παηδηνχ, δειαδή ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
ςπρηθνχ ηνπ θφζκνπ θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζή ηνπ ζηε ζρνιηθή εξγαζία23.
β) ηε βνπιεηηθή αγσγή, ζηελ νπνία θπξίαξρε ζέζε θαηέρεη ε ζέιεζε ηνπ
παηδηνχ θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αμηνινγηθήο ζπλείδεζήο ηνπ. Ο
εθπαηδεπηηθφο «κπεί ηελ παηδηθή ζέιεζε θαη ηεο δείρλεη ηελ θαηεύζπλζε πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζεη» γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ εζηθψλ αξρψλ24.
γ) ηελ απηελέξγεηα ηνπ καζεηή, πνπ ζεκαίλεη «ελέξγεηα πνπ πεγάδεη από ηελ
ειεύζεξε βνύιεζε ηνπ αηόκνπ», ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή
δηαδηθαζία, εθφζνλ απνξξίπηεηαη θάζε κνξθή θαηαλαγθαζκνχ25.
δ) ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηε
ζχλδεζή ηεο κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ο Γεικνχδνο ζην Αλψηεξν
Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ εηζήγε ζην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο, ηηο εθδξνκέο θαη ηνπο
πεξηπάηνπο, ηηο ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο θαη ην ζεζκφ ηεο απηνδηνίθεζεο.
Δπηπξφζζεηα, πξνψζεζε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηελ νκαδηθή
εξγαζία θαη πξνζδηφξηζε ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ σο βνεζεηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ κε
ζηαδηαθή κείσζε ηεο παξέκβαζήο ηνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ καζεηηθψλ εξγαζηψλ26.
Ζ νξγάλσζε ηνπ θηλήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ θαη ε εζσηεξηθή
δηακφξθσζή ηνπ επεξεάζηεθαλ θπξίσο απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ γισζζηθνχ
22

Γεικνχδνο, Α. (1958). «Απφ ην ρνιείν Δξγαζίαο», ζην: Αι. Γεικνύδνο, Μειέηεο θαη Πάξεξγα, ηφκ.
Α΄, Αζήλα, ζζ.103-157.
23
Σεξδήο, Ν. (2002). φπ.π., ζζ.138-139.
24
φπ.π., ζζ.141-143.
25
φπ.π., ζ.147.
26
φπ.π., ζζ162-165.
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δεηήκαηνο ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ην έζλνο, ηελ πνιηηηθή, ηελ θνηλσλία θαη ηελ
εθπαίδεπζε. Σν πξψην βήκα έθθξαζεο ησλ δεκνηηθηζηψλ απνηέιεζε ην πεξηνδηθφ
«Ννπκάο» πνπ θπθινθφξεζε ην 1903. Σελ ίδηα πεξίνδν, εκθαλίζηεθαλ θαη κηα ζεηξά
ζσκαηείσλ κε ζθνπφ ηε δηάρπζε λεσηεξηζηηθψλ ηδεψλ, φπσο ε «Δηαηξεία ηεο Δζληθήο
Γιψζζαο» ζηελ Αζήλα (1904), ην «Αδειθάην ηεο Δζληθήο Γιψζζαο» ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε (1905) θαη ε «Φνηηεηηθή πληξνθηά» ζηελ Αζήλα ην 191027.
Μέιε ηεο «Δηαηξείαο ηεο Δζληθήο Γιψζζαο» ππήξμαλ νη Αλδξ. Καξθαβίηζαο, Κ
Υαηδφπνπινο, Ί. Κνλδπιάθεο, Ί. Γξαγνχκεο, Φ. Μάηζαο, Γ. σηεξηάδεο, Γ.
Πεηξνθφθθηλνο, Ε. Παπαλησλίνπ, Μ Σζηξηκψθνο θ. α. θνπφο ηεο εηαηξείαο ήηαλ λα
πξνσζήζεη ηε κειέηε, ηελ εμάπισζε θαη ηε κεηαρείξηζε ηεο δσληαλήο γιψζζαο ζε
φινπο ηνπο θχθινπο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ζε φια ηα είδε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.
Μέζν γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ ζθνπνχ ήηαλ ε εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο
ζην ζρνιείν28. Αληίξξνπνο ησλ παξαπάλσ ηδεψλ ππήξμε ε «Δπηηξνπεία πξνο
Έλλνκνλ Πξνζηαζίαλ ηεο Δζληθήο Γιψζζεο» πνπ ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ
Μηζηξηψηε. Ζ ζεκεηνινγία ζηηο νλνκαζίεο ησλ εηαηξηψλ απηψλ πνπ ηδξχνληαη ζην
ίδην δηάζηεκα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 20νπ αηψλα, θαλεξψλεη θαη ηηο ζέζεηο ηνπο
γηα ηελ επηθξάηεζε σο «εζληθήο γιψζζαο» ηεο θαζαξεχνπζαο ή ηεο δεκνηηθήο
αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ην εζληθφ ζπκθέξνλ29.
Απφ ην 1904 θαη κεηά νη δεκνηηθηζηέο επηδίσθαλ λα αλαδείμνπλ ην γισζζηθφ
δήηεκα ζε πνιηηηθφ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο ζην ζρνιείν. Σν 1907 ν Γ.
θιεξφο κε ην έξγν ηνπ «Σν Κνηλσληθφ καο Εήηεκα» εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη νη
δεκνηηθηζηέο ήηαλ ην πην δσληαλφ ηκήκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη φηη έπξεπε λα
αληηιεθζνχλ ηε ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζην δήηεκα ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ
θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο30. Δηδηθφηεξα, ν δεκνηηθηζκφο ππήξμε πλεπκαηηθφ
θίλεκα εθείλεο ηεο επνρήο, πνπ γχξσ ηνπ ζπζπεηξψζεθε κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο
αζηηθήο ηάμεο, ε νπνία χζηεξα απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπληξηπηηθήο ήηηαο ηνπ 1897,
είρε σο αίηεκα ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη ηελ ηδενινγηθή αλαλέσζε θαη δηαθαηερφηαλ
απφ ηελ ηάζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ σο απφξξνηα ηεο

27

Μαπξνζθνχθεο, Γ. (2013). «Ο εθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο πξηλ θαη κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο
Μαθεδνλίαο ζην ειιεληθφ θξάηνο», Φηιόινγνο, ηρ.153, ζζ.405.
28
Λέθαο Υξ. (1942). Ηζηνξία ηεο Δθπαηδεύζεσο. Αζήλα: Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ,
ζζ.434-435.
29
Μαπξνζθνχθεο, Γ., Μπέηζαο Η. (2011). φπ.π.
30
Υαξαιάκπνπο, Γ. (1987). Ο Δθπαηδεπηηθόο Όκηινο: ε ίδξπζή, ε δξάζε ηνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή
κεηαξξύζκηζε θαη ε δηάζπαζή ηνπ. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε, ζ. 36.
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πνιηηηθήο ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αληίιεςε φηη ν ιαφο είλαη ππεχζπλνο γηα λα νξίζεη ηε γιψζζα ηνπ, δεκηνχξγεζαλ ηηο
θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ην ξίδσκα ηεο δεκνηηθηζηηθήο ηδέαο. Σν θχξην δεηνχκελν
ήηαλ ε ιχζε γηα ην εζληθφ αδηέμνδν θαη ε πλεπκαηηθή εγεζία ηνπ δεκνηηθηζκνχ
πξφβαιε σο ηέηνηα ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ ζρνιαζηηθηζκφ θαη ηελ επηβνιή ηεο
δεκνηηθήο γιψζζαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηφζν κέζα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, φζν, θαη
θπξίσο, έμσ απφ απηήλ. Έηζη, νη δεκνηηθηζηέο πξφηεηλαλ σο κέζν γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο εζληθήο ελφηεηαο θαη ηεο επαθήο κε ηνλ ειιεληζκφ πνπ βξίζθεηαη
ζε μέλεο επηθξάηεηεο, ηε δεκνηηθή γιψζζα. Οη αληίπαινη ηνπ δεκνηηθηζκνχ απφ ηελ
άιιε πιεπξά πξέζβεπαλ σο θαηαιιειφηεξν κέζν γηα ηελ εζληθή ελφηεηα θαη ζπλνρή
ηελ θαζαξεχνπζα. Σν γισζζηθφ δήηεκα κε απηφλ ηνλ ηξφπν έιαβε πνιηηηθέο
δηαζηάζεηο κε ηε κνξθή βνπιεπηηθψλ πξνηάζεσλ, θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ θαη
λνκνζρεδίσλ πνπ έθηαζε σο ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 191731.
Δπηπιένλ, ε δηεχξπλζε ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ε
ζπλαθφινπζε ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ θξάηνο πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο δνχζαλ
εηεξφγισζζνη πιεζπζκνί δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
εθπαίδεπζεο. Σν θίλεκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ θαη νη βαζηθνί
ζπληειεζηέο ηνπ, νη νπνίνη απφ ην 1910 δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Οκίινπ, εθδήισλαλ έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε απηψλ ησλ
πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ εθθξάδνληαο ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο ζην πιαίζην ησλ λέσλ
θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ, φπνπ θπξηαξρνχζε ε αλάγθε ζπγθξφηεζεο θαη
ελδπλάκσζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεθκεξησλφηαλ ε αλαγθαηφηεηα γισζζηθήο
θαη πνιηηηζκηθήο αθνκνίσζεο ησλ εηεξφγισζζσλ πιεζπζκψλ32.
1.2 Ζ ίδξπζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ
ηηο εθινγέο ηεο 28εο Ννεκβξίνπ ηνπ 1910 ε νκάδα ησλ Κνηλσληνιφγσλ
ζπγθξνηεί ην Λατθφ Κφκκα θαη εθιέγεη ζηε Βνπιή επηά βνπιεπηέο. Σν εθπαηδεπηηθφ
ηνπ πξφγξακκα παξνπζηάδεη γηα πξψηε θνξά κηα θαιά επεμεξγαζκέλε θαη ζχγρξνλε
πξφηαζε γηα ην ζρνιείν: ζπλεθπαίδεπζε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε θαη ζηα επαγγεικαηηθά ζρνιεία, ζηξνθή πξνο ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη
31

ηαπξίδε – Παηξηθίνπ, Ρ. (επηκ.). (1976). Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό πξόβιεκα. Αζήλα: Δξκήο, ζζ.
ηα΄– ηδ΄.
32
Κξηαξάο, Δ. (2004). «πκβνιή ζην ρξνλνιφγην ηνπ δεκνηηθηζκνχ». ηνλ ηφκν: Δ. Κξηαξάο,
Αληρλεύζεηο (Γισζζηθά θαη θηινινγηθά κειεηήκαηα. πκβνιή ζην ρξνλνιόγην ηνπ δεκνηηθηζκνύ).
Θεζζαινλίθε, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ [Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε], ζζ.351-362.
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ζεκειίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ δεκνηηθνχ ζηελ «νκηινπκέλε γιώζζα»33. Σνλ ίδην
ρξφλν δεκνζηεχεηαη ζην πεξηνδηθφ «Ννπκάο» κηα εγθχθιηνο πνπ ππνγξάθνπλ κηα
νκάδα δεκνηηθηζηψλ σο «Δθνξία ηνπ Πξφηππνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ», κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ν Α. Γεικνχδνο, ν Φ. Φσηηάδεο θαη ν Η. Γξαγνχκεο, κε ηελ νπνία αζθνχλ
απζηεξή θξηηηθή ζην ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ην θείκελν απηφ αλαγγέιιεηαη
θαη ε ίδξπζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ (ΔΟ) πνπ ζα ζθξαγίζεη ηελ ειιεληθή
εθπαίδεπζε θαη πξνβάιιεηαη ε πίζηε ησλ δεκνηηθηζηψλ γηα ηνλ άξξεθην δεζκφ
κεηαμχ ηεο ιατθήο παηδείαο θαη ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο. Παξάιιεια, ηνλίδεηαη θαη ε
αλάγθε λα πξνβιεζνχλ πεηξακαηηθά ην πξφγξακκα, ε κέζνδνο θαη ηα βηβιία γηα ηελ
αλακφξθσζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο34.
Σα ηδξπηηθά κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ήηαλ ηξηάληα νρηψ, αλάκεζα
ζηνπο νπνίνπο δηαθεθξηκέλνη ινγνηέρλεο, εθπαηδεπηηθνί, επηζηήκνλεο αιιά θαη
νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο, φπσο ν Α. Παπαλαζηαζίνπ πνπ ππήξμε εγέηεο
ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο, πξψελ κέιε ηεο νκάδαο ησλ Ηαπψλσλ θαη πνιινί
βεληδειηθνί35. Κπξίαξρεο κνξθέο ζηελ πνξεία ηνπ Δ.Ο. γηα ηελ επίιπζε ηνπ
γισζζνεθπαηδεπηηθνχ

δεηήκαηνο

ππήξμαλ

νη

Γεικνχδνο,

Γιελφο

θαη

Σξηαληαθπιιίδεο. Ο κηινο ήηαλ νπζηαζηηθά ην φξγαλν πνπ εμέθξαδε ηηο
λεσηεξηζηηθέο ηδέεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ, θαη σο βάζε ηνπ είρε ηελ
εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, ηε ρξήζε ησλ αξρψλ ηνπ ζρνιείνπ
εξγαζίαο θαη ηελ αλακφξθσζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο 36. Μέζν έθθξαζεο ησλ
απφςεσλ ηνπ Οκίινπ αιιά θαη απηφ πνπ ην θαζηέξσζε σο θίλεκα ήηαλ ην Γειηίν ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ (Γ.Δ.Ο) Κχξηνο ζθνπφο ηεο έθδνζήο ηνπ ήηαλ ε πξνεηνηκαζία
ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηελ αλάγθε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο37. Ήδε ζην 1ν
ηεχρνο ν Α. Γεικνχδνο κε ην άξζξν ηνπ «Σν Πξόηππνλ Γεκνηηθόλ ρνιείνλ θαη νη
επηθξηηαί ηνπ», γξακκέλν χζηεξα απφ ζηνρεπκέλε επηινγή ζηελ θαζαξεχνπζα, ηνλίδεη
ην ιαλζαζκέλν δξφκν πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ επίιπζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο
θαη εηδηθφηεξα ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχζαλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν38. Απφ ηελ
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αξρή ηεο ίδξπζεο ηνπ Οκίινπ νη δεκνηηθηζηέο επηρείξεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ
Βεληδέιν θαη ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ κε ζηφρν λα απνθεπρζεί ε εηζαγσγή ζην
χληαγκα ηνπ 1911 ηεο δηάηαμεο ηνπ λφκνπ πνπ φξηδε φηη: «επίζεκνο γιώζζα ηνπ
θξάηνπο, είλαη εθείλε εηο ηελ νπνίαλ ζπληάζζνληαη ην πνιίηεπκα θαη ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ηα θείκελα πάζα πξνο παξαθζνξάλ ηαύηεο επέκβαζηο απαγνξεύεηαη»39.
Σν 1912 ην Κεληξηθφ Δπνπηηθφ ξγαλν ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο δήηεζε
απφ ηνλ κηιν ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ ππφ κειέηε κεηαξξχζκηζε γηα ην πξφγξακκα
ησλ καζεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ηνπ Αλψηεξνπ Παξζελαγσγείνπ θαη ηνπ
Γηδαζθαιείνπ ησλ Θήιεσλ. Δγθαηληάζηεθε έηζη κηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία αλάκεζα
ζηνλ κηιν θαη ηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ θέξλνληαο ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ πην θνληά ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηνπ θξάηνπο. Γηα
πξψηε θνξά, ν Δθπαηδεπηηθφο κηινο εμέθξαζε ηνλ ηδενινγηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ
πνπ ηείλεη πξνο ηελ αλάδεημε ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ θιαζηθηζκφ. Λίγν αξγφηεξα, ν Γ. Γιελφο
απφ ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ζην Γηδαζθαιείν ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο αλαιακβάλεη
ζε ζπλεξγαζία κε άιια κέιε ηνπ Δ.Ο. ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ λνκνζρεδίσλ ηνπ
191340. Οη ζπληάθηεο ησλ λνκνζρεδίσλ Σζηξηκψθνο, Γιελφο θαη Γεικνχδνο, δελ
επηρείξεζαλ λα εηζάγνπλ ηε δεκνηηθή γιψζζα ζην ζρνιείν. Καηφξζσζαλ φκσο ην
εμήο: ε δηδαζθαιία ζηηο πξψηεο ηέζζεξηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ λα γίλεηαη κέζσ
ιέμεσλ θνηλήο ρξήζεο θαη ζε απιή γιψζζα θαη βαζκηαία λα ηειείηαη ε κεηάβαζε
πξνο ηελ θαζαξεχνπζα41. Σα λνκνζρέδηα απηά δηέπνληαη απφ ην πλεχκα ηνπ αζηηθνχ
εθζπγρξνληζκνχ πνπ επηδίσθε ν Βεληδέινο θαη ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ. Χζηφζν,
ην γεληθφηεξν θιίκα δελ ήηαλ έηνηκν γηα ηελ εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην
δεκνηηθφ θαη ν Βεληδέινο δελ θαηλφηαλ δηαηεζεηκέλνο λα πξνθαιέζεη πνιηηηθή θξίζε
ιφγσ ηνπ γισζζηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ δεηήκαηνο42. Σφζν νη πξνηάζεηο ηνπ 1912
φζν θαη ηα λνκνζρέδηα ηνπ 1913 ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο γηα ηνλ ειιελνθεληξηζκφ
ηνπο. Άιισζηε, ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ Οκίινπ επηρείξεζαλ λα αλαδείμνπλ ηε
ζεκαζία ηεο λενειιεληθήο παξάδνζεο θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζή ηεο
πξνζδίδνληαο ζηε δξάζε ηνπο εζληθή ζεκαζία. Μεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ Νέσλ
Υσξψλ ζην ειιεληθφ θξάηνο, νη λέεο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ
39
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40
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δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ φπσο ν δηραζκφο, ε βνπιγαξηθή
απεηιή γηα ηα λέα εδάθε, ην θίλεκα «Δζληθήο Άκπλαο» θαη ε θπβέξλεζε
Θεζζαινλίθεο, ε αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ, ηδίσο ησλ ζιαβφθσλσλ,
ζα ζεσξεζεί απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο δήηεκα χςηζηεο εζληθήο ζεκαζίαο θαη άκεζεο
πξνηεξαηφηεηαο δηαδξακαηίδνληαο πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε γισζζνεθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή ηεο επνρήο43.
1.3 Δθπαηδεπηηθή Δπηηξνπή
Σν 1916 ζπζηήλεηαη ε Δθπαηδεπηηθή Δπηηξνπή, κέιε ηεο νπνίαο ππήξμαλ νη
ηξεηο πξσηαγσληζηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ, Γεικνχδνο, Γιελφο θαη
Σξηαληαθπιιίδεο. Ο Γιελφο δηνξίδεηαη Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο
θαη νη άιινη δχν σο Αλψηεξνη Δπφπηεο ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν πξφγξακκά
ηεο ήηαλ ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ. ηφρεπε ζηελ έξεπλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο παηδείαο
θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ κέζσλ κε ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ε
εθπαηδεπηηθή αλαγέλλεζε44. Ζ εθπαηδεπηηθή επηηξνπή ππήξμε ην εκηεπίζεκν φξγαλν
ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ πνπ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο ελέξγεηεο ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 1917-1920, νη νπνίεο θαηνρπξψλνληαλ ζεζκηθά απφ ηηο
απνθάζεηο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αμηνινγνχληαλ απφ ην έξγν ησλ
Αλψηεξσλ Δπνπηψλ45.
1.4 Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ πεξίνδν 1916-1920 ζε ζρέζε κε ηνλ
εθπαηδεπηηθό δεκνηηθηζκό
Σέινο ηνπ ρεηκψλα ηνπ 1916 ή ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο ηνπ 191746, κεηά απφ
πξφζθιεζε ηνπ Βεληδέινπ θηάλεη ν Γιελφο ζηελ Θεζζαινλίθε, φπνπ έδξεπε ε
Δπαλαζηαηηθή Δπηηξνπή ηνπ Κηλήκαηνο ηεο Δζληθήο Άκπλαο. Απφ ηε ζέζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Γιελφο επεμεξγάδεηαη ην δηάηαγκα
2585/11.5.1917 ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο, κε ην νπνίν εηζάγεηαη ε δεκνηηθή
γιψζζα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ επηθχξσζε ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ γίλεηαη κε ην
λφκν 827/5.9.1917 θαη ελψ ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ αζθνχζε ηελ εμνπζία απφ ηελ
43
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επηθξάηεηα47.

Ζ

γισζζνεθπαηδεπηηθή

κεηαξξχζκηζε, κπνξνχζε πιένλ λα εθαξκνζηεί κε ηε ζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο θαη ε
«ηξηαλδξία» ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο πξνρψξεζε ζε κεζνδεπκέλεο θηλήζεηο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, φπσο ε ζχληαμε ησλ αλαγλσζηηθψλ, ε νξγάλσζε δηαιέμεσλ
θαη ε παξνρή καζεκάησλ ζηνπο δαζθάινπο48.
χκθσλα κε ην λφκν 827/1917 θαη ηνπ κεηαγελέζηεξνπ 1332/1918 νξίδνληαη
ηα εμήο (Άξζξν 2): ηηο θαηψηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ δε γίλεηαη θαλελφο
άιινπ βηβιίνπ ρξήζε, πιελ ηνπ αλαγλσζηηθνχ. Σα αλαγλσζηηθά ηεο πξψηεο θαη ηεο
δεπηέξαο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1917-1918 θαη εθεμήο
θαη ηεο ηξίηεο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1918-1919 θαη εθεμήο, νθείινπλ λα είλαη
γξακκέλα ζηελ θνηλή νκηινπκέλε (δεκνηηθή) γιψζζα, απαιιαγκέλα απφ θάζε
αξρατζκφ θαη ηδησκαηηζκφ, ε νπνία ζα εηζαρζεί βαζκηαία θαη ζηα αλαγλσζηηθά ησλ
ηξηψλ αλσηέξσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ηελ ε θαη ζη ηάμε παξάιιεια κε
ηε δεκνηηθή δηδάζθεηαη θαη ε θαζαξεχνπζα θαη ην θείκελν ηεο Καηλήο Γηαζήθεο ζε
πξσηφηππν. Δπίζεο, ζηηο αλψηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ εηζάγνληαη πξνο
εκπέδσζε ηεο δηδαζθαιίαο βνεζεηηθά βηβιία γξακκέλα ζηελ γιψζζα ησλ
αλαγλσζηηθψλ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ49.
Με ην λφκν 826 ηνπ 1917 εηζάγεηαη ν ζεζκφο ησλ Αλψηεξσλ Δπνπηψλ.
χκθσλα κε ην λφκν, δηνξίδνληαη δχν Αλψηεξνη Δπφπηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο,
ηζφβαζκνη κε ηα κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ. ε απηνχο αλαηίζεηαη ε
αλψηεξε παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ
λεπηαγσγείσλ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δηδαζθαιείσλ ηεο δεκνηηθήο
εθπαίδεπζεο, ησλ Δπηζεσξεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ λεπηαγσγψλ κε
ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Σα πξφζσπα ζηα νπνία αλαηέζεθαλ
ηα παξαπάλσ θαζήθνληα ήηαλ ηα κέιε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο, νη κεηέπεηηα
θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο θαη ν
Μαλφιεο Σξηαληαθπιιίδεο. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ δηνξηζκνχ ησλ Αλψηεξσλ Δπνπηψλ
δελ ήηαλ ηφζν απηφο πνπ αλαγξαθφηαλ ζην λφκν, φζν ε ππεξάζπηζε ηεο δεκνηηθήο
γιψζζαο, ε νπνία είρε εηζαρζεί ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη νη ιεηηνπξγνί απηήο
ήηαλ ζρεδφλ απξνεηνίκαζηνη50. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπο αθνξνχζαλ ηελ εθαξκνγή ηεο
47
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κεηαξξχζκηζεο, ηε δηαθψηηζε ησλ δαζθάισλ θαη ηε ζπγγξαθή ησλ ζρνιηθψλ
εγρεηξηδίσλ ζηε δεκνηηθή θαζψο θαη κηαο ζεηξάο παηδηθψλ βηβιίσλ. Σελ δηεηία 19171920 ε ηξηαλδξία ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο αλαιακβάλεη ηελ παξάδνζε
καζεκάησλ ζηνπο δαζθάινπο Πεηξαηά – Αζήλαο, ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ
δηδαζθαιείσλ θαη ζηνπο Δπηζεσξεηέο ηεο εθπαίδεπζεο. Ήηαλ αλαγθαία ε
ζπγθαηάζεζε ησλ δαζθάισλ γηα ηε λέα γιψζζα αιιά θαη ηε λέα θηιειεχζεξε
ηδενινγία ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ πνπ επηρεηξνχζε ηηο αιιαγέο51. Δπηπιένλ,
παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο εξεπλνχζαλ ηε δνθηκή ηεο λέαο
εθπαηδεπηηθήο εξγαζίαο ζηελ πξάμε απνζηέιινληαο εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ζθνπφ λα θαηαγξάςνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε γιψζζα, ην
πεξηερφκελν θαη ηε κέζνδν ησλ λέσλ αλαγλσζηηθψλ, ελψ επηκφξθσλαλ θαη ηνπο
Δπηζεσξεηέο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηα καζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ
επαξρία.
Καηά ηελ πεξίνδν 1917-1920, εγθξίζεθε ε έθδνζε δεθαηξηψλ βηβιίσλ ζηε
δεκνηηθή γιψζζα. ηα θαηλνχξγηα βηβιία δηαθξίλεη θαλείο έλα λέν πλεχκα, κηα άιιε
παηδαγσγηθή θαη ηδενινγία βαζηζκέλε ζηνλ αζηηθφ νξζνινγηζκφ. Σα βηβιία εμαίξνπλ,
θαηά ηε Φξαγθνπδάθε, ηε γλψζε, ηελ επηζηήκε, ηε ινγνηερλία, ηελ θξηηηθή ζθέςε,
ηελ πξσηνβνπιία, ηελ εθεπξεηηθφηεηα θαη θπξίσο ην ζπιινγηθφ πλεχκα θαη ηελ
θνηλσληθή αιιειεγγχε. Δίλαη απαιιαγκέλα απφ ηηο ζηνκθψδεηο θξάζεηο θαη ηελ
παηξησηηθή

πξνπαγάλδα52.
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γισζζνεθπαηδεπηηθήο

κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1917-1920 νη πξσηεξγάηεο ηεο ζεσξνχλ πσο ε δεκνηηθή γιψζζα
«δηθαηώζεθε», θαζψο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα πιήζπλαλ νη νπαδνί ηεο,
θαζηεξψζεθε ζηε ινγνηερλία κε ηελ παξαγσγή αμηφινγσλ έξγσλ, επηθπξψζεθε ν
ηχπνο ηεο ζρνιηθήο δεκνηηθήο ζην ηππηθφ, ηελ νξζνγξαθία θαη ηελ γξακκαηηθή,
δεκνζηεχηεθαλ άξζξα, κειέηεο θαη επηζηεκνληθά βηβιία ζηε δεκνηηθή γιψζζα, ελψ
θάπνηα απφ ηα αλαγλσζηηθά αμηνπνηήζεθαλ κειινληηθά θαη μαλαπήξαλ ηε ζέζε ηνπο
ζηε ζρνιηθή πξάμε53.
Ζ ήηηα ηνπ Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1920 απφ ηε θηινβαζηιηθή παξάηαμε
ζήκαηλε ηε δηαθνπή ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ηελ παξαίηεζε ησλ
πξσηαγσληζηψλ ηεο. Σν 1922 ην θίλεκα ησλ Γνλαηά θαη Πιαζηήξα έδσζε ηε
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δπλαηφηεηα ζηελ Σξηαλδξία ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο απφ ζέζεηο-θιεηδηά λα
επεμεξγαζηνχλ

εθ

λένπ

ηε

γισζζνεθπαηδεπηηθή

κεηαξξχζκηζε.

Πξψηε

πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο ππήξμε ε εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο ζην ζρνιείν θαη ε
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε δεκηνπξγία ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, ηνπ
Μαξάζιεηνπ Γηδαζθαιείνπ54. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή εηζεγήζεθε νκφθσλα πξνο ηνλ
ππνπξγφ Γφληηθα ηελ άκεζε επαλαθνξά απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1923-1924 ηεο
δεκνηηθήο γιψζζαο ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ηε ζχληαμε
βνεζεηηθψλ βηβιίσλ γηα ηνπο δαζθάινπο κε δηδαθηηθέο νδεγίεο, Ννκνζρέδην γηα ηελ
ίδξπζε κνλνηάμησλ δηδαζθαιείσλ, ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 2243 ηνπ 1920 γηα ηελ
ίδξπζε Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο κεηεθπαίδεπζεο
ησλ δαζθάισλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ Μαξάζιεηνπ Γηδαζθαιείνπ ζε πξφηππν
δηδαζθαιείν. Πξάγκαηη, ζηηο 27-7-1923 εηζάγεηαη ε δεκνηηθή γιψζζα ζην δεκνηηθφ
ζρνιείν θαη εγθξίλνληαη ηα αλαγλσζηηθά ηεο πεξηφδνπ 1917-192055. Σν πξαμηθφπεκα
φκσο ηνπ Πάγθαινπ ην 1925 αλαίξεζε νξηζηηθά θαη απηή ηε κεηαξξπζκηζηηθή
πξνζπάζεηα.
1.4 Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο απέλαληη ζηνπο μελόθσλνπο
(1910 – 1922)
Μεηά ηελ πξνζάξηεζε ηεο Μαθεδνλίαο ζην ειιεληθφ θξάηνο ην 1913, ε
ζπδήηεζε γηα ηνλ «εμειιεληζκφ ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ» ζην ρψξν απηφ θαη ην
ξφιν ηνπ ζρνιείνπ έγηλε εληνλφηεξε. εκαληηθή παξάκεηξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ππήξμε ε παξνπζία ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ
κέζα θαη έμσ απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα56. ηελ θεληξηθή Διιάδα αμηφινγε ήηαλ
ε παξνπζία ησλ Αιβαλφθσλσλ (Αξβαλίηεο), νη νπνίνη θαηάγνληαλ απφ κηα θπιή
λνκάδσλ πνπ ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα κεηαλάζηεπζε πξνο ηε Θεζζαιία γηα εχξεζε
εξγαζίαο φπνπ θαη εγθαηαζηάζεθε. Αξγφηεξα, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ
ηνπο νη αιβαλφθσλνη αλαγθάζηεθαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ πξνο ηηο αθηέο ηεο Δχβνηαο
θαη ηεο Άλδξνπ, ηε Φζηψηηδα, ηε Βνησηία θαη ηελ Αηηηθή. Πξνο ην ηέινο ηνπ 14νπ
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αηψλα ππήξμαλ κηζζνθφξνη ζηξαηηψηεο ηνπ βπδαληηλνχ Γεζπφηε ηνπ Μηζηξά
Μαλνπήι Καληαθνπδελνχ ελαληίνλ ησλ Φξάγθσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ57. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, νη Αξβαλίηεο σο «Αξκαησινί» ή «Κιέθηεο»
δηακαξηπξήζεθαλ θαηά ηεο Οζσκαληθήο δπλαζηείαο θαη ζπλέβαιαλ ζηελ
απειεπζέξσζε πνιιψλ πεξηνρψλ ηεο θεληξηθήο Διιάδαο58. ηε βηβιηνγξαθία ηνχο
ζπλαληάκε κε ηνλ φξν «Διιελν-Αιβαλνί», νη νπνίνη ζην ζξήζθεπκα ήηαλ ρξηζηηαλνί
νξζφδνμνη. Θεσξνχληαλ φηη είραλ θνηλή θαηαγσγή κε ηνπο Έιιελεο απφ ηελ
εζλνινγηθή ξίδα ησλ «Πειαζγψλ», γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζηελή ζρέζε
ησλ γισζζηθψλ ηνπο ηδησκάησλ59. Οη αιβαλφθσλνη δηαηήξεζαλ ην ηδίσκά ηνπο ζην
πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Ζ ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ απνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εηψλ
1879 θαη 1920 σο πξνο ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ
Αηηηθήο θαη Κνξηλζίαο60 θαλεξψλεη ηελ χπαξμε αιβαλφθσλσλ κε ζηαδηαθή κείσζε
ηεο μελνθσλίαο ζηηο δπν πεξηνρέο θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ απνγξαθή ηνπ
1879 νη αιβαλφθσλνη απνηεινχζαλ ζηελ Αηηηθή ην 57% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ
θαη ζηελ Κνξηλζία ην 28%. ηελ απνγξαθή ηνπ 1920, ην πνζνζηφ απηφ
παξνπζηάδεηαη κεησκέλν. ηελ Αηηηθή αλέξρεηαη ζην 10,2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ θαη ζηελ Κνξηλζία ζην 5,4%.
Ζ παξνπζία μελφθσλσλ πιεζπζκψλ δηακφξθσζε ηελ ειιεληθή ζηάζε σο
πξνο ηε γισζζηθή πνιηηηθή πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη ην ειιεληθφ θξάηνο γηα ηελ
αθνκνίσζή ηνπο. Ζ έληνλε εζλνγισζζηθή πνιπκνξθία ήηαλ κηα θαηάζηαζε
αζχκβαηε κε ηηο ζέζεηο ηνπ ειιεληθνχ εζληθηζκνχ, γεγνλφο πνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο ππνζηεξηρηέο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο λα αληηπαξαηεζνχλ κε ηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο θαζαξεχνπζαο ζε ζρέζε κε ηελ αθνκνησηηθή δπλακηθή ηεο
θαζεκηάο61. Δηδηθφηεξα, ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ
ηεο Μαθεδνλίαο επεξεάζηεθε ζην ηδενινγηθφ επίπεδν απφ ηε δηακάρε ησλ
Φηιειεχζεξσλ θαη ησλ Φηινβαζηιηθψλ θνκκάησλ. Ζ πξννδεπηηθή ηδενινγηθή
θαηεχζπλζε επέιεμε σο κέζν επίηεπμεο ηεο εζληθήο ζπλνρήο ησλ μελφθσλσλ
πιεζπζκψλ ηε δεκνηηθή γιψζζα θαη ηελ επέβαιε κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο
κεηαξξχζκηζεο. Ζ ζπληεξεηηθή ηδενινγηθή θαηεχζπλζε, φηαλ είρε ηα ελία ηεο
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εμνπζίαο, επέβαιε ηελ θαζαξεχνπζα, γηαηί ζεσξνχζε πσο ε ρξήζε ηεο ήηαλ αλαγθαία
γηα ηε δηακφξθσζε εζληθήο απηνζπλείδεζεο. Κχξην κέιεκα ησλ θηιειεπζέξσλ
ππήξμε ε αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ε παξνρή
θηλήηξσλ θνηλσληθήο αλέιημεο, κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηε ζπκκεηνρή ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα62. Έηζη, ηελ πεξίνδν 1912-1922 ην ειιεληθφ θξάηνο
επηρείξεζε λα εληζρχζεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο
πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ πνπ ζηφρν είραλ

λα

δηακνξθψζνπλ έλα πιέγκα θηλήηξσλ γηα ηελ εμεχξεζε θαηάιιεισλ δαζθάισλ,
ηθαλψλ λα επηηειέζνπλ κε επζπλεηδεζία ην ξφιν ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο
Μαθεδνλίαο63.
Με ην λφκν 348/25.11.1914, νξίζηεθε ε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ ησλ
μελφθσλσλ πεξηνρψλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη δφζεθε ε αξκνδηφηεηα ζηνλ Τπνπξγφ
λα απνζπά δεκνδηδαζθάινπο γηα ηνπο μελφθσλνπο ζπλνηθηζκνχο. Δπίζεο, κε ην λφκν
1386 ηεο ίδηαο ρξνληάο θαζνξίζηεθε εηδηθφ επίδνκα γηα ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ δαζθάινπ ζε μελφθσλνπο νηθηζκνχο. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα κε ην
λφκν 89/ΝΓ 1329/1918, ν Τπνπξγφο κπνξνχζε λα ζπληζηά πξαθηηθέο ζρνιέο ζειέσλ
ζε μελφθσλα κέξε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ζπείξνπ, ελψ ελζαξξχλζεθε ε ίδξπζε
Γηδαζθαιείσλ Νεπηαγσγψλ, Γηδαζθαιείσλ Γεκνδηδαζθάισλ θαη ππνδηδαζθαιείσλ
κνπζνπικάλσλ δεκνδηδαζθάισλ64. Οη παξαπάλσ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαλεξψλνπλ
πσο ε παξνπζία ησλ μελφθσλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο επεξέαζε ηηο
θαηεπζχλζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη ξπζκίζεηο απηέο εμαζθάιηδαλ ην
δηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Νέεο Υψξεο, αιιά δε δηακφξθσζαλ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα κφληκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ιχζεηο ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο
ησλ μελφθσλσλ. Μεηά ηελ ήηηα ηνπ Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1920, ε ζπληεξεηηθή
θπβέξλεζε δηαηήξεζε ηηο πξνεγνχκελεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, φπσο ην λφκν
1329/1919 πνπ αθνξνχζε ηελ ίδξπζε ησλ λπρηεξηλψλ ζρνιείσλ, ηα νπνία
ιεηηνπξγνχζαλ ην απφγεπκα θαη είραλ σο ζηφρν ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο απφ ηνπο ελήιηθεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. χκθσλα κε ηελ Σάρνπ (2004)
ηελ δηεηία 1920-1922 ηδξχζεθαλ 14 λπρηεξηλέο ζρνιέο κφλν ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία
62
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κε επηρνξήγεζε ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο. Δπίζεο, ην 1922 κε ην λφκν
2851/15.7.22 «Πεξί ηδξύζεσο Δζληθώλ Οξθαλνηξνθείσλ θαη Οηθνηξνθείσλ απόξσλ
καζεηώλ» δεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο κφξθσζεο θαη πεξίζαιςεο ησλ
νξθαλψλ, αλαμηνπαζνχλησλ θαη άπνξσλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Αλ θαη ην κέηξν
απηφ δελ απνζθνπνχζε επζέσο ζηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ αθνκνίσζεο ησλ
μελφθσλσλ ηεο Μαθεδνλίαο, ε ίδξπζε ηέηνησλ Οηθνηξνθείσλ ζε πφιεηο ηεο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ θαηεχζπλζε απηή.
1.5 Γεζκεύζεηο ησλ ειιεληθώλ θπβεξλήζεσλ απέλαληη ζηηο κεηνλόηεηεο
Παξά ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ ζηε Βφξεηα Διιάδα
κεηά ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ κε ηελ Σνπξθία ην 1923, ε
παξνπζία ζπκπαγψλ εζληθψλ νκάδσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε κε
γιψζζα θαη ζξεζθεία δηαθνξεηηθή απφ ηελ επίζεκε ειιεληθή ή ηελ νξζφδνμε,
αληίζηνηρα, ζεσξήζεθε φηη κείσλε ηελ ππεξνρή ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο κε
απνηέιεζκα ν ξηδηθφο «εμειιεληζκφο» ησλ νκάδσλ απηψλ, δειαδή ε εμάιεηςε ησλ
γισζζηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ πνιηηηζκηθψλ ηνπο ηδηαηηεξνηήησλ λα
ζπλδεζεί κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηβνιήο ηεο νκνηνγέλεηαο ζην ρψξν θπξηαξρίαο
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο,
Σξεηο εζληθέο κεηνλφηεηεο, νη Σνχξθνη κνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο, νη
Αιβαλνί Σζάκεδεο ηεο Ζπείξνπ θαη νη ιαβφθσλνη ηεο Μαθεδνλίαο ζπγθεληξσκέλεο
ζηε Βφξεηα Διιάδα απέθηεζαλ ζεκαζία επηθηλδπλφηεηαο γηα ην ειιεληθφ θξάηνο, ε
νπνία δελ πήγαδε ηφζν απφ ηελ αξηζκεηηθή ηνπο ππεξνρή φζν απφ ηε γεσγξαθηθή
ηνπο ζέζε. Ζ παξακνλή ησλ κεηνλνηήησλ απηψλ ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο, θνληά
ζηα φκνξα ζπγγεληθά ηνπο θξάηε, κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ζε
βάξνο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Σελ «απεηιή» απηή ελδπλάκσλε ε
παξνπζία ζην ρψξν δπν αθφκε εζληθψλ νκάδσλ, ησλ Κνπηζφβιαρσλ ηεο Πίλδνπ θαη
ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίεο αλ θαη καθξηά απφ φκνξα θξάηε
κπνξνχζαλ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζχλνληεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο, λα εληζρχζνπλ ζρέδηα ζε βάξνο ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζηηο πεξηνρέο πνπ
δηέκελαλ65. Σν 1919, κεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ Βεληδέινπ, ππνγξάθηεθε ζην Νετγχ
απφ ηελ Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία ε ζύκβαζε εζεινληηθήο αληαιιαγήο, κε ηελ νπνία
νη δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ ηελ ακνηβαία θαη εζεινχζηα κεηαλάζηεπζε ησλ
65
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Διιήλσλ ππεθφσλ βνπιγαξηθήο θαηαγσγήο θαη ησλ Βνπιγάξσλ ππεθφσλ ειιεληθήο
θαηαγσγήο. Γηα ηελ Διιάδα, απηή ε αληαιιαγή πιεζπζκψλ δελ είρε ηα επηδησθφκελα
απνηειέζκαηα, αθνχ δελ αλαρψξεζαλ ηειηθά γηα ηε Βνπιγαξία φινη νη ζιαβφθσλνη
πνπ ηαπηίδνληαλ κ‟ απηήλ. Δλδερνκέλσο, ε παξακνλή ηνπο ζηα ειιεληθά εδάθε λα
ζρεηίδεηαη κε ηε δξάζε θαη ηηο πηέζεηο πνπ αζθήζεθαλ απφ ηελ βνπιγαξηθή πιεπξά
θαη θπξίσο απφ ηελ Δζσηεξηθή Μαθεδνληθή Δπαλαζηαηηθή Οξγάλσζε (ΔΜΔΟ)66.
ηηο 20 Απγνχζηνπ ηνπ 1920 ππνγξάθηεθε ε ζπλζήθε ησλ εβξψλ, πνπ
πξνέβιεπε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπληζηνχλ, λα
δηεπζχλνπλ θαη λα ειέγρνπλ ζρνιεία θαη άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία είραλ
ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπο. Σν άξζξν 9 πξνέβιεπε ηελ
ππνρξέσζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα παξαρσξήζεη ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε
φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ησλ κεηνλνηήησλ
ζηηο πφιεηο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο κε ζεκαληηθφ αξηζκφ Διιήλσλ ππεθφσλ πνπ
κηινχζαλ άιιε γιψζζα πέξαλ ηεο ειιεληθήο. Χζηφζν, ε δηάηαμε απηή δελ εκπφδηζε
ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα επηβάιεη ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηα
ζρνιεία απηά67.
ηηο 29 επηεκβξίνπ ηνπ 1924, ππνγξάθηεθε ζηελ έδξα ηεο Κνηλσλίαο ησλ
Δζλψλ ζηε Γελεχε ην Πξσηφθνιιν κε ηνλ ηίηιν «Πξνζηαζία ηεο βνπιγαξηθήο
κεηνλφηεηαο ζηελ Διιάδα» απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο.
Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε κε ην Πξσηφθνιιν απηφ, γλσζηφ σο Πξσηφθνιιν ΠνιίηεΚαιθψθ, αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα αλαγλσξίζεη επίζεκα ηε βνπιγαξηθή
κεηνλφηεηα ζηε Μαθεδνλία θαη λα παξέρεη δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ πξνζψπσλ ηεο
κεηνλφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπλζήθεο ησλ εβξψλ. Έλαο απφ ηνπο
βαζηθνχο φξνπο ηεο ζπλζήθεο ήηαλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο κεηνλφηεηαο ζε
ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη ζξεζθείαο. Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ
άξρηζαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηνλ ππνπξγφ ησλ εμσηεξηθψλ ηεο ειιεληθήο
θπβέξλεζεο, Ρνχζν θαη ηεο Κ.η.Δ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεψλ ηνπ68. Ζ ειιεληθή
θπβέξλεζε πξφηεηλε: α) ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ ηεο βνπιγαξηθήο
κεηνλφηεηαο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 40 καζεηέο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, β) ηελ
θάιπςε ησλ εμφδσλ ησλ ζρνιείσλ κε ιηγφηεξνπο απφ 40 καζεηέο απφ ηηο θνηλφηεηεο
66
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θαη γ) ην δηνξηζκφ ζηα ζρνιεία απηά δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ειιεληθή
εζληθφηεηα. Χζηφζν, ε χπαξμε ζιαβφθσλσλ πιεζπζκψλ ζηε επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Μαθεδνλίαο, νη νπνίνη δελ είραλ θαζαξή εζληθή ζπλείδεζε πξνβιεκάηηζε ηελ
ειιεληθή θπβέξλεζε σο πξνο ην ελδερφκελν ίδξπζεο λέσλ βνπιγαξηθψλ ζρνιείσλ κε
θίλεηξν ηνλ πξνζειπηηζκφ ησλ ζιαβφθσλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν Έιιελαο ππνπξγφο
ησλ Δμσηεξηθψλ πξφηεηλε ε γιψζζα ζηελ νπνία ζα γηλφηαλ ε δηδαζθαιία ζηα
κεηνλνηηθά ζρνιεία λα είλαη ε ζιαβνκαθεδνληθή δηάιεθηνο αληί ηεο ινγνηερληθήο
βνπιγαξηθήο ή ηεο ζεξβηθήο. Απηή ε πξφηαζε, βέβαηα, πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηεο
Βνπιγαξίαο, ε νπνία ππνζηήξηδε φηη νη ζιαβηθνί πιεζπζκνί ηεο Διιάδαο ήηαλ
βνπιγαξηθνί. Παξά ηηο αληηδξάζεηο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο Κ.η.Δ θαη ηεο
ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φζνλ αθνξά ηε γιψζζα ησλ
κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηνπηθή ζιαβηθή δηάιεθηνο.
Αληηδξάζεηο ππήξμαλ θαη απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην σο πξνο ηελ επηινγή ηεο
γιψζζαο. Ζ θνηλή γλψκε δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα δερηεί ηε δεκηνπξγία κηαο
«βνπιγαξηθήο» κεηνλφηεηαο ζηε Μαθεδνλία. Έηζη, ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην κεηά απφ
ςεθνθνξία απέξξηςε ην Πξσηφθνιιν Πνιίηε-Καιθψθ θαη ε Κ.η.Δ απάιιαμε ηελ
Διιάδα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ πήγαδαλ απφ απηφ69 (Μηραειίδεο, 1999: 123131). Πάλησο, κέρξη ην 1930, ε Διιάδα έδεημε επαλεηιεκκέλα ηελ πξνζπκία ηεο λα
αλαγλσξίζεη ηε ιαβηθή κεηνλφηεηα είηε σο Βνπιγάξνπο ην 1919 κε ηε ζχκβαζε
εζεινληηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ην 1924 κε ην Πξσηφθνιιν Πνιίηε-Καιθψθ, είηε σο
ιαβνκαθεδφλεο ην 1925 κε ην Abecedar, είηε θαη σο έξβνπο ην 1926 απφ ηνλ
Πάγθαιν70.
1.6 πκβηβαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γισζζηθήο εηεξόηεηαο
ζηε Μαθεδνλία: Σν αιθαβεηάξην Abecedar
Ζ απφξξηςε ηνπ Πξσηνθφιινπ Πνιίηε-Καιθψθ, σζηφζν, δελ απάιιαμε ηελ
ειιεληθή θπβέξλεζε απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο απέλαληη ζηηο κεηνλφηεηεο πνπ είρε
ππνγξάςεη κε ηε ζπλζήθε ησλ εβξψλ, ηδηαίηεξα απηέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ
εθπαίδεπζε ηεο ζιαβφθσλεο κεηνλφηεηαο. Σν 1925 κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηδξχζεθε
ζηε Βφξεηα Διιάδα ηκήκα ζηνηρεηψδνπο Δθπαηδεχζεσο γηα ηε δηνίθεζε θαη ηελ
επνπηεία ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ ππφ ηελ αηγίδα ησλ ππνπξγείσλ Παηδείαο θαη
Δμσηεξηθψλ. Μηα απφ ηηο πξψηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεχζεσο ήηαλ ν
69
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δηνξηζκφο ζηα μελφθσλα ζρνιεία δαζθάισλ πνπ γλψξηδαλ ην ηνπηθφ ζιαβηθφ ηδίσκα.
Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε αλέιαβε λα πινπνηήζεη ηελ απφθαζή ηεο γηα ρξήζε ηεο
ηνπηθήο δηαιέθηνπ ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία. Έηζη, αλέζεζε ζε κηα ηξηκειή νκάδα
εηδηθψλ ηε ζχληαμε ελφο αιθαβεηαξίνπ, ηνπ Abecedar. πληάθηεο ηνπ Abecedar ήηαλ
νη αγηαμήο, Παπαδαραξίνπ θαη Λαδάξνπ, νη νπνίνη ήηαλ θηιφινγνη πνπ γλψξηδαλ ηελ
ηνπηθή δηάιεθην ηεο Μαθεδνλίαο. Σν αιθαβεηάξην ήηαλ γξακκέλν ζηελ ηνπηθή
ζιαβηθή δηάιεθην, αιιά κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο71. χκθσλα κε ηελ Ησαλλίδνπ
(1999), ε επηινγή ηεο ιαηηληθήο γξαθήο θαλεξψλεη ηελ πξφζεζε ηεο ειιεληθήο
θπβέξλεζεο γηα ηε ζχληαμε ελφο αιθαβεηαξίνπ πνπ λα απέρεη απφ ην βνπιγαξηθφ ή
ην ζέξβηθν αιθάβεην, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαθξηηφο ν δηαρσξηζκφο ηνπ ηνπηθνχ
ζιαβηθνχ ηδηψκαηνο απφ ηε βνπιγαξηθή ή ηε ζεξβηθή γιψζζα. Αλ θαη ην
αιθαβεηάξην, γξακκέλν ζηελ ηνπηθή ζιαβηθή δηάιεθην αληί ηεο επίζεκεο
βνπιγαξηθήο, πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηεο Βνπιγαξίαο, πνπ ππνζηήξηδε
ζεξκά φηη ε ζιαβνθσλία ήηαλ έλδεημε βνπιγαξηθήο ηαπηφηεηαο, σζηφζν θαλεξψλεη
ηηο εηιηθξηλείο πξνζέζεηο ηεο Διιάδαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία λα ζεβαζηεί ηα
γισζζηθά δηθαηψκαηα ηεο ζιαβφθσλεο κεηνλφηεηαο. Άιισζηε, νη αζθπθηηθέο πηέζεηο
ηεο Κ.η.Δ δελ ηεο άθελαλ πεξηζζφηεξα πεξηζψξηα.
ηηο αξρέο ηνπ 1926, ε ειιεληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα ζηείιεη ην
αιθαβεηάξην δνθηκαζηηθά ζηα ζρνιεία ηνπ Ακπληαίνπ. κσο, απηφ δελ έγηλε
απνδεθηφ απφ ηνπο ζιαβφθσλνπο θαη ηνπο ειιελφθσλνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.
Κάπνηνη δάζθαινη θαθνπνηήζεθαλ, ελψ ηα βηβιία ξίρηεθαλ ζηελ ππξά. Ζ αληίδξαζε
ηνπ πιεζπζκνχ νθεηιφηαλ θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ ήηαλ αληίζεηε κε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα ππνβνεζνχζε ηε
Βνπιγαξία λα αλακεηρζεί εθ λένπ ζηελ ειιεληθή Μαθεδνλία. Δπηπξφζζεηα, νη κλήκεο
απφ ηε βνπιγαξηθή θπξηαξρία ήηαλ αθφκε λσπέο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ζ
θπβέξλεζε Πάγθαινπ έζηεηιε νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηάμεσλ ζηα ήδε ππάξρνληα
ειιεληθά ζρνιεία γηα ηνπο ζιαβφθσλνπο καζεηέο κε παξάιιειε δηδαζθαιία ηεο
ηνπηθήο δηαιέθηνπ θαη ηεο ειιεληθήο, σζηφζν, νη έληνλεο αληηδξάζεηο γηα ην
αιθαβεηάξην Abecedar θαη ε δηαθήξπμε ηεο δηθηαηνξίαο απφ ηνλ Πάγθαιν ην
θαινθαίξη ηνπ 1926 αλέηξεςαλ ίζσο ηε κνλαδηθή επθαηξία ησλ ζιαβφθσλσλ λα
δηδάζθνληαη ζηε γιψζζα ηνπο72.
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2. ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΞΔΝΟΦΧΝΧΝ ΠΛΖΘΤΜΧΝ
2.1 Πξνβιεκαηηζκνί θαη θξηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ μελόθσλσλ.
Γεκνζηεύζεηο ζην Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ
Οη

εθπξφζσπνη

ηνπ

Δθπαηδεπηηθνχ

Γεκνηηθηζκνχ

εμέθξαζαλ

ηνπο

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ θαη πξφβαιαλ ηηο
πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε γισζζηθή ηνπο αθνκνίσζε κέζα απφ ην Γειηίν ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Σν Γειηίν ήηαλ ην επίζεκν δεκνζηνγξαθηθφ φξγαλν ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1911-1924 σο
ηξηκεληαία έθδνζε θαη πεξηιάκβαλε άξζξα ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη
εηδηθέο κειέηεο γηα ην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Σελ επζχλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ
είραλ νη Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, Μαλφιεο Σξηαληαθπιιίδεο, θαη Γεκήηξεο Γιελφο.
θνπφο ηνπ πεξηνδηθνχ ήηαλ ε «αλακόξθσζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο» πνπ ζπλέπηπηε
θαη κε ηνλ ηδξπηηθφ ζθνπφ ηνπ Οκίινπ. Δηδηθφηεξα, νη δεκνηηθηζηέο παηδαγσγνί κέζα
απφ ην Γειηίν πξφβαιαλ ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, εμέθξαζαλ
ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ππνγξάκκηζαλ
ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εηζαγσγήο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην ζρνιείν.
Ζ ζπδήηεζε γηα ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ μελφθσλσλ παξνπζηάδεηαη
γηα πξψηε θνξά ζηνλ ηξίην ηφκν ηνπ Γειηίνπ κε ην άξζξν «Οη μελόθσλνη ζηα ζρνιεία
καο». ην άξζξν απηφ νη ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ πξνβάιινπλ ην κέγεζνο ηνπ
πξνβιήκαηνο πνπ πξνθαινχζε ε «γισζζηθή θαηάζηαζε» πνπ επηθξαηνχζε ακέζσο
κεηά ηε δηεχξπλζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ
μελφθσλσλ. πσο αλαθέξνπλ, ε επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, ε θαζαξεχνπζα σο
θχξην φξγαλν εμειιεληζκνχ ησλ μελφθσλσλ «[…] δεκηώλεη, θνληά ζη’ άιια, θαη
ζηνπο θπιεηηθνύο καο αγώλεο ζηε Μαθεδνλία θαη η’ άιια κέξε, όπνπ έρνκε λ’
αθνκνηώζνπκε κε

ην εζληθό ζρνιείν ηνπο μελόγισζζνπο»73. Αλαδεηθλχνπλ ηε

γισζζηθή ζεκαζία ηνπ δεηήκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ μελφθσλσλ θαη ππφζρνληαη
φηη ζηηο επφκελεο εθδφζεηο ηνπ Γειηίνπ ζα θηινμελήζνπλ άξζξα παηδαγσγψλ θαη
επηζηνιέο κε παξαδείγκαηα απφ ηε ζρνιηθή πξάμε. Σηο επηζηνιέο απηέο έζηειλαλ ζηε
δηεχζπλζε ηνπ Γειηίνπ εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί πνπ ππεξεηνχζαλ ζηηο πεξηνρέο κε
έληνλν ην μελφγισζζν ζηνηρείν. Σν πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ απηψλ κπνξεί λα
δηαξζξσζεί ζε δχν ζεκαηηθνχο άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηελ
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απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ. Ο δεχηεξνο
άμνλαο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκβνιή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηνλ «εμειιεληζκφ ησλ
μελφθσλσλ».
Μέζα

απφ

ην

Γειηίν

ηνπ

Δθπαηδεπηηθνχ

Οκίινπ

ν

Μαλφιεο

Σξηαληαθπιιίδεο, κε ην άξζξν ηνπ «Ζ γιώζζα καο ζηα ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο»74
παξνπζηάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ γηα ην γισζζηθφ
«εμειιεληζκφ ησλ μελφθσλσλ». Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο
ελφηεηαο είλαη ε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ κέζσ κηαο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα θαζηέξσλε σο φξγαλν εμειιεληζκνχ ηε δεκνηηθή
γιψζζα75. Αξρηθά, νξίδεη ηε γισζζηθή αθνκνίσζε σο δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζηνπο
μελφθσλνπο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε «λα γίλε ζηγά ζηγά δηθή ηνπο, ζα κεηξηθή, θαη λα ηε
κεηαρεηξίδσληαη ζε θάζε ηεο δσήο ηνπο πεξίζηαζε, ζε ραξά θαη ιύπε, γηα ζθέςεηο θη
αηζζήκαηα, ζην ζπίηη, ζηε δνπιεηά θαη ζηελ θνηλσληθή δσή». Σνλίδεη φηη ε γισζζηθή
αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ είλαη θαηαξρήλ δήηεκα πξαθηηθφ: «Καη όια απηά γίλνληαη
ζε ηόπν όπνπ νη αληίζεηνη έρνπλ ζηνλ αγώλα ην γισζζηθό πνιύ θαιύηεξα όπια, γιώζζα
εύθνιε θαη απιή κε νξζνγξαθία επθνινκάζεηε, έηζη πνπ θαηνξζώλνπλ άκα ηειεηώζνπλ
ην ζρνιείν, λα θαηέρνπλ ην απαξαίηεην όξγαλν γηα ηελ επδνθίκεζή ηνπ». πκπεξαίλεη,
κάιηζηα, φηη «ην ειιεληθό θξάηνο έρεη απνηύρεη ζην δήηεκα ηνπ εμειιεληζκνύ, ηνλ
ηξόπν πνπ ζ’ αθνκνηώζε γισζζηθά ηνπο μελόθσλνπο»76 θη φηη ν θπξηφηεξνο ιφγνο
απηήο ηεο απνηπρίαο είλαη ε ζρνιηθή γιψζζα. Οη αλεζπρίεο ηνπ γηα ηελ ρξήζε ηεο
θαζαξεχνπζαο πεξηγξάθνληαη κε ηα εμήο ιφγηα: «Ζ αηηία απηή είλαη πσο ε γιώζζα
καο όπσο δηδάζθεηαη ζήκεξα απειπίδεη ηνπο καζεηάο ζε ηέηνην βαζκό, πνπ πξνηηκνύλ
κηα μέλε γιώζζα παξά εθείλε. Τπήξμε επνρή πνπ όινη νη Μαθεδόλεο είραλ αίζζεκα
ειιεληθό θαη κόλν ε γιώζζα ηνύο έιεηπε γηα λα γίλνπλ ζσζηνί Έιιελεο. Κη όκσο ε
θαζαξεύνπζα πνπ ζειήζακε λα ηνπο δηδάμσκελ αληί λα ηνπο πξνζειθύζε ηνπο
εςύρξαλε ζε ηέηνην βαζκό πνπ νη άλζξσπνη είπαλ εκείο δελ είκαζηε γηα γξάκκαηα. Απηή
ηε ρνληξνθεθαιηά καο ηελ είδαλ νη Βνύιγαξνη θαη ακέζσο επσθειήζεθαλ ηελ
πεξίζηαζε· θαη αξρίδνληαο από ηε γιώζζα ησλ Μαθεδόλσλ ηνπο πήξαλ ηελ θαξδηά
ηνπο θαη ηνπο έθακαλ Βνπιγάξνπο θαλαηηθώηεξνπο θαη από ηνλ εαπηόλ ηνπο»77. Ο
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Σξηαληαθπιιίδεο ππνζηεξίδεη φηη ε γισζζηθή αθνκνίσζε δελ ζα κπνξνχζε λα
επηηεπρζεί παξά κφλν κε ηε δσληαλή γιψζζα θαη φηη ε γιψζζα απηή έπξεπε λα
θαζηεξσζεί ζηα ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο, θαη φπνπ ππήξραλ μελφθσλνη καζεηέο,
ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ηέζζεξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ 78. Δπηπιένλ,
φπσο επηζεκαίλεη ζε κεηαγελέζηεξε έθδνζε ηνπ Γειηίνπ, ε δηδαζθαιία ηεο «θνηλήο
ιατθήο γιώζζαο» έρεη εθπνιηηηζηηθή ζεκαζία «[…] γη΄ απηό, πάλσ από ηα ηνπηθά
ηδηώκαηα θαη κε όιε ηελ αλαγλώξηζε θαη ην ζεβαζκό πνπ ηνπο αλήθεη, ην εζληθό
ζρνιείν ζα δηδάμεη θαη ζα δηαδώζεη ηελ θνηλή γιώζζα, θαη ζθνπό γισζζηθό ζα έρε λα
θάκε ην καζεηή ηθαλό λα εθθξάδεηαη ζ’ απηή, λα θαηαιαβαίλεη όηη είλαη γξακκέλν ζ’
απηή, λα ηε κεηαρεηξίδεηαη ζσζηά γηα λα εθθξαζηεί γξαπηά θαη λα γλσξίζε ηα θαιύηεξά
ηεο ινγνηερληθά κλεκεία, πνπ απνηππώλνπλ ζε θιαζηθή κνξθή ηνλ εζληζκό ηνπ θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπ»79.
Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ μελφθσλσλ Διιήλσλ θαη
ηεο γισζζηθήο ηνπο αθνκνίσζεο δηαθαίλεηαη θαη απφ ην άξζξν ηνπ Γιελνχ πνπ
δεκνζίεπζε ζην Γειηίν ην 1916 κε ηνλ ηίηιν «Ζ γιώζζα γηα ηα ζρνιεία ηεο
Μαθεδνλίαο». Ο Γ. Γιελφο απφ ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ Γηδαζθαιείνπ ηεο Μέζεο
Δθπαίδεπζεο ζπζρεηίδεη ηνλ «εμειιεληζκφ ησλ μελφθσλσλ» κε ην γισζζηθφ δήηεκα
θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε ξηδηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, θαιεί ηελ θεληξηθή
ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ λα πξνβεί ζε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο πνπ αθνξνχζαλ α) ηε κειέηε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο, β) ηε κειέηε ηεο
γισζζηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο μελφθσλνπο, γ) ηελ επηινγή ελφο θαηάιιεινπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ μελφθσλσλ, δ) ηε
κειέηε ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη ε) ηελ αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
λφκνπ θαη ηε κειέηε φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην πξνζσπηθφ ησλ
δαζθάισλ πνπ εξγάδνληαλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπο80.
Χο πξνο ηε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ ππνζηεξίδεη φηη απηή δελ
κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ηεο θαζαξεχνπζαο, γηαηί δελ είλαη γιψζζα
δσληαλή, γιψζζα ηεο

θαζεκεξηλήο

πξνθνξηθήο

επηθνηλσλίαο

κεηαμχ

ησλ

ειιελφθσλσλ. Θεσξεί φηη είλαη αδχλαηε ε επηβνιή ηεο θαζαξεχνπζαο ζηνπο
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μελφθσλνπο θαη ραξαθηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ηεο «νπηνπία». Υαξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεη: «[…]Δπεηδή δε ν ηζρπξόηαηνο ελσηηθόο δεζκόο ησλ Διιήλσλ θαη θνξεύο ηνπ
λενειιεληθνύ πνιηηηζκνύ είλαη ε θνηλή νκηινπκέλε γιώζζα, είλαη πξνθαλέο όηη εθ’
όζνλ επηκέλνκελ εηο ηελ νπηνπίαλ, θξαηνύκελ ηνπο μελνθώλνπο Έιιελαο καθξάλ από
ηελ ειιεληθήλ νηθνγέλεηαλ θαη ηνπο αθήλνκελ εθηεζεηκέλνπο εηο ηαο επηδξάζεηο ερζξώλ
νη νπνίνη απεδήρζεζαλ πνιύ επηηεδεηόηεξνη θαη πξαθηηθώηεξνη από εκάο θαη εηο ηα
δεηήκαηα ηεο εζληθήο πνιεκηθήο»81. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεη φηη ε γισζζηθή δηδαζθαιία
είλαη δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο θαη δελ πξέπεη λα ιπζεί κνλνκεξψο γηα ηνπο
μελφθσλνπο. Μάιηζηα, είλαη έλα θιέγνλ εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα πνπ αθνξά
νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα82.
ηνηρεία γηα ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη
εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί θαηά ηε ζεηεία ηνπο ζηα μελφθσλα ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο
αληινχκε επίζεο απφ άξζξα θαη επηζηνιέο πνπ έζηεηιαλ νη ίδηνη ζηε δηεχζπλζε ηνπ
Γειηίνπ, ηα πεξηζζφηεξα ησλ νπνίσλ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο ελφηεηεο ηνπ πεξηνδηθνχ
«Δπηζεώξεζε» θαη «Απ’ όζα καο γξάθνπλ». Με ειάρηζηεο εμαηξέζεηο φια ηα άξζξα
ήηαλ γξακκέλα ζηε δεκνηηθή. Οη πεγέο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ
ηζηνξία ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο, θαζψο εθεί νη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη αληηιήςεηο
ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ θηλήκαηνο εθθξάδνληαη απφ θνξείο ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο
πξαθηηθήο. Οη ζπληάθηεο απηψλ ησλ επηζηνιψλ εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο
δηαηππψλνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ
ζηξαηνχ θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ηεο
θαζαξεχνπζαο83.
Έλαο απφ απηνχο ηνπο παηδαγσγνχο, ν Πχξδαο, Δπηζεσξεηήο ησλ δεκνηηθψλ
ζρνιείσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηδεξνθάζηξνπ, ζην άξζξν ηνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην
Γειηίν ην 1919 κε ηίηιν «Οη μελόθσλνη ηεο Μαθεδνλίαο θαη ε γισζζηθή ηνπο
αθνκνίσζε» 84, αθνχ πξψηα εθζέζεη ηελ άπνςή ηνπ φηη κφλν κε ηε δεκνηηθή γιψζζα
κπνξεί λα επηηεπρζεί ε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ,
δηαηππψλεη ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ μελφθσλσλ
ζρνιείσλ. πσο αλαθέξεη, είλαη «απόιπηε» θαη «εζληθή» αλάγθε λα ηδξπζνχλ ζε φια
ηα μελφθσλα ρσξηά λεπηαγσγεία αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ λεπίσλ. Μεηαμχ
81
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άιισλ, πξνηείλεη λα ιεηηνπξγήζεη μελφθσλν λπρηεξηλφ ζρνιείν θαη λα θνηηνχλ ζε
απηφ ππνρξεσηηθά ηα κεγαιχηεξα παηδηά πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σν πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ απηνχ λα είλαη εκπινπηηζκέλν κε πεξηερφκελν πνπ λα
ζπκπίπηεη κε ηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ, δηφηη φπσο επηζεκαίλεη ν
Πχξδαο ηα παηδηά απηά «[…] ζε ιίγν ζα παλ ζηξαηηώηεο θαη μέξνπλ από ηνπο κεγάινπο
πόζε αμία έρεη ε γιψζζα»85. Δπηπιένλ, ηνλίδεη πσο είλαη αλάγθε νη δαζθάιεο λα
πηνζεηήζνπλ

θαη

άιιεο

αξκνδηφηεηεο

πιελ

ηεο

δηδαζθαιίαο,

φπσο

ηελ

θνηλσληθνπνίεζε ησλ μελφθσλσλ θαηνίθσλ θαη ηε κχεζή ηνπο ζηηο πνιηηηζκηθέο
αμίεο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:
«[…] είλαη επίζεο ζπνπδαίν ή κάιινλ αλαγθαηόηαην λα ππνρξεσζνύλ νη δαζθάιεο ησλ
μελόθσλσλ κεξώλ λα καδεύνπλ ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο γηνξηέο ηα θνξίηζηα ησλ ρσξηώλ,
ηηο κέιινπζεο κεηέξεο πνπ δε θνηηνύλ ζρνιεηό, θαη λα ηα καζαίλνπλ κε γιώζζα
ειιεληθή πώο λα καγεηξεύνπλ, πώο λα θεληνύλ, λα πθαίλνπλ θηι.». Σέινο, πξνηείλεη λα
θαζηεξσζεί ε δεκνηηθή γιψζζα ζηηο μελφθσλεο πεξηνρέο θαη ζηηο έμη ηάμεηο ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
εκαληηθέο, επίζεο, είλαη νη αλαθνξέο ησλ δεκνδηδαζθάισλ γηα ηε ρξήζε ζηα
μελφθσλα ζρνιεία αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ γξακκέλσλ ζηελ θαζαξεχνπζα. Μηα
ηέηνηα αλαθνξά αλήθεη ζηνλ δεκνδηδάζθαιν Σδηφβα, ε επηζηνιή ηνπ νπνίνπ
θηινμελήζεθε ζην Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ κε ηίηιν «Ζ θαζαξεύνπζα ζηα
ζρνιεία ησλ μελνγιώζζσλ». Ο Σδηφβαο εθθξάδεη ηε ζέζε ηνπ γηα ηε δπζιεηηνπξγηθή
ρξήζε ηεο θαζαξεχνπζαο ζε φια αλεμαηξέησο ηα ζρνιεία, ειιελφθσλα θαη
μελφθσλα, κε ηα εμήο ιφγηα: «[…] Πόζνη δηδάζθαινη νπρί μελνγιώζζσλ, αιι’
ειιελνθώλσλ ζρνιείσλ δελ απνγνεηεύζεζαλ επζύο ελ ηε αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο από
αλαγλσζηηθά ηόζνλ δπζλόεηα θαη ζηξπθλά από γισζζηθήο απόςεσο ώζηε πνιιάθηο λα
αλαγθάδσληαη λα πξνζηξέρσζη εηο ηελ βνήζεηαλ ηνπ ιεμηθνύ θαη ηνπ ζπληαθηηθνύ, σζεί
λα επξόθεηην πεξί εξκελείαο ηνπ Θνπθπδίδνπ ή Γεκνζζέλνπο;». Δπηπιένλ, δηεξσηάηαη
αλ είλαη εθηθηφ ην ζρνιείν λα εμαιείςεη ηελ «μεληθήλ γιώζζαλ», αθνχ σο γισζζηθφ
φξγαλν έρεη ηελ θαζαξεχνπζα πνπ είλαη αθαηάιιειε θαη γηα ηνπο ειιελφθσλνπο
καζεηέο. Τπνζηεξίδεη, επίζεο, φηη ην λεπηαγσγείν πξέπεη λα απνηειεί θπζηθή
ζπλέρεηα ηνπ μελφγισζζνπ δεκνηηθνχ θαη ην ραξαθηεξίδεη σο θχξην ζπληειεζηή ηνπ
«εμειιεληζκνχ ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ»86. Σελ ίδηα αθξηβψο άπνςε γηα ηε
85

φπ.π., ζ.207.
Σδηφβαο (1919). «Ζ θαζαξεχνπζα ζηα ζρνιεία ησλ μελνγιψζζσλ». Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ
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ρξήζε ησλ αλαγλσζηηθψλ ζηελ θαζαξεχνπζα ζπκκεξίδεηαη θαη ν Ζιηάθεο, Γεληθφο
Γηνηθεηήο ηεο πεξηθέξεηαο Κνδάλεο θαη Φιψξηλαο, ζηελ επηζηνιή πνπ έζηεηιε πξνο
ην ππνπξγείν ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο ην 1916, κέξνο ηεο νπνίαο δεκνζηεχηεθε
ζην Γειηίν ζην άξζξν κε ηίηιν «Οη μελόθσλνη θαη ε ζρνιηθή γιώζζα». Ο Ζιηάθεο δελ
ήηαλ δάζθαινο. Ήηαλ φκσο εθπξφζσπνο δεκφζηνπ θνξέα κε ελδηαθέξνλ γηα ηα
εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξνχζε ην γισζζηθφ δήηεκα. Χο
δεκνηηθηζηήο, εθθξάδεη κε ηελ επηζηνιή απηή ηελ αληίζεζή ηνπ γηα ηε ρξήζε
δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ζηελ θαζαξεχνπζα ζηα μελφθσλα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ
ππνγξακκίδνληαο φηη: «[…] ε κέρξη ζήκεξνλ γελνκέλε εξγαζία εδώ κε ηα αξραΐδνληα
δηδαθηηθά βηβιία ήην άθαξπνο. Γηά ηνύην είλαη αλάγθε λα ζηαινύλ ηάρηζηα ηα δηά ηαο
αλσηέξαο ηδία ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ δηδαθηηθά βηβιία, εάλ είλε γξακκέλα εηο
γιώζζαλ απιήλ» 87.
Πνιιέο είλαη, επίζεο, νη επηζηνιέο ησλ δαζθάισλ θαη ζε κεηαγελέζηεξεο
εθδφζεηο ηνπ Γειηίνπ. Οη δάζθαινη ζθηαγξαθνχλ κε ηηο επηζηνιέο απηέο ηε ζρνιηθή
πξαγκαηηθφηεηα ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ κε παξαδείγκαηα απφ ηε ζρνιηθή πξάμε.
Έλαο δάζθαινο απφ ηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία ζηελ επηζηνιή ηνπ παξαζέηεη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο

ηνπ

γηα

ηελ

πξαγκαηηθή

γισζζηθή

αθνκνίσζε

ησλ

βνπιγαξφθσλσλ κέζσ ηεο δεκνηηθήο. Ζ επηζηνιή ζηάιζεθε ζην πεξηνδηθφ ην 1920,
ηελ πεξίνδν ηεο γισζζνεθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο κε ηελ θαζηέξσζε ηεο
δεκνηηθήο σο επίζεκεο ζρνιηθήο γιψζζαο. χκθσλα κε ηνλ αλψλπκν δάζθαιν, ηα
παηδηά κηινχλ ειιεληθά ράξε ζηε δεκνηηθή. κσο, δελ πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθή
γισζζηθή αθνκνίσζε, αιιά γηα θαηλνκεληθή. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Αλ
θαλέλαο παξαηεξήζε επηπόιαηα απηά, ζα ηξίςε ηα ρέξηα ηνπ από ραξά, γηαηί ν
εμειιεληζκόο πάεη, επέηπρε ηξαβά κπξνζηά! Καη όκσο όρη. Γελ αξθεί λα μέξσ κηα
γιώζζα, πξέπεη λα ηε αηζζάλνπκαη θηόια. Δδώ απηό δελ γίλεηαη. Γηαηί ηηο ιύπεο ηνπ θαη
ηηο ραξέο ηνπ, ην παηδί ηνπ ζρνιείνπ ην θνξίηζη αλ ζέιεηε, ν λένο, ζα ηηο πνπλ θαη ζα ηηο
ηξαγνπδήζνπλ ζηε βνπιγαξηθή. Κη εδώ είλαη ην ζπνπδαηόηεξν. Απηά πξέπεη λα γίλνπληαη
ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Πξέπεη λα ηελ έρνπλ κεηξηθή ηνπο. Δίλαη αλάγθε λα πάκε πίζσ
ζηε παηδηθή ειηθία, ζηε λεπηαθή ειηθία, ζηνλ θαηξό πνπ κνξθώλεηαη θαη πιάζζεηαη ην
αζπλείδεην εγώ, πνπ δέρεηαη επηδξάζεηο πνπ ζαλ γίλεη επζπλείδεην δε μέξεη από πνύ ηηο
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πήξε θαη πνηνο ηνπ ηηο έδσζε, γηα λα θάκνπκε δνπιεηά γεξή, ζσζηή»88. Σαπηφρξνλα,
ππνζηεξίδεη φηη, εθηφο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ
μελφθσλσλ, ε γισζζηθή αθνκνίσζε κε ηε ζπκβνιή ηεο δεκνηηθήο πξέπεη λα είλαη
θαη πλεπκαηηθή.
Ζ πλεπκαηηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ σο πξνυπφζεζε ηεο γισζζηθήο
εθθξάζηεθε απφ ηνλ Γιελφ ζην άξζξν ηνπ «Έζλνο θαη γιώζζα»89. Γηα ηελ επίηεπμή
ηεο πξφβαιε δπν βαξχλνπζαο ζεκαζίαο παξάγνληεο: ηνλ δεκνηηθηζκφ θαη ηελ
ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ έζλνπο κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ησλ αμηψλ. πγθεθξηκέλα, ν
Γιελφο έγξαθε: «[…] ν δεκνηηθηζκόο κνξθώλεη ην γισζζηθό όξγαλν, κε ην νπνίνλ ζα
γίλε θάζε πλεπκαηηθή αθνκνίσζε, καο δίλεη γιώζζα δηθή καο, ζύγρξνλε, αηζζεηή,
δσληαλή πνπ πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία ηεο αξραίαο όζα κε θπζηθή εμέιημε έδεζαλ ζηελ
ςπρή θαη ζην ζηόκα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Δπνκέλσο βγάδεη από ηε κέζε ην άρξεζην,
δηάκεζν, ηελ θαζαξεύνπζα»90.
2.2 Θέζεηο ηνπ παξαδνζηαθνύ πιαηζίνπ γηα ηνλ εμειιεληζκό ησλ μελόθσλσλ κε
ηε ζπκβνιή ηεο θαζαξεύνπζαο
ηηο αξρέο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 20νπ αηψλα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε
δεκνηηθή γιψζζα αξρίδεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη λα απνθαιχπηεη ηα
αηηήκαηα λεσηεξηζκνχ ησλ δεκνηηθηζηψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο, ε γισζζηθή δηακάρε κεηαμχ ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ησλ θαζαξνιφγσλ
εληείλεηαη. Ζ αληηπαξάζεζε σζηφζν κεηαμχ απηψλ δελ γίλεηαη κε ίζνπο φξνπο. Οη
εθπξφζσπνη ηεο θαζαξεχνπζαο ηαπηίδνληαη κε θνξείο ζεζκηθήο εμνπζίαο, νη νπνίνη
δηαζέηνπλ ηα κέζα γηα λα επηβάινπλ λνκηθά θαη ζεζκηθά ηε γλψκε ηνπο. Ηδηαίηεξα,
απφ ηελ ψξα πνπ αξρίδεη λα ζηαζεξνπνηείηαη ν δεκνηηθηζκφο σο θίλεκα, ε
αλακέηξεζε παίξλεη άιιν ραξαθηήξα. Ζ αληίζηαζε ζηελ επέιαζε ηεο δεκνηηθήο
πξνέξρεηαη απφ ην ζχλνιν πεξίπνπ ησλ ζεζκψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πνιηηηθή
εμνπζία: Βνπιή, Κπβέξλεζε, Δθθιεζία, Γηθαηνζχλε, Παλεπηζηήκην, θαη δηαξθεί
πεξίπνπ κία εμεθνληαεηία91. Γηα ην δήηεκα πνπ εμεηάδνπκε, παξάδεηγκα απηήο ηεο
αληίζηαζεο ζηε ζέζε πνπ πξφβαιαλ νη δεκνηηθηζηέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ κε γλψκνλα ηε δεκνηηθή θαη ηε ζπλαθφινπζε
88
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εμαζθάιηζε ηεο εζληθήο ζπλνρήο απνηειεί ε παξέκβαζε ηνπ Αλδξέα θηά, θαζεγεηή
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Αζελψλ, ν νπνίνο ην 1917 εμέδσζε ην έξγν ηνπ κε ηίηιν
«Πεξί ηνπ Δμειιεληζκνύ Ξελνθώλσλ Πιεζπζκώλ», κε ην νπνίν επηρείξεζε λα
αληηθξνχζεη ηηο απφςεηο πνπ αλέπηπμε ν Σξηαληαθπιιίδεο ζην «Ζ γιώζζα καο ζηα
ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο» γηα ηελ απνηπρία ηεο επίζεκεο γξαπηήο γιψζζαο λα
ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ εμειιεληζκφ ησλ μελφθσλσλ θαη ηδηαίηεξα ηε ζέζε
ηνπ φηη απηή απνηεινχζε θίλδπλν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εζληθήο ζπλνρήο92. Ζ
επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θηά ππέξ ηεο θαζαξεχνπζαο ζηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζή ηνπ
φηη ν Σξηαληαθπιιίδεο πξνζπίπηεη ζε αληηθάζεηο, αθνχ κέζσ ηνπ Γ.Δ.Ο δηαθεξχζζεη
φηη ν «εμειιεληζκφο ησλ μελφθσλσλ» πξέπεη λα ηειεζηεί κέζσ ηεο δεκνηηθήο
γιψζζαο, ζέζε ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο αξρέο ηνπ νκντδεαηψλ ηνπ πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηελ εγθχθιην ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ην 1910, φηη δειαδή ηα
παηδηά πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη φηη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζε
άιιε γιψζζα ή δηάιεθην ηνπο θαζηζηά εκηκαζήο θαη κσξνχο93. Δπηπιένλ,
ππνζηεξίδεη φηη έρεη επηηεπρζεί ν γισζζηθφο εμειιεληζκφο ησλ μελφθσλσλ ηεο
Μαθεδνλίαο κέζσ ηεο θαζαξεχνπζαο παξνπζηάδνληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ
εγξακκαηηζκνχ ηνπο θαη ηνλίδεη φηη ην πιήζνο ησλ αγξάκκαησλ μελφθσλσλ
ελδερνκέλσο λα κελ νθεηιφηαλ ζηε ρξήζε ηεο θαζαξεχνπζαο, αιιά ζε άιια αίηηα, ηα
νπνία ζα έπξεπε λα δηεξεπλεζνχλ, φπσο ε εμέηαζε παξφκνησλ ζπλζεθψλ ζηελ
εθπαίδεπζε εηεξφγισζζσλ άιισλ εζλψλ θαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο πνπ απαηηήζεθαλ
γηα ηε γισζζηθή αθνκνίσζή ηνπο απφ άιια έζλε θαη ζην παξειζφλ 94. ε άιιν ζεκείν
ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ν θηάο ραξαθηεξίδεη ηε «λέα γξαθνκέλε»

«αθαηάζηαηνλ θαη

αιινπξόζαιινλ», αλίθαλε λα «εμειιελίζεη ηνπο μελφθσλνπο» θαη λα ζπλδξάκεη ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ εζληθή ζπλνρή πνπ απνξξένπλ απφ ηε
βνπιγαξηθή πξνπαγάλδα. Ο θίλδπλνο ηνπ «εθβνπιγαξηζκνύ», φπσο ηνλ απνθαιεί,
κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κφλν κέζσ ηεο ηζρχνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηεο
επίζεκεο γιψζζαο ηνπ95. Σα θεληξηθά απηά δεηήκαηα πνπ έζηγε ν θηάο, σζηφζν, δελ
ήηαλ επαξθή λα απνηξέςνπλ ηε δπλακηθή ησλ πξαγκάησλ. Ζ πξνβνιή ηεο
ζπνπδαηφηεηαο ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο θαη ε ζχλδεζή ηεο
κε ηελ αλαγθαηφηεηα «εμειιεληζκνχ ησλ μελφθσλσλ» ελίζρπζε ην αίηεκα ηεο
92

θηάο, Α. (1917). Πεξί ηνπ Δμειιεληζκνύ Ξελνθώλσλ Πιεζπζκώλ. Αζήλα: Σχπνηο Π.Γ.
αθειιαξίνπ.
93
φπ.π., ζζ.12-13.
94
φπ.π., ζζ.14-15.
95
φπ.π., ζ.34.

39

εηζαγσγήο ηεο δεκνηηθήο ζηα ζρνιεία, θαζψο είρε πιένλ απνθηήζεη ιατθφ
αθξναηήξην96.
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3. ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΟΤ
ΞΔΝΟΦΧΝΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ
3.1 ηαηηζηηθή απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ σο πξνο ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά
(1920)
Ζ πξψηε επίζεκε απνγξαθή ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ κεηά ηελ ελζσκάησζε
ησλ Νέσλ Υσξψλ πνπ παξνπζηάδεη ηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ θαηά θχιν, ειηθία,
επαγγεικαηηθή

ηδηφηεηα,

ζξεζθεία,

γιψζζα

θαη

κνξθσηηθφ

επίπεδν

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ην 1920. Ζ απνγξαθή αθνξά ηε
δεκνζίεπζε ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ
δηακεξηζκάησλ ηεο Παιαηάο Διιάδαο, ηεο Θεζζαιίαο, ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, ησλ
Κπθιάδσλ θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ. Δχινγν εξψηεκα δεκηνπξγεί ε παξάιεηςε ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο λα δεκνζηεχζεη αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ
πιεζπζκνχ σο πξνο ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επαξρηψλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο
ηελ πεξίνδν απηή. Δλδερνκέλσο, δεδνκέλνπ φηη ην 1920 δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε
ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ κε ηελ Σνπξθία θαη δελ είρε
κέρξη ηφηε πινπνηεζεί ε απφθαζε γηα ηελ εζεινχζηα αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ κε
ηε Βνπιγαξία πνπ αχμεζαλ ζεκαληηθά ηνλ πιεζπζκφ ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ, ε
παξνπζίαζε ηεο επίζεκεο θαηαγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο γηα ηε
κεηξηθή ηνπ γιψζζα λα θαλέξσλε φηη ε ειιεληθή ήηαλ κεηνςεθηθή. Πάλησο, σο πξνο
ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ζηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
Θεζζαιίαο ην 192097 κεηαμχ εθείλσλ ησλ νπνίσλ κηινχζαλ ειιεληθά, ηνπξθηθά,
θνπηζνβιαρηθά, ηζπαληθά, αζηγγαληθά, βνπιγαξηθά θαη ζεξβηθά παξαηεξείηαη πσο
θάπνηνη κηινχζαλ ηε καθεδνληθή γιψζζα. Πξφθεηηαη γηα 37 θαηνίθνπο ηνπ λνκνχ
Σξηθάισλ Θεζζαιίαο, νη νπνίνη πηζαλφλ βξίζθνληαλ εθεί γηα ηελ εχξεζε αγξνηηθψλ
εξγαζηψλ. Ζ νλνκαζία «Μαθεδνληθή» γιψζζα εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζε
επίζεκν ειιεληθφ θείκελν θαη απνηειεί έλδεημε αλαγλψξηζήο ηεο (πίλαθαο 1).
Πξφθεηηαη γηα κηα γιψζζα ππαξθηή, δηάθνξε απφ ηε βνπιγαξηθή θαη ηε ζεξβηθή πνπ
κηιηφηαλ απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Μαθεδνλίαο. Αμηνπξφζεθην επίζεο γηα ηε γισζζηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ηνπ λνκνχ είλαη ην πςειφ πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ
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Τπνπξγείνλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Γηεχζπλζηο ηαηηζηηθήο (1928). Απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ ηεο
Διιάδνο θαηά ηελ 19 Γεθεκβξίνπ 1920, Σ. ΗΗ: ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα δηα ηελ Θεζζαιίαλ θαη Άξηαλ:
Α’ Πιεζπζκόο – Β’ Οηθνγέλεηαη, Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, ζζ. 180-183.

41

κηινχζαλ ηελ θνπηζνβιαρηθή γιψζζα. πσο πξνθχπηεη, ε γιψζζα απηή ήηαλ ε
κεηξηθή γηα 8375 θαηνίθνπο.
ΠΗΝΑΚΑ 1
ηαηηζηηθή Απφδνζε ηεο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηνίθσλ
Ννκφο Σξηθάισλ Θεζζαιίαο 1920
Γιώζζα

Διιεληθή

‘Άξξελεο

Θήιεα

ύλνιν

93771

90050

183821

Αζηγγαληθή

270

671

941

Αιβαληθή

171

56

227

Βνπιγαξηθή

217

1

218

Ηζπαληθή

120

138

258

3151

4934

8375

Κνπηζνβιαρηθή
Μαθεδνληθή

37

εξβηθή

26

1

27

Σνπξθηθή

208

496

704

47

23

70

Λνηπαί Ξελαη Γιψζζαη
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Πεγή: Τπνπξγείνλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Γηεχζπλζηο ηαηηζηηθήο (1928). Απνγξαθή
ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδνο θαηά ηελ 19 Γεθεκβξίνπ 1920, Σ. ΗΗ: ηαηηζηηθά
απνηειέζκαηα δηα ηελ Θεζζαιίαλ θαη Άξηαλ: Α’ Πιεζπζκόο – Β’ Οηθνγέλεηαη, Δλ
Αζήλαηο: Δθ ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, ζ.182.
3.2 ηαηηζηηθή απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ σο πξνο ηε γιώζζα (1928)
Πην αλαιπηηθά ζηνηρεία γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ μελφγισζζνπ
πιεζπζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπ 192898. Απφ ηελ πνζνζηηαία αλάιπζε ηεο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο
ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μαθεδνλίαο (πίλαθαο 2) πξνθχπηνπλ
98

Τπνπξγείνλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Γηεχζπλζηο ηαηηζηηθήο (1935). ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο
απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδα ηεο 15 – 16 Μαΐνπ 1928, η. IV: Σόπνο γελλήζεσο – Θξεζθεία θαη
γιώζζα – Τπεθνόηεηα, Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, ζζ. θζη΄, πδ΄.
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πςειά πνζνζηά μελνθσλίαο ησλ λνκψλ Κνδάλεο, Πέιιαο θαη Φιψξηλαο. Απφ ην
ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λνκψλ απηψλ κηινχζαλ ηε Μαθεδνλνζιαπηθή γιψζζα ην
1,99%, ην 20,14% θαη ην 30,68% αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, απφ ην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο ην πνζνζηφ ησλ μελφγισζζσλ αλέξρεηαη ζην 7,17% ηνπ
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Αμηφινγν είλαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ μελφγισζζσλ ζηε
Μαθεδνλία πνπ θαηαιακβάλεη ην 17,48% ησλ θαηνίθσλ. Δηδηθφηεξα, ζηνπο λνκνχο
Κνδάλεο, Φιψξηλαο θαη Πέιιαο ηα πνζνζηά ηνπ ζπλφινπ ησλ μελφγισζζσλ
αλέξρνληαη ζε 8,24%, 34,77% θαη 29,31% αληίζηνηρα.
ΠΗΝΑΚΑ 2
Πνζνζηηαία απφδνζε ηεο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηνίθσλ 1928
Γιώζζα

Διιεληθή

ύλνιν
Διιάδνο

Μαθεδνλία Κνδάλε

Φιώξηλα Πέιια

92, 83

82,52

91,76

65,23

70,79

Αγγιηθή

0,03

0,02

0

0,02

0,01

Αζηγγαληθή

0,08

0,24

0

0,01

0,01

Αιβαληθή

0,3

0,08

0

0,27

0,01

Αξκεληθή

0,54

0,84

0,08

0,04

0,3

Βνπιγαξηθή

0,27

0

0

0

0

Ηζπαληθή

1,02

4,19

0,02

0,77

0,01

Ηηαιηθή

0,05

0,05

0

0

0,1

Κνπηζνβιαρηθή

0,32

0,95

0,83

1,47

1,72

Μαθεδνλνζιαπηθή

1,32

5,72

1,99

30,68

20,14

Ρσζηθή

0,06

0,14

0,02

0,05

0,07

Σνπξθηθή

3,08

5,09

5,29

1,43

6,87

Λνηπαί Ξελαη Γιψζζαη

0,1

0,16

0,01

0,03

0,07

χλνιν μελνγιψζζσλ

7,17

17,48

8,24

34,77

29,31

Πνκαθηθή

Πεγή: Τπνπξγείνλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Γηεχζπλζηο ηαηηζηηθήο (1935)
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Χο πξνο ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο,
ζηα απνγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ 1928 (πίλαθαο 3) νη πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ
παξνπζηάδνληαη νη πην ζπκπαγείο είλαη νη ιαβφθσλνη θαη νη Σνπξθφθσλνη.
Αθξηβέζηεξα, ηε καθεδνλνζιαβηθή γιψζζα κηινχζαλ ζε φιε ηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα 81.984 θάηνηθνη θα ηελ ηνπξθηθή 191.254. Αμηφινγε ήηαλ θαη ε παξνπζία
αιβαλφθσλσλ, βνπιγαξφθσλσλ, ηζπαλφθσλσλ θαη Αξκέλησλ. πλνιηθά, ν
μελφθσλνο πιεζπζκφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο αλεξρφηαλ ζε 445.161 θαηνίθνπο.
ΠΗΝΑΚΑ 3
ηαηηζηηθή απνηχπσζε ησλ θαηνίθσλ σο πξνο ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά 1928
Γιώζζα

Διιεληθή
Αγγιηθή

ύλνιν Διιάδαο

‘Άξξελεο

Θήιεα

5759523
2098

2860092
975

2899431
1123

4998

2348

2650

Αιβαληθή

18773

9749

9024

Αξκεληθή

33634

16789

16845

Βνπιγαξηθή

16775

8640

8135

Ηζπαληθή

63200

32641

30559

3199

1685

1514

Κνπηζνβιαρηθή

19703

9550

10153

Μαθεδνλνζιαπηθή

81984

38620

43364

3225

2371

924

191254

89929

101325

Αζηγγαληθή

Ηηαιηθή

Ρσζηθή
Σνπξθηθή

Λνηπαί Ξελαη
6248
2846
3402
Γιψζζαη
χλνιν
μελνγιψζζσλ
445161
216143
229018
Πεγή: Τπνπξγείνλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Γηεχζπλζηο ηαηηζηηθήο (1935)
Ηζρπξή ήηαλ αθφκε ε παξνπζία ηνπ μελφθσλνπ πιεζπζκνχ ζηε Μαθεδνλία
θαη ηδηαίηεξα ησλ ζιαβφθσλσλ πέληε ρξφληα κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ηελ
έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
κε ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο. Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ 1928 επηβεβαηψλνπλ απηή
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ηελ εηθφλα. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο είραλ κεηξηθή
γιψζζα ηε καθεδνλνζιαβηθή 80.789 θάηνηθνη (πίλαθαο 4), ηε βνπιγαξηθή 11.859,
ηελ θνπηζνβιαρηθή 13.475 θαη ηελ ηνπξθηθή 71.960. Σν ζχλνιν ησλ μελφθσλσλ
αλεξρφηαλ ζε 246.924 θαηνίθνπο.
ΠΗΝΑΚΑ 4
ηαηηζηηθή απνηχπσζε ησλ θαηνίθσλ σο πξνο ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά 1928
Γιώζζα
Διιεληθή

Μαθεδνλία

‘Άξξελεο

Θήιεα

1165553

591368

574185

265

119

146

3387

1582

1805

1119

600

519

Βνπιγαξηθή

11859

6453

5406

Ηζπαληθή

59146

30702

28444

728

350

378

Κνπηζνβιαρηθή

13475

6746

6729

Μαθεδνλνζιαπηθή

80789

37849

42940

1913

1543

370

71960

32932

39028

Αγγιηθή
Αζηγγαληθή
Αιβαληθή
Αξκεληθή

Ηηαιηθή

Ρσζηθή
Σνπξθηθή

Λνηπαί Ξελαη
2263
1166
1097
Γιψζζαη
χλνιν
246924
120059
126885
μελνγιψζζσλ
Πεγή: Τπνπξγείνλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Γηεχζπλζηο ηαηηζηηθήο (1935)
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Β΄ ΜΔΡΟ
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ
ΟΗ

ΑΠΟΦΔΗ

ΣΧΝ

ΓΖΜΟΣΗΚΗΣΧΝ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΑΦΟΜΟΗΧΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΞΔΝΟΦΧΝΧΝ ΠΛΖΘΤΜΧΝ
1. πγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ απόςεσλ ησλ δεκνηηθηζηώλ γηα ηε δηδαζθαιία
ησλ μελόθσλσλ
Ζ δηδαζθαιία ησλ μελφθσλσλ καζεηψλ, ε χιε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ε
δνκή ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζε έληνλα ηνπο δεκνηηθηζηέο
παηδαγσγνχο, νη νπνίνη ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη
θαηέζεζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ θαη ηελ
εθπαίδεπζή ηνπο κέζα απφ ηνλ δεκφζην ιφγν. Αλάινγεο πεγέο απνηεινχλ εθδφζεηο
βηβιίσλ

θαη

δεκνζηεχζεηο

άξζξσλ

δηαθεθξηκέλσλ

παηδαγσγψλ,

φπσο

ηνπ

Μπνπληψλα, ηνπ Παπαδαραξίνπ, ηνπ Καξαρξίζηνπ θ.α., ζηα έξγα ησλ νπνίσλ
ζθηαγξαθείηαη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ μελφθσλσλ θαη
πξνηείλνληαη δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε γισζζηθή
αθνκνίσζή ηνπο. Οη κειέηεο απηέο ησλ παηδαγσγψλ είλαη απφξξνηα ησλ
εμεηδηθεπκέλσλ ζπνπδψλ ηνπο ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηεο εκπεηξίαο
ηνπο απφ ηε δηδαζθαιία ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε πςειφ
πνζνζηφ μελνθσλίαο. Κνηλή ηνπο ζέζε ε πξνβνιή ηεο αλαγθαηφηεηαο γισζζηθνχ
«εμειιεληζκνχ ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ» κέζσ ηνπ ζρνιείνπ κε γισζζηθφ
φξγαλν ηε δεκνηηθή.
Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα πξηλ απφ ηε δηεχξπλζε ηεο ειιεληθήο
επηθξάηεηαο, δηαηππψζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί σο πξνο ηε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ
εηεξφγισζζσλ πιεζπζκψλ. Ο Εαραξίαο Παπαλησλίνπ ην 1905, ζπληάθηεο ηεο
πξνθήξπμεο ηεο Δηαηξείαο «ε Δζληθή Γιψζζα», αλαθέξεηαη ζηνπο ζιαβφθσλνπο θαη
βιαρφθσλνπο έιιελεο ηεο Μαθεδνλίαο πξνβάιινληαο ηηο δπζθνιίεο εμειιεληζκνχ
ηνπο κέζσ ηνπ ζρνιείνπ. Ο Παπαλησλίνπ απνδίδεη ηελ απνηπρία ηνπ ζρνιείνπ λα
αθνκνηψζεη γισζζηθά ηνπο μελφθσλνπο ζηελ επηινγή σο φξγαλνπ εμειιεληζκνχ ηεο
θαζαξεχνπζαο, γιψζζαο, ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη λεθξή. πσο ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεη: «Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηνπο ζιαβνθώλνπο θαη βιαρνθώλνπο Έιιελεο ηεο
Μαθεδνλίαο. Κη απηνύο ηνπο ράλεη ην Γέλνο, γηαηί ην ζρνιείν δελ είλαη ηθαλό λα ηνπο
κεηαβάιε ζ’ ειιελνθώλνπο, αθνύ ηνπο καζαίλεη γιώζζα λεθξή. Σν βνπιγάξηθν όκσο
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ζρνιείν κπνξεί λα ηνπο θάλε βνπιγαξνθώλνπο, γηαηί ε γιώζζα ηνπ Βνπιγάξνπ
δαζθάινπ, ε γιώζζα ησλ βνπιγάξηθσλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ, είλαη ε ίδηα γιώζζα ηεο
θνηλσλίαο όπνπ δε θαη δνπιεύεη. Όζνη ληώζνπλ ηη ζθιεξόο είλαη ζηε Μαθεδνλία ν
θπιεηηθόο αγώλαο, όζνη ληώζνπλ πσο ε εζληθή θιεξνλνκία δελ παίξλεηαη κε θαπλνύο,
αιιά κ’ εξγαζία θπιεηηθή, ζα δώζνπλ βέβαηα ην δίθην ζε καο θη όρη ζηνπο άιινπο πνπ
πςώλνπλ γηα όπιν ηνπο παπύξνπο ηεο γξακκαηηθήο»99.
Ζ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ Διιήλσλ απαζρφιεζε θαη ηνλ Δπζχκην
Μπνπληψλα, Γεληθφ Δπηζεσξεηή ησλ ζρνιείσλ ηνπ νζσκαληθνχ ρψξνπ, ν νπνίνο ην
1908 εμέδσζε ην βηβιίν ηνπ «ρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη δηδαθηηθαί νδεγίαη Α. Σν
λεπηαγσγείνλ ησλ μελνθώλσλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ»100, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο «μελόθσλνπο νκνγελείο»
ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαλ ππφ νζσκαληθή θαηνρή. Απφ ηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ
βηβιίνπ είλαη εκθαλήο ν ζηφρνο γηα ηε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηνπο
μελφθσλνπο πιεζπζκνχο κέζσ ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ
ν ζπγγξαθέαο ηνλίδεη ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ησλ μελφθσλσλ παηδηψλ ζην
λεπηαγσγείν απφ ην ηέηαξην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα ηνπ
λεπηαγσγείνπ είλαη: «ε εμνπδεηέξσζηο ησλ γισζζηθώλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ
μελόθσλσλ παηδηώλ» θαη γηα ην ιφγν απηφ ηνλίδεη πσο απαηηείηαη εηδηθή πξνζαξκνγή
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θπζηθνχ ηξφπνπ ηεο
γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ κέρξη ηφηε εξγαζία ηνπ λεπηαγσγείνπ βαζηζκέλε ζην
παηδαγσγηθφ ζχζηεκα ηνπ Frobel, ζχκθσλα κε ηνλ Μπνπληψλα, δελ ήηαλ επαξθήο,
δηφηη δελ είρε γισζζηθφ ζθνπφ. Έηζη, πξνηείλεη λα εληαρζνχλ ζην σξνιφγην
πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ γισζζηθέο αζθήζεηο ιεθηηθνχ, δηαξζξσηηθνχ θαη
γξακκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Οη γισζζηθέο αζθήζεηο, πνπ πξνηείλεηαη λα ηεζνχλ ζην
θέληξν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζεσξνχληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα ην
ζπνπδαηφηεξν κάζεκα, πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα αθφκε θαη θαηά ηε
δηεμαγσγή θαη ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ λεπίσλ, δηφηη «παληνύ θαη πάληνηε
είλαη αλαγθαίνλ παλ ό,ηη γίλεηαη, λα εθθξάδεηαη ακέζσο ειιεληζηί, θαηά ηξόπνλ νηθείνλ
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Παπαλησλίνπ, Ε. (1914). «Πξνο ην ειιεληθφ θνηλφ» (Απφζπαζκα απφ ηελ πξνθήξπμε ηεο
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πξνο ηελ γισζζηθήλ αληίιεςηλ ησλ λεπίσλ…». Ζ πξνθνξηθή ρξήζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο θαη ε ζπρλή επαλάιεςε ησλ ιέμεσλ απφ ηνπο μελφθσλνπο καζεηέο
ζπζηήλεηαη σο ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο.
Δπίζεο, ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα ρξήζε ηεο δσληαλήο γιψζζαο, ηελ νπνία νη
παηδαγσγνί ρεηξίδνληαη νξζά, αληί κηαο γιψζζαο επηηεδεπκέλεο, κε ιέμεηο πνπ ε
ρξήζε ηνπο δε ζα έπξεπε λα πθίζηαηαη νχηε ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ. Ζ κέζνδφο ηνπ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ άζθεζε ησλ μελφθσλσλ ζηελ ειιεληθή
γιψζζα, απνζθνπεί φρη ζηε ζηείξα εθκάζεζε ησλ ειιεληθψλ ιέμεσλ, αιιά ζηελ
αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο ησλ λεπίσλ κέζσ ηεο ζχλδεζεο ησλ ειιεληθψλ
ιέμεσλ κε ηα πξάγκαηα, ηηο αηζζήζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο ρσξίο ηε κεζνιάβεζε
ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Ζ κέζνδνο απνζθνπεί ζηελ «αληηθαηάζηαζηλ ηνπ μέλνπ
γισζζηθνύ πινύηνπ δη’ ειιεληθνύ αληαπνθξηλόκελνπ πξνο ηαο αλάγθαο πξώηνλ κελ ηεο
πξώηεο παηδηθήο εξγαζίαο, έπεηηα δε θαη ηεο εθθξάζεσο νιόθιεξνπ ηνπ ςπρηθνύ βίνπ
ηεο παηδηθήο ειηθίαο». Δίλαη ζαθέο φηη ε παξαπάλσ ζέζε παξαπέκπεη ζηελ
απνθφιιεζε ησλ μελφθσλσλ απφ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ζηε ζπλεηδεηή
αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ ειιεληθή, κε απψηεξν ζθνπφ ην γισζζηθφ εμειιεληζκφ.
ηνλ αληίπνδα ησλ ζέζεσλ ηνπ Μπνπληψλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
Φξαηβειηαλνχ ζπζηήκαηνο ζην λεπηαγσγείν, ν θαζεγεηήο Παπαδαραξίνπ θαη
Δπηζεσξεηήο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηε Μαθεδνλία ην 1908 ζην έξγν ηνπ
«θέςεηο πεξί ηεο Φξαηβειηαλήο δηδαθηηθήο κεζόδνπ θαη πεξί ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
ειιελ. γιώζζεο ελ ηνηο ειιελ. ζρνιείνηο»101, εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ ηαρχηεξε
θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο

ζηνπο μελφθσλνπο

καζεηέο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Frobel θαη ηεο
επνπηηθήο κεζφδνπ ζην λεπηαγσγείν θαη ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
πσο αλαθέξεη, ην Φξαηβειηαλφ δηδαθηηθφ ζχζηεκα έρεη κεγάιε αμία γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηνπο μελφθσλνπο καζεηέο «[…], δηόηη δη’ απηνύ
επρέξσο θαη ηαρέσο ηα μελόθσλα παηδία δύλαληαη λα εθκάζσζηλ ηελ Διιεληθήλ
γιώζζαλ θαη ηνλ ιεμηινγηθόλ πινύηνλ απηώλ κεγάισο λ’ απμήζσζηλ αζθνύκελα λα
εθθξάδσζηλ ό,ηη αλ βιέπσζη θαη πξάηησζη». Αθνχ πξψηα εθζέζεη ηνπο εζσηεξηθνχο
θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ είρε εθαξκνζηεί
κέρξη ηφηε, πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ, είραλ πξνζδηνξίζεη ηελ απνηπρία ηεο γισζζηθήο
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αθνκνίσζεο, παξνπζηάδεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο
πνπ πεξηιακβάλεη ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν, ηε δηάηαμε ηεο χιεο θαη ηε δηδαθηηθή
κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο. χκθσλα κε ηνλ Παπαδαραξίνπ, νη
εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ δπζρέξαηλαλ ηε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ
ήηαλ: ε ειιηπήο ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο μελφθσλνπο καζεηέο ζην
ζρνιείν, ε επηινγή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο σο κέζν έθθξαζεο ησλ μελφθσλσλ ζηηο
νηθίεο ηνπο, ε ειιηπήο κφξθσζε ησλ γνλέσλ θαη ε άηαθηε θνίηεζε ησλ μελφθσλσλ
καζεηψλ ζην ζρνιείν. Βαζηθφ εζσηεξηθφ παξάγνληα νξίδεη ηε δηδαθηηθή κέζνδν, ε
νπνία έδηλε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο
θαη δελ πεξηείρε ζηνηρεία επνπηηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ δηδαθηηθή ηνπ πξφηαζε
ζηεξίδεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κε ηε κέζνδν ηεο επνπηείαο, ε
νπνία εθνδηάδεη ην καζεηή απφ ην δεχηεξν ή ηξίην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κέζσ θάπνηαο
ζηνηρεηψδνπο γιψζζαο, φκνηαο κε ηελ θνηλή ειιεληθή, ε νπνία αλαπηχζζεηαη
βαζκηαία καδί κε ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή. Ζ κέζνδφο ηνπ πεξηιακβάλεη
ηξία ζηάδηα: ηελ εηζαγσγή ζην πεξηερφκελν ηεο γιψζζαο κε ηε κέζνδν ηεο
παξαηήξεζεο, ζηε ζπλέρεηα ηε ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ζηε λέα γιψζζα κε
ππνρψξεζε ηεο άκεζεο επνπηείαο θαη θαηφπηλ ηελ εηζαγσγή ησλ αλαγλσζηηθψλ
βηβιίσλ κε γισζζηθέο αζθήζεηο. Καηά ην πξψην ζηάδην, ην ζηάδην ηεο επνπηείαο,
είλαη ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ, ν νπνίνο νθείιεη λα αθνινπζεί ζηε
δηδαζθαιία ηνπ ηα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ην παηδί ζηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπ
γιψζζαο. Αξρηθά, κέζσ ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ ν δάζθαινο επηδεηθλχεη
κεκνλσκέλα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα θαη θαηφπηλ επηρεηξεί ηελ αλαγσγή ζε
γεληθφηεξεο αθεξεκέλεο έλλνηεο: «ελ ηνηο μελνθώλνηο νθείινκελ αληηζηξόθσο
ζπλζεηηθώο λα ρσξώκελ ήηνη εθ ησλ κεξώλ πξνο ην όινλ, εθ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνο
ηα αθεξεκέλα, εθ ησλ θαηλνκέλσλ εηο ηνπο λόκνπο» {Παπαδαραξίνπ, 1908:35). ηε
ζπλέρεηα, ε ιέμε πξνζαξκφδεηαη ζην αληηθείκελν θαη ζπλδέεηαη θαηά απηφλ ηνλ
ηξφπν ζηε ζπλείδεζε ηνπ παηδηνχ ζαλ κηα εηθφλα. Ο,ηηδήπνηε κπνξεί λα παξεκβάιεη
απηή ηε δηαδηθαζία είλαη, θαηά ηνλ Παπαδαραξίνπ, «επηβιαβέο». Καηά ηε δηαδηθαζία
απηή ηεο πξφζθηεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηα θπζηθά αληηθείκελα πνπ
ππνδεηθλχνληαη πξέπεη λα ζπλδένληαη απεπζείαο κε ηηο ειιεληθέο ιέμεηο ρσξίο ηελ
παξεκβνιή ησλ αληίζηνηρσλ κεηξηθψλ. πσο ηνλίδεη: «Ζ ιέμηο δένλ ακέζσο απηώ ησ
πξάγκαηη λα πξνζαξκόδεηαη άλεπ κεζνιαβήζεσο ηεο εγρσξίνπ γιώζζεο». Δίλαη άμην
ιφγνπ, ην πψο ε εμάιεηςε ησλ κεηξηθψλ ιέμεσλ ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ λεπίσλ θαη ε
αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο ηξέπεηαη ζε δηδαθηηθφ ζηφρν.
49

ε άιιν άξζξν ηνπ ν Παπαδαραξίνπ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Διεχζεξν Βήκα
κε ηίηιν «Πώο ζα ηνπο θάκσκελ Έιιελαο», ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο
ηζρπξήο εζληθήο ζπλείδεζεο κέζσ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο δηάδνζεο ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο ε απηφ πξφβαιε ηελ αλαγθαηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο κε ζηφρν ηε γισζζηθή θαη πλεπκαηηθή
αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ102. ην θείκελν απηφ δηαθαίλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ
παηδαγσγνχ γηα ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ
μελφθσλσλ ζρνιείσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εζληθήο ζπλείδεζεο κέζσ ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ. Ζ έιιεηςε ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο ησλ
μελφθσλσλ καζεηψλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θξάθεο θαη ηεο Ζπείξνπ
νθεηιφηαλ, θαηά ηνλ Παπαδαραξίνπ, ζηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο
παξαπάλσ πεξηνρέο πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπο. ην ζχλνιφ ηνπο ηα μελφθσλα
παηδηά είραλ παξαθνινπζήζεη ειάρηζηα καζήκαηα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ή θαη
θαζφινπ Γηα λα κπνξέζεη ε παηξίδα, ζεκεηψλεη ν Παπαδαραξίνπ, λα απνθηήζεη
«Έιιελεο Μαθεδόλεο, ελζνπζηώδεηο θαη θαλαηηθνύο, έηνηκνπο λα ακπλζνύλ θαηά ησλ
πξναηώλησλ ερζξώλ ηνπ ειιεληζκνύ», ζα πξέπεη πξψηα λα απνθηήζνπλ κφξθσζε κε
εζληθφ ραξαθηήξα. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ πξφηεηλε ηελ έθδνζε
αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ πνπ ε χιε ηνπο λα πεξηέρεη γξαπηά κλεκεία ησλ πξνγφλσλ θαη
ηεο εζληθήο παξάδνζεο. Ζ πξφηαζή ηνπ γηα ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ πεξηιάκβαλε πξνθνξηθά δηεγήκαηα ειιεληθψλ παξαδφζεσλ θαη κχζσλ πνπ
ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θξάθεο, ηε
δηδαζθαιία ηεο Οδχζζεηαο γηα ηε δεπηέξα ηάμε θαη ηελ ηζηνξία ησλ εξσηθψλ ρξφλσλ
γηα ηελ ηξίηε ηάμε. ηελ ηέηαξηε ηάμε πξφηεηλε ηε δηδαζθαιία ηνπ Ζξφδνηνπ, ελψ
ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο πξφηεηλε ε χιε λα είλαη εγθπθινπαηδηθή. Γηα άιιε κηα
θνξά ηνλίδεη ηε ζεκαζία δηδαζθαιίαο ησλ μελφθσλσλ ζηε δεκνηηθή γιψζζα κέζσ
ηεο επνπηηθήο κεζφδνπ θαη πξνηείλεη ηε ζχληαμε ησλ βηβιίσλ γηα ηνπο μελφθσλνπο
«εηο ηελ θνηλήλ νκηινπκέλελ γιώζζαλ απειιαγκέλελ παληόο αξρατζκνύ θαη
ρπδατζκνύ». Ζ παξαπάλσ πξφηαζε έρεη παηδαγσγηθή δηάζηαζε, θαζψο ν ζπληάθηεο
ηνπ άξζξνπ ζεσξεί φηη ε νξζή ζχληαμε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ε χιε
ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ φθεηιε λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ παηδηθή θχζε θαη
ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ μελφθσλσλ καζεηψλ. Μέζσ ηεο δηδαζθαιίαο απηψλ
ησλ ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ νη μελφθσλνη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα κνξθσζνχλ θαη λα
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απνθηήζνπλ εζηθή, εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε. Παξαηεξείηαη δειαδή κηα
κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ Παπαδαραξίνπ απφ ηελ απζηεξή επηβνιή ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο ζηνπο μελφθσλνπο ζηε δεκηνπξγία εζηθήο θαη εζληθήο
ζπλείδεζεο. Πξνθαλψο, ν παηδαγσγφο είρε αληηιεθζεί φηη ε πνιηηηθή ηεο
αληηθαηάζηαζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ μελφθσλσλ απφ ηελ ειιεληθή δελ
επαξθνχζε γηα ηνλ γισζζηθφ εμειιεληζκφ. Σνπλαληίνλ, πίζηεπε πσο ε κχεζε ησλ
μελφθσλσλ ζηα ειιεληθά ήζε θαη έζηκα, ε εζηθή δηάπιαζε θαη ε δεκηνπξγία ηζρπξνχ
εζληθνχ θξνλήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζα
ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθφηεξα ζηνλ εμειιεληζκφ ηνπο, ν νπνίνο εθηφο απφ
γισζζηθφο φθεηιε λα είλαη θαη πνιηηηζκηθφο.
Σελ αλαγθαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ μελφθσλσλ
απφ ηελ ειιεληθή εμέθξαζε θαη ν Μνίξαο, δεκνδηδάζθαινο ζηα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο,
ζην έξγν ηνπ «Σν ζρνιείνλ ησλ Αιβαλόθσλσλ (θαη γεληθώο ησλ μελνθώλσλ)» πνπ
εθδφζεθε ην 1911 θαη κέξε ηνπ νπνίνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο εθεκεξίδεο «Παηξίο»,
«Αζηξαπή» θαη ζην πεξηνδηθφ «αιπίγμ»103. Καη ζην έξγν απηφ ην ζρνιείν απνηειεί
ην βαζηθφ κέζν εμειιεληζκνχ ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ θαη πξνηείλεηαη έλα
πξφγξακκα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο βαζηζκέλν ζηηο ζχγρξνλεο γηα ηελ
επνρή δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ζηηο λέεο ςπρνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο.
ε απηφ ην έξγν ν Μνίξαο βαζηζκέλνο ζηελ πνιπεηή πείξα ηνπ απφ ηε ζεηεία ηνπ ζηα
ζρνιεία ζηε Μάλδξα ηεο Αηηηθήο παξνπζηάδεη ηηο δπζθνιίεο θνίηεζεο ησλ
αιβαλφθσλσλ παηδηψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, ηηο νπνίεο απνδίδεη ζε δχν βαζηθνχο
ιφγνπο. ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ
ησλ ππαξρφλησλ λεπηαγσγείσλ θαη λα ηδξχζεη λέα ζηηο πεξηνρέο ηνπ έμσ ειιεληζκνχ
θαη ζηελ εηζαγσγή ησλ μελφγισζζσλ ζηα «θνηλά» ζρνιεία απφ ηελ ειηθία ησλ επηά
εηψλ σο απφξξνηα ηνπ πξψηνπ. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ε έιιεηςε λεπηαγσγείσλ ιφγσ
ηεο πςειήο δαπάλεο ίδξπζεο λέσλ θαη ε εγγξαθή ησλ καζεηψλ απφ ηελ ειηθία ησλ
επηά εηψλ ζην δεκνηηθφ δπζρεξαίλεη ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, θαζψο ν
καζεηήο έρεη ήδε αλαπηχμεη ηηο γισζζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ρξεζηκνπνηεί κε
επρέξεηα ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα. Έηζη, πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή ησλ αιβαλφθσλσλ
καζεηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν απφ ην πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ειηθία πνπ
ζεσξεί σο ηελ πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηελ ειιεληθή γιψζζα:
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«[…] Γηόηη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ αζπλαηζζήησο πσο θαη ιειεζόησο ζα επηδξάζε
επί ηνπ παηδόο θαη ζα εζίζε ην νπο απηνύ θαη ηελ γιώζζαλ εηο ηαο αξκνληθάο θαη
επήρνπο ιέμεηο ηεο ειιεληθήο γιώζζεο». Ζ ρξήζε ησλ φξσλ «αζπλαηζζήησο» θαη
«ιειεζόησο» θαζηζηνχλ ζαθέο φηη βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ην ζηαδηαθφ
μεξίδσκα ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ αιβαλφθσλσλ, νη νπνίνη ζα θαηαζηνχλ άξηζηνη
ρξήζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ρσξίο λα ην αληηιεθζνχλ, ζρεδφλ αλεπαίζζεηα. Ζ
παξακνλή θαηφπηλ ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα έλα ή δχν ρξφληα ζα ηνπ
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνκνηψζεη ιέμεηο θαη θξάζεηο ζηελ ειιεληθή,
απαξαίηεηεο γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή εξγαζία. εκαληηθφο επίζεο παξνπζηάδεηαη θαη
ν ξφινο ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ, νη νπνίνη γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη
κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ δηδαθηηθφ έξγν. Έηζη, νη κεγαιχηεξνη καζεηέο «γλώζηαη θαη
θάηνρνη ηεο γιώζζεο, […] ζπλαλαζηξεθόκελνη αλά πάζαλ ζηηγκήλ κεηά ησλ παίδσλ
ηνύησλ γίλνληαη όξγαλα πνιύηηκα πξνο πινπηηζκόλ ηεο γιώζζεο ησλ», ελψ ην
νηθνγελεηαθφ

πεξηβάιινλ

ησλ

αιβαλφθσλσλ

καζεηψλ

ιεηηνπξγεί

κάιινλ

αλαζηαιηηθά ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο, θαζψο δελ παξέρεη ηελ αλαγθαία
γισζζηθή παηδεία. ζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή κέζνδν, ν Μνίξαο γλσξίδνληαο ηηο
επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο πξνηείλεη ηελ αμηνπνίεζε
ηνπ γισζζηθνχ πιηθνχ κε ηε βνήζεηα θάπνησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ κέζσλ, φπσο ην
παηρλίδη πνπ θαζηζηά ηε γισζζηθή δηδαζθαιία επράξηζηε, αθνχ θπκαίλεηαη αλάκεζα
ζηνλ παηγληψδε παηδηθφ βίν θαη ζην ζρνιηθφ βίν. χκθσλα κε ηελ γλψκε ηνπ:
«Πξέπεη λα θαηαζηήζσκελ επράξηζηε ηε λέαλ γιώζζαλ, δηόηη ηόηε ε εθκάζεζε απηήο ζα
είλαη επρεξήο θαη ηαρεία». Αμηνπξφζεθηε είλαη θαη ε ζέζε ηνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ
θαηάιιεινπ γισζζηθνχ ηχπνπ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αιβαλφθσλσλ. χκθσλνο κε
ηηο απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ην δήηεκα απηφ,
ζπζηήλεη σο γισζζηθφ φξγαλν εμειιεληζκνχ ηε δεκνηηθή γιψζζα, αιιά
δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην γισζζηθφ ηχπν. Δηδηθφηεξα, πξνηείλεη ηε δηδαζθαιία ηεο
γιψζζαο ηεο ειιελφθσλεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κεηξηθήο
γιψζζαο ησλ μελφθσλσλ απφ ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή κεηξηθή φπνπ «ν δηδάζθαινο
ηεο Α ηάμεσο ζα ιάβε ηελ ζέζηλ ηεο κεηξόο θαη ζα δηδάμεη ό,ηη απηή ζα εδίδαζθελ αλ
ήην θάηνρνο ηεο γιώζζεο». Απνξξίπηεη παληειψο ηε ρξήζε ιέμεσλ ηεο
θαζαξεχνπζαο, ηελ νπνία θξίλεη αθαηάιιειε γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ κε ηα εμήο ιφγηα:
«Αλ ηνπλαληίνλ δηδάμσκελ ιέμεηο ηεο θαζαξεπνύζεο νπδέλ ζα θαησξζώζσκελ.
Γισζζηθή θαηάξηηζηο νπδέπνηε ζα ζπληειεζηή. Θα θηίδσκελ επί ηεο άκκνπ θαη ε
νηθνδνκή καο δελ ζα είλαη παγία, ζα θαηαπέζε πνιύ ηαρέσο». πσο επηζεκαίλεη, κφιηο
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ην παηδί θαηαζηεί θάηνρνο ηεο κεηξηθήο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεζνχλ αζθαιείο θαη
ζηέξεεο βάζεηο, αθνινπζεί ε απαγθίζηξσζε ηνπ απφ ηηο κεηξηθέο ιέμεηο. Σφηε,
αλαθέξεη: «[…] αξρίδνκελ ηελ εθθαζάξηζηλ ηεο γιώζζεο ησλ βαξβαξηζκώλ,
ηνπηθηζκώλ, ρπδατζκώλ». Ζ επαλάιεςε ηεο θξάζεο «ελ ηε ζπλεηδήζεη ηνπ παηδόο»
πνπ δηαηξέρεη ην θείκελν θαλεξψλεη πσο θχξηα επηδίσμε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο
δελ είλαη άιιε απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κεηξηθψλ ιέμεσλ απφ ηηο ειιεληθέο θαη ε
κνληκνπνίεζή ηνπο ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ παηδηψλ. πσο πξνθχπηεη, ε κεηξηθή
γιψζζα δελ παξακεξίδεηαη απιψο, αιιά γίλεηαη αληηθείκελν εμάιεηςεο.
Μία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ μελφθσλσλ πξνέξρεηαη
απφ ηνλ παηδαγσγφ Καξαρξίζην ζην έξγν ηνπ: «Γηδαθηηθή ησλ ρνιείσλ ησλ
Ξελόθσλσλ σο θαη παληόο είδνπο ζρνιείσλ», πνπ εμέδσζε ην 1923 ζηε
Θεζζαινλίθε104. Ο Καξαρξίζηνο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα
ηεο επνρήο, θαζψο δηεηέιεζε Γηεπζπληήο Γηδαζθαιείσλ θαη

επηκνξθσηήο

εθπαηδεπηηθψλ θαη εμέδσζε βηβιία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ.
Γελ αλήθε ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ κηιν, αιιά δελ ήηαλ πνιέκηνο ηνπ Οκίινπ θαη ηνπ
δεκνηηθηζκνχ105. Ζ θχξηα δηαθνξά ηνπ απφ ηνπο παηδαγσγνχο πνπ πξναλαθέξζεθαλ
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν Καξαρξίζηνο πξνηείλεη κηα γισζζηθή δηδαζθαιία πνπ δελ
ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο, αιιά πεξηιακβάλεη θαη
ζηνηρεία δηαπαηδαγψγεζεο ησλ μελφθσλσλ καζεηψλ θαη κχεζήο ηνπο ζηνλ ειιεληθφ
πνιηηηζκφ κε ζηφρν ηελ έληαμε ησλ μελφθσλσλ ζηνλ εζληθφ θνξκφ κέζσ ηνπ
γισζζηθνχ εμειιεληζκνχ. Αξρηθά, θάλεη έλαλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηα μελφθσλα
θνηλνηηθά ζρνιεία ησλ πφιεσλ θαη ζηα μελφθσλα ζρνιεία ησλ ρσξηψλ. Χο μελφθσλα
ζρνιεία γεληθά νξίδεη εθείλα ζηα νπνία δηδάζθεηαη ε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, δειαδή ε
ειιεληθή, ζηνπο καζεηέο πνπ ζηα ζπίηηα ηνπο κηινχλ δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ απηή.
Απηά ηα ζρνιεία ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη ηα ειιεληθά ζρνιεία θάπνησλ ζιαβφθσλσλ
ρσξηψλ ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηα δεκφζηα ζρνιεία θάπνησλ
βιαρφθσλσλ ρσξηψλ ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ θαη ηα θνηλνηηθά ζρνιεία ηεο
Ηζξαειηηηθήο θαη Αξκέληθεο θνηλφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Γξάκαο, ηεο Ξάλζεο
θ.α. ηα θνηλνηηθά ζρνιεία ησλ πφιεσλ (εβξατθά θαη αξκέληθα ζρνιεία) ε
δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο έρεη πξαθηηθφ ζθνπφ, δειαδή ζηνρεχεη ζηελ επηθνηλσληαθή
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επάξθεηα ησλ μελφθσλσλ καζεηψλ, ζην λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα,
πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέξρνληαη γηα παξάδεηγκα ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
Δπηπιένλ, λα κπνξνχλ λα ζπλελλννχληαη κε ηηο δεκφζηεο αξρέο ρσξίο ηε κεζνιάβεζε
ηξίησλ. Ζ δηδαζθαιία, δειαδή, ζηα ζρνιεία απηά δελ έρεη θχξην ζηφρν ηελ αγσγή θαη
ηε κφξθσζε ησλ καζεηψλ ελ γέλεη, επεηδή απηέο ζπληεινχληαη κε ηε θξνληίδα ησλ
μελφγισζζσλ δαζθάισλ, αιιά ζηε κχεζή ηνπο ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ δηακέζνπ
ησλ πλεπκαηηθψλ έξγσλ λεφηεξσλ θαη αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. Δπηπιένλ, ζηα ζρνιεία
απηά ζπληειείηαη ε παξάιιειε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο θαη ηεο κεηξηθήο γιψζζαο
ησλ καζεηψλ πνπ ζπκβάιιεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο
θαη ηεο θξηηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ
δηαθνξψλ ησλ δχν γισζζψλ. πσο, πεξηγξάθεη: «θαηά ηελ δηδαζθαιίαλ ηαύηελ
παξνπζηάδνληαη αλά παλ βήκα πιείζηαη επθαηξίαη πξνο ζύγθξηζηλ ησλ ηύπσλ θαη
θαλόλσλ ηεο ειιελ. γιώζζεο πξνο ηνηνύηνπο εθ ηεο κεηξηθήο γιώζζεο ησλ μελνθώλσλ
καζεηώλ θαη πξνο εμεύξεζηλ ησλ κεηαμύ ηνύησλ νκνεηδώλ, ή πξνο δηάθξηζηλ ησλ απ’
αιιήισλ δηαθεξόλησλ»106.
Ο ζθνπφο φκσο ηεο δηδαζθαιίαο δηαθνξνπνηείηαη ζηα ζρνιεία ησλ μελφθσλσλ
ρσξηψλ ηεο Β. Ζπείξνπ, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, θαζψο εθεί δηδάζθεηαη
κφλν ε ειιεληθή γιψζζα. πσο ηνλίδεη ν Καξαρξίζηνο, ζε απηά ε δηδαζθαιία δελ
ζηνρεχεη κφλν ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο αιιά θαη ζηε κφξθσζε θαη
αγσγή ησλ «ηξνθίκσλ»107. Ο δάζθαινο πξέπεη λα δηδάζθεη απφ ηελ αξρή ηελ
ειιεληθή σο μέλε γιψζζα, αιιά θαη λα κεξηκλήζεη γηα «ηελ αλάπηπμηλ ηνπ πλεύκαηνο
θαη ηεο θαξδίαο ησλ εηο ην ζρνιείνλ απηνύ θνηηνύλησλ μελνθώλσλ καζεηώλ»108.
Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη πσο ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκφζησλ ζρνιείσλ ζηα ρσξηά
ησλ μελφθσλσλ δελ έρεη πξνπαγαλδηζηηθνχο ζθνπνχο, αθνχ: «Ζ Διιεληθή Πνιηηεία
[…] νπδακώο επηδηώθεη δηά θξπθίσλ πξνζπαζεηώλ θαη πηεζηηθώλ κέζσλ ηελ
εγθαηάιεηςηλ ππ’ απηώλ ηεο κεηξηθήο ησλ γιώζζεο θαη αληηθαηάζηαζηλ ηαύηεο δηά ηεο
ειιεληθήο, πξνο αθνκνίσζηλ δήζελ απηώλ»109 (Καξαρξίζηνο, 1923:13-14), αιιά
ζηνρεχεη ζηνλ εθπνιηηηζκφ ησλ παηδηψλ θαη ζηε κφξθσζή ηνπο, φπσο θαη γηα ηα
ππφινηπα παηδηά ηνπ θξάηνπο. Ο Καξαρξίζηνο είλαη ν κφλνο παηδαγσγφο πνπ θάλεη
μεθάζαξα ιφγν γηα ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία ησλ
μελφθσλσλ ρσξηψλ, φπσο ζην βαζκφ πνπ ππνζηήξηδε γηα ηα θνηλνηηθά ζρνιεία.
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Βαζηζκέλνο ζηελ Φπρνινγία θαη ηε Γηδαθηηθή ησλ ζχγρξνλσλ γισζζψλ 110 πξνηείλεη
ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο ζηα ζρνιεία ησλ ρσξηψλ κε
ζεκαληηθφ πιεζπζκφ μελφθσλσλ θαη ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ησλ ληφπησλ απφ
ηνπο δαζθάινπο. Αλ θαη γλσξίδεη φηη ν δηνξηζκφο μελφγισζζσλ δαζθάισλ ζε απηά ηα
ζρνιεία ζα επέθεξε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο ζηνπο
μελφθσλνπο καζεηέο, πξνζπαζεί λα αηηηνινγήζεη ηελ παξάιεηςε ηεο πνιηηείαο λα
δηνξίζεη ζηνπο μελφθσλνπο ζπλνηθηζκνχο καδί κε ηνλ ειιελφθσλν δάζθαιν θαη
μελφγισζζν γηα ηελ παξάιιειε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο θαη ηεο ειιεληθήο
επηζεκαίλνληαο ην πςειφ θφζηνο ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο. πσο ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεη: «Δηο νπδέλ νιηγάλζξσπνλ ρσξίνλ ππεξεηνύλ ηαπηνρξόλσο δύν δηδάζθαινη,
πξνθαλώο δη’ νηθνλνκηθνύο ιόγνπο. Γηά ηνύηνπ πξνθεηκέλνπ θαη πεξί ησλ κηθξώλ
μελνθώλσλ ζπλνηθηζκώλ αλαγθάδεηαη ε πνιηηεία λ’ αξθεζζή εηο ηελ απνζηνιήλ εηο
απηνύο ελόο κόλνλ δηδαζθάινπ, δηά ηε ηνλ εθπνιηηηζκόλ ησλ ηέθλσλ απηώλ θαη δηά ηελ
κεηάδνζηλ εηο απηά ηνπ νξγάλνπ ηεο θνηλήο ζπλελλνήζεσο. Καη ηνύην επηηπγράλεηαη δηά
ηνπ δηνξηζκνύ εηο απηνύο ελόο ειιελνθώλνπ δηδαζθάινπ»111.
Απφ ηα παξαπάλσ, δηαθαίλεηαη πσο ε ζηάζε ηνπ παηδαγσγνχ απέλαληη ζηηο
εζλνηηθέο θαη γισζζηθέο κεηνλφηεηεο ησλ Νέσλ Υσξψλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε
ησλ Ηζξαειίηηθσλ θαη Αξκέληθσλ θνηλνηήησλ ησλ πφιεσλ. Ο Καξαρξίζηνο ζεσξεί
ηνπο δεχηεξνπο εληαγκέλνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πξνζθέξνληαο κάιηζηα
«επξπηάηελ θνηλσθειή δξάζηλ», ελψ ηνπο πξψηνπο φηη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
απεηιή γηα ηελ εζληθή ζπλνρή, γη‟ απηφ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε έληαμήο ηνπο ζηνλ
εζληθφ θνξκφ κέζσ ηεο δηάδνζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο πλεπκαηηθήο
θαιιηέξγεηαο.
Ο Καξαρξίζηνο δελ αλήθε ζηνλ θχθιν ησλ δεκνηηθηζηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Οκίινπ. Χζηφζν, απνηειεί εμαίξεζε ζηνλ θπξίαξρν παηδαγσγηθφ ιφγν ηνπ
Μεζνπνιέκνπ, θαζψο είλαη ν κφλνο δεκνηηθηζηήο πνπ βαζηζκέλνο ζηε ζχγρξνλε ηεο
επνρήο Γηδαθηηθή ησλ μέλσλ γισζζψλ έθαλε ιφγν γηα δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο σο μέλεο ππνγξακκίδνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε νπζηαζηηθήο κέξηκλαο
απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο γηα ηε «κφξθσζηλ» θαη ηνλ «εθπνινηηζκφλ» ησλ
μελφθσλσλ.
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2. Οη ελέξγεηεο ηνπ Γ. Γιελνύ σο Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ μελόθσλσλ ζρνιείσλ
Ο Γεκήηξηνο Γιελφο απφ ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο εξγάζηεθε εληαηηθά κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε
δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ ησλ μελφθσλσλ ζπλνηθηζκψλ. Πεγή κειέηεο ησλ παξαπάλσ
ελεξγεηψλ απνηεινχλ έληεθα δαθηπινγξαθεκέλα θείκελα ηεο ςεθηαθήο ζπιινγήο:
«Γηα ην δήηεκα ησλ μελφθσλσλ» ηνπ Ηδξχκαηνο Γιελνχ. Ζ ζπιινγή πεξηιακβάλεη
ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ Γιελνχ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ Μαΐνπ-Απγνχζηνπ 1920
γηα ηε δηνίθεζε ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ, νη νπνίεο δηαζέηνληαη θαη ζε
δαθηπινγξαθεκέλε κνξθή. πγθεθξηκέλα, αμηνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα θείκελα ηνπ
αξρείνπ πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ, ηε δεκηνπξγία λένπ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κηαο αηηηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηε
δηνίθεζε ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ρεδίνπ λφκνπ πνπ
θαηαηέζεθε ζηε βνπιή ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1920 απφ ηνλ Γιελφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο
ηνπ. ε απηά ηα θείκελα απνθαιχπηεηαη ε κεζνδηθφηεηα κε ηελ νπνία ν Γιελφο
ζπληφληζε ηελ πνιηηηθή ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο ησλ μελφθσλσλ θαη ν ξφινο ηεο
εθπαίδεπζεο γηα ηνλ παξαπάλσ ζηφρν. Χζηφζν, δελ είλαη δηαθξηηή θάπνηα λχμε γηα ην
γισζζηθφ φξγαλν κε ην νπνίν ην ζρνιείν ζα επηηχγραλε ηνλ «εμειιεληζκφ».
Άιισζηε,

ζπληάρηεθαλ

ην

1920,

ηελ

πεξίνδν

ηεο

γισζζνεθπαηδεπηηθήο

κεηαξξχζκηζεο πνπ ζέζπηζε ηελ εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην ζρνιείν.
Δληνχηνηο, θαηαγξάθνληαη ελέξγεηεο, ζηφρνη θαη κέηξα γηα ηελ πνιηηηθή ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ θαη ηνπ «εμειιεληζκνχ» ηνπο, φπσο ηελ
νξακαηίζηεθε ν Γιελφο.
2.1 Γηνίθεζε μελόθσλσλ ζρνιείσλ
Χο πξνο ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ ησλ μελφθσλσλ112 ν Γιελφο έθξηλε
απαξαίηεηε ηε ζπλερφκελε θαη ζθφπηκε επηζεψξεζή ηνπο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε
ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, ην θξνλεκαηηζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ δηδαζθφλησλ
θαη παξάιιεια πξφηεηλε ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη
κεηαθίλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ
απνδνρψλ ηνπο, ηελ ίδξπζε, θαηάξγεζε θαη ζχκπηπμε ησλ ζρνιείσλ, ηελ νηθνδφκεζε
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θαη επηζθεπή ησλ δηδαθηεξίσλ θαη ηελ πξνκήζεηα ζρνιηθψλ επίπισλ θαη νξγάλσλ.
Δηδηθφηεξα, πξνρψξεζε ζε κηα ζεηξά ιήςεο νξγαλσηηθψλ κέηξσλ πνπ απεηθφληδαλ
ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
μελφθσλσλ ζρνιείσλ. Απηά ηα κέηξα αθνξνχζαλ αθελφο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
μελφθσλσλ ρσξηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πεξηθεξεηψλ ζηηο νπνίεο ππάγνληαλ θαη
αθεηέξνπ ηνλ δηνξηζκφ Δπηζεσξεηψλ εθπαίδεπζεο γηα ηα λεπηαγσγεία, ηα
δηδαζθαιεία ησλ λεπηαγσγψλ θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία αξξέλσλ θαη ζειέσλ. Δπίζεο,
πξφηεηλε ηε ζχζηαζε εθπαηδεπηηθνχ γξαθείνπ ζηηο γεληθέο δηνηθήζεηο, ηνλ δηνξηζκφ
γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζχζηαζε εηδηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηα
αηηήκαηα ησλ μελφθσλσλ. Κχξην έξγν ηνπ ζπκβνπιίνπ απηνχ ήηαλ ε άκεζε επηηφπηα
ιχζε ησλ πεξηζζφηεξσλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ ίδξπζε ησλ ζρνιείσλ, ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο νηθνδνκηθέο επηζθεπέο, ηηο επηπιψζεηο ησλ
δηδαθηεξίσλ θ.α. ην Τπνπξγείν Παηδείαο νξίζηεθε ε ίδξπζε εηδηθνχ ηκήκαηνο
μελφθσλσλ θαη Αλψηεξνπ πκβνχιηνπ πξφλνηαο γηα ηνπο μελφθσλνπο ησλ Αζελψλ.
2.2 Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ μελόθσλσλ
ε ζεκείσκα113 ηνπ Γιελνχ πνπ αθνξνχζε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ ηνλίδεηαη επίζεο ε αλάγθε ηεο άκεζεο βειηίσζεο ηνπ
ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο λένπ κέζσ ηεο απφζπαζεο ησλ
δαζθάισλ απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο παξνρήο πιενλεθηεκάησλ ζε
φζνπο εθπαηδεπηηθνχο απνθάζηδαλ λα αζθήζνπλ ην ιεηηνχξγεκά ηνπο ζηα μελφθσλα
κέξε. Σα πιενλεθηήκαηα απηά απνηεινχζαλ έλα πιέγκα θηλήηξσλ γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ζρεηίδνληαλ κε ηηο ακνηβέο θαη ην δηνξηζκφ ηνπο, ηηο πξναγσγέο,
ηελ παξνρή θαηνηθίαο θαη ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο
έμνδα.
πγθεθξηκέλα ν Γιελφο πξφηεηλε:
α) ηελ αχμεζε ησλ απνδνρψλ κέρξη θαη ηνπ δηπιάζηνπ απφ ην θαλνληθφ κε αλάινγα
επηδφκαηα πνπ εμαξηηφηαλ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ θαη απφ ηελ
καθξνρξφληα ππεξεζία ηνπ ζηα μελφθσλν κέξε
β) ε ζεηεία ζηα ελ ιφγσ ζρνιεία λα ινγίδεηαη δηπιή γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ
αχμεζε ηνπ κηζζνχ
113
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γ) ηελ πξναγσγή ησλ ππνδηδαζθάισλ ζε δεκνδηδάζθαινπο κεηά απφ νξηζκέλα έηε
πξνυπεξεζίαο
δ) ην ππφινηπν ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο κεηά απφ ηξίκελε παξακνλή ζην ζηξαηφ
ησλ δεκνδηδαζθάισλ λα ππεξεηείηαη ζηα μελφθσλα κέξε
ε) εζηθέο ακνηβέο
ζη) λα παξέρεηαη ζηηο δαζθάιεο κεηά απφ δεθαεηή ππεξεζία ακνηβή ζε είδνο, δειαδή
πξνίθα, εθφζνλ παληξεχνληαλ θαη δηέκελαλ νξηζηηθά ζηα κέξε απηά
δ) ηελ παξνρή πινχζηαο θαηνηθίαο ή ηελ θαηαζθεπή δηακεξίζκαηνο γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε φια ηα λεφδκεηα ή ππφ θαηαζθεπή ζρνιεία
ε) πξνθαηαβνιέο νδνηπνξηθψλ εμφδσλ, εμφδσλ εγθαηάζηαζεο θαη κηζζνχ ζηνπο
απνζπαζκέλνπο θαη λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζ) ηελ επρέξεηα δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο δαζθάισλ θαη άιισλ ιεηηνπξγψλ πνπ δελ
δηέζεηαλ ηα πξνζφληα δαζθάινπ, φπσο αμησκαηηθψλ θαη ηεξέσλ.
2.3 Γεκηνπξγία λένπ πξνζσπηθνύ
Γηα ηε δεκηνπξγία λένπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ114 ζηνπο μελφθσλνπο
ζπλνηθηζκνχο πξφηεηλε ηελ εθπαίδεπζε δαζθάισλ κέζσ ππνηξνθηψλ ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο, ηελ ίδξπζε δηδαζθαιείσλ κε νηθνηξνθεία λεπηαγσγψλ, ηελ ίδξπζε επίζεο
δηδαζθαιείσλ αξξέλσλ θαη ζειέσλ θαζψο θαη νηθνηξνθεία γηα θνξίηζηα πνπ
θνηηνχζαλ ζηα αζηηθά ζρνιεία, ελψ έθξηλε αλαγθαία ηελ εηδίθεπζε ησλ καζεηψλ ησλ
αλψηεξσλ ηάμεσλ γπκλαζίνπ ζην έξγν ηνπ δαζθάινπ κέζσ ηεο πξνζζήθεο
παηδαγσγηθψλ καζεκάησλ ζην γπκλάζην.
2.4 Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ρεδίνπ λόκνπ γηα ηε δηνίθεζε ησλ μελόθσλσλ
ζρνιείσλ
ηηο 25 Απγνχζηνπ 1920 ν Γιελφο ππέβαιε ζηε Βνπιή αηηηνινγηθή έθζεζε115
γηα ηε ζχληαμε ζρεδίνπ λφκνπ αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ ησλ
μελφθσλσλ ζπλνηθηζκψλ. ε απηήλ εμέζεζε ην κέγεζνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνβιήκαηνο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη ηελ αλάγθε επίιπζεο φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ
θαη νξγαλσηηθψλ δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, φπσο ηελ
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πνηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε δξάζε ηνπ ζην ζχλνιφ ηεο θαη ηα ζρνιηθά κέζα.
Δπίζεο, ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ςήθηζε λνκνζρεδίνπ κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ φξσλ, νη νπνίνη ζα δηεπθφιπλαλ ηελ
επηζεψξεζε ησλ ζρνιείσλ κέζσ ηεο ίδξπζεο αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ
ησλ μελφθσλσλ ζπλνηθηζκψλ, κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηνπ αλψηεξνπ επφπηε ησλ
μελφθσλσλ ζρνιείσλ θαη κέζσ ηεο ίδξπζεο ζπκβνπιίνπ πνπ ζα πξνσζνχζε ηε
δηνίθεζε θαη ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ απηψλ. πσο αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά: «θνπόο ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη ηνπο δηνηθεηηθνύο
ηνύηνπο όξνπο. Αη δπζρέξεηαη βεβαίσο είλαη κεγάιαη. Μεγίζηε πάλησο ε έιιεηςηο
πξνζσπηθνύ ηελ νπνίαλ δη’ άιισλ κέηξσλ, σλ ηηλά εηζεγήζεκελ ήδε, ηηλά δε κέιινκελ
λα εηζεγεζώκελ όζνλ νύπσ εηο ηελ βνπιήλ πξνζπαζνύκελ λα ζεξαπεύζσκελ. Γηά ηνπ
παξόληνο λνκνζρεδίνπ θπξίσο δηεπθνιύλεηαη ε επηζεώξεζηο ησλ ζρνιείσλ δηά ηεο
ηδξύζεσο ηδίσλ πεξηθεξεηώλ θαη επηζεσξεηώλ μελνθώλσλ ζπλνηθηζκώλ, δηά ηνπ
ζεζκνύ ηνπ αλσηέξνπ επόπηνπ ησλ μελνθώλσλ ζρνιείσλ θαη δηά ηεο ηδξύζεσο ηδίνπ
ζπκβνπιίνπ πξνλννύληνο πεξί ηεο δηνηθήζεσο θαη θαζόινπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ
ηνύησλ».
2.5 Σν ρέδην Νόκνπ γηα ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ ησλ μελόθσλσλ ζπλνηθηζκώλ
Σν ζρέδην λφκνπ γηα ηε δηνίθεζε ησλ μελφθσλσλ ζπλνηθηζκψλ116 πνπ
θαηαηέζεθε πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1920 πεξηιάκβαλε 8 άξζξα
κε ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηνίθεζε ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ. Δηδηθφηεξα, νη δηαηάμεηο
ηνπ λνκνζρεδίνπ αθνξνχζαλ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ην δηνξηζκφ ησλ Δπηζεσξεηψλ, ηηο
αξκνδηφηεηεο θαη ηελ ακνηβή ηνπο, ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο
δαπάλεο, ηα δηδαθηηθά βηβιία θαη ηα ζρνιηθά είδε ησλ καζεηψλ.
χκθσλα κε ην 1ν άξζξν ηνπ λνκνζρεδίνπ ηελ επνπηεία θαη δηνίθεζε ηεο
εθπαίδεπζεο ζηνπο μελφθσλνπο ζπλνηθηζκνχο ησλ Νέσλ Υσξψλ ηνπ θξάηνπο
άζθνπζε ν Τπνπξγφο ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο θαη
εηδηθφηεξα ην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδείαο.
Σν 2ν άξζξν φξηδε γηα ηε δηεχζπλζε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο παξαπάλσ
ιεηηνπξγίαο εηδηθφ γξαθείν ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, ππφ ηε δηεχζπλζε αλψηεξνπ
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εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ απνζπαζκέλνπ ζε απηφ ή αλψηεξνπ ππάιιεινπ απφ ην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ απνζπαζκέλνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο.
χκθσλα κε ην 3ν άξζξν, Δπηζεσξεηέο ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ δηνξίδνληαλ
φζνη ήδε είραλ δηαηειέζεη Δπηζεσξεηέο ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ή νη δηεπζπληέο
ησλ ππνδηδαζθαιείσλ ζηε Μαθεδνλία πξηλ ηελ ελζσκάησζε ή εθπαηδεπηηθνί
ιεηηνπξγνί πνπ ππεξέηεζαλ ζηα ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ζπείξνπ ή άιια
πξφζσπα θαζνδεγνχκελα απφ ην πκβνχιην γηα ην έξγν απηφ. Γεληθφο Δπηζεσξεηήο
ησλ μελφθσλσλ δηνξηδφηαλ ή κεηαηίζεην απηφο ν νπνίνο θαηείρε ζέζε γεληθνχ
Δπηζεσξεηή ηεο εθπαίδεπζεο ζηε Μαθεδνλία. Οη Δπηζεσξεηέο απηνί είραλ ην
δηθαίσκα δηνξηζκνχ ή κεηάζεζεο ζε άιιεο μελφθσλεο πεξηθέξεηεο θαη ζε πεξίπησζε
παξαβάζεσλ, ηηκσξνχληαλ ή απνιχνληαλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Σν 4ν άξζξν πξνέβιεπε κεληαίν κηζζφ 600 δξαρκψλ, πξνζαπμαλφκελν επί
ηξεηο ηξηεηίεο αλά 50 δξαρκέο γηα ηνπο Δπηζεσξεηέο ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ θαη
κεληαίν κηζζφ 900 δξαρκψλ γηα ην Γεληθφ Δπηζεσξεηή. Πξνέβιεπε, επίζεο επηδφκαηα
γηα ηα γξαθηθά έμνδα, ηελ ελνηθίαζε γξαθείνπ, ηελ ππεξεζία εθηφο έδξαο θαη ηα
νδνηπνξηθά έμνδα.
χκθσλα κε ην 5ν άξζξν, δηνξίδνληαλ νη Δπηζεσξήηξηεο ησλ λεπηαγσγείσλ, νη
νπνίεο είραλ σο έξγν ηελ θαζνδήγεζε ησλ λεπηαγσγψλ ησλ Νέσλ Υσξψλ θαη ηνλ
έιεγρφ ηνπο. Ο αξηζκφο ηνπο θαζνξηδφηαλ κε πξφηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
πκβνπιίνπ ησλ μελφθσλσλ. Δπηζεσξήηξηεο δηνξίδνληαλ φζεο είραλ δηαηειέζεη
δηεπζχληξηεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ λεπηαγσγψλ ή φζεο δηέζεηαλ ηα θαηάιιεια
πξνζφληα. Οη Δπηζεσξήηξηεο δηνξίδνληαλ, ηηκσξνχληαλ ή απνιχνληαλ, φπσο θαη νη
Δπηζεσξεηέο ησλ μελφθσλσλ, ελψ ακείβνληαλ νκνίσο.
Με ην 7ν άξζξν επηηξεπφηαλ ν δηνξηζκφο ππεξάξηζκσλ λεπηαγσγψλ ζηα
μελφθσλα ζρνιεία θαη ε ίδξπζε ή θαηάξγεζε ζρνιείσλ αλεμάξηεηα απφ ηα ππφινηπα
ζρνιεία ηνπ θξάηνπο. Δπίζεο, ν ίδηνο λφκνο επέηξεπε ηελ ίδξπζε λπρηεξηλψλ ή
πξαθηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ ζηνπο μελφθσλνπο ζπλνηθηζκνχο, θαζψο θαη
ειεχζεξα καζήκαηα γηα φζνπο δε θνηηνχζαλ ζηα ζρνιεία. Ζ κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία
ησλ ζρνιψλ απηψλ, ν αξηζκφο θαη ηα πξνζφληα ησλ δαζθάισλ θαζνξηδφηαλ ην
Τπνπξγείν κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ μελφθσλσλ.
Σν 8ν άξζξν ξχζκηδε φια ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ησλ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ αλαγθαία πίζησζε γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηνπο ζπλνηθηζκνχο ησλ Νέσλ Υσξψλ. Ζ πίζησζε απηή
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δηαηίζεην γηα ηηο ακνηβέο φζσλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ
δηαθξίλνληαλ, νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα ππεξβνχλ ην δηπιάζην ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ
ηνπο γηα δαπάλεο ή επηρνξεγήζεηο ζπληήξεζεο θαη κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ, γηα
δαπάλεο αλέγεξζεο ή επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δηδαθηεξίσλ ζηνπο μελφθσλνπο
ζπλνηθηζκνχο, γηα πξνκήζεηα δηδαθηηθψλ νξγάλσλ θαη επίπισλ γηα ηα μελφθσλα
ζρνιεία, γηα ηα δηδαθηηθά βηβιία θαη ηα ζρνιηθά είδε ησλ καζεηψλ θαη γηα θάζε
δαπάλε πνπ ζπληεινχζε ζηελ ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηα μελφθσλα κέξε.
Σν ζρέδην λφκνπ γηα ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ γηα ηνπο μελφθσλνπο πιεζπζκνχο
ςεθίζηεθε ζηε βνπιή ζηηο 27 Απγνχζηνπ 1920 θαη δεκνζηεχηεθε ζηνλ εκεξήζην
ηχπν117. χκθσλα κε ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ηεο Ννκνζεηηθήο εξγαζίαο: «Γίλεηαη δη’
αλαζηάζεσο δεθηόλ εηο α΄ θαη’ άξζξνλ θαη ζύλνινλ ζπδήηεζηλ ην λνκνζρέδηνλ «πεξί
δηνηθήζεσο ζρνιείσλ μελνθώλσλ ζπλνηθηζκώλ»118. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ
δηαθαίλεηαη ε αλάγθε ζεζκηθήο ξχζκηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ
αθνξνχζαλ ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ, φπσο ηελ
ίδξπζε ζρνιείσλ θαη ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Δηδηθφηεξα,
ε νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ δηαξζξψλεηαη ηεξαξρηθά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ κε ηελ
θχξηα επνπηεία ηεο δηνίθεζεο ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο,
ηε ζχζηαζε εηδηθνχ γξαθείνπ δηεχζπλζεο, ηνλ δηνξηζκφ Δπηζεσξεηψλ εθπαίδεπζεο
θαη δαζθάισλ αιιά θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ. Αμηνπξφζεθηε είλαη ε
ξχζκηζε γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ Δπηζεσξεηψλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Σε ζέζε ηνπ
Δπηζεσξεηή ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαινχληαη λα θαιχςνπλ, εθηφο απφ απηνχο
πνπ θαη ζην παξειζφλ είραλ δηαηειέζεη ην αμίσκα απηφ, θαη δάζθαινη πνπ είραλ
ππεξεηήζεη ζηα ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ζπείξνπ κε ζεκαληηθφ αξηζκφ
μελφθσλσλ καζεηψλ θαη γλψξηδαλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο.
εκαληηθέο επίζεο είλαη θαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ αχμεζε ηνπ κηζζνχ ησλ
Δπηζεσξεηψλ θαη ηελ παξνρή επηδνκάησλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα, πνπ
ιεηηνπξγνχζαλ σο θίλεηξν γηα ηελ αλάιεςε ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο. Δπηπιένλ,
δηνξίδνληαλ γηα πξψηε θνξά λεπηαγσγνί σο Δπηζεσξήηξηεο λεπηαγσγείσλ, ππεχζπλεο
θπξίσο γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ λεπηαγσγψλ ζην έξγν ηνπ «εμειιεληζκνχ ησλ
μελφθσλσλ» λεπίσλ. Σέινο, ν λφκνο επέηξεπε ηελ ίδξπζε ή θαηάξγεζε ζρνιείσλ
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«Ο Τπνπξγόο ηεο Παηδείαο θ. Γίγθαο ππέβαιε λνκνζρέδηνλ πεξί ηδξύζεσο ζρνιείσλ δηά ηνπο
μελνθώλνπο πιεζπζκνύο», Δθεκ. Μαθεδνλία. Θεζζαινλίθε, 27 Απγνχζηνπ 1920.
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Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο (1920). Κ΄. Πεξίνδνο, Γ΄ χλνδνο. πλεδξίαζηο ΟΓ΄, ηεο 27 Απγνχζηνπ
1920.
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αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ μελφθσλνπ πιεζπζκνχ, ελψ εηζήγε δηαηάμεηο γηα ηελ
ίδξπζε λπρηεξηλψλ θαη πξαθηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ γηα ηε κεζνδηθφηεξε
γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ.
Σέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη ελψ ε θπβέξλεζε
Βεληδέινπ είρε ράζεη ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920 απφ ηε Φηινβαζηιηθή
παξάηαμε, ζε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Δκπξόο119 ν ζπληάθηεο Καιαπνζάθεο
θάλεη ιφγν γηα δπζιεηηνπξγία ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ ησλ παξακεζφξησλ ρσξηψλ
ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηδίσο ηεο Φιψξηλαο, ζηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ δάζθαινη ηεο
Παιαηάο Διιάδαο κε ππνζρέζεηο γηα πςεινχο κηζζνχο θαη επηδφκαηα. Καηά ηνλ
Καιαπνζάθε, νη ππνζρέζεηο απηέο έκεηλαλ απξαγκαηνπνίεηεο κε απνηέιεζκα νη
δάζθαινη λα αλαγθαζηνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη πνιιά ζρνιεία κε
μελφθσλνπο καζεηέο λα θιείζνπλ. ην άξζξν ηνπ ηνλίδεη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ
δεηήκαηνο θαη ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε άξζεο ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ
εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ
δαζθάισλ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ. πσο επηζεκαίλεη:
«Σν δήηεκα έρεη ζεκαζίαλ πνιύ κεγαιπηέξαλ κηαο ζπλήζνπο ζρνιηθήο αηαμίαο, ώζηε λα
επηηξέπεηαη λα ειπίδσκελ όηη ν θ. Τπνπξγόο ηεο Παηδείαο ζέιεη απαζρνιεζή άλεπ
αλαβνιήο εηο ηελ άξζηλ, ησλ αλσκαιηώλ, ηαο νπνίαο ζεκεηνύκελ. Όρη κόλνλ νπδέλ ελ
ζρνιείνλ πξέπεη λα είλε θιεηζηόλ, όρη κόλνλ ηα κε ιεηηνπξγνύληα – θαη είλε δπζηπρώο
πιείζηα ηνηαύηα - πξέπεη πάζεο ζπζίαο λα επαλαιάβνπλ ηελ ιεηηνπξγίαλ ησλ, αιιά θαη
ην πξνζσπηθόλ ησλ λα εληζρπζή νηθνλνκηθώο θαη εζηθώο κε εμαηξεηηθά εληειώο
κηζζνινγηθά όξηα θαη άιιαο δηεπθνιύλζεηο».
3. Δθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα Κνδάλεο θαη Έδεζζαο (1924)
ηηο 2 Ηνπιίνπ 1924 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κνδάλε εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην
ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Αλψηεξνπ Δπφπηε ηεο εθπαίδεπζεο Μαλψιε Σξηαληαθπιιίδε
θαη παξνπζία ησλ Δπηζεσξεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ Αλαζειίηζαο,
Βέξνηαο, Γξεβελψλ, Έδεζζαο, Κνδάλεο θαη Φιψξηλαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζπλεδξίνπ, ζπδεηήζεθαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αλάγθεο ησλ
μελφθσλσλ ζρνιείσλ. Οη Δπηζεσξεηέο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ απέζηεηιαλ έλα
θείκελν πξνο ην ππνπξγείν Παηδείαο κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ θαη κε αίηεκα ηε κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
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ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είραλ πξνθχςεη σο ηα κέζα ηνπ 1924. Σν θείκελν απηφ
πεξηιακβάλεηαη

ζην

«Γισζζνεθπαηδεπηηθφ

Αξρείν»

ηεο

«πιινγήο

Σξηαληαθπιιίδε», ε νπνία θηινμελείηαη ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο120.
ηηο πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλεδξίνπ Κνδάλεο είλαη δηαθξηηά έμη
βαζηθά δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ: α} ε νξγάλσζε
ησλ ζρνιείσλ, β) ην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, γ) ε γιψζζα, δ) ε
δεκηνπξγία ζρνιηθήο δσήο, ε) ε αλέγεξζε δηδαθηεξίσλ, ζη) ε ππνρξεσηηθή θνίηεζε
ησλ καζεηψλ θαη ε ζπκβνιή ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ
γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.
Ζ πξφηαζε ησλ Δπηζεσξεηψλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ πεξηιάκβαλε
ηελ ίδξπζε λεπηαγσγείσλ ζε φζνπο μελφθσλνπο ζπλνηθηζκνχο ππήξραλ πεξηζζφηεξα
απφ 10 λήπηα θαη ηε ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε έμη ηάμεηο, ηελ πξναγσγή ησλ
ζρνιείσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε απηά θαη ηελ
πξνζάξηεζε λεπηαγσγείνπ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε έλαλ
δάζθαιν.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ πξφβαιαλ ηελ αλάγθε:


Να δηδάζθεη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία δάζθαινο θαη φρη δαζθάια.



πνπ δελ ππάξρεη λεπηαγσγείν ή λεπηαγσγφο, λα πξνζαξηάηαη ην
λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη λα δηνξίδεηαη ζε απηφ δαζθάια,
ε νπνία λα δηδάζθεη θαη ζηα λήπηα.



Να δηδάζθνληαη ππνρξεσηηθά ζην λεπηαγσγείν ηα καζήκαηα ησλ δχν
πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ.



Να κεηεθπαηδεπηνχλ νη λεπηαγσγνί ζην έξγν ηνπ δαζθάινπ θαη νη
δαζθάιεο ζην έξγν ηεο λεπηαγσγνχ αληίζηνηρα.



Να ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε φζσλ δαζθάισλ θαη
λεπηαγσγψλ θνηηνχζαλ ήδε ζηα δηδαζθαιεία.



Να θαιχπηνληαη νη θελέο ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα
μελφθσλα ζρνιεία άκεζα θαη



Να ηδξπζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο Νπρηεξηλέο θαη Κπξηαθάηηθεο ζρνιέο
γηα ηνπο μελφθσλνπο.
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«Πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλεδξίνπ Κνδάλεο πεξί ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ».
Γισζζνεθπαηδεπηηθό Αξρείν, πιινγή Σξηαληαθπιιίδε, Φεθηνζήθε ΑΠΘ.
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Γηα ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ έθξηλαλ απαξαίηεηε ηελ αχμεζε ησλ σξψλ
δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηε δηδαζθαιία πξαθηηθψλ καζεκάησλ, φπσο
ηεο γεσπνλίαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ μελφθσλσλ. Δπίζεο,
πξφηεηλαλ αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, φπσο ηελ εμαίξεζε
θάπνησλ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο θαη γεγνλφησλ
ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηελ έθδνζε εηδηθψλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ κε εζλνγξαθηθφ θαη
ιανγξαθηθφ πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε ηε Μαθεδνλία, αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο
παξαζηάζεηο ησλ μελφθσλσλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο εηζαγσγήο
ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο άκεζα ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε ηε
ρξήζε ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ πνπ είραλ εθδνζεί θαηά ηελ πεξίνδν 1919-1920
θαη άιισλ ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ ζα έθξηλαλ σο θαηάιιεια νη Αλψηεξνη Δπφπηεο.
Γηα ηε δεκηνπξγία ζρνιηθήο δσήο πξφβαιαλ σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηελ
ελίζρπζε ησλ δαζθάισλ γηα ηελ νξγάλσζε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθδξνκψλ
θαη καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη παξάιιεια επηζήκαλαλ ηελ αλάγθε αλέγεξζεο ζε φια
ηα μελφθσλα ζρνιεία θαηάιιεισλ δηδαθηεξίσλ εθνδηαζκέλσλ κε ηα απαξαίηεηα
επνπηηθά κέζα θαη φξγαλα θαη ηελ παξνρή δσξεάλ βηβιίσλ θαη γξαθηθήο χιεο ζε
φινπο ηνπο άπνξνπο καζεηέο. Σέινο, πξφηεηλαλ λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε ν λφκνο
γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο γνλείο
πνπ ακεινχζαλ γηα ηελ ηαθηηθή θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη δεηνχζαλ ηε ζπκβνιή
φισλ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επηηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη
ην ζπληνληζκφ ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ.
Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ μελφθσλσλ καζεηψλ είραλ
απαζρνιήζεη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ
ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Έδεζζα ηνλ Ηνχλην ηνπ 1924. ε θείκελν ηνπ
Δπηζεσξεηή ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο Φιψξηλαο Αληξηψηε κε ηίηιν: «Θέκαηα
πξνο ζπδήηεζη ελ ησ ελ Δδέζζε ζπλεδξίσ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο πεξηθεξείαο
θαηά κήλα Ηνύληνλ 1924121» είλαη δηαηππσκέλεο πξνο ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο
ηνπ ζπλεδξίνπ 24 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηε δηδαζθαιία
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ησλ εθζέζεσλ. Σν θείκελν
απηφ θηινμελείηαη επίζεο ζην «Γισζζνεθπαηδεπηηθφ Αξρείν» ηεο «πιινγήο
Σξηαληαθπιιίδε».
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Αληξηψηεο, (1924). «Θέκαηα πξνο ζπδήηεζη ελ ησ ελ Δδέζζε ζπλεδξίσ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
ηεο πεξηθεξείαο θαηά κήλα Ηνχληνλ 1924». Γισζζνεθπαηδεπηηθό Αξρείν, πιινγή Σξηαληαθπιιίδε,
Φεθηνζήθε ΑΠΘ.
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Παξαθάησ, παξαηίζεηαη κέξνο ησλ εξσηήζεσλ απηψλ γηα ηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ιεηηνπξγνχο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ζηα μελφθσλα δεκνηηθά ζρνιεία θαη
λεπηαγσγεία:
1. «Σώξα πνπ ζε πνιιά ζιαπόθσλα ρσξηά εγθαηαζηάζεθαλ θαη Διιελόθσλνη
πξόζθπγεο, πώο ζα εξγάδσληαη νη δηδάζθαινη, πνπ ζα δηνξίδσληαη ζε ηέηνηα ζρνιεία
έρνληα ειιελόθσλα θαη ζιαπόθσλα παηδηά;
2. Οη δηδάζθαινη θαη λεπηαγσγνί ησλ ζιαπόθσλσλ κεξώλ πξέπεη λα μέξνπλ ην
ζιαπαλάκηθην ηδίσκα; Αλ λαη, ζε πνηεο πεξηπηώζεηο πξέπεη θαη γηα πνην ζθνπό λα ην
κεηαρεηξίδνληαη κέζα θη έμσ από ην ζρνιείν;
3. Πνην ζύζηεκα κεηαρεηξίδνληαη νη λεπηαγσγνί θαη πώο πξσηαξρίδνπλ ηελ εξγαζία
ηνπο; Πνην ζύζηεκα είλαη απνηειεζκαηηθώηεξν;
4. Θα έρσκε θαιύηεξα απνηειέζκαηα αλ ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ησλ
ιαπόθσλσλ κεξώλ δηδάζθεηαη κόλν ε δεκνηηθή; Γηαηί λαη, θαη γηαηί όρη; Από πνηα
ηάμε ζα δηδάζθεηαη ε θαζαξεύνπζα ή δε ζα δηδάζθεηαη θαζόινπ;
5. Πώο ζα γίλνπλ νη πξναζθήζεηο γηα ηελ αλάγλσζε; (Πνην πιηθό ζα κεηαρεηξηζηνύκε;
Ση θξάζεηο ζ’ αλαιύζνπκε, ηη ιέμεηο, κε πνηα ζεηξά;) Πόζνλ θαηξόλ ζα δηαξθέζνπλ
απηέο νη πξναζθήζεηο; Δζείο ηη θάλεηε ζην ζρνιείν ζαο;
6. Πώο ζα γίλνπλ νη πξναζθήζεηο γηα ηε γξαθή; Πόζν ζα δηαξθέζνπλ; Δζείο ηη θάλεηε
ζην ζρνιείν ζαο;
7. Από πνύ πξέπεη λα παίξλε ηελ ύιε ηνπ ην αιθαβεηάξην;
8. Πώο θαη πόηε ζα δηαβάζνπλ ηα παηδηά ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ; Ση ηδέα έρεηε γηα ην
ζπιιαβηζηηθό δηάβαζκα;
9. Πώο ζα ζηεξεσζεί ε δηδαζθαιία ελόο λένπ γξάκκαηνο;
10. Βξίζθεηε δπζθνιίεο ζην κάζεκα ησλ εθζέζεσλ; Πνηεο είλαη αη δπζθνιίεο απηέο;
Πνύ ηηο απνδίδεηε;
11. Πώο πξνεηνηκάδεηε ηελ έθζεζε; Πνύ γξάθνπλ ηα παηδηά ηελ έθζεζε; πίηη ή ζην
ζρνιείν;
12. ε πνηα γιώζζα γξάθνπλ ηα παηδηά ζαο ηηο εθζέζεηο; Έρεηε πείξα αλ ε δεκνηηθή
γιώζζα επθνιύλεη ηα παηδηά λα γξάθνπλ θαιύηεξεο εθζέζεηο;».
Απφ ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα δεηήκαηα πνπ
απαζρνινχζαλ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ θαηάιιειε
δηδαθηηθή κέζνδν γηα ηε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηνπο μελφθσλνπο. Σα λέα
θνηλσληθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ
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εγθαηάζηαζε πνιιψλ πξνζθπγηθψλ νηθνγελεηψλ ζε πεξηνρέο κε πςειφ πνζνζηφ
μελνθσλίαο άιιαμε ην δπλακηθφ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Σν πξψην εξψηεκα ηνπ
Δπηζεσξεηή επηβεβαηψλεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ειιελφθσλσλ πξνζθχγσλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
ζηνπο μελφθσλνπο καζεηέο. Δπηπξφζζεηα, ην δεχηεξν εξψηεκα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα
γλψζεο ησλ ηνπηθψλ ηδησκάησλ απφ ην δάζθαιν θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο
απφ ηνλ ίδην θαη ηνπο καζεηέο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαλεξψλεη ηηο
δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχζαλ νη δάζθαινη ζηε κεηάδνζε ηεο ειιεληθήο θαη νη καζεηέο
ζηελ εθκάζεζή ηεο. Σξεηο γιψζζεο: ε θαζαξεχνπζα, ε δεκνηηθή θαη ην ζιάβηθν
ηνπηθφ ηδίσκα φπσο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία
πξνβιεκαηίδνπλ

ηνλ

Δπηζεσξεηή

γηα

ηελ

θαηαιιειφηεηα

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαζεκηάο.
πσο πξνθχπηεη θαη ζηηο πξνηάζεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπλεδξίνπ Κνδάλεο, ν Δπηζεσξεηήο Αληξηψηεο, ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο
κεηξηθήο γιψζζαο ησλ ζιαβφθσλσλ καζεηψλ θαη ηε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ηδησκάησλ
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο γηα
ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο θαηέρεη ε δεκνηηθή γιψζζα
γηα ηελ νπνία πξνηείλεηαη αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο. Πξνο ελίζρπζε ηνπ
παξαπάλσ ζηφρνπ νη Δπηζεσξεηέο πξνηείλνπλ επίζεο ηελ άκεζε εηζαγσγή ηεο
δεκνηηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ηελ έθδνζε εηδηθψλ αλαγλσζηηθψλ
γξακκέλσλ ζηε δεκνηηθή. ζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ησλ
εθζέζεσλ, νη πξνηάζεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ ζπγθιίλνπλ πξνο ηε ρξήζε αιθαβεηάξηνπ
επίζεο γξακκέλνπ ζηε δεκνηηθή θαη άιισλ ινγνηερληθψλ θαη ηζηνξηθψλ έξγσλ
θαηάιιεισλ γηα ηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζκηθή αθχπληζε ησλ μελφθσλσλ καζεηψλ.
Σηο παξαπάλσ ζέζεηο επηβεβαηψλνπλ ηα ππνκλήκαηα πνπ έζηεηιαλ νη
εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί ζηνλ Αλψηεξν Δπφπηε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο κε ηηο
πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ κεηά ηε
ιήμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλεδξίνπ Κνδάλεο. Ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ην ππφκλεκα122 ηνπ ηέξγηνπ Σξηαληαθπιίιδε, Γεκνδηδάζθαινπ ζηε
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Σξηαληαθπιιίδεο, . (1924). «Τπφκλεκα: γεληθφ γηα ηελ φζν γίλεηαη γξεγνξψηεξε γισζζηθή θαη
ηέιεηα αηζζεκαηηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ: απάληεζε ζην ζέκα "Σα μελφθσλα
ζρνιεία"». Γισζζνεθπαηδεπηηθό Αξρείν, πιινγή Σξηαληαθπιιίδε, Φεθηαθή βηβιηνζήθε ΑΠΘ.
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Νεγνβάλε123 ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο Φιψξηλαο, ν νπνίνο ηφληζε ηελ χςηζηε
ζεκαζία ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο αθνκνίσζεο ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ
θαη ηελ αλάγθε ιήςεο ξηδηθψλ θαη απνθαζηζηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ζηε Μαθεδνλία. Απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θεηκέλνπ ν
Σξηαληαθπιιίδεο πξνβάιιεη ηνλ εμειιεληζκφ ησλ μελφθσλσλ σο εζληθφ δήηεκα κε
ηα εμήο ιφγηα: «Αλάγθε λα πεξάζνπκε ζαλ νδνζηξσηήξαο κε ηνλ αλώηεξν πνιηηηζκό
καο απνδεηθλύνληαο γηα άιιε κηα θνξά αθόκα όηη ε ρώξα η’ Αιεμάλδξνπ καο ήηαλ,
είλαη θαη ζα είλαη ζάξθα ηνπ ειιεληθνύ ζώκαηνο θαη θόθθαιν απ’ ηα θόθθαιά ηνπ»124.
ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηε γισζζηθή θαη
πνιηηηζκηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ, νη νπνίεο ζπκπίπηνπλ κε ηηο πξνηάζεηο θαη
ησλ ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη
ηνπνζεηείηαη αξλεηηθά απέλαληη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ
μελφθσλσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Γελ
είλαη θαζόινπ ζθόπηκν ν δάζθαινο λα μέξεη ηε κεηξηθή γιώζζα ησλ παηδηώλ. Οη γνλείο
ζα έξρνπληαη ζην ζρνιείν κε ηδηαίηεξν ζάξξνο θαη ζα ελνρινύλ κε παξαθιήζεηο θαη
παξάπνλα, ζα γίλεηαη ην ίδην θαη ζην ζπίηη ηνπ δαζθάινπ θαη έμσ ζηελ θνηλσλία ρσξίο
λα βξεζνύλ ζηελ αλάγθε λα νκηιήζνπλ ην δάζθαιν έζησ θαη κηα ιέμε ειιεληθά, ζα
αθνύλ ηα παηδηά θη όινο ν θόζκνο θαη έηζη ζα ζρεκαηηζζή ε εληύπσζε πσο ε κεηξηθή
γιώζζα είλαη αλαγθαίνλ θαθόλ πνπ δελ κπνξεί λα ιέηςε πνηέ κα πνηέ». Δπηπιένλ,
ηνλίδεη φηη ν δάζθαινο πξέπεη κε κεζνδηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα πείζεη ηνπο
μελφθσλνπο φηη ε δηγισζζία είλαη «αξξώζηηα θαη ακαξηία» γηα ηελ πλεπκαηηθή
αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη «ζηαζηκόηεηα» ζηελ πξφνδν θαη ζηελ πνιηηηζκηθή εμέιημή
ηνπ125. Χο γισζζηθφ φξγαλν εμειιεληζκνχ πξνηείλεη ηελ θαζαξή δεκνηηθή κε ηελ
παξάιιειε δηδαζθαιία ησλ ζπλεζέζηεξσλ θαλφλσλ ηεο γξακκαηηθήο ηεο
θαζαξεχνπζαο ζηελ Σ‟ ηάμε, γηα λα κπνξνχλ νη μελφθσλνη λα θαηαλννχλ ηελ
επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ εθεκεξίδσλ, ελψ ζε άιιν
ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ, εθθξάδεη ηνπο θφβνπο ηνπ γηα ηε βνπιγαξηθή πξνπαγάλδα θαη
θαιεί φινπο ηνπο έιιελεο θξαηηθνχο ππαιιήινπο λ‟ αληηκεησπίδνπλ ηνπο μελφθσλνπο
κε ζεβαζκφ: «[…] παλέιιελεο κε ιεζκνλήηε ηα μελόθσλα. Απηά είλαη ν βξάρνο πνπ
πάλσ ζ’ απηόλ έζπαζαλ ηα θύκαηα ηεο αληεζληθήο πξνπαγάλδαο. Δίλαη ηα θξάζπεδα
πνπ ζέιεη λα γιείςε ε βνπιγαξηθή ύαηλα […]. Δίλαη ηα άγηα ρώκαηα ηνπ Μαθεδνληθνύ
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Σν 1928 κεηνλνκάζηεθε ζε Φιάκπνπξν.
φπ.π., ζ.1.
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φπ.π., ζ.6.
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αγώλα. Δίλαη ν ηόπνο ηνπ θξπθνύ δηαγσληζκνύ ζηα κάηηα ησλ αληεζληθώλ ζηνηρείσλ
θαη ησλ μέλσλ πνπ παξαθνινπζνύλ βήκα πξνο βήκα ηελ πξόνδό καο ή ηε ζηαζηκόηεηα
ζην θάζε ηη»126. Ζ αθνκνησηηθή πνιηηηθή ζα κπνξνχζε λα είλαη επηηπρήο κφλν κε ηελ
ππνρξεσηηθή εθκάζεζε ηεο γιψζζαο απφ φινπο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο μελφθσλνπο κε
ηελ θαηάξηηζε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο επηβνιήο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, φπσο ε
ιεηηνπξγία λπρηεξηλψλ ζρνιψλ. πσο επηζεκαίλεη: «Αιιηώο πνηέ δε ζα ιείςε ην
μελόγισζζν ηδίσκα αλ δε κειεηεζή θαη βαιζή ζε άκεζε ελέξγεηα ην θαιύηεξν
πξόγξακκα επηβνιήο θαη ην μελόθσλν ζα ην θέξνπκε ζηα ρείιε καο θαη ζα ην βιέπνπκε
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα έλα νιόθιεξν αηώλα αθόκα, θαζώο έλα αηώλα από ην
μεζθιάβσκα ηεο Διιάδαο έρνπκε αιβαλνθώλνπο ζηα πόδηα ηεο Αζήλαο θαη ζη’ άιια
κέξε ηεο Π. Διιάδαο, πξάγκα πνπ καο εθζέηεη σο αλίθαλν αθνκνησηηθό ζηνηρείν»127.
4. Δθζέζεηο Δπηζεσξεηώλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (1924-1925)
ηηο 3 Ννεκβξίνπ 1924 ε Γεληθή Γηνίθεζε Θεζζαινλίθεο κε επίζεκν
έγγξαθν128, απέζηεηιε εγθχθιην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 20664, θαιψληαο ηνπο
Δπηζεσξεηέο ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο
Μαθεδνλίαο λα θαηαζέζνπλ ζχληνκε ζπγθξηηηθή έθζεζε ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο γηα
ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ θαηά ηε δηεηία 1923-1925. Απνδέθηεο ηεο παξαπάλσ
πξφζθιεζεο ήηαλ νη Δπηζεσξεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ Λαγθαδά, Κηιθίο,
Γηαλληηζψλ, Υαιθηδηθήο, ηδεξνθάζηξνπ, εξξψλ, Βέξνηαο, Έδεζζαο, Κνδάλεο,
Αλαζειίηζεο, Φιψξηλαο, Γξεβελψλ θαη Καζηνξηάο. θνπφο ηεο εγθπθιίνπ ήηαλ λα
δηεξεπλεζεί ε πξφνδνο θαη ε βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ,
έηζη ψζηε λα ιεθζεί ε θάζε δπλαηή κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεψλ
ηνπο129.
Ζ εγθχθιηνο ζπλνδεπκέλε απφ δέθα εθζέζεηο Δπηζεσξεηψλ δεκνηηθήο
εθπαίδεπζεο θπιάζζεηαη ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν Μαθεδνλίαο. Δίλαη ρεηξφγξαθε θαη
πεξηέρεη νρηψ αξηζκεκέλεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ δηάθνξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ θαηάζηαζε ησλ
ζρνιείσλ θαη ηελ ίδξπζε λέσλ, ηελ αχμεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ηα
απνηειέζκαηα ηεο κφξθσζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο ησλ
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μελφθσλσλ, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ
Δπηζεσξεηψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ.
Σα πέληε πξψηα δεηήκαηα εζηηάδνπλ ζηηο θελέο ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ζην αλ επηηεχρζεθε βειηίσζε σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπ, ζηελ
ίδξπζε λέσλ ζρνιείσλ σο απνηέιεζκα ηεο άθημεο πξνζθχγσλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ
καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ θαη ηηο
δαπάλεο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ επηζθεπή ή ηελ αλέγεξζε λέσλ. Ηδηαίηεξν
εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα εξσηήκαηα ζηα νπνία θιήζεθαλ λα
απαληήζνπλ νη Δπηζεσξεηέο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο κφξθσζεο ησλ καζεηψλ, ηεο
δηάδνζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο ησλ μελφθσλσλ,
γηα ην ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ, γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ειιεληθφ
ζρνιείν, ηελ εζηθή δηάπιαζε ησλ λέσλ θαη ηελ εζλνπξεπή ζπκπεξηθνξά ησλ
δαζθάισλ, θαζψο επίζεο θαη ηα κέηξα πνπ νη ίδηνη πξφηεηλαλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ
πξφνδν ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ: «Πνία ηα απνηειέζκαηα από γισζζηθήο απόςεσο
εηο ηα μελόθσλα (ζιαπόθσλα ηδίσο) ρσξία (όπνπ ππάξρνπζηλ) όζνλ αθνξά δει. ηελ
κεηαμύ απηώλ δηάδνζηλ ηεο ειιεληθήο γιώζζεο, σο θαη εάλ γνλείο ηε θ΄ καζεηαί αθ’
ελόο πξνζπκνπνηνύληαη εάλ θ΄ ελδηαθέξσληαη δηά ηα ειιεληθά ζρνιεία, νη δηδάζθαινη
αλ αθ’ εηέξνπ ζπκπεξηθέξσληαη εζλνπξεπώο, ώζηε ηα ζρνιεία εκώλ λα επηδξώζηλ
αθνκνησηηθώο εηο ηα σο άλσ ρσξία εάλ δε όρη, πνία ηα αίηηα θαη, ηη πξνβιέπεηε» θαη:
«Πνία ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζηο αλά ηελ πεξηθέξεηαλ πκώλ όζνλ αθνξά ηαο εζηθάο
αξράο, ηελ εζλνπξεπή αγσγήλ θ΄ αξεηήλ θ΄ πνίαη ηάζεηο παξαηεξνύληαη, αθ’ ελόο εηο
ηαο επαξρηαθάο πόιεηο θ΄ αθεηέξνπ εηο ηα ρσξία, πνίσλ δε πιηθώλ πξνζθέξεηαη πξνο
δεκηνπξγίαλ ραξαθηήξσλ θαη θαιώλ πνιηηώλ»130.
ην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ, ν αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηνηθεηήο ηεο Μαθεδνλίαο
ηφληδε ηελ αλάγθε γηα πιήξε ειεπζεξία ζθέςεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ Δπηζεσξεηψλ
κε ζθνπφ ηελ ακεξφιεπηε θαη απνηειεζκαηηθή θξίζε θαη επίβιεςε σο απνηέιεζκα
ηνπ θαζήθνληφο ηνπο.
Οη εθζέζεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο παξέρνπλ ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηελ
θαηάζηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ αχμεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ σο
απνηέιεζκα ηεο άθημεο ησλ πξνζθχγσλ, ηελ θνηλσληθή θαη γισζζηθή εμέιημε ησλ
καζεηψλ αιιά θαη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
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πεξηθεξεηψλ πνπ είραλ ζηελ επίβιεςή ηνπο. Οη εθζέζεηο είλαη ιεπηνκεξείο θαη
αληηθαηνπηξίδνπλ φςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ ηεο Μαθεδνλίαο θαηά
ηελ πεξίνδν 1923-1925. Δλδηαθέξνπζεο είλαη νη απφςεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ γηα ηα
απνηειέζκαηα ηεο αθνκνησηηθήο πνιηηηθήο ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ θαη ηνπ
«εμειιεληζκνχ» ηνπο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε θξηηηθή πνπ άζθεζαλ
κέζσ ησλ εθζέζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λφκσλ πνπ εθάξκνδε ε
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο θαη ηα κέηξα πνπ νη ίδηνη πξφηεηλαλ γηα ηε
γισζζηθή αθνκνίσζε θαη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ μελφθσλσλ.
πγθεθξηκέλα ηα ζέκαηα πνπ αλέδεημαλ νη Δπηζεσξεηέο ζηηο εθζέζεηο πνπ
ππέβαιαλ είλαη ηα εμήο:
 Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ
 Ζ ίδξπζε λέσλ ζρνιείσλ
 Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή
 Σα κνξθσηηθά απνηειέζκαηα
 Ζ δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
 Ζ γισζζηθή αθνκνίσζε
 Ζ ζηάζε ησλ δαζθάισλ απέλαληη ζηνπο μελφθσλνπο
 Ζ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ
 Ζ ζηάζε ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιείν θαη
 Πξνηάζεηο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ
4.1 Γηδαθηηθό πξνζσπηθό
πσο πξνθχπηεη απφ ηηο εθζέζεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ, ζε νξηζκέλεο
εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο παξαηεξείηαη ηθαλνπνηεηηθή βειηίσζε ηνπ έξγνπ ησλ
δαζθάισλ σο απνηέιεζκα ηεο θνίηεζεο απηψλ ζην Μνλνηάμην Γηδαζθαιείν θαη ζηελ
επηκφξθσζή ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην ηεο Κνδάλεο
ηνλ Ηνχιην ηνπ 1924. Ο Δπηζεσξεηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο Κνδάλεο
ηαβάξαο ζηελ έθζεζε πνπ ππέβαιε ζηε Γεληθή Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο ζηηο 16.01.25
αλαθέξεη πσο: «Από απόςεσο πνηνύ ην δηδαζθαιηθόλ πξνζσπηθόλ εβειηηώζε θαηά
πνιύ εθ ηεο αθξνάζεσο ησλ αλαπηπρζέλησλ θαη ζπδεηεζέλησλ ζεκάησλ εηο ην ελ ηε
Κνδάλε ζπλειζόλ δηδαζθαιηθόλ ζπλέδξηνλ θαηά ηνλ Ηνύληνλ ηνπ 1924, νύηηλνο
κεηέζρνλ, πξνζθιεζέληεο, ηξηαθόζηνη πεξίπνπ ιεηηνπξγνί ηεο κέζεο θαη ηεο δεκνηηθήο
εθπαηδεύζεσο εθ ησλ πεξηθεξεηώλ Κνδάλεο, Αλαζειίηζαο, Γξεβελώλ, Φισξίλεο,
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Δδέζζεο, Βέξνηαο θαη Διαζζόλαο θαη εθ ηνπ δηνξηζκνύ 30 λέσλ πηπρηνύρσλ
δηδαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζώλ, εζηεξεκέλσλ παηδαγσγηθήο κνξθώζεσο»131.
Σελ ίδηα άπνςε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλεδξίνπ ζηελ
παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ δαζθάισλ είρε θαη ν Δπηζεσξεηήο Γηαλληηζψλ,
Γεξαληψλεο: «Όζνλ αθνξά ην πνηόλ ηνπ πξνζσπηθνύ κηθξά παξαηεξήζε βειηίσζηο,
δηόηη δηνξίζζεζαλ κελ 10 λένη πηπρηνύρνη δηδάζθαινη θαη 3 λεπηαγσγνί,
απνκαθξύλζεζαλ όκσο ηεο πεξηθεξείαο 6 πηπρηνύρνη δηδάζθαινη. Δγέλνλην ηνπηθά
ζπλέδξηα θαη γεληθόλ ηνηνύηνλ ην παξειζόλ ζρνιηθόλ έηνο, εθ ησλ νπνίσλ πνιύ
σθειήζεζαλ νη έρνληεο πξνζιακβάλνπζαο παξαζηάζεηο, ειάρηζηα ή δηόινπ νη
ινηπνί»132.
Ζ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζρεηίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο
Δπηζεσξεηέο, θπξίσο κε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζή ηνπο αιιά θαη κε ηελ
νηθνλνκηθή βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ κηζζνχ: «Ζ νηθνλνκηθή
βειηίσζηο ηεο ζέζεσο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ, ε εθ ηεο απμήζεσο ηνπ κηζζνύ
πξνειζνύζα, έζρελ επάξεζηα απνηειέζκαηα θαη ζπλεηέιεζελ ελ κέξεη θαη εηο ηελ
πνηνηηθήλ βειηίσζηλ απηώλ. Πνιινί θηινκαζείο θαη θηιόηηκνη δηδάζθαινη εδπλήζεζαλ
λα πξνκεζεπζώζη παηδαγσγηθά θαη θηινινγηθά ζπγγξάκκαηα θαη πεξηνδηθά, ηα νπνία
πξόηεξνλ εδπλάηνπλ λ’αγνξάζσζη δη’ έιιεηςηλ ρξεκάησλ»133.
Αληίζεηα, νη Δπηζεσξεηέο Πχξδαο θαη Οηθνλνκίδεο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε
πσο ν δηνξηζκφο κε πηπρηνχρσλ δαζθάισλ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ θνηηνχζαλ
θαη ζιαβφθσλνη καζεηέο, ήηαλ κηα ιαλζαζκέλε επηινγή, εθφζνλ δελ κπνξνχζαλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ, ελψ ζεσξνχζαλ πσο ε αχμεζε ηνπ
κηζζνχ δελ απνηεινχζε θίλεηξν γηα απνηειεζκαηηθφηεξε εξγαζία. πσο επηζεκαίλεη
ν Πχξδαο: «Από απόςεσο πνηνύ ε θαηάζηαζηο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη κεηά ηελ αύμεζηλ
ηνπ κηζζνύ δελ εβειηηώζε επαηζζεηώο […] θαη δε εηο ηα ζιαπόθσλα ρσξία […] εάλ
δελ αλαραηηηζζή εγθαίξσο ε αζξόα εηζξνή εηο ην δηδαζθαιηθόλ ζώκα δηδαζθάισλ κε
πηπρηνύρσλ, απνθνίησλ κόιηο ζρνιαξρείσλ ή εκηγπκλαζίσλ, θαη δελ γίλεη ε δένπζα
εθθαζάξηζηο ηελ νπνίαλ, δηά ηελ πεξηθέξεηα εκώλ ηνπιάρηζηνλ, ζεσξνύκελ θαη’ εμνρήλ
επηβαιινκέλελ»134. Ο Δπηζεσξεηήο εξξψλ Οηθνλνκίδεο απνδίδεη επίζεο ηελ
απνηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ζην γεγνλφο φηη είραλ δηνξηζηεί ζε ζέζεηο δαζθάισλ
άλζξσπνη ρσξίο παηδαγσγηθή κφξθσζε. πσο αλαθέξεη: «Καη ηνύην δηόηη πξνο
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ζπκπιήξσζηλ ησλ θελώλ δηδαζθαιηθώλ ζέζεσλ, ιόγσ έιιεηςεο κνξθσκέλνπ
πξνζσπηθνύ

δηνξίζζεζαλ

άλζξσπνη

εζηεξεκκέλνη

παηδαγσγηθήο

κνξθώζεσο,

αγξάκκαηνη σο επί ην πιείζηνλ θαη αλίθαλνη δηά ην δηδαζθαιηθόλ επάγγεικα»135.
4.2 Ίδξπζε λέσλ ζρνιείσλ
Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ησλ Δπηζεσξεηψλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ
καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ ίδξπζε λέσλ ζρνιείσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο
ηεο Μαθεδνλίαο, Οη λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηηο Νέεο Υψξεο
κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή επεξέαζαλ θαη ην ζρνιηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο.
ηηο εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο δεκηνπξγήζεθαλ πξνζθπγηθνί ζπλνηθηζκνί κε
απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ε ίδξπζε λέσλ ζρνιείσλ, ελψ ζε πνιινχο μελφθσλνπο
ζπλνηθηζκνχο εγθαηαζηάζεθαλ νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ κε απνηέιεζκα ηελ πξναγσγή
ησλ ζρνιείσλ πνπ ππήξραλ απφ κνλνηάμηα ζε δηηάμηα γηα ηε παξάιιειε θνίηεζε ησλ
μελφθσλσλ καζεηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ. Ο Γεξαληψλεο, Δπηζεσξεηήο ησλ ζρνιείσλ
ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο Γηαλληηζψλ, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Νέα ζρνιεία
ηδξύζεζαλ εηο ηνπο πξνζθπγηθνύο ζπλνηθηζκνύο Μηληηζηιήο, Γανπηζίαο θαη Αιηδάθ,
πξνήρζεζαλ δε εηο δηηάμηα ηα ζρνιεία Καιιηλίηζεο, Κηζζαιάξη, Ηζηθιάξ, Μαγηαδάγ θαη
Μπνδίεο, ηα νπνία ιεηηνπξγνύζη θαλνληθώο».136 Δπίζεο, ζηελ εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα
Έδεζζαο ηδξχζεθαλ ζπλνιηθά 7 λέα κηθξά δεκνηηθά ζρνιεία γηα ηνπο πξφζθπγεο
καζεηέο θαη έλα λεπηαγσγείν ζε ζιαβφθσλν ζπλνηθηζκφ. Ο Δπηζεσξεηήο Έδεζζαο
Πχξδαο ηφληδε ηελ αλάγθε πξναγσγήο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πεξηθέξεηαο
ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ: «…ελ θαηξώ ζα εηζεγεζώκελ εηο ην
Δπνπηηθόλ πκβνύιηνλ ηα δένληα δηά ηελ πξναγσγήλ ησλ ζρνιείσλ εθείλσλ, σλ ν
αξηζκόο ησλ θνηηνύλησλ καζεηώλ επηβάιιεη ηαύηελ»137.
χκθσλα κε ηνλ Λενληάξε, Δπηζεσξεηή ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο
Αλαζειίηζεο, νη πξφζθπγεο θνηηνχλ καδί κε ηνπο ληφπηνπο καζεηέο θαηά αλαινγία
έλαο πξνο έμη: «Ο αξηζκόο ησλ θνηηώλησλ εηο ηα δεκνηηθά ζρνιεία επμήζε βεβαίσο
ζεκαληηθώο δηά ηεο πξνζειεύζεσο ησλ πξνζθπγνπαίδσλ, νηθνύλησλ ηδία κελ εηο 20
ηέσο ηνπξθηθά ρσξηά από θνηλνύ δε κεη’ εληνπίσλ εηο άιια επηά, θαη’ αλαινγίαλ έλαο
πξνο εμ ζρεδόλ ήηνη επί ζπλόινπ 5500 νη 850 είλε πξόζθπγεο». Χζηφζν, ν
Δπηζεσξεηήο ζεκεηψλεη φηη ν αξηζκφο απηφο ησλ καζεηψλ ζα ήηαλ κεγαιχηεξνο, αλ
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νη καζεηέο δελ εγθαηέιεηπαλ λσξίηεξα ην ζρνιείν. Ηδηαίηεξα ηνλίδεη ηελ αξαηή
θνίηεζε ησλ θνξηηζηψλ: «…νύηνο πνιύ ππνιείπεηαη ησλ πξνο θνίηεζηλ ππνρξέσλ, αθ’
ελόο, δηόηη πνιινί άξξελεο δηαξξένπλ θαηά ηα εμ ζρνιηθά έηε ηεο θνηηήζεσο, κε
εμηθλνύκελνη κέρξη ηεο Σ ηειεπηαίαο ηάμεσο, αθ’ εηέξνπ δε ε θνίηεζηο ησλ ζειέσλ –
θπξίσο αύηε είλε πνιύ αξαηά, θαη’ αλαινγίαλ 25% πξνο ηνπο άξξελαο, πιελ ειαρίζησλ
ζρνιείσλ, όπνπ ε θνίηεζηο θαη ηνύησλ είλε θαλνληθή»138.
Νέα ζρνιεία ηδξχζεθαλ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα Κνδάλεο. χκθσλα
κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ν Δπηζεσξεηήο ηαβάξαο, ηδξχζεθαλ 59 λέα ζρνιεία
γηα ηε κφξθσζε ησλ πξνζθχγσλ, ελψ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηα 107 δεκνηηθά πνπ
ήδε ιεηηνπξγνχζαλ απμήζεθε ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 19231924 γξάθηεθαλ 3629 ληφπηνη καζεηέο θαη 2523 καζήηξηεο θαη 2560 πξφζθπγεο
καζεηέο θαη 1821 καζήηξηεο. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηνπο μελφθσλνπο
ζπλνηθηζκνχο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ηνλ ηαβάξα, επέθεξε λέα
πξνβιήκαηα ζηελ πνιηηηθή ηεο αθνκνίσζεο ησλ μελφθσλσλ δηφηη: «Οη λπλ
εγθαηαζηαζέληεο Πόληηνη θαη Σνπξθόθσλνη Μηθξαζηάηαη ελ ηνηο ηνηνύηνηο ζπλνηθηζκνίο
νπδεκίαλ αθνκνησηηθήλ επίδξαζηλ δύλαληαη λα αζθήζσζηλ επί ησλ ζιαπνθώλσλ νύηε
θαη γισζζηθήλ ηνηαύηελ, σο νκηινύληεο νη κελ ηελ πνληηαθήλ δηάιεθηνλ, νη δε ηελ
Σνπξθηθήλ γιώζζαλ». Γη‟ απηφ πξφηεηλε ζηνπο κεηθηνχο ζπλνηθηζκνχο ηνπξθφθσλσλ
θαη ζιαβφθσλσλ ηελ εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ: «… αλσηέξνπ πνιηηηζκνύ θαη
θαζαξήλ ειιεληθήλ γιώζζαλ νκηινύλησλ […]»139.
4.3 Μνξθσηηθά απνηειέζκαηα
Σα κνξθσηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζρνιείνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο
Δπηζεσξεηέο δηαθνξεηηθά γηα ηα ζρνιεία ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ησλ πεξηθεξεηψλ απ‟
φ,ηη γηα ηα ζρνιεία ησλ μελφθσλσλ ζπλνηθηζκψλ. ηα πξψηα παξαηεξείηαη ζεηηθή
πξφνδνο πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηα πξνζφληα θαη ηηο πξνζπάζεηεο
ησλ δαζθάισλ γηα ηε κφξθσζε θαη αγσγή ησλ καζεηψλ. ηνπο μελφθσλνπο
ζπλνηθηζκνχο ηα κνξθσηηθά απνηειέζκαηα ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ δηάδνζεο ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο θαη παξνπζηάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κφλν ζε εθείλνπο πνπ
ηνπνζεηήζεθαλ πηπρηνχρνη δάζθαινη θαη ηδξχζεθαλ λέα ζρνιεία.
Δηδηθφηεξα, ζηηο εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο Κνδάλεο θαη εξξψλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο κφξθσζεο παξνπζηάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά γηα ην ζρνιηθφ έηνο
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1924-1925 ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ
ίδξπζε λέσλ ζρνιείσλ, ζηελ απειεπζέξσζε πνιιψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ απφ ηελ
επίηαμε θαη ζηελ αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ο Δπηζεσξεηήο ησλ
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Κνδάλεο, ηαβάξαο αλαθέξεη πσο: «Σα απνηειέζκαηα ησλ
ζρνιείσλ από απόςεσο κνξθώζεσο είλαη ηθαλνπνηεηηθώηεξα ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ,
αθ’ ελόο κελ δηόηη επμήζε ν αξηζκόο ησλ ιεηηνπξγνύλησλ ζρνιείσλ, αθ’ εηέξνπ επμήζε
ην δηδαζθαιηθόλ πξνζσπηθόλ θαη εθ ηξίηνπ δηόηη ηα ζρνιεία ιεηηνπξγνύζη
θαλνληθώηεξνλ θαη δηά πξνζσπηθνύ αλσηέξνπ πνηόηεηαο»140. Σελ ίδηα άπνςε έρεη θαη
ν Δπηζεσξεηήο εξξψλ, Οηθνλνκίδεο: «Από απόςεσο απνδόζεσο ηεο εξγαζίαο θαη
κνξθώζεσο ην παξόλ ζρνιηθόλ έηνο, αλ θαη δελ έιεμε εηζέηη, παξνπζηάδεηαη ππέξηεξνλ
ηνπ παξειζόληνο ηνηνύηνπ. Σνύην δύλαηαη λα εμεγεζή εθ ηνπ όηη ζήκεξνλ ηα ζρνιεία
ιεηηνπξγνύλ θαλνληθώο, ηα θηίξηα ειεπζεξώζεθαλ ηεο επηηάμεσο θαη ηα δηδαζθαιηθά
θελά νιηγόζηεπζαλ»141.
Δλψ, ν Δπηζεσξεηήο Έδεζζαο Πχξδαο απνδίδεη ηε βειηίσζε θαη ηελ πξφνδν
ησλ ζρνιείσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνπο ζεξηλνχο
κήλεο ηνπ 1924 ζηελ Έδεζζα θαη ζηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ ζηνπο δαζθάινπο γηα ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ: «Από ηελ επηζεώξηζηλ όκσο ησλ ζρνιείσλ θαηά ην
ιήμαλ ρνιηθόλ έηνο [...] εκνξθώζακελ ηελ γλώκελ όηη ε θαηάζηαζηο από ηεο αλσηέξσ
απόςεσο ήξμαην νπσζδήπνηε βειηηνπκέλε θαη ηνύην απνδίδνκελ εηο ηα απνηειέζκαηα
ησλ εληαύζα θαηά Ηνύληνλ κήλα ζπγθιεζέληνο δηδαζθαιηθνύ πλεδξίνπ, εηο ηαο
πνιιαπιάο νδεγίαο αο θαηά ηελ επηζεώξεζηλ παξέρνκελ ησ πξνζσπηθώ θαη εηο ηαο
επαλεηιιεκέλαο απζηεξάο εκώλ δηαηαγάο, όζνλ αθνξά ηελ θαλνληθήλ θαη απξόζθνπηνλ
ιεηηνπξγίαλ ησλ ρνιείσλ καο»142.
Ο Δπηζεσξεηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο Αλαζειίηζεο Λενληάξεο ζηελ
έθζεζή ηνπ πξνο ηε Γεληθή Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο ζηηο 5.12.1924 επηζεκαίλεη φηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο κφξθσζεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη έλα δήηεκα δχζθνιν πξνο
δηεξεχλεζε, θαζψο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ε αξηζκεηηθή επάξθεηα
ηνπ πξνζσπηθνχ, ε θαηαιιειφηεηα ησλ δηδαθηεξίσλ, ηα δηαζέζηκα δηδαθηηθά φξγαλα,
ε θαλνληθή θνίηεζε, ε πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα ζρνιηθά βηβιία ζεσξνχζε πσο ε απνπζία
ςπρνινγηθψλ, παηδαγσγηθψλ, εζληθψλ θαη πξαθηηθψλ παξακέηξσλ ζηε ζχληαμή ηνπο
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είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ:
«Δάλ ιάβνκελ ππόςηλ όζα πεξί ηνύησλ εγξάθεζαλ, επηπιένλ δε όηη γηλόηαλ ρξήζηο
βηβιίσλ - δπζηπρώο όρη ςπρνινγηθώο θ’ παηδαγσγηθώο, νύηε εζληθώο θ΄ πξαθηηθώο
ζπληεηαγκέλσλ, ζα έρσκελ επαύμεζηλ όρη ηόζνλ ηθαλνπνηεηηθήλ»143.
ζνλ αθνξά ηνπο μελφθσλνπο ζπλνηθηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ,
ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρνιείνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ βαζκφ ηεο δηάδνζεο ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο θαη θαη‟ επέθηαζε κε ηε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ.
ηα ρσξηά, γηα παξάδεηγκα, ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο Αλαζειίηζεο κηιηφηαλ ην
ηνπηθφ ζιάβηθν ηδίσκα απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ θαη νη θηιφηηκεο
πξνζπάζεηεο ηνπ δαζθάινπ δελ επαξθνχζαλ γηα ηνλ εμειιεληζκφ ηνπο: «Δηο Νεζηίκελ
όκσο παξαηεξείηαη εκκνλή θαη εηο ηελ γιώζζαλ, θαη σο αληειήθζελ ν ίδηνο –θαη εηο
μεληθήλ ηδέαλ˙ θαη ν ιόγνο, όρη ηόζνλ όηη δελ εηξγάζζε ην ζρνιείνλ - απελαληίαο εδώ
ππεξεηεί άξηζηνο δάζθαινο, όζνλ όηη νη πιείζηνη ησλ θαηνίθσλ εξγάδνληαη εηο ηα παξά
ηελ Γξάκαλ κεζόξηα ηεο Βνπιγαξίαο σο κπισζξνί θπξίσο-, όπνπ νκηιείηαη ζθόδξα ε
βνπιγαξηθή θ΄ όπνπ ζπλαζηξεθόκελνη κεηά ησλ γεηηόλσλ εληζρύνληαη θ΄ εηο ηελ
Βνπιγαξηθήλ ηδέαλ θ΄ εηο ηελ δηαηήξεζηλ ηεο γιώζζεο εθείλεο»144. Δπίζεο, ζηα
βιαρφθσλα ρσξηά ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο Γηαλληηζψλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
γισζζηθήο κφξθσζεο ησλ θαηνίθσλ ήηαλ αλάινγα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ
δαζθάισλ. Δθεί πνπ ππεξεηνχζαλ ηθαλνί δάζθαινη ηα απνηειέζκαηα ηεο κφξθσζεο
θαη ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη νη θάηνηθνη έδεηρλαλ
πξφζπκνη λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν: «Σα απνηειέζκαηα ηεο γισζζηθήο
απόςεσο εηο ηα βιαρόθσλα ζρνιεία είλαη αλάινγα ηεο δηδαθηηθήο ηθαλόηεηαο, ηεο
θηινπνλίαο, ηεο εππξνζεγνξίαο, θαη δηπισκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηδαζθάισλ.
Όπνπ ππεξεηνύζη θηιόπνλνη δηδάζθαινη θαη εππξνζήγνξνη νη καζεηαί δπζθόισο
δηαθξίλνληαη όηη είλαη μελόθσλνη θαη νη γνλείο πξνζπκνπνηνύληαη λα ζηέιισζη ηα
παηδηά ησλ εηο ην ζρνιείνλ θαη δεηθλύνπζηλ δηαθέξνλ δη’ απηό. Δλώ όπνπ νη δηδάζθαινη
είλαη αλίθαλνη, νθλεξνί θαη θηινθαηήγνξνη, καζεηαί θαη γνλείο απνζηξέθνληαη
δηδάζθαινλ θαη ρνιείνλ»145.
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4.4 Ζ δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ
μελόθσλσλ
Καηαιιειφηεξν κέζν γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ θαηνίθσλ ησλ μελφθσλσλ
ζπλνηθηζκψλ ζην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ζπλνρήο ζηηο
παξακεζφξηεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, φπνπ ππήξραλ ζπκπαγείο εηεξφγισζζνη
πιεζπζκνί, θξίζεθε ην ζρνιείν θαη ε κεηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Απφ ηηο
εθζέζεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ δηαθαίλεηαη φηη ε πνιηηηθή ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο
ήηαλ φρη κφλν δχζθνιν λα επηηεπρζεί αιιά θαη φηη νη κέρξη ηφηε πξνζπάζεηεο πνπ
είραλ θαηαβιεζεί απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο είραλ
απνηχρεη: «Δθ πάλησλ ησλ αλσηέξσ ηεθκαίξεηαη, όηη από απόςεσο αθνκνησηηθήο
πνιηηηθήο εο ηα ιαπόθσλα κέξε εζηνρήζακελ θαζ’ όιελ ηελ γξακκήλ»146. Απηφ
ζχκθσλα κε ηνλ Δπηζεσξεηή ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Έδεζζαο, Πχξδα νθείιεηαη
ζην γεγνλφο φηη, αλ θαη νη ζιαβφθσλνη πιεζπζκνί ηεο Μαθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο ηνπξθηθήο θπξηαξρίαο ζπλέβαιαλ ζηελ επηθξάηεζε ησλ ειιεληθψλ ηδεσδψλ, κεηά
ηελ απειεπζέξσζε δελ αληηκεησπίζηεθαλ ηζφηηκα θαη δελ αλαγλσξίζηεθε ε ζπκβνιή
ηνπο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ «ςπρξαλζεί» θαη λα αληηδξνχλ ζηελ πνιηηηθή ηεο
ελζσκάησζεο θαη ηνπ «εμειιεληζκνχ». Οη καζεηέο ζην ζρνιείν ζπλδηαιέγνληαη
κεηαμχ ηνπο ειιεληθά, κε ηνπο γνλείο ηνπο φκσο θαη ηνπο ππφινηπνπο θαηνίθνπο
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζιάβηθν ηδίσκα: «Ζ δηάδνζε ηεο Διιεληθήο γιώζζεο εηο ηα
ιαπόθσλα ρσξία ηεο πεξηθεξείαο καο θαηόπηλ ειεπζέξνπ βίνπ δώδεθα νιόθιεξσλ
εηώλ είλαη αλεπαίζζεηνο, ίλα κε είπσ κεδακηλή, δηόηη σο ηδίνπο όκκαζη, αληειήθζεκελ,
ειαρίζησλ ηνύησλ ρσξίσλ νη καζεηαί εηο ηαο θαη’ ηδίαλ ζπλδηαιέγνληαη ειιεληζηί, εηο
δε ηαο νηθίαο κεηά ησλ γνλέσλ θαη ινηπώλ πάληνηε κε ην ιαπαλάκηθην ηδίσκα»147.
Σελ ίδηα άπνςε γηα ηε γισζζηθή κφξθσζε ησλ μελφθσλσλ ζπκκεξίδεηαη θαη
ν Δπηζεσξεηήο Βέξνηαο, Παηίηζαο. Καηά ηελ άπνςή ηνπ ε πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ
θαη ησλ δαζθάισλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη «…κεηά ζύλεζε θαη ζσθξνζύλε...» θαη
«Φέξνληαη κεηά ιεπηνζύλεο θαη επγελείαο, ίλα θεξδίζσζη ηελ εκπηζηνζύλελ θαη ηελ
πξνο ην ζρνιείνλ αγάπελ»148, απνηπγράλνπλ λα εμειιελίζνπλ ηνπο ζιαβφθσλνπο,
δηφηη είλαη πξνζεισκέλνη ζηε βνπιγαξηθή γιψζζα, ζηα βνπιγαξηθά ήζε θαη έζηκα.
«Δηο ηα μελόθσλα ρσξία ε απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ κεγίζηε, ε επίδξαζε όκσο ειαρίζηε
από γισζζηθήο απόςεσο. Σα ππό ηνπ ζρνιείνπ δεκηνπξγνύκελα εθκεδελίδνληαη εηο ηαο
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νηθνγέλεηαο ησλ γνλέσλ ιόγσ ηνπ θαλαηηζκνύ θαη ηεο πξνζειώζεσο πξνο παλ
Βνπιγαξηθόλ»149.
Σα αίηηα ηεο απνηπρίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο σο πξνο ηε γισζζηθή
αθνκνίσζε ησλ ζιαβφθσλσλ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο θαη απφ ηνλ Δπηζεσξεηή
εξξψλ Οηθνλνκίδε ζηελ έθζεζε πνπ ππέβαιε ζηηο 9.12.1924 πξνο ηελ Γεληθή
Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο150. χκθσλα κε ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ Δπηζεσξεηή, ηα θχξηα
αίηηα ηεο απνηπρίαο ηεο πνιηηείαο λα κεηαδψζεη ηελ ειιεληθή γιψζζα ζηνπο
ζιαβφθσλνπο ήηαλ :
1) ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζεηο δαζθάισλ αλζξψπσλ πνπ δε δηέζεηαλ παηδαγσγηθή
θαηάξηηζε θαη αδπλαηνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ
εγρεηξήκαηνο,
2) ε ρξήζε αθαηάιιεισλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ γξακκέλσλ ζηελ θαζαξεχνπζα γηα
ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο,
3) ε αδπλακία ησλ θιεξηθψλ δαζθάισλ λα κπήζνπλ ηνπο ζιαβφθσλνπο ζηε
ζξεζθεία θαη ζηελ ειιελνπξεπή ζπκπεξηθνξά θαη
4) ε παληειήο αδηαθνξία ησλ ππφινηπσλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ λα επηθνηλσλήζνπλ
κε ηνπο θαηνίθνπο θαη λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο.
Μφλν ν Δπηζεσξεηήο ηδεξνθάζηξνπ ζηελ έθζεζή ηνπ ζηηο 23.12.1924
αλαθέξεη πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο αθνκνησηηθήο πνιηηηθήο ππήξμαλ ζεηηθά γηα ηνπο
ζιαβφθσλνπο θαηνίθνπο. Ζ απνξξφθεζε ησλ θαηνίθσλ ήηαλ επηηπρήο γηα δχν
ιφγνπο. Πξψηνλ, δηφηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζιαβφθσλσλ θαηνίθσλ κεηά ηελ
απειεπζέξσζε ηεο πεξηνρήο κεηαλάζηεπζε ζηελ Βνπιγαξία θαη δεχηεξνλ, δηφηη φζνη
απέκεηλαλ ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή, αθνχ ζηελ πεξηθέξεηα
ηδεξνθάζηξνπ κεηά ην 1922 εγθαηαζηάζεθαλ πξφζθπγεο, νη νπνίνη ζην ζχλνιφ ηνπο
κηινχζαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, ε εθκάζεζε ηεο νπνίαο θαηέζηε αλαγθαία γηα ηηο
θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ ζιαβφθσλσλ151.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνλ εμειιεληζκφ
ησλ μελφθσλσλ ν Δπηζεσξεηήο Κνδάλεο ηαβάξαο πξφηεηλε κεηαμχ άιισλ λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηα ζρνιεία νη άξηζηνη ησλ δαζθάισλ, λα αλεγεξζνχλ κεγαινπξεπή
δηδαθηήξηα, λα εθνδηαζηνχλ ηα ζρνιεία κε πινχζηα δηδαθηηθά έπηπια θαη
βηβιηνζήθεο, λα αλαβηψζεη ν πξνζθνπηζκφο κε δαπάλεο ηνπ θξάηνπο θαη ηα φξγαλα
149
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ηεο πνιηηείαο, φπσο νη ρσξνθχιαθεο, νη δαζνθχιαθεο θαη νη εηζπξάθηνξεο λα
ζπληνλίζνπλ ηηο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηνλ «εμειιεληζκφ». Με αηζηφδνμε δηάζεζε
δήισλε: «Καη παξά ηαο αλσηέξαο όκσο ειιείςεηο θαη αηέιεηαη ε αζάλαηνο ειιεληθή
καο γιώζζα νινέλα θαη επξύηεξαλ δηαδίδεηαη θαη ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε παξά ηε
ζιαπόθσλε λενιαία δηαπιάζζεηαη»152.
4.5 Ζ ζηάζε ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιείν
ην ζχλνιφ ηνπο νη γνλείο δείρλνπλ αδηαθνξία γηα ηα ζρνιηθά δξψκελα θαη
δελ πξνλννχλ γηα ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη γνλείο ήηαλ άλζξσπνη ηνπ
θαζεκεξηλνχ κφρζνπ, θπξίσο αγξφηεο θαη πξνηηκνχζαλ ηα παηδηά ηνπο θαη ηδίσο ηα
θνξίηζηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
αξλνχληαη λα βνεζήζνπλ ην δάζθαιν ζηελ εμεχξεζε θαηνηθίαο θαη λα ηνπ
πξνζθέξνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ δηαβίσζή ηνπ γηα λα ηνλ αλαγθάζνπλ λα
απνρσξήζεη θαη λα θιείζεη ην ζρνιείν. Λφγσ ηνπ θφβνπ ησλ θπξψζεσλ ελίνηε
δείρλνπλ πξφζπκνη λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν: «Οη γνλείο από θόβν
θαίλνληαη πξόζπκνη λα ζπληξέμσζη ην ζρνιείνλ, αιιά ηα πάληα αλαβάιισζηλ εθ
πείζκαηνο. Δηο ηελ εθθιεζίαλ, εηο ηαο θαη’ ηδίαλ ζπλαλαζηξνθάο, εηο ηαο δεκνζίαο
ζπλαζξνίζεηο, παλεγύξεηο νκηινύζη ηελ Βνπιγαξηθήλ, θαίηνη άξηζηα γλσξίδνπζη ηελ
Διιεληθήλ»153.
Δπίζεο, θαηά ηελ αληίιεςε ηνπ Δπηζεσξεηή Παηίηζα, νη ζιαβφθσλνη δελ
αγαπνχλ ηελ ειιεληθή παηξίδα, σζηφζν γηα πνιηηηθνχο θαη εζληθνχο ιφγνπο, θπξίσο
ππφ ηε βνπιγαξηθή θαη ζεξβηθή απεηιή θξίλεη ζθφπηκν φηη νη ηειεπηαίνη πξέπεη λα
παξακείλνπλ ζην ρψξν θαη λα αθνκνησζνχλ. Δπηπιένλ, ζεσξεί φηη ήηαλ άλζξσπνη
ρξήζηκνη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία: «…δηόηη είλαη ρείξαη εξγαηηθαί, παξαγσγηθαί –
παξάγνληαο πνιιά, θαηαλαιίζθνπζηλ νιίγα δηά ηνλ εαπηόλ ηνπο, δηόηη είλαη ιηηνδίαηηνη,
πξνζθέξνληαο ηα πάληα εηο ην εκπόξηνλ»154.
χκθσλνο κε ηηο παξαπάλσ αληηιήςεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ είλαη θαη ν Πχξδαο,
εθφζνλ ζηελ πεξηθέξεηα Έδεζζαο παξαηεξείηαη, επίζεο, πιήξεο αδηαθνξία ηελ νπνία
ραξαθηεξίδεη σο εγθιεκαηηθή: «Πιελ ρσξίσλ ηηλώλ, δπλακέλσλ θαη ηνύησλ λα
κεηξεζώζηλ εηο ηνπο δαθηύινπο ηεο κηαο ρεηξόο, ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη δεηθλύνπζηλ,
επεηδή αλέθαζελ ήζαλ παηξηαξρηθνί, κηθξό ηη ελδηαθέξνλ δηά ηα ζρνιηθά πξάγκαηα, ησλ
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ινηπώλ ε αδηαθνξία δηα ηνύηνπ είδνπο δεηήκαηα είλαη απηόρξεκα εγθιεκαηηθή.
Γνιηεύνληαη θαη κεραλεύνληαη ηα πάληα, ώζηε λα κε απνζηέιισζη ηα ηέθλα ησλ θαη δε
ηα θνξάζηα εηο ην δεκνηηθόλ ζρνιείνλ»155.
Ο λφκνο γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ απ‟ φ,ηη θαίλεηαη είρε
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζηάζε ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιείν θαη παξνπζίαδε ειιείςεηο
ζε αξθεηέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Σν πξφζηηκν πνπ επηβαιιφηαλ ζηνπο γνλείο δελ
ππεξέβαηλε ηηο 100 δξαρκέο, δελ ήηαλ δειαδή ζεκαληηθφ πνζφ, επηπιένλ νη
πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο εθδηθάδνληαλ κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα156, ελψ νη
αηέιεηεο ηνπ λφκνπ πνπ αθνξνχζαλ ηελ ππνρξέσζε ηνπ δαζθάινπ λα κελχεη ηνπο
γνλείο γηα ηελ άηαθηε ή ειιηπή θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ
ζε απηνχο πνπ δελ παξεπξίζθνληαλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ δηθψλ, ιεηηνπξγνχζαλ
αλαζηαιηηθά θαη είραλ ηα αληίζεηα απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα: «Ο
δηδάζθαινο δένλ λα κελύζεη ηνπο γνλείο ησλ αηάθησο, ειιηπώο ή νπδόισο θνηηνύλησλ,
νύησ δε λα έιζεη εηο ζύγθξνπζηλ πξνο πιείνλαο ρσξηθνύο, νίηηλεο ιόγσ ησλ γεσξγηθώλ
ησλ εξγαζηώλ, νηθνγελεηαθώλ αλαγθώλ θ΄ παιαηάο ζπλεζείαο […] δελ επηκεινύληαη ηελ
εηο ην ζρνιείνλ πξνζειεύζεσο ησλ παίδσλ…»157.
4.6 Πξνηάζεηο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάησλ
Οη αληηιήςεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζπγθιίλνπλ σο πξνο ηελ
νξγάλσζε θαη ηελ πξφνδν ησλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηνπο μελφθσλνπο
ζπλνηθηζκνχο θαη ηε βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Κνηλά ζε
πνιιά ζεκεία, επίζεο, είλαη θαη ηα κέηξα πνπ αθνξνχζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη φζα θαηά ηηο απφςεηο ηνπο κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ
ζηνλ «εμειιεληζκφ ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ».
Γηα ηνλ «εμειιεληζκφ ησλ μελφθσλσλ» ζηελ εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα
εξξψλ, φπνπ ήηαλ έληνλε ε παξνπζία ζιαβφθσλσλ πιεζπζκψλ, ν Δπηζεσξεηήο
Οηθνλνκίδεο πξφηεηλε: ηελ εθπαηδεπηηθή απνθέληξσζε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή
ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ζε δεηήκαηα θαηαζθεπήο δηδαθηεξίσλ, πινπηηζκνχ ησλ
ζρνιείσλ θαη εμεχξεζεο πφξσλ, ηε ιεηηνπξγία βάζεη λφκνπ λπρηεξηλψλ ζρνιψλ ζε
φινπο ηνπο μελφθσλνπο ζπλνηθηζκνχο, ηε ζπγγξαθή εηδηθψλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ
γηα ηνπο μελφθσλνπο καζεηέο, ηε κείσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ησλ ζιαβφθσλσλ
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πνπ απνθηνχζαλ ην απνιπηήξην ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζηα
ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο ησλ θαιχηεξσλ δαζθάισλ κε επαπμεκέλε ακνηβή. Με ηα
παξαπάλσ κέηξα πξνζδνθνχζε πσο: «…ζα ηεζνύλ νη βάζεηο κηαο εξγαζίαο
πξαγκαηηθήο, εμ εο θαη κόλεο ζα δηαπιαζηνύλ ραξαθηήξεο εζηθνί, ζα θξαηήζεη πλεύκα
ηζόηεηνο κεηαμύ ησλ πνιηηώλ, ζα παύζνπλ ηόηε λα γνγγύδνπλ θαζ’ εκώλ νη
μελόθσλνη….»158.
Χο πξνο ηελ ηφλσζε ηνπ εζληθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ θξνλήκαηνο ησλ
βιαρφθσλσλ ν Δπηζεσξεηήο Γηαλληηζψλ Γεξαληψλεο ζχζηεζε ηελ ίδξπζε
λπρηεξηλψλ ζρνιψλ, ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζε φζνπο δίδαζθαλ ζε απηέο θαη ηελ
ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ θαηνίθσλ. πσο επηζεκαίλεη: «πληειεζηηθή εηο ηελ
ηόλσζηλ ηνπ εζληθνύ θαη ζξεζθεπηηθνύ θξνλήκαηνο ζα ήην ε ιεηηνπξγία λπρηεξηλώλ
ζρνιώλ ελ αηο ζα εδηδάζθνλην αλάγλσζηο, γξαθή, αξηζκεηηθή θαη ηζηνξία. Γηά ηελ
ιεηηνπξγία όκσο απηώλ ζα πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ επηδόκαηα εηο ηνπο δηδάζθνληαο θαη
δεύηεξνλ λα ππνρξεσζνύλ νη θάηνηθνη λα θνηηώζηλ»159. Δπίζεο, πξφηεηλε ηε ιήςε
λνκνζεηηθήο πξφλνηαο γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαη λεπίσλ ζηα
ζρνιεία θαη ηε ζπκβνιή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ, ελψ σο πξνο
ην κέηξν ησλ κελχζεσλ γηα ηελ άηαθηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ εμέθξαζε ηελ άπνςε
πσο απηφ αζηφρεζε ιφγσ ηνπ κηθξνχ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ, ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο
επηβνιήο ηνπ θαη ηεο αλάκημεο ηνπ δαζθάινπ: «ην κέηξνλ ησλ κελύζεσλ εζηόρεζελ
α΄/ δηόηη ην πξόζηηκνλ είλαη κηθξόλ, β΄/ επηβάιιεηαη αξγά νπόηε ν ρξόλνο ηεο
θνηηήζεσο παξέξρεηαη, γ΄/ θαζηζηά ηνλ δηδάζθαινλ κηζεηόλ εηο ηνπο θαηνίθνπο θαη δ΄/
ηηκσξήηαη πεξηζζόηεξν ν δάζθαινο ππνβαιιόκελνο εηο έμνδα θαη θόπνπο»160.
Γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ν Δπηζεσξεηήο Κνδάλεο,
ηαβάξαο πξφηεηλε ηελ κεηαηξνπή ηνπ ηξηηάμηνπ κεηθηνχ δηδαζθαιείνπ ηεο
δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζε εμαηάμην, ζην νπνίν λα ιεηηνπξγεί θαη νηθνηξνθείν θαη ηε
κεηαθνξά ηνπ ζηε ηάηηζηα ή ην Σζνηχιη, φπνπ θνηηνχζαλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη
ππήξραλ θαηάιιεια δηδαθηήξηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φζνη καζεηέο είραλ θιίζε πξνο
ην επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθεληξσζνχλ επθνιφηεξα θαη λα
θαηαξηηζηνχλ απνδνηηθφηεξα. Δπίζεο, πξφηεηλε ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζε φζνπο
δαζθάινπο ππεξεηνχζαλ ζηνπο μελφθσλνπο ζπλνηθηζκνχο, φπσο ηνλ ππνινγηζκφ ζην
δηπιάζην ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο ζηε Μαθεδνλία γηα ηελ ζχληαμε, ηελ αχμεζε ηνπ
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κηζζνχ θαη ηελ απαιιαγή απφ ηελ ζηξαηησηηθή ζεηεία. Γηα ηελ παηδαγσγηθή
θαηάξηηζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ έθξηλε απαξαίηεην λα
νξγαλσζεί, θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ηνπ 1925, ζεηξά παηδαγσγηθψλ καζεκάησλ
ππνδεηγκαηηθήο δηδαζθαιίαο εηζεγεηέο ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ νη δηεπζπληέο ησλ
δηδαζθαιείσλ, νη Δπηζεσξεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη «[…] νη δηά
δηδαθηηθήλ θαη κεζνδηθήλ ηθαλόηεηα δηαθξηλόκελνη δηδάζθαινη»161.
Δπηπιένλ, θαηά ηελ αληίιεςε ηνπ Δπηζεσξεηή Γεξαληψλε, ζε φζα μελφθσλα
ρσξηά νη θάηνηθνη έδεηρλαλ απνζηξνθή πξνο ηνλ δάζθαιν θαη ην ζρνιείν, ε
ηνπνζέηεζε θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ πξνβαιιφηαλ σο επηηαθηηθφ κέηξν: «Ζ
ζεξαπεία ηνπ αηόπνπ ηνύηνπ ζα επηηεπρζή, όηαλ ζπλ ησ ρξόλσ απνθηήζσκελ
πξνζσπηθόλ αξθεηόλ θαη’ αξηζκόλ θαη θαιώο θαηαξηηζκέλσλ»162.
χκθσλνο κε ηα παξαπάλσ κέηξα ήηαλ θαη ν Δπηζεσξεηήο Πχξδαο, ν νπνίνο
ηφληδε ηελ αλάγθε ιήςεο άκεζσλ κέηξσλ, ιφγσ ηεο ζεξβηθήο θαη βνπιγαξηθήο
απεηιήο: «ήκεξνλ όκσο, όηε επαπεηινύκεζα ππό ηνπ θηλδύλνπ ηεο πξνζηαζίαο ησλ
Βνπιγαξηθώλ θαη ίζσο αύξην ησλ εξβηθώλ κεηνλνηήησλ –αιίκνλν εάλ δνζή ηνηνύηνλ
δηθαίσκα εο ηνπο ηειεπηαίνπο- ζήκεξνλ ιέγσ, ππέξπνηε επηβάιιεηαη, θαηά ηελ γλώκελ
καο, ε άκεζνο ιήςηο θαη εθαξκνγή πιελ άιισλ θαη ησλ θάησζη κέηξσλ»163. Μεηαμχ
άιισλ πξφηεηλε:
1. ηελ αλέγεξζε θαιαίζζεησλ θαη κεγαινπξεπψλ δηδαθηεξίσλ ζε φια
αλεμαξηήησο ηα ζιαβφθσλα ρσξηά θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζρνιείσλ κε
ζρνιηθά κέζα θαη επνπηηθά φξγαλα.
2. ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ παηδηψλ θαη ζηηο έμη ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ
ζρνιείνπ.
3. ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πνηλήο ηνπ λφκνπ γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ
καζεηψλ κε ηελ επηβνιή κεγαιχηεξνπ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ, ελίνηε θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο θπιάθηζεο ησλ γνλέσλ164.
4. ηελ θαηάξγεζε ηεο θαζαξεχνπζαο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ,
«…δηόηη θαη απηή νπρί νιίγνλ ζπλεβάιεην εο ηελ κε γισζζηθήλ αθνκνίσζηλ ησλ
ιαπόθσλσλ παίδσλ»165
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ΗΑΜ/ΓΓΜ/Φ60, ζ.4.
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«...Ζ θνίηεζηο εηο ηα ρνιεία ησλ παίδσλ ακθνηέξσλ ησλ θύισλ λα δηαξθεί ππνρξεσηηθώο κέρξη ηεο
απνθνηηήζεσο απηώλ εθ ηεο 6εο ηάμεσο ηνπ Γεκνηηθνύ... Να ηξνπνπνηεζή ν Νόκνο πεξί ππνρξεσηηθήο
θνηηήζεσο επηβαιινκέλνπ εηο ηνπο δπζηξνπνύληαο γνλείο κείδνλνο πξνζηίκνπ, ελ ππνηξνπή δε ηεο πνηλήο
ηεο θπιαθίζεσο...»
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5. ηελ ίδξπζε καζεηηθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ηε δηαλνκή δσξεάλ βηβιίσλ ζηνπο
άπνξνπο καζεηέο.
6. ηελ ίδξπζε λπρηεξηλψλ ζρνιψλ δχν ηκεκάησλ «…εηο ην ελ ηνύησλ ζα
θνηηώζηλ ππνρξεσηηθώο νη γλσξίδνληεο νπσζδήπνηε ηελ Διιεληθήλ, εηο δε ην
έηεξνλ νη παληάπαζηλ αγλννύληεο ηαύηελ»166.
7. ηελ ίδξπζε ζρνιψλ Κπξηαθψλ θαη ενξηψλ ζηηο νπνίεο ζα θνηηνχζαλ ηα
κεγάια θνξίηζηα ησλ ρσξηψλ.
8. ηελ ίδξπζε ηεξαηηθψλ ζρνιψλ ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζιακβάλνληαη
απφθνηηνη ηεο έθηεο δεκνηηθνχ «…δηόηη κε ηνλ ππάξρνληα Κιήξνλ, όζηηο ελ
πνιινίο είλαη πεπνηηζκέλνο από ηνπ βνπιγαξηθνύ δειεηεξίνπ, πάζε ελέξγεηα
ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ δηά ηελ επηηπρίαλ ηνπ επηδησθόκελνπ ζθνπνύ ηεο
αθνκνηώζεσο απνβαίλεη δπζρεξήο»167.
9. ηε δσξεάλ πξφζιεςε ζιαβφθσλσλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηα πνιπηάμηα
δηδαζθαιεία θαη
10. ηελ απνθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ ηεο ζηελ
Θεζζαινλίθε γηα ηελ επίβιεςε ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ.
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166

82

Γ΄ ΜΔΡΟ
ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΟΦΖ – ΤΕΖΣΖΖ
Κξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ ζέζεσλ ησλ δεκνηηθηζηώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
μελόθσλσλ
ηηο

δχν

πξνεγνχκελεο

ελφηεηεο

παξνπζηάζηεθαλ

νη

ζεσξεηηθέο

παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ δεκνηηθηζηψλ, ην
ηζηνξηθφ θαη ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ
πηνζεηήζεθε θαη εθαξκφζηεθε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ θαηά ηελ πεξίνδν
1916-1926 θαη νη ζέζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ, φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ κέζα απφ ην δεκφζην ιφγν.
ηελ ελφηεηα απηή, επηρεηξείηαη ε εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ απφςεσλ ησλ
δεκνηηθηζηψλ κέζα απφ ηα ηζηνξηθά θείκελα ηνπο, πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1905
σο ην 1925 θαη απνηεινχλ ην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαη ε
παξάιιειε αλάπηπμε ζρεηηθψλ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ
ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην πιαίζην κηαο επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο. Ζ θξηηηθή
αλάιπζε απηψλ ησλ θεηκέλσλ δηαξζξψλεηαη πάλσ ζε ηέζζεξεηο ζεκαηηθνχο άμνλεο
πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηνπο μελφθσλνπο πιεζπζκνχο θαη
εζηηάδνπλ: α) ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ
εθαξκφζηεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1916-1926 γηα ηνπο μελφθσλνπο πιεζπζκνχο, β)
ζηελ αλάδεημε ησλ εζληθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο ησλ μελφθσλσλ, γ) ζηε ζπκβνιή ηνπ
ζρνιείνπ σο κέζνπ «εμειιεληζκνχ» θαη δ) ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο πνπ ζπζηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ απφ ηελ
πνιηηηθή πνπ πξφηεηλε ην κέρξη ηφηε παξαδνζηαθφ πιαίζην άζθεζεο ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Παξάκεηξνη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ν εμειιεληζκφο ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ
απαζρφιεζε έληνλα ην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ. Ζ εθπαίδεπζε
ησλ αιιφγισζζσλ ζηε δεκνηηθή γιψζζα ζπλδέζεθε κε ηελ αλαγθαηφηεηα
νκνγελνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο εζληθήο
ελφηεηαο θαη ζπλνρήο. Σελ παξαπάλσ άπνςε εληζρχνπλ ηα θείκελα ησλ
δεκνηηθηζηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη ην πνιηηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ηεο
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εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνπο μελφθσλνπο, αζθείηαη θξηηηθή γηα ην ηζρχνλ
δαζθαινθεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφζηεθε απφ ην παξαδνζηαθφ
πιαίζην άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πξνηείλνληαη εθπαηδεπηηθά κέηξα
θαη πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο ησλ μελφθσλσλ.
Απφ ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ ησλ δεκνηηθηζηψλ πξνθχπηεη φηη ν εμειιεληζκφο
ησλ μελφθσλσλ επηρεηξείηαη θαηαξρήλ κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηε λεπηαθή
ειηθία θαη γη‟ απηφ ζπζηήλεηαη απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο ε ίδξπζε λεπηαγσγείσλ θαη ε
εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζην λεπηαγσγείν απφ ην ηέηαξην168 ή πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο169 κε ζηφρν φρη απιψο ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο, αιιά θαη ηελ πηνζέηεζή ηεο
σο κεηξηθήο. Παξάιιεια, πξνβάιιεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο
ησλ μελφθσλσλ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο βαζηζκέλεο ζηα
ζχγρξνλα παηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα ηεο Νέαο Αγσγήο, φπσο ηνπ παηδαγσγηθνχ
ζπζηήκαηνο ηνπ Frobel θαη ηεο επνπηηθήο κεζφδνπ170.
Σελ πεξίνδν ηεο γισζζνεθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο (1917-1920) ν
εμειιεληζκφο ησλ μελφθσλσλ απνηέιεζε δήηεκα χςηζηεο εζληθήο ζεκαζίαο θαη
άκεζεο πνιηηηθήο πξνηεξαηφηεηαο171 (Μαπξνζθνχθεο, Μπέηζαο, 2011). Σελ
παξαπάλσ άπνςε εληζρχεη ην πεξηερφκελν ησλ λνκηθψλ θεηκέλσλ πνπ ζπλέηαμε ν
Γεκήηξηνο Γιελφο ηελ πεξίνδν απηή απφ ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ληαο αξκφδηνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
μελφθσλσλ ζρνιείσλ, ην 1920, ζπληάζζεη θαη θαηαζέηεη ζηε Βνπιή ην θείκελν ηνπ
ρεδίνπ Νφκνπ γηα ηα ζρνιεία ησλ μελφθσλσλ ζπλνηθηζκψλ, κε ην νπνίν
ζεζκνζεηείηαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ
ζρνιείσλ αθφκε θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα κέξε ηεο βφξεηαο Διιάδαο, ζηα νπνία
νη μελφθσλνη εθπαηδεχνληαη ζηε δεκνηηθή γιψζζα. Δπηπιένλ, εληζρχεηαη ν ζεζκφο
ησλ Δπηζεσξεηψλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη Δπηζεσξεηέο νξίδνληαη ππεχζπλνη γηα
ηελ επνπηεία ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ, ηηο νπνίεο
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Μπνπληψλαο, Δ. (1908). ρνιηθά Πξνγξάκκαηα θαη δηδαθηηθαί νδεγίαη. Α΄. Σν Νεπηαγσγείνλ ησλ
μελνθώλσλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ. Θεζζαινλίθε: Ηεξά Μεηξφπνιηο Θεζζαινλίθεο.
169
Μνίξαο, Β. (1911). Σν ζρνιείνλ ησλ Αιβαλόθσλσλ (θαη γεληθώο ησλ μελόθσλσλ). Αζήλα:
Σππνγξαθείν Βάξηζνπ.
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Παπαδαραξίνπ, Α. (1908). θέςεηο πεξί ηεο Φξαηβειηαλήο δηδαθηηθήο κεζόδνπ θαη πεξί ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο ειιελ. γιώζζεο ελ ηνηο ειιελ. ρνιείνηο. Θεζζαινλίθε: Σππνγξαθείν Υξηζηνκάλνπ.
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Μαπξνζθνχθεο, Γ., Μπέηζαο Η. (2011). «„Σί πξέπεη λα θάλσκε γηα λα αθνκνηψζνπκε ηνπο
μελφθσλνπο‟. Σν γισζζνεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ γηα ηε Γισζζηθή
Αθνκνίσζε ησλ Ξελφγισζζσλ (ζε Αηηηθή θαη Κνξηλζία)», ζην: 6ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην Ηζηνξίαο
ηεο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα Διιεληθή Γιώζζα θαη Δθπαίδεπζε, Πάηξα 2011, ζζ.285-298.
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έρνπλ ππφ ηελ επίβιεςή ηνπο, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη
ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη.
Με ηε δηάηαμε απηή επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί ν θαιχηεξνο έιεγρνο ησλ μελφθσλσλ
ζρνιείσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, δηνξίδνληαη
γπλαίθεο λεπηαγσγνί σο Δπηζεσξήηξηεο ησλ μελφθσλσλ λεπηαγσγείσλ θαη ηδξχνληαη
δηδαζθαιεία γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ λεπηαγσγψλ. Οη λεπηαγσγνί θξίλνληαη ηθαλφηεξεο
γηα ηε δηάδνζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηα μελφθσλα λήπηα, θαζψο πηνζεηνχλ ην
κεηξηθφ πξφηππν θαη εμππεξεηνχλ ηελ αληίιεςε γηα απνηειεζκαηηθφηεξε γισζζηθή
αθνκνίσζε, φηαλ ε κηα κεηξηθή γιψζζα αληηθαζίζηαηαη απφ κηαλ άιιε. Παξέρεηαη
νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη δίλνληαη θίλεηξα γηα επηδφκαηα
θαη άιιεο απνδνρέο θαη πξνσζνχληαη νη απνζπάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
ππεξεηνχζαλ ζηα μελφθσλα ζρνιεία ηεο Παιαηάο Διιάδαο ζε πεξηνρέο ησλ Νέσλ
Υσξψλ κε πςειφ πνζνζηφ μελνθσλίαο. Σέινο, πξνσζείηαη ε ίδξπζε πξαθηηθψλ θαη
λπρηεξηλψλ ζρνιψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ ελειίθσλ
μελφθσλσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ172.
Ζ ήηηα ζηηο εθινγέο ηνπ 1920 ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ, ε αλαηξνπή ηεο
κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1917-1920, ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ε εγθαηάζηαζε ησλ
πξνζθχγσλ, ε επαλαθνξά ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην 1923, ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ θαη ε εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην ζρνιείν, ην
πξσηφθνιιν Πνιίηε – Καιθψθ (1924), πνπ αλαγλψξηδε ηελ χπαξμε βνπιγαξηθήο
κεηνλφηεηαο ζηε Μαθεδνλία θαη ε έθδνζε εηδηθνχ αιθαβεηαξίνπ γηα ηνπο
ζιαβφθσλνπο, ηνπ Abecedar (1925), είλαη θάπνηα απφ ηα γεγνλφηα πνπ επεξέαζαλ
ζεκαληηθά ηελ αθνκνησηηθή πνιηηηθή ησλ μελφθσλσλ πνπ αθνινχζεζε ηε
γισζζνεθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε. Οη ζέζεηο ησλ δεκνηηθηζηψλ γηα ην γισζζηθφ
εμειιεληζκφ ησλ μελφθσλσλ κε ηε ζπκβνιή ηεο δεκνηηθήο παξακέλνπλ
ακεηάβιεηεο. Οη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ ζεξκά ηε ζπλέρηζε ηεο αθνκνησηηθήο πνιηηηθήο
ηνπο, πηνζεηψληαο άιινηε επηφηεξα θαη άιινηε ζθιεξφηεξα κέηξα εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο.
Ζ πεξίνδνο πνπ αθνινπζεί ηε γισζζνεθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε (19201932) ραξαθηεξίδεηαη ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία σο πεξίνδνο «ήπηαο» γισζζηθήο
αθνκνίσζεο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ απνθπγή ησλ βίαησλ θαη θαηαλαγθαζηηθψλ
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Γιελφο, Γ. (1920). Γηα ην δήηεκα ησλ μελνθώλσλ, Ίδξπκα Γιελνχ, Φεθηαθή πιινγή, Τιηθφ
θνξέσλ 2081, ζζ.1-70.
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κέζσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ μελφθσλσλ απφ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, φπσο
είλαη νη απζηεξνί λφκνη θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ173. Ζ παξαπάλσ αληίιεςε
ελδερνκέλσο λα εληζρχεηαη απφ ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο Πάγθαινπ λα
εθαξκφζεη ηε δίγισζζε εθπαίδεπζε γηα ηνπο κε ειιελφθσλνπο ζηε Μαθεδνλία ην
1925. Δηδηθφηεξα, επηρεηξήζεθε λα εθαξκνζηεί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ
Πάγθαινπ, έλα κνληέιν ελζσκάησζεο, πνπ πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ
κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα ππνβαιιφηαλ ζρεηηθφ αίηεκα 40
παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξφλσλ. Παξάιιεια, πξνβιεπφηαλ ε ακνηβή ησλ δαζθάισλ
απηψλ ησλ ζρνιείσλ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ ζηε
κεηξηθή ηνπο γιψζζα κε ηε ζπγγξαθή εηδηθψλ Αιθαβεηαξίσλ ζηε ζιαβηθή γιψζζα
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ησλ κεηνλνηήησλ174.
Απηή, φκσο, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ εθαξκφζηεθε ζηελ πξάμε. Δλψ ε
Κπβέξλεζε Πάγθαινπ αλαγλψξηζε ζην λνκνζεηηθφ επίπεδν ζεξβηθή κεηνλφηεηα θαη
απνπεηξάζεθε λα εηζάγεη ηε δίγισζζε εθπαίδεπζε, ζπλέρηζε ην πξφηππν ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ ζπληεξεηηθψλ Κπβεξλήζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο
πεξηφδνπ, ζηνπο λφκνπο πνπ ηειηθά ςήθηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε.
ζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο πεξηφδνπ 1923-1925, ηα δεδνκέλα
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ ησλ Δπηζεσξεηψλ ηεο
δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ησλ
θεηκέλσλ πνπ ζπληάρηεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ ην έηνο
1924 αλαδεηθλχνπλ φηη πηνζεηήζεθε θαη εθαξκφζηεθε ζηελ πξάμε ην θαηεμνρήλ
κνληέιν ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο ησλ μελφθσλσλ κε θάζε θφζηνο. πγθεθξηκέλα,
ην 1924, νη θνξείο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο πξνρσξνχλ ζηελ νξγάλσζε
εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πφιεηο ηεο Μαθεδνλίαο, φπσο
ηελ Κνδάλε θαη ηελ Έδεζζα κε πςειφ πνζνζηφ μελνθσλίαο, ηδίσο ζιαβφθσλσλ. ηα
ζπλέδξηα απηά ηίζεληαη δεηήκαηα ελίζρπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ «εμειιεληζκνχ» ησλ μελφθσλσλ. Δηδηθφηεξα, ζπδεηνχληαη
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ησλ μελφθσλσλ
ζρνιείσλ, ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηεο δεκνηηθήο, ζέκαηα νξγάλσζεο
θαη δηνίθεζεο, ελψ παξάιιεια πξνηάζζεηαη ε αλάγθε ηεο θξαηηθήο ζηήξημεο ηνπ
173

Κσζηφπνπινο, Σ. (2002). Ζ απαγνξεπκέλε γιώζζα. Κξαηηθή θαηαζηνιή ησλ ζιαβηθώλ δηαιέθησλ
ζηελ ειιεληθή Μαθεδνλία. Αζήλα: Βηβιηφξακα, ζ.112.
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Ζιηάδνπ-Σάρνπ, . (2004). «Γισζζηθά, Δζληθά θαη Παηδαγσγηθά δεηήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ηεο
Μαθεδνλίαο (1912-1936). Σν παξάδεηγκα ηνπ λνκνχ Φιψξηλαο», ζην: 3ν Γηεζλέο πλέδξην Ηζηνξίαο
ηεο Δθπαίδεπζεο, Πάηξα 1-3 Οθησβξίνπ 2004.
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εθπαηδεπηηθνχ εγρεηξήκαηνο απφ ηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπίζεο,
πξνβάιιεηαη ε αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε
θαηά ηελ πεξίνδν 1917-1920. Κάζε πξνβιεκαηηζκφο175 ζην πιαίζην ησλ ζπλεδξίσλ
γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ μελφθσλσλ σο κέζνπ πνπ ζα
εμππεξεηνχζε απνηειεζκαηηθφηεξα ηε δηάδνζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο, θξίλεηαη
αθαηάιιεινο γηα ηηο εζληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ θαη πνπ πξφηαζζαλ ηελ
παξακέιεζε ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ησλ μελφθσλσλ θαη ηε
δεκηνπξγία κηαο λέαο εζληθήο απηνζπλείδεζεο.
ην ίδην θιίκα θηλνχληαη θαη νη Δθζέζεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ δεκνηηθήο
εθπαίδεπζεο (1924-1925) πξνο ηνλ Γεληθφ Γηνηθεηή Μαθεδνλίαο, Ησάλλε Καλλαβφ.
Οη απφςεηο ηνπο γηα ηελ πνξεία ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο
αξλεηηθέο. Ηδηαίηεξα εκθαλήο είλαη ε απνηπρία «εμειιεληζκνχ ησλ μελφθσλσλ» ζηηο
βφξεηεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο. Σα αίηηα απνηπρίαο ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο
ησλ μελφθσλσλ απνδίδνληαη απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο ζε εζληθνχο, θνηλσληθνχο,
εθπαηδεπηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηνπο εμήο:
1. Ζ πξνζήισζε ησλ μελφθσλσλ ζηε βνπιγαξηθή γιψζζα, ήζε θαη έζηκα σο
απφξξνηα ηεο βνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο πνπ ππνζηεξηδφηαλ φηη
ζπλερηδφηαλ ζηε Μαθεδνλία176
2. Ζ κε αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ μελφθσλσλ ζηνλ απειεπζεξσηηθφ
αγψλα ηνπ έζλνπο απφ ην θξάηνο, κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα
αληηδξνχλ ζηελ πνιηηηθή ελζσκάησζεο θαη εμειιεληζκνχ177
3. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ εμαθνινπζνχζε λα
ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηεο θαζαξεχνπζαο σο κέζνπ «εμειιεληζκνχ» θαη ε
έιιεηςε ζρνιείσλ θαη εηδηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
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Αληξηψηεο, (1924). «Θέκαηα πξνο ζπδήηεζη ελ ησ ελ Δδέζζε ζπλεδξίσ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
ηεο πεξηθεξείαο θαηά κήλα Ηνχληνλ 1924», Γισζζνεθπαηδεπηηθό Αξρείν, πιινγή Σξηαληαθπιιίδε,
Φεθηνζήθε ΑΠΘ.
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Βι. αλαιπηηθφηεξα Έθζεζε Δπηζεσξεηή δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Βέξνηαο Παηίηζα, ΗΑΜ/ΓΓΜ/Φ60,
ζ.13.
177
«…Δθ πάλησλ ησλ αλσηέξσ ηεθκαίξεηαη, όηη από απόςεσο αθνκνησηηθήο εο ηα ιαπόθσλα κέξε
εζηνρήζακελ θαζ’ όιελ ηελ γξακκήλ. Καη νπ κόλνλ ηνύην, αιιά κεηά πεπνηζήζεσο δπλάκεζα λα
βεβαηώζσκελ, όηη θαη πνιινί ησλ ιαπνθώλσλ Διιήλσλ, νίηηλεο δηαθνξνηξόπσο επί ηνπξθνθξαηίαο
εηξγάζζεζαλ ππέξ επηθξαηήζεσο ησλ ειιεληθώλ ηδεσδώλ, ζήκεξνλ έρνπλ ςπρξαλζή, δηόηη αληί λα
εθηηκήζσκελ, σο είρνκελ θαζήθνλ, ηελ δξάζηλ ησλ, πξνζελέρζεκελ θαη πξνο ηνύηνπο νπρί σο πξνο
Έιιελαο» (Έθζεζε Δπηζεσξεηή δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Έδεζζαο Πχξδα).

87

4. Ζ απνπζία ζπληνληζκέλεο πνιηηηθήο απφ ηνπο θνξείο ηεο ειιεληθήο
δηνίθεζεο θαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θξάηνπο
θαη μελφθσλσλ178
Οη παξαπάλσ πνιηηηθέο πνπ ζπζηήλνληαη θαη εθαξκφδνληαη, θαηά ηελ πεξίνδν
απηή, έρνπλ ραξαθηήξα εζληθφ, γισζζηθφ θαη παηδαγσγηθφ. Οη δεκνηηθηζηέο
πξνηάζζνπλ ζην ιφγν ηνπο ηελ εζληθή ζεκαζία ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ «εμειιεληζκνχ
ησλ μελφθσλσλ», επηρεηξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ην ηδενιφγεκά ηνπο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κέζσ ηεο επηβνιήο ηεο
δεκνηηθήο γιψζζαο ζηνπο μελφθσλνπο πιεζπζκνχο θαη ηεο πηνζέηεζήο ηεο σο
κεηξηθήο θαη ην πξνβάιινπλ σο εθηθηφ κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ.
Παξά ηηο απζηεξέο επηηαγέο ηεο Κ.η.Δ. θαη ηηο εηδηθέο ζπκβάζεηο ησλ πλζεθψλ ησλ
εβξψλ (1920) θαη ηεο Λσδάλεο (1924) γηα ζεβαζκφ ηεο γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο θαη
ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο θνπιηνχξαο ησλ κεηνλνηήησλ, ε πνιηηηθή πνπ ηειηθά
πηνζεηείηαη απφ ηνπο παηδαγσγνχο, πνπ δηαηείλνληαλ φηη ππήξμαλ θνξείο ησλ
ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, απνηέιεζε θαηάθσξε θαηαπάηεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ησλ κεηνλνηήησλ γηα εθπαίδεπζε ζηε γιψζζα ηνπο.
Δζληθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα
Σν εζληθφ δήηεκα, ην γεγνλφο δειαδή φηη έμσ απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα
ππήξραλ ζπκπαγείο ειιεληθνί πιεζπζκνί αιχηξσηνη, επεξέαζε απνθαζηζηηθά θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα ηηο αληηιήςεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα ηελ
εθπαίδεπζε, ε νπνία έπξεπε λα αλαιάβεη ην ξφιν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ λέσλ
πνιηηψλ, έηζη ψζηε λα δνζνχλ ιχζεηο ζηα αζθπθηηθά πξνβιήκαηα ηνπ έζλνπο179. ηα
ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ ην αίηεκα γηα «εζληθή απνθαηάζηαζε»
178

«...Σί έπξαμαλ ηα ινηπά όξγαλα ηεο Γηνηθήζεώο καο; Πόηε θαη πώο επεθνηλώλεζαλ κε ηνπο
μελνθώλνπο θαηνίθνπο θαη δηά ηίλνο κέζνπ επεδίσμαλ λα επηηύρνπλ ηελ εκπηζηνζύλελ θαη ηελ αγάπελ
απηώλ; Πνιινί εθ ησλ μελνθώλσλ θαηνίθσλ κε δηεγήζεζαλ ηα αθόινπζα. «Σελ Διιεληθήλ δηνίθεζηλ ηελ
πεξηκέλακελ κε παικνύο ςπρήο θαη επαλεγπξίζακελ ηελ εκθάληζίλ ηεο κε ραξάλ απεξίγξαπηνλ. Καη όκσο
είδνκελ ηαο ειπίδαο καο όιαο δηαςεπζνκέλαο». Καη ν θόζκνο απηόο ελ πνιινίο δελ έρεη άδηθνλ. Δίδε
κίαλ θνβεξάλ θνξνινγίαλ λα εθκπδά κέγα κέξνο ησλ πόξσλ ηνπ. Αληηθξύδεη ζπγθνηλσλίαλ θαθίζηελ, ηνλ
Έιιελα ππάιιεινλ λα ζπκπεξηθέξεηαη βαλαύζσο θαη θαθώο πξνο απηόλ. Βιέπεη ηνλ ηεξέα πεξηζζόηεξνλ
θηινρξήκαηνλ θαη νιηγώηεξνλ άλζξσπνλ ηνπ Θενύ. Δίδε θαη ηί δελ είδε. Ηδνύ δηαηί νη πεξηζζόηεξνη ησλ
μελνθώλσλ κάο εκίζεζαλ. Πόζνλ δηαθνξεηηθά όκσο ζα εζθέπηεην όινο απηόο ν θόζκνο, εάλ εθξόληηδε
ην Κξάηνο καο εηδηθώο δηά ηελ Μαθεδνλίαλ λα ζπγθεληξώζε ηνπο θξαηίζηνπο ησλ ππαιιήισλ ηνπ!! Σόηε
θαη ην δήηεκα ηεο αθνκνηώζεσο ζα ήην εύθνινλ, θαη ε αγάπε ησλ θαηνίθσλ πξνο ηελ Διιεληθήλ ελ γέλεη
δηνίθεζηλ άδνινο, εηιηθξηλήο θαη αλππόθξηηνο...» (Έθζεζε Δπηζεσξεηή δεκνηηθψλ ζρνιείσλ εξξψλ
Οηθνλνκίδε).
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Σεξδήο, Ν. (2002). Ζ παηδαγσγηθή ηνπ Αιέμαλδξνπ Π. Γεικνύδνπ. Θεζζαινλίθε: Αθνί Κπξηαθίδε,
ζ.61.
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γίλεηαη εληνλφηεξν. Ο εθπαηδεπηηθφο δεκνηηθηζκφο πξνηείλεη κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ
ζεζκνχ ηελ αλάπιαζε ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηε δηακφξθσζε λέσλ
ζπλζεθψλ ζε εζληθφ επίπεδν. Χζηφζν, ε απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο έθεξε ην
ειιεληθφ θξάηνο αληηκέησπν κε κηα λέα εζληθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ
θνηλσληθή ζχζηαζε ησλ Νέσλ Υσξψλ απνηεινχληαλ απφ έλα πνιπγισζζηθφ θαη
πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζεσξήζεθε φηη απεηινχζε ηελ εζληθή θπξηαξρία
ζηελ πεξηνρή.
Οη δεκνηηθηζηέο αληηιακβάλνληαη ηελ θαηάζηαζε απηή σο «απεηιή», ε νπνία
επηβάιεη πιένλ ε πηνζέηεζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία λα πξαγκαηνπνηεζεί
άκεζα, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θξηζηκφηεηα ησλ εζληθψλ πεξηζηάζεσλ. Ζ παξνπζία
ζπκπαγψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθή γιψζζα, ήζε θαη έζηκα ζηελ πεξηνρή
ηεο Μαθεδνλίαο εληζρχεη ηελ πεπνίζεζή ηνπο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα «εμειιεληζκνχ
ησλ μελφθσλσλ» κέζσ ηεο δεκνηηθήο. Ζ αληίιεςε απηή δηαπλέεη φια ηα θείκελα ησλ
δεκνηηθηζηψλ ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε. Ζ δηάδνζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο
ζηνπο μελφθσλνπο έρεη, ζχκθσλα κε ηνπο δεκνηηθηζηέο, δηηηφ ξφιν. Αθελφο, νδεγεί
ζηε γισζζηθή αθνκνίσζε θαη αθεηέξνπ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία εζληθήο ζπλείδεζεο
κέζσ ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ180. Δπηπιένλ, ε κφξθσζε
ησλ μελφθσλσλ ζηα ειιεληθά ήζε θαη έζηκα, ε εζηθή δηάπιαζε θαη ε δεκηνπξγία
εζληθνχ θξνλήκαηνο κέζσ ηεο δεκνηηθήο κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ παξάιιεια ζην
γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ εμειιεληζκφ181. χκθσλα κε ηνπο δεκνηηθηζηέο, ν
παξαπάλσ ζθνπφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε αλαγλσζηηθψλ
γξακκέλσλ ζηε δεκνηηθή θαη κε ηελ έθδνζε βηβιίσλ κε εζλνγξαθηθφ θαη ιανγξαθηθφ
πεξηερφκελν182. Ο εμειιεληζκφο, ινηπφλ, πξνβάιιεηαη σο δήηεκα χςηζηεο εζληθήο
ζεκαζίαο, αθνχ ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο ζεσξείηαη «αλώηεξνο», ελψ ε θάζε κνξθή
γισζζηθήο εηεξφηεηαο ηνλ ππνλνκεχεη183. Γηάρπηνο επίζεο κέζα ζηα θείκελα είλαη ν
θφβνο ηεο βνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο θαη ηεο απφπεηξαο πξνζειπηηζκνχ ησλ
μελφθσλσλ. Γη‟ απηφ ηνλίδεηαη ε αλάγθε ζεβαζκνχ θαη ηζάμηαο αληηκεηψπηζεο ησλ
μελφθσλσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο σο ηζφηηκσλ κειψλ ηεο
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ειιεληθήο θνηλσλίαο, απφςεηο, σζηφζν, πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην απζηεξφ
πξφγξακκα επηβνιήο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο πνπ ζπζηήλεηαη.
ην θνηλσληθφ επίπεδν νη δεκνηηθηζηέο ζεσξνχλ ηνπο μελφθσλνπο κε
εληαγκέλνπο ζηνλ εζληθφ θαη θνηλσληθφ θνξκφ. Απηφ, θαηά ηελ αληίιεςή ηνπο,
νθείιεηαη ζηελ αδξαλή ζηάζε ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, ζηελ απνηπρία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ηνπο αθνκνηψζεη γισζζηθά, ζηελ παξάιιειε
απφπεηξα πξνζειπηηζκνχ ηνπο απφ πνιιέο πιεπξέο θαη ζηελ επηθνηλσλία θαη
ζπλαλαζηξνθή ησλ μελφθσλσλ κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Οη
παξαπάλσ ιφγνη εληζρχνληαη θαη απφ ηε ζηάζε ησλ ίδησλ ησλ μελφθσλσλ, νη νπνίνη
παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηα θείκελα λα αληηδξνχλ ζζελαξά ζηελ πνιηηηθή ηεο
αθνκνίσζεο κέζσ ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο άξλεζεο ησλ γνλέσλ γηα
ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ ηαθηηθή θνίηεζε ησλ παηδηψλ
ηνπο184.
Μεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζε
πνιινχο μελφθσλνπο ζπλνηθηζκνχο άιιαμε ηελ εηθφλα ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ
δεκηνπξγψληαο λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Οη δεκνηηθηζηέο θαηαζέηνπλ πσο ηα λέα
θνηλσληθά δεδνκέλα επλφεζαλ ζε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο ηελ αθνκνησηηθή πνιηηηθή,
θαζψο νη πξφζθπγεο, θνξείο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο, δηεπθφιπλαλ ηε δηάδνζή ηεο
ζηνπο μελφθσλνπο. Δίλαη ε επνρή, θαηά ηελ νπνία νη δεκνηηθηζηέο εθθξάδνπλ ηε
ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ παξάγνληα ζηνλ εμειιεληζκφ ησλ μελφθσλσλ θαη ηε ζηελή
ζρέζε κεηαμχ ζρνιηθήο γιψζζαο θαη θνηλσλίαο. Ζ δεκνηηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη
επξέσο απφ ηνπο μελφθσλνπο, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
θνηλσληθψλ ζπλαιιαγψλ. Υαξαθηεξηζηηθή γηα ην ζέκα απηφ είλαη ε εθηίκεζε ηνπ
Δπηζεσξεηή ηδεξνθάζηξνπ, ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ ζεκεηψλεη: «Ωο πξνο ην δήηεκα
ηεο γιώζζεο ε γλώκε καο είλαη, όηη κεηά ηελ εγθαηάζηαζηλ ησλ πξνζθύγσλ,
νκηινύλησλ θαηά 9/10 ησλ ειιεληθώλ, δελ ζα ππάξρε ηνηνύηνλ δήηεκα ελ ηε πεξηθεξείε
ηδ/ζηξνπ κεηά δύν ην πνιύ έηε, δηόηη νη παιαηνί θάηνηθνη εθ ησλ πεξηζζνηέξσλ
ρσξίσλ ηεο πεξηθεξείαο ηδεξνθάζηξνπ κεηαλάζηεπζαλ εηο Βνπιγαξίαλ, όζνη δ’
απέκεηλαλ έρνπλ αθνκνησζή ηειείσο από ηνπο πξόζθπγαο. Δθ ηνύηνπ βηνινγηθή αλάγθε
πιένλ επηβάιιε εηο ηελ εθκάζεζηλ ηεο ειιεληθήο γιώζζεο, δηόηη άιισο δελ είλαη δπλαηό
λα δήζνπλ. Σν έξγνλ ηνπ ζρνιείνπ εηο ην σο άλσ δήηεκα θαηέζηε επθνιώηαηνλ, δηόηη
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έρεη άξηζηελ ζπλεπίθνπξνλ ηελ αλαηξνθήλ ησλ βνπιγαξνθώλσλ παίδσλ κεηά ησλ
πξνζθπγνπαίδσλ σλ ε αλαινγία 30%»185.
Ζ ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ εμειιεληζκό ησλ μελόθσλσλ
Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζρνιείνπ ζην γισζζηθφ «εμειιεληζκφ ησλ
μελφθσλσλ» απνηειεί ηνλ ηξίην ζεκαηηθφ άμνλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σα θείκελα
ησλ δεκνηηθηζηψλ πεξηέρνπλ εθηελείο αλαθνξέο γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε
γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ, θξηηηθέο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ
ζπζηήζεθε θαη εθαξκφζηεθε απφ ην παξαδνζηαθφ πιαίζην εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,
ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο πνπ απνηππψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ
μελφθσλσλ ζρνιείσλ θαη πξνηάζεηο γηα ηε ιήςε εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ.
ηα θείκελα ησλ δεκνηηθηζηψλ πξνηείλνληαη νινθιεξσκέλα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αγσγή ησλ μελφθσλσλ καζεηψλ γηα ηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλαπηχζζνληαη δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο θαη
πξνζδηνξίδνληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Σα πξνγξάκκαηα
απηά πνπ πξνηείλνπλ νη δεκνηηθηζηέο είλαη βαζηζκέλα ζηα ζχγρξνλα παηδαγσγηθά
ζπζηήκαηα ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο. Δθ πξψηεο φςεσο,
δηαθαίλνληαη ηδηαίηεξα πξσηνπνξηαθά γηα ηελ επνρή ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ην
δαζθαινθεληξηθφ παηδαγσγηθφ ζχζηεκα πνπ ππνζηεξηδφηαλ απφ ην παξαδνζηαθφ
ξεχκα άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σν πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ
απηψλ επηθεληξψλεηαη ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία ησλ μελφθσλσλ κε θέληξν βάξνπο
ηε δηάδνζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο θαη ηε δεκηνπξγία εζληθνχ θξνλήκαηνο. Ζ
δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο δηαθξίλεηαη απφ ηνπο εμήο επηκέξνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο:
 «Δμνπδεηέξσζηο ησλ γισζζηθώλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ μελόθσλσλ
παηδηώλ»
 Αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο ιεθηηθήο θαη
γξακκαηηθήο άζθεζεο ησλ ηχπσλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
 Δπαλάιεςε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη πξνθνξηθή ρξήζε ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο
 Αληηθαηάζηαζε ησλ κεηξηθψλ ιέμεσλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο
θαη κνληκνπνίεζή ηνπο ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ παηδηψλ
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 Απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο μεληθψλ ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ θαηά ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο
 Αλάπηπμε γισζζηθήο έθθξαζεο ζηε δεκνηηθή γιψζζα
ε άιια επίζεο ζεκεία ησλ θεηκέλσλ γίλεηαη ιφγνο γηα αληηθαηάζηαζε ηεο
κεηξηθήο γιψζζαο κέζσ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε θαη
ηε κίκεζε θαη άιισλ δηδαθηηθψλ κέζσλ, φπσο ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο. Οη παξαπάλσ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο παξαπέκπνπλ ζε κηα εζληθηζηηθή
πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ μελφθσλσλ. Απηή, άιισζηε ε πξνζέγγηζε είρε ήδε
αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. Οη έλλνηεο ηεο αδηάιεηπηεο
ζπλέρεηαο θαη ηεο νξγαληθήο ελφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο186 πχθλσζαλ ηηο
ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ελψ παξάιιεια
πξνηάζεθε ε ίδξπζε λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζε πεξηνρέο ηεο
Μαθεδνλίαο κε πςειφ πνζνζηφ μελνθσλίαο θαη ε απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηεο
κεηξηθήο γιψζζαο ζε απηά. Σα θείκελα ησλ δεκνηηθηζηψλ επηβεβαηψλνπλ ηελ εζληθή
δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο, ην νπνίν είλαη αιιειέλδεην κε
ηνλ «εθπνιηηηζκφ» ησλ μελφθσλσλ. Χο γισζζηθή αθνκνίσζε κέζα απφ ηα θείκελα
πξνζδηνξίδεηαη ε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο φρη απιψο σο μέλεο, αιιά σο
κεηξηθήο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ ησλ
μελφθσλσλ. πκπεξαζκαηηθά, νη δεκνηηθηζηέο ζεσξνχλ φηη ε γισζζηθή δηδαζθαιία
ησλ μελφθσλσλ ζηε δεκνηηθή γιψζζα, ζα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζηελ εζληθή αθχπληζε
θαη ηελ πνιηηηζκηθή αθνκνίσζε. Ο ξφινο, δειαδή, ηνπ ζρνιείνπ δηεπξχλεηαη, απνθηά
εζληθφ πεξηερφκελν, αθνχ νη πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο πνπ
πηνζεηνχληαη

απνβιέπνπλ

ζηελ

απφξξηςε

ησλ

γισζζηθψλ

θαη

εζληθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεηνλνηήησλ. Απηφ, άιισζηε, ππνζηεξίρηεθε ζεξκά απφ ην
Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε, ν νπνίνο κέζα απφ ην Γειηίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νκίινπ
ζεκεηψλεη φηη γισζζηθή αθνκνίσζε «...Θα πε καζαίλσ θαη δηαδίλσ ζηνπο
μελόθσλνπο απηνύο αλζξώπνπο ηε γιώζζα κνπ, ηνπο θάλσ λα κεηαρεηξίδσληαη ηε
γιώζζα πνπ κηιώ εγώ –όρη όκσο ζαλ θάηη μέλν, θαζώο ι.ρ. άκα καζαίλνκε εκείο
γαιιηθά ή γεξκαληθά, κα έηζη πνπ λα γίλε ζηγά ζηγά δηθή ηνπο, ζα κεηξηθή, θαη λα ηε
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κεηαρεηξίδσληαη ζε θάζε ηεο δσήο ηνπο πεξίζηαζε, ζε ραξά θαη ιύπε, γηα ζθέςεηο θη
αηζζήκαηα, ζην ζπίηη, ζηε δνπιεηά θαη ζηελ θνηλσληθή δσή...»187.
Ζ εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ ησλ δεκνηηθηζηψλ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ
ζρνιείνπ ζηνλ εμειιεληζκφ ησλ μελφθσλσλ αλαδεηθλχεη α) ην ξφιν ηεο γιψζζαο ζηε
δηακφξθσζε εζληθήο ζπλείδεζεο θαη β) ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ σο πεδίνπ εθαξκνγήο
θαη σο κέζνπ άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Γηαθνξνπνίεζε ησλ κνληέισλ άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
Σν πξννδεπηηθφ θαη ην ζπληεξεηηθφ ξεχκα, είλαη νη δπν θαηεπζχλζεηο πνπ
δηακφξθσζαλ ζε ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ
μελφθσλσλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ δπν απηψλ κνληέισλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην πξψην, φηαλ νη εθπξφζσπνί ηνπ αζθνχζαλ ηελ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαηά ηελ επηθξάηεζε ηεο Φηιειεχζεξεο θπβέξλεζεο, πξφηεηλε
ξηδνζπαζηηθά κέηξα θαη ππνρξεσηηθή θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο ζηα ζρνιεία ησλ
μελφθσλσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζήο ηνπο. Αληίζεηα, ην δεχηεξν,
κε ηελ εθάζηνηε επηθξάηεζε ζηνλ πνιηηηθφ βίν ηεο ρψξαο ησλ ζπληεξεηηθψλ
θπβεξλήζεσλ, επέβαιε σο εζληθή αξρή ηε κεηάδνζε ηεο θαζαξεχνπζαο ζηνπο
μελφθσλνπο βαζηζκέλν ζην ηδενιφγεκα ηεο κεηάδνζεο ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο
κέζσ ηεο επαθήο κε ηελ αξραΐδνπζα γιψζζα σο «γέθπξα επηθνηλσλίαο κε ηνλ αξραίν
ιόγν». Ζ δηαθσλία ησλ δεκνηηθηζηψλ απέλαληη ζηηο ζέζεηο ηεο παξαδνζηαθήο
πξνζέγγηζεο ζηεξίρηεθε ζην επηρείξεκα ηεο δπζθακςίαο ηνπ αξραίνπ ιφγνπ σο
γισζζηθνχ νξγάλνπ «εμειιεληζκνχ ησλ μελφθσλσλ» θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηεο δεκνηηθήο, εθφζνλ ε δσληαλή γιψζζα απνηεινχζε ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο
ησλ πνιηηψλ188, ελψ ε θαζαξεχνπζα ζεσξήζεθε φηη βξηζθφηαλ ζε αληηπαξάζεζε κε
ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ θαη ζε αληίζεζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ
ιανχ θαη ηνλ πξαθηηθφ ραξαθηήξα ηεο επνρήο 189. ην πιαίζην απηφ, ην ζρνιείν
πξνζδηνξίζηεθε σο ν θαηεμνρήλ θνξέαο πινπνίεζεο ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο θαη
ηεο δηακφξθσζεο εζληθήο ζπλείδεζεο. Δηδηθφηεξα, ε πξφηαζε ησλ δεκνηηθηζηψλ
επηθεληξψζεθε ζηελ πηνζέηεζε ηεο δεκνηηθήο απφ ηνπο μελφθσλνπο σο κεηξηθήο θη
σο θαηεμνρήλ κέζνπ έθθξαζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζχζηεζε ην
πξννδεπηηθφ ξεχκα ήηαλ ζπλπθαζκέλν κε ηα πξφηππα αθνκνίσζεο άιισλ
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βαιθαληθψλ ιαψλ, πνπ εθάξκνδαλ ζην ζρνιηθφ ζεζκφ ηε δηδαζθαιία ηεο
απινπνηεκέλεο κνξθήο ησλ εζληθψλ ηνπο γισζζψλ θαη ηελ θαζηέξσλαλ σο ζρνιηθή
γιψζζα190.
Ζ γισζζηθή εηεξφηεηα ησλ μελφθσλσλ αληηκεησπίδεηαη ζηα θείκελα ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ θαη ησλ νπαδψλ ηνπ άιινηε σο
«κεηνλέθηεκα» θαη άιινηε σο «αξξώζηηα θαη ακαξηία». Ζ ρξήζε ηεο κεηξηθήο
γιψζζαο ζην ζρνιείν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην ππνζηεξίδεηαη φηη
ππνλνκεχεη ηελ εζληθή θπξηαξρία, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο. Ζ
αλαγθαηφηεηα απνθφιιεζεο ησλ μελφθσλσλ λεπίσλ απφ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη
ε αζχλεηδε πξφζθηεζε ηεο ειιεληθήο απνθηά εζληθφ πεξηερφκελν θαη επηρεηξείηαη
ζην ζρνιείν κέζσ ηεο απφξξηςεο ησλ γισζζηθψλ ηδησκάησλ ησλ παηδηψλ. ‟ απηφ
ζπληείλνπλ θαη νη αλαθνξέο ησλ δεκνηηθηζηψλ ζην Γειηίν191 γηα ηε ζεκαζία ηεο
γισζζνεθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1917 ζηε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ
μελφθσλσλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ θαηαζηξεπηηθφ ξφιν ηεο θαζαξεχνπζαο.
Σν βαζηθφ επηρείξεκα ησλ δεκνηηθηζηψλ γηα ηε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ
μελφθσλσλ κέζσ ηεο δεκνηηθήο δε ζα θινληζηεί κεηά ηελ αλαηξνπή ηεο
γισζζνεθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Σε ζέζε ηνπο απηή επηρεηξεί λα αληηθξνχζεη ν
θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Αλδξέαο θηάο ππνζηεξίδνληαο φηη νη
δεκνηηθηζηέο δε κεηαρεηξίδνληαη πνιηηηθά δίθαηα ηνπο μελφθσλνπο, δηφηη απφ ηε κηα
ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, δειαδή ηεο δεκνηηθήο, είλαη ε
κφλε ελδεδεηγκέλε επηζηεκνληθή ιχζε γηα ην γισζζηθφ δήηεκα θαη ηελ
αλαζπγθξφηεζε ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο, φκσο αλ ηειηθά ηζρχεη απηφ, ηφηε
εχινγα θαη νη μελφθσλνη ζα κπνξνχζαλ λα αηηεζνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο «δηθήο» ηνπο
κεηξηθήο γιψζζαο192. Σν εξψηεκα ηνπ θηά παξέκεηλε κάιινλ αλαπάληεην. Χζηφζν,
νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε βαζηζκέλνη ζηελ εξκελεπηηθή αλάιπζε, ηελ θξηηηθή
πξνζέγγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θεηκέλσλ ησλ δεκνηηθηζηψλ φηη νη δεκνηηθηζηέο
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο θαζαξνιφγνπο σο πξνο ην γισζζηθφ φξγαλν
αθνκνίσζεο, αθνχ πξνηείλνπλ ηε δσληαλή γιψζζα ηνπ ιανχ σο κέζν εμειιεληζκνχ,
δηθαηψλνληαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο ρξήζεο
ηεο απφ ηνπο μελφθσλνπο πιεζπζκνχο γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ εζληθφ θαη
θνηλσληθφ θνξκφ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο αλαγθψλ, σζηφζν, δε
190
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δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ.
Πξνηείλνπλ θαη νη ίδηνη ην κνληέιν ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο ησλ μελφθσλσλ θαη
επηρεηξνχλ, φπσο επηρεηξνχλ νη εθπξφζσπνη ηνπ παξαδνζηαθνχ ξεχκαηνο άζθεζεο
ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο λα επηβάινπλ ηελ θαζαξεχνπζα ζηνπο ειιελφθσλνπο θαη
μελφθσλνπο πιεζπζκνχο σο επίζεκε γιψζζα πνπ ζπληειεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηνπ εζληθνχ ζθνπνχ, λα «εμνπδεηεξώζνπλ» ηε κεηξηθή γιψζζα ησλ μελφθσλσλ κε
απζηεξέο πνιηηηθέο θαη λα επηβάινπλ ηε δεκνηηθή εμππεξεηψληαο ην ηδενιφγεκά
ηνπο γηα ηελ εζληθή αλαβίσζε ηνπ ηφπνπ. πσο επηζεκαίλεη ν Γιελφο ην 1922 ζηε
δεκνζίεπζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ ηνπ «Έζλνο θαη Γιψζζα»: «ζην Έζλνο ην
ειιεληθό βξίζθνληαη θαη ηα δύν ζηνηρεία ηεο ηζηνξηθήο ελόηεηαο θαη ην αληηθεηκεληθό,
δει. ε αδηάθνπε δσή ηεο θπιήο καο από ηνπο αξραηόηαηνπο ρξόλνπο σο ζήκεξα, θαη ην
ππνθεηκεληθό, δει. ε ζπλείδεζε πσο εκείο είκαζηε ε ίδηα θπιή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ,
κ’ όιν πνπ ήξζαλ ζηε ρώξα καο ζε δηάθνξεο επνρέο πνιινί μέλνη ιανί θαη
αλαθαηώζεθαλ καδί καο. Κη αθνύ ηόζν βαζηά ξηδσκέλε βξίζθεηαη ζηελ ςπρή όισλ ησλ
Διιήλσλ απηή ε πίζηε, δελ κπνξεί πηα ζήκεξα λα θηλδπλέςε από πνπζελά θαη όινη νη
θόβνη είλαη κάηαηνη […] ν δεκνηηθηζκόο δίλεη ηνπο όξνπο γηα ηελ ηδαληθή έλσζε
ηζηνξηζκνύ θαη ζπγρξνληζκνύ […] είλαη ζάιπηζκα γεληθήο αλαγέλλεζεο». Καιχηεξε
γιψζζα γηα ηελ εζληθή ελφηεηα είλαη ε δεκνηηθή «ε κόλε πνπ κπνξεί λ’ αληηζηαζή θαη
λα πνιεκήζε ηηο μέλεο επηξξνέο, ε κόλε πνπ κπνξεί λα δπλακώζε ηελ ειιεληθή
ζπλείδεζε ζηνπο μελνθώλνπο θαη λα ηνπο αθνκνηώζε γισζζηθά»193.
Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ πηνζεηείηαη θαη εθαξκφδεηαη απφ ηνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ ελέρεη επηπξφζζεηα αληηθαηηθά
ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ αξρψλ πνπ
δηέπνπλ ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ησλ δεκνηηθηζηψλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο
πξαθηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ πξάμε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ.
Αλαιπηηθφηεξα, νη παηδαγσγνί πξνηείλνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο ζηελ
ειιεληθή εθπαίδεπζε βαζηζκέλεο ζηα ζχγρξνλα παηδαγσγηθά ζπζηήκαηα ηνπ Νένπ
ρνιείνπ, πνπ δηέπεηαη απφ δεκνθξαηηθέο αξρέο, δείρλεη εκπηζηνζχλε ζηε θχζε ηνπ
παηδηνχ, δίλεη έκθαζε ζηελ ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ θαη ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε ρσξίο
ζηνηρεία επηβνιήο. Δπηπιένλ, πξνσζεί ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ηνπ παηδηνχ ζηε
γιψζζα ηνπ, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο194 θαη πξνάγεη ηελ
193
194

Γιελφο, Γ. (1922). «Έζλνο θαη Γιψζζα», Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, ηρ.10, ζ. 48-49.
Φσηηάδεο, Φ. (1902). Σν γισζζηθόλ δήηεκα θ΄ ε εθπαηδεπηηθή καο αλαγέλλεζηο, Αζήλα.
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απζππαξμία θαη ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ195. Χζηφζν, κέζα απφ ην ιφγν ησλ
δεκνηηθηζηψλ πξνθχπηεη φηη, φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ, ε
γισζζηθή εηεξφηεηα, ε έθθξαζε δειαδή ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ζε φιεο ηηο
εθθάλζεηο ηεο δσήο, δε ζπλάδεη κε ηελ πνιηηηθή ηεο εζληθήο νκνγελνπνίεζεο πνπ
επηρεηξείηαη κέζσ ηνπ ζρνιείνπ θαη απνξξίπηεηαη. Οη μελφθσλνη θαινχληαη λα
απαξλεζνχλ ηε δηθή ηνπο κεηξηθή γιψζζα θαη λα πηνζεηήζνπλ κηα «άιιε» κεηξηθή,
ηε δεκνηηθή. Οη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ιφγν ησλ
δεκνηηθηζηψλ γηα ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ έρνπλ
ραξαθηήξα έθδεια εζλνθεληξηθφ θαη δηέπνληαη απφ αληηπαηδαγσγηθέο ζπληζηψζεο.
ην ιφγν ησλ δεκνηηθηζηψλ δελ έρεη ζέζε ε δίγισζζε εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ
πιεζπζκψλ. Οη ηειεπηαίνη ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα εθπαηδεπηνχλ ζηε γιψζζα
ηνπο, ιφγσ κηαο εζληθηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Χο απνηέιεζκα, ην
κνληέιν ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ πξνζδηνξίζηεθε
απφ ηελ απνηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ. πσο ζεκεηψλεη ε Ζιηάδνπ–Σάρνπ (2004), ην
κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο «νηθνδνκήζεθε κέζα ζε έλα δεκνθξαηηθό ζεζκηθό πιαίζην
πνπ ζηόρεπε ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηζόηεηαο επθαηξηώλ ζηελ παηδεία θαη ζηελ θνηλσληθή
εμέιημε γηα όινπο ηνπο πνιίηεο. Οπσζδήπνηε όκσο απέηξεςε ηε ζεζκηθή εθπαηδεπηηθή
έθθξαζε ηεο εηεξόηεηαο ησλ γισζζηθώλ νκάδσλ ησλ μελόθσλσλ».
Δληέιεη, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε απφ ην πξννδεπηηθφ ξεχκα
ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ ηδενινγία ηεο εζληθήο νκνγελνπνίεζεο, ε νπνία
ζπζίαδε ζηνλ βσκφ ησλ εζληθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ ηηο
θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ μελφθσλσλ καζεηψλ,
εθφζνλ έδηλε έκθαζε ζηελ επηβνιή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κε θάζε κέζν. Σνχην
δηαθαίλεηαη θαη απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ δεκνηηθηζηψλ γηα ηε ιήςε εθπαηδεπηηθψλ
κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ απνηειέζκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
αθνκνίσζεο ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ. Θα ζηαζνχκε ζ‟ απηά πνπ αθνξνχλ ηελ
επαλαθνξά ηεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ μελφθσλσλ θαη
ηελ θαηάξηηζε εηδηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζδηνξίδνπλ, θαηά ηε γλψκε
καο, αθελφο ηνλ ζθιεξφ ραξαθηήξα επηβνιήο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζηνπο μελφθσλνπο θαη αθεηέξνπ θαλεξψλνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο παξαγθψληζεο ηνπ
195
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δηθαηψκαηνο ηνπο λα δηδάζθνληαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, αθνχ ζπλνδεχεηαη απφ
ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο ηνπ ηνπηθνχ γισζζηθνχ ηδηψκαηνο ζηε ζρνιηθή ηάμε απφ
ηνπο καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο. «Απνιύησο αλάγθε λένπ λόκνπ ππνρξεσηηθήο
θνηηήζεσο»196, δηαηείλνληαη νη δεκνηηθηζηέο, νη νπνίνη πξνηείλνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ λφκνπ ζε πνηλή κεγαιχηεξνπ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ, ελίνηε θαη ζε πνηλή ηεο
θπιάθηζεο197, δηφηη ην κέρξη ηφηε ηζρχνλ κέηξν ησλ κελχζεσλ ησλ δαζθάισλ πξνο
ηνπο γνλείο ησλ μελφθσλσλ καζεηψλ πνπ εγθαηέιεηπαλ ην ζρνιείν «εζηόρεζελ»198. Ο
λφκνο γηα ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ λνκνζεηήζεθε ην 1834. ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη πνηλέο γηα ηνπο γνλείο πνπ
ακεινχζαλ ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ή θαη ηελ ηαθηηθή θνίηεζή ηνπο κε επηβνιή
ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ. Σα λνκνζρέδηα ηνπ 1913 εηζεγήζεθαλ ηελ αχμεζε ηνπ
ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ απφ 5-100 δξαρκέο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ηε
θπιάθηζε ησλ γνλέσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελφο κήλα, ελψ θαζηέξσλαλ ηελ
ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζηα λεπηαγσγεία απφ ην 4ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
Σα λνκνζρέδηα απηά δελ ςεθίζηεθαλ, σζηφζν, αχμεζαλ ηηο επηβαιιφκελεο ζηνπο
γνλείο πνηλέο θαη ηηο θαηαγγειίεο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ γηα ηε κε εθαξκνγή
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. πρλά, ε δηζηαθηηθφηεηα ησλ δηεπζπληψλ λα θαηαγγείινπλ
ηνπο θαηνίθνπο, ιφγσ ηνπ θφβνπ ηνπο κήπσο ηνπο βιάςνπλ, ην αζήκαλην ρξεκαηηθφ
πνζφ θαη ε ζπλήζεο αζψσζε ησλ θαηαγγειιφκελσλ απφ ηα δηθαζηήξηα θαζηζηνχζαλ
ην λφκν αηειή θαη αλαπνηειεζκαηηθφ199. ‟ απηφ ην λφκν αλαθέξνληαη ζηα θείκελά
ηνπο νη δεκνηηθηζηέο. Τηνζεηψληαο ηελ αληίιεςε φηη ηα απζηεξά κέηξα ησλ
θπξψζεσλ ζα ζπληειέζνπλ ζηνλ «εμειιεληζκφ ησλ μελφθσλσλ» πξνηείλνπλ κηα
εθπαίδεπζε θαηαλαγθαζηηθή θαη βίαηε γηα ηνπο μελφθσλνπο, νη ειεχζεξεο επηινγέο
ησλ νπνίσλ εθκεδελίδνληαη.
Μεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ πξνηείλεηαη απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο
δεκνηηθηζηέο ησλ θεηκέλσλ πνπ αλαιχζεθαλ ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο
πιήξσο εμεηδηθεπκέλνπ θαη θαηαξηηζκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηθαλνχ λα
αληαπνθξηζεί ζην δχζθνιν έξγν ηνπ «εμειιεληζκνχ ησλ μελφθσλσλ». Γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ πξνηείλεηαη επίζεο λα δνζνχλ
θίλεηξα, ρξεκαηηθά ή άιια, πξνθεηκέλνπ λα δηδάζθνπλ νη δάζθαινη ζηα ζρνιεία πνπ
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θνηηνχλ μελφθσλνη θαη λα ηδξπζνχλ δηδαζθαιεία γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ λεπηαγσγψλ.
Δηδηθφηεξα, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ δηεπξχλεηαη, θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε
δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο, αιιά παξάιιεια ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε εζληθήο
ζπλείδεζεο θαη εζηθήο δηάπιαζεο κέζσ ηεο θνηλσληθήο δξάζεο ηνπ. Σα παξαπάλσ
βξίζθνπλ απφιπηα έθθξαζε ζην ιφγν ηνπ Δπηζεσξεηή ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο
Γηαλληηζψλ: «Ννκίδνκελ όηη ε ύιε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νξηδνκέλε πξνο δηδαζθαιίαλ
εθ ησλ θξνλεκαηηζηηθώλ θ.ι. καζεκάησλ είλαη αξθεηή λα ζέζε ηα ζεκέιηα θαιώλ
ραξαθηήξσλ, αλ ηα δηδαζθόκελα επξίζθσζη ηελ εθαξκνγήλ ησλ εηο ην παξάδεηγκα ηνπ
δηδαζθάινπ πξσηίζησο θαη θαηόπηλ ησλ αξρώλ ηνπ ηόπνπ. Σα πεξαηηέξσ εμαξηώληαη εθ
ηεο ελ ηε θνηλσλία δξάζεσο ηνπ δαζθάινπ πξνο δηάπιαζηλ θαη θαζνδήγεζηλ θαη ησλ
ειηθησκέλσλ, αλ δύλαηαη. πληειεζηηθή εηο ηελ ηόλσζηλ ηνπ εζληθνύ θαη ζξεζθεπηηθνύ
θξνλήκαηνο ζα ήην ε ιεηηνπξγία λπρηεξηλώλ ζρνιώλ ελ αηο ζα εδηδάζθνλην αλάγλσζηο,
γξαθή, αξηζκεηηθή θαη ηζηνξία. Γηά ηελ ιεηηνπξγία όκσο απηώλ ζα πξέπεη λα
ρνξεγεζνύλ επηδόκαηα εηο ηνπο δηδάζθνληαο θαη δεύηεξνλ λα ππνρξεσζνύλ νη θάηνηθνη
λα θνηηώζηλ. Δθ παξαιιήινπ πξέπεη λα ιεθζή πξόλνηα λνκνζεηηθή, ώζηε λα θαηαζηή
πξαγκαηηθά ππνρξεσηηθή ε θνίηεζηο εηο ηα ζρνιεία καζεηώλ θαη λεπίσλ θαη λα
παξαγγειζώζη άπαζαη αη αξραί ζηξαηησηηθαί θαη νπιηηηθαί λα ζπληξέμσζηλ εηο
ηαύηα»200.
πλνςίδνληαο, απφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δπν κνληέισλ άζθεζεο ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηνπ πξννδεπηηθνχ θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ξεχκαηνο, φηαλ ε
εμνπζία ηνπο επέηξεπε ηε δπλακή ηεο επηβνιήο, πξνθχπηεη φηη α) ηα δχν ξεχκαηα
δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ γισζζηθνχ νξγάλνπ εμειιεληζκνχ ησλ
μελφθσλσλ, ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο θαζαξεχνπζαο αληίζηνηρα. Οη θαζαξνιφγνη
ππνζηήξηδαλ ηε δηδαζθαιία ηεο θαζαξεχνπζαο σο κεραληζκνχ «εζληθνπνίεζεο». Οη
δεκνηηθηζηέο ζπκθσλνχζαλ κε ηνλ εζληθφ ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο κε ζηφρν φκσο
ηελ πηνζέηεζε ηεο δεκνηηθήο απφ ηνπο μελφθσλνπο σο κεηξηθήο θαη σο θαηεμνρήλ
κέζνπ έθθξαζεο β) θαη ηα δχν ξεχκαηα άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο πηνζέηεζαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπο ην κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο,
πνπ ζηφρεπε ζηε δηακφξθσζε κηαο ηζρπξήο εζληθήο ζπλείδεζεο κε ηελ παξάιιειε
παξακέιεζε ησλ γισζζηθψλ θαη εζληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεηνλνηήησλ γ) ην
πξννδεπηηθφ πιαίζην άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξσηνζηάηεζε ζηελ
εθαξκνγή ζθιεξψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ ηελ απζηεξή
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επηβνιή ηεο δεκνηηθήο θαη ηελ πηνζέηεζή ηεο σο κεηξηθήο κε ηε ζπλδξνκή ησλ
θπξψζεσλ, ησλ πνηλψλ θαη ησλ απαγνξεχζεσλ ρξήζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ
εηεξφγισζζσλ ζην ζρνιείν, ζηηο νηθίεο ηνπο θαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. Γηα
ηελ επίηεπμε ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο ησλ μελφθσλσλ πξνρψξεζαλ ζηε
ζεζκνζέηεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ κε ηελ
ίδξπζε εηδηθψλ ζρνιείσλ γηα ηνπο μελφθσλνπο ζπλνηθηζκνχο (λεπηαγσγείσλ,
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, Νπρηεξηλψλ θαη Κπξηαθάηηθσλ ζρνιψλ) θαη δηδαζθαιείσλ γηα
ηελ θαηάξηηζε ησλ δαζθάισλ. Ννκνζέηεζαλ ηελ παξνρή επηδνκάησλ θαη άιισλ
παξνρψλ ησλ δαζθάισλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζηνπο μελφθσλνπο ζπλνηθηζκνχο θαη
πξνρψξεζαλ ζηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ.
Μνλαδηθή εμαίξεζε ζην ιφγν ησλ παηδαγσγψλ ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε,
απνηειεί ε παξέκβαζε ηνπ Νηθφιανπ Καξαρξίζηνπ, θαζψο ε πξνζέγγηζή ηνπ γηα ηε
δηάδνζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηνπο μελφθσλνπο ηεο Μαθεδνλίαο ηίζεηαη ζε κηα
αλζξσπηζηηθή βάζε. Δίλαη ζχκθσλνο κε ηε γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ μελφθσλσλ
θαη ηελ έληαμε ζηνπο ζηνλ εζληθφ θνξκφ, αιιά δελ πξνηείλεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπο κε
εζληθηζηηθά κέζα. Αληίζεηα, βαζηζκέλνο ζηε Γηδαθηηθή ησλ μέλσλ γισζζψλ,
πξνηείλεη ηε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ηδησκάησλ απφ ην δάζθαιν θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο
ζηε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο. Ο αλζξσπηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δίγισζζεο
εθπαίδεπζεο πνπ πξνηείλεη κε ηε κφξθσζε θαη αγσγή ησλ καζεηψλ θαη ν πξαθηηθφο
θαη φρη ν εζληθφο ραξαθηήξαο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεκνηηθήο ζπληεινχλ ζηελ
θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ, αθνχ ε γλψζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο απφ ηνπο μελφθσλνπο άξεη, θαηά ηνλ Καξαρξίζην, ηηο θνηλσληθέο
αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. πσο ιεπηνκεξψο πεξηγξάθεη, αζθψληαο
παξάιιεια θξηηηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο κεηξηθήο
γιψζζαο ησλ μελφθσλσλ «[…] Γηά ηνύην ε πξόηαζηο πεξί εηζαγσγήο εηο ηα ζρνιεία
πξνο δηδαζθαιίαλ μέλεο ηηλόο γιώζζεο ηεο πνξείαο εθείλεο, πνπ αθνινπζνύλ ηα λήπηα
θαηά ηελ εθκάζεζηλ ηεο κεηξηθήο ησλ γιώζζεο, είλαη όισο άζηνρνο. Αληί ηνύηνπ ε
πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμηο ησλ καζεηώλ, ε νπνία επεηειέζζε ήδε πξν πάζεο
θνηηήζεσο απηώλ εηο ην ζρνιείνλ, θαη ε ππό ηνύησλ γλώζηο ηεο κεηξηθήο ησλ γιώζζεο
επηβάιιεη ηελ εθαξκνγήλ άιιεο κεζόδνπ. Απηή, σο θαησηέξσ ίδσκελ, νθείιεη λα
πιεξνί δύν ηηλά:
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α) λα πξνζαξκόδεηαη πξνο ηελ ήδε επηηεπρζείζαλ αλάπηπμηλ ησλ καζεηώλ θαη
β) λα ιακβάλεη πάληνηε ππ’ όςηλ ηελ αεί πεξαηηέξσ ρσξνύζαλ αλάπηπμηλ ησλ
πλεπκαηηθώλ θαη ζσκαηηθώλ δπλάκεσλ ησλ παηδηώλ»201.
Μέζσ ηνπ «εμαλζξσπηζκνύ» θαη ηνπ «εθπνιηηηζκνύ» ησλ μελφθσλσλ
επηδηψθεηαη κηα «εμίζσζε ησλ επθαηξηώλ» ζηελ εθπαίδεπζε ειιελφθσλσλ θαη
μελφθσλσλ. Ζ γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ μελφθσλσλ εθιακβάλεηαη
απφ ηνλ Καξαρξίζην σο δεδνκέλε. Γη‟ απηφ θαη ππνζηεξίδεη φηη ηα Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιεία ησλ
ειιελφθσλσλ είλαη αθαηάιιεια γηα ηα ζρνιεία ησλ μελνθψλσλ. ηε βάζε απηή,
πξνηείλεη ηελ θαηάξηηζε πξνζσξηλψλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, ηε δνθηκαζηηθή
εθαξκνγή ηνπο, ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δαζθάισλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ
πξνγξακκάησλ απηψλ θαη ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ. Παξάιιεια, ζεσξεί φηη ε
κεηξηθή γιψζζα ησλ μελφθσλσλ δελ είλαη ηθαλή λα ηνπο ελζσκαηψζεη θαη λα ηνπο
δψζεη ίζεο επθαηξίεο ζηνπο θφιπνπο ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο. Αληίζεηα, ζεσξεί
φηη ε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο ζηνπο μελφθσλνπο απαιιαγκέλε απφ εζληθηζηηθέο
πξνζεγγίζεηο θαη βαζηζκέλε ζηηο ζχγρξνλεο γηα ηελ επνρή γισζζνινγηθέο θαη
παηδαγσγηθέο ζεσξίεο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ θνηλσληθή αλέιημή ηνπο202.
Ζ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ μελφθσλσλ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Νηθφιαν
Καξαρξίζην κε ηα εμήο ιφγηα: «θνπόο δει. ησλ ζρνιείσλ ηνύησλ είλαη ε αλύςσζηο
ησλ ηξνθίκσλ ησλ ελ ιόγσ ζπλνηθηζκώλ εηο ην απηό επίπεδνλ, ην νπνίνλ επξίζθνληαη νη
ηξόθηκνη θαη ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Κξάηνπο εκώλ. θνπόο ηεο Πνιηηείαο εκώλ
είλαη ν εθπνιηηηζκόο θαη ησλ ηέθλσλ ησλ μελνθώλσλ θαηνίθσλ ησλ κηθξώλ ρσξίσλ
δηα ησλ απηώλ κέζσλ, δηα ησλ νπνίσλ επηδηώθεηαη ε κόξθσζηο θαη ν εθπνιηηηζκόο θαη
όισλ ησλ άιισλ ηέθλσλ ηεο Παηξίδνο εκώλ. Οπδεκία δηάθξηζηο κεηαμύ ηνύησλ θαη
εθείλσλ. Οπδεκία πξνηίκεζηο ηκεκάησλ ηηλώλ θαη εγθαηάιεηςηο άιισλ εηο απαηδεπζίαλ
θαη ακάζεηαλ. Σνηαύηε κεξνιεςία ζα θαηεδηθάδεην ππό ησλ εζηθώλ αξρώλ ηεο
ηζόηεηνο, ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηνπ αλζξσπηζκνύ, πνπ απνηεινύλ ηελ βάζηλ ηνπ
ζπληαγκαηηθνύ εκώλ πνιηηεύκαηνο»203.
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Δπηινγηθά
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ε εθπαίδεπζε ησλ εηεξφγισζζσλ πιεζπζκψλ
γίλεηαη

αληηθείκελν

έληνλσλ

ζπδεηήζεσλ,

αληηπαξαζέζεσλ

θαη

πνιηηηθψλ

δηαβνπιεχζεσλ, ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο νκνγελνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα νδεγνχζε ζηαδηαθά ζηε
δηαζθάιηζε ηεο εζληθήο ελφηεηαο θαη ζπλνρήο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο
θπξηαξρίαο204. Σνλ «εμειιεληζκφ ησλ μελφθσλσλ» πιεζπζκψλ αλαιακβάλεη ν
θξαηηθφο κεραληζκφο κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ. Σν θίλεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
δεκνηηθηζκνχ πξνηάζζεη ηελ αλαγθαηφηεηα εθζπρξνληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
αλάπιαζεο ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο205 θαη εθθξάδεη έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ
γηα ην δήηεκα ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο ησλ εηεξφγισζζσλ πιεζπζκηαθψλ
νκάδσλ. Απφ ην 1910 νη ππνζηεξηθηέο ηνπ θηλήκαηνο, πνπ αηηνχληαλ ηελ εηζαγσγή
ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην ζρνιείν, δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Οκίινπ. Οη εξγαζίεο εηψλ πξνο

ηελ θαηεχζπλζε απηή νδήγεζαλ ζηελ

γισζζνεθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1917-1920. Σελ πεξίνδν απηή εμάγνληαη
ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ μελφθσλσλ θαη ηε
δηνίθεζε ησλ μελφθσλσλ ζρνιείσλ.
Ζ κειέηε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνπο μελφθσλνπο πιεζπζκνχο
(1916-1926) ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ, φπσο εθθξάζηεθε κέζα
απφ ην δεκφζην ιφγν ησλ δεκνηηθηζηψλ αλαδεηθλχεη φηη:
α) Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ πηνζεηήζεθε θαη εθαξκφζηεθε απφ ην
πξννδεπηηθφ ξεχκα, φηαλ είρε ηα ελία ηεο εμνπζίαο, ηέζεθε ζε κηα εζληθηζηηθή βάζε,
θαζψο ε εθπαίδεπζε ησλ μελφθσλσλ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
πιεζπζκηαθήο νκνγελνπνίεζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο. Ζ
εζληθηζηηθή απηή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ μελφθσλσλ είρε σο απνηέιεζκα νη
ηειεπηαίνη λα ράζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο γηα κηα δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε ίζσλ
επθαηξηψλ, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ επξέσο γλσζηφ ην παξάδεηγκα ηεο
ελζσκάησζεο ησλ μελφθσλσλ απφ ηνλ παηδαγσγφ Καξαρξίζην
β) Ζ αληηκεηψπηζε ηεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο ησλ μελφθσλσλ ζπλδέζεθε κε
ηα εζληθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ.
Λφγσ ηεο θηλδπλνινγίαο γηα εζληθή ζπλνρή θαη ηνπ θφβνπ πνπ απφξξεε απφ ηελ
αληίιεςε ηεο βνπιγαξηθήο θαη ζεξβηθήο πξνπαγάλδαο θαη ηεο απφπεηξαο
204
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πξνζειπηηζκνχ, πηνζεηήζεθε απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο έλα απζηεξφ πξφγξακκα
επηβνιήο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο ησλ
μελφθσλσλ
γ) Σν ζρνιείν απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ κεραληζκφ «εμειιεληζκνχ» θαη
δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ μελφθσλσλ. Σαπηφρξνλα, ιεηηνχξγεζε σο
πεδίν εθαξκνγήο θαη σο κέζν άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
δ) Σα δχν ξεχκαηα άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ην πξννδεπηηθφ
θαη ην παξαδνζηαθφ, δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ γισζζηθνχ νξγάλνπ
«εμειιεληζκνχ ησλ μελφθσλσλ», δειαδή ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο θαζαξεχνπζαο
αληίζηνηρα. Χζηφζν, δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ηελ αθνκνησηηθή πνιηηηθή ησλ
μελφθσλσλ, αθνχ πηνζέηεζαλ ακθφηεξα ην κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο πνπ ζηφρεπε
ζηε δηακφξθσζε κηαο ηζρπξήο εζληθήο ζπλείδεζεο κε ηελ παξάιιειε παξακέιεζε
ησλ γισζζηθψλ θαη εζληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεηνλνηήησλ. Σν πξννδεπηηθφ
πιαίζην άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξσηνζηάηεζε ζηελ εθαξκνγή
ζθιεξψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ ηελ απζηεξή επηβνιή ηεο
δεκνηηθήο κε ηε κνξθή λφκσλ, θπξψζεσλ θαη πνηλψλ θαη ηελ πηνζέηεζή ηεο απφ ηνπο
μελφθσλνπο σο κεηξηθήο.
Πάλησο, παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο κέξεο καο πνιιέο παηδαγσγηθέο ιχζεηο γηα ην
δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εηεξφγισζζσλ καζεηψλ κπνξεί λα ζεσξνχληαη
απηνλφεηεο, φπσο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο
μέλεο γιψζζαο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, νκνινγνπκέλσο, νη πξσηεξγάηεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ εθάξκνζαλ κε επηηπρία ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ «ρνιείνπ Δξγαζίαο», ηηο νπνίεο γλσζηνπνίεζαλ ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ θφζκν κέζα απφ ηα πξσηφηππα έξγα θαη κειέηεο ηνπο 206. Άιισζηε,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνεγήζεθε, νη δεκνηηθηζηέο
αθνινχζεζαλ θαη νη ίδηνη ηελ ίδξπζε εηδηθψλ ζρνιείσλ γηα ηνπο εηεξφγισζζνπο θαη
Νπρηεξηλψλ θαη Κπξηαθάηηθσλ ρνιψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, πνπ
απνηέιεζαλ ηνλ πξνζάιακν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ.
Μειινληηθέο έξεπλεο ζην πεδίν ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο
ζα κπνξνχζαλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηελ αλάδεημε πεξηζζνηέξσλ πηπρψλ ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ κνληέισλ άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνπο
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Μαπξνζθνχθεο, Γ. (2013). φπ.π.
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μελφθσλνπο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ ζεζκφ θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ
απνηχπσζε ηεο δσήο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, αληηθείκελν έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα
απνηειέζεη ε δηεξεχλεζε εηο βάζνο ηνπ βαζκνχ αθνκνίσζεο ησλ μελφθσλσλ απφ ην
ειιεληθφ θξάηνο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο θνηλσληθνχο, εζληθνχο θαη
πνιηηηθνχο ιφγνπο πνπ ελδερνκέλσο λα νδήγεζαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
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Δηθόλα 1.
Γεκήηξηνο Γιελφο (1920). «εκείσκα. Πεξί ησλ ιεπηέσλ κέηξσλ δηά ηελ
εθπαίδεπζηλ ησλ μελνθψλσλ ζπλνηθηζκψλ». Γηα ην Εήηεκα ησλ Ξελνθώλσλ. Ίδξπκα
Γιελνχ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΗ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Δλ Θεζζαινλίθε ηε 3 Ννεκβξίνπ 1924
Αξηζ. Πξση. 20664

«Πξνο
ηνπο θ. Δπηζεσξεηάο Γεκνηηθήο Δθπαηδεύεζεσο Λαγθαδά, Κηιθίο, Γηαλληηζώλ,
Υαιθηδηθήο, ηδεξνθάζηξνπ, εξξώλ, Βέξνηαο, Έδεζζαο, Κνδάλεο, Αλαζειίηζαο,
Γξεβελώλ θαη Καζηνξηάο. Δπηβαιινκέλεο ηεο ζπγθξίζεσο ησλ θαζ’ εκάο ζρνιηθώλ
πξαγκάησλ από έηνπο εηο έηνο νύησο…, λα παξαθνινπζήηαη πάζα πξόνδνο θ’
βειηίσζηο ησλ ζρνιείσλ εκώλ, λα ιακβάλεηαη δε πάζα δπλαηή κέξηκλα δηά ηελ
ζπκπιήξσζηλ ησλ ειιείςεσλ απηώλ, ηνπιάρηζηνλ δηά ην κέιινλ, παξαθαινύκελ πκάο
όπσο κέρξη ηεο 15εο πξνζερνύο Γεθεκβξίνπ ππνβάιιεηε πκώλ δηά ζπληόκνπ εθζέζεσο
ην πόξηζκα ην κεηά ησλ θαηά αξμάκελνλ ζρνιηθόλ έηνο πεξηνδείσλ πκώλ, πκεηέξσλ
αληηιήςεσλ θαη πνίεο νπζηώδεηο ειιείςεηο παξνπζηάδνληαη εηο ηα ζρνιεία ηεο
πεξηθεξείαο πκώλ, ελ ζπγθξίζεη ηνπ παξειζόληνο έηνπο, ηδηαηηέξσο ζε:
1νλ) Δάλ βειηηώζε ην πξνζσπηθόλ από απόςεσο πνηνύ.
2νλ) πόζαη θελαί ζέζεηο δηδαζθάισλ ππάξρνπζηλ.
3νλ) πόζα λέα ζρνιεία ηδξύζεζαλ θ’ εάλ ιεηηνπξγνύζη ηαύηα, πόζα δε άιια πξέπεη λα
ηδξπζώζηλ (ιακβαλσκέλσλ ππόςηλ ησλ αλαγθώλ ησλ εγθαηαζηαζέλησλ πξνζθύγσλ).
4νλ) θαηά πόζνλ επμήζε ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ θαη πνία ε αλαινγία
ησλ πξνζθπγνπαίδσλ.
5νλ) πόζα ζρνιεία έρνπζηλ αθαηάιιεια θηίξηα, πόζα εηνηκόξξνπα, πόζα έρνπζηλ
αλάγθε επηζθεπήο, πόζα αλεγέξζεσο θαη πνία θαηά πξνζέγγηζηλ νιηθήο δαπάλεο
απαηηείηαη ίλα θαηαβιεζή ππό ηνπ θξάηνπο.
6νλ) Δάλ ηα απνηειέζκαηα ππήξμαλ ηθαλνπνηεηηθά από απόςεσο κνξθώζεσο θαηά ην
ζρνι. Έηνο ελ ζπγθξίζεη πξνο ηα παξειζόληα, εάλ δε όρη πνία ηα αίηηα.
7νλ) Πνία ηα απνηειέζκαηα από γισζζηθήο απόςεσο εηο ηα μελόθσλα (ζιαπόθσλα
ηδίσο) ρσξία (όπνπ ππάξρνπζηλ) όζνλ αθνξά δει. ηελ κεηαμύ απηώλ δηάδνζηλ ηεο
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ειιεληθήο γιώζζεο, σο θαη εάλ γνλείο ηε θ΄ καζεηαί αθ’ ελόο πξνζπκνπνηνύληαη εάλ θ΄
ελδηαθέξσληαη δηά ηα ειιεληθά ζρνιεία, νη δηδάζθαινη αλ αθ’ εηέξνπ ζπκπεξηθέξσληαη
εζλνπξεπώο, ώζηε ηα ζρνιεία εκώλ λα επηδξώζηλ αθνκνησηηθώο εηο ηα σο άλσ ρσξία
εάλ δε όρη, πνία ηα αίηηα θαη, ηη πξνβιέπεηε;
8νλ) Πνία ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε αλά ηελ πεξηθέξεηαλ πκώλ όζνλ αθνξά ηαο εζηθάο
αξράο, ηελ εζλνπξεπή αγσγήλ θ΄ αξεηήλ θ΄ πνίαη ηάζεηο παξαηεξνύληαη, αθ’ ελόο εηο
ηαο επαξρηαθάο πόιεηο θ΄ αθεηέξνπ εηο ηα ρσξία, πνίσλ δε πιηθώλ πξνζθέξεηαη πξνο
δεκηνπξγίαλ ραξαθηήξσλ θαη θαιώλ πνιηηώλ.
Γένλ λα έρεηε ππ’ όισλ πιήξε ειεπζεξίαλ ζθέςεσο θαη αληηιήςεσο όζνλ αθνξά ηελ
ακεξόιεπηελ απνηειεζκαηηθήλ θξίζηλ θ’ επίβιεςηλ πκώλ, πξνεξρσκέλεο, θαηά
θαζήθνλ, εμ’ απηήο ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ».
Ο αλαπιεξσηήο Γελ. Γ/ηεο.
Ησάλλεο Καλλαβόο
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