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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάδειξη των 

μηχανισμών αφομοίωσης ή ενσωμάτωσης με τους οποίους το Ελληνικό κράτος 

επιδίωξε να διαχειριστεί, την περίοδο 1912-1936,  την ύπαρξη των ξενόφωνων 

πληθυσμιακών ομάδων της Μακεδονίας, υπό την πίεση της δράσης της ξένης 

προπαγάνδας. Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται αφενός στην 

επεξεργασία πρωτογενούς υλικού που συμπληρώνει την ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφική κάλυψη του θέματος, αλλά κυρίως λόγω της προσπάθειας να 

αξιοποιηθεί το παράδειγμα της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας ενός χωριού της 

Δυτικής Μακεδονίας, της Μελίτης, επιχειρώντας την ανάδειξη των σχέσεων της 

γενικής ιστορίας με την τοπική.  

 

ΛΕΞΕΙΣ –ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, Μεσοπόλεμος, Μακεδονία, Μελίτη 

 

ABSTRACT 
This study focuses on the promotion of the mechanisms of assimilation or 

integration with which the Greek state sought to manage the existence of Macedonia 

xenophones population groups during the period 1912-1936 under the pressure of 

foreign propaganda. The originality of the research is the processing of primary 

material which complements the existing bibliographic coverage of the subject, but 

mainly due to the attempt to exploit the example of the local educational history of a 

village of Western Macedonia, Meliti, attempting to highlight the relations of the 

general history with the local. 

KEY-WORDS: Educational mechanisms, Interwar, Macedonia, Meliti 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οριοθέτηση θέματος- Στοχοθεσία 

Η περίοδος που ορίζεται από το δεύτερο μισό του 19ου αι. και το πρώτο μισό 

του 20ού αι είναι μια περίοδος που χαρακτηρίζεται έντονα από την ανάδυση των 

εθνικισμών στα Βαλκάνια και τη γένεση των βαλκανικών εθνικών κρατών. Ιδιαίτερα 

η περίοδος του Μεσοπολέμου είναι ιδιαίτερα καθοριστική για το ελληνικό κράτος, το 

οποίο κατά τη διάρκειά της διαμόρφωσε και παγίωσε τα χαρακτηριστικά εκείνα τα 

οποία επιθυμούσε να προσδιορίζουν την νεοελληνική του ταυτότητα. Μέσα σ’ αυτό 

πλαίσιο ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η  ελληνική εκπαιδευτική πολιτική που 

εφαρμόστηκε απέναντι στους ξενόφωνους1 πληθυσμούς της Μακεδονίας, καθώς η 

ελληνική πολιτεία, ευρισκόμενη αντιμέτωπη  με την πολυπολιτισμικότητα των 

πληθυσμών αυτών και νιώθοντας την απειλή του βουλγαρικού και σερβικού 

εθνικισμού επιδίωξε να τους αφομοιώσει ή να τους ενσωματώσει μέσω των 

εκπαιδευτικών θεσμών.  

Η εκπαιδευτική ιστορία της Μελίτης μπορεί να αξιοποιηθεί ως ενδεικτικό 

παράδειγμα για την ανάδειξη των σχέσεων του μακροεπιπέδου της γενικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής με το μικροεπίπεδο μιας σχολικής μονάδας,  η οποία, αν και 

εντοπίζεται σε συγκεκριμένο τόπο και μελετάται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

είναι ικανή να αποκαλύψει τοπικές ιδιαιτερότητες και να βοηθήσει περαιτέρω στην 

κατανόηση των διαστάσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόστηκε. Η 

Μελίτη, χωριό της Φλώρινας, αποτέλεσε πεδίο δράσης των αλληλοσυγκρουόμενων 

εθνικιστικών συμφερόντων ήδη από την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα αλλά και 

μετά την ενσωμάτωση της Φλώρινας στο ελληνικό κράτος, κατά την περίοδο του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Η εκπαιδευτική ιστορία της Μελίτης, συνυφασμένη με τη 

λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου την περίοδο 1912-1931, αναδεικνύει την τύχη 

που είχαν οι κεντρικές πολιτικές επιλογές, τα αποτελέσματα  από την εφαρμογή τους 

αλλά και τις αντιστάσεις που καταγράφηκαν από τους αποδέκτες των επιλογών 

αυτών. 
                                                

1 Ο όρος «ξενόφωνοι» θεωρείται πλέον δόκιμος σε σχέση με το νεότερο «αλλόγλωσσος» ή 
«αλλόφωνος», γιατί καταγράφεται στα νομοθετικά κείμενα, στον τύπο και στις πηγές της περιόδου. 
Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006). Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο 
του μακεδονικού ζητήματος. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας. Αθήνα: Gutenberg, σ. 17 
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Μετά τον θεματικό και χρονολογικό ορισμό της έρευνας  καθορίστηκαν τα 

ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Ποιοι μηχανισμοί χρησιμοποιήθηκαν από το ελληνικό κράτος για την αφομοίωση ή 

ενσωμάτωση των νεοεισερχόμενων πληθυσμών της Μακεδονίας; 

2. Πώς αξιολόγησε το ελληνικό κράτος την εκπαιδευτική ετερότητα στη Δυτική 

Μακεδονία; 

3. Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στη Μελίτη ακολούθησε τη γενική 

εκπαιδευτική πολιτική ή ενδεχομένως προσαρμόστηκε σε τοπικές ιδιαιτερότητες;  

Μεθοδολογία 

Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε ως μέθοδος διερεύνησης πρωτίστως η 

ιστορική ερμηνευτική έρευνα. Σύμφωνα με τον Cohen (1994) ως ιστορική έρευνα  

ορίζεται «ο συστηματικός και αντικειμενικός εντοπισμός, η εκτίμηση και σύνθεση 

μαρτυριών, προκειμένου να θεμελιωθούν γεγονότα και να συναχθούν συμπεράσματα 

σχετικά με συμβάντα του παρελθόντος». Η μέθοδος αυτή αξιοποιεί στοιχεία  από την 

κανονιστική προσέγγιση της έρευνας όσον αφορά την αναζήτηση της 

αντικειμενικότητας αλλά και από την ερμηνευτική  όσον αφορά την ολόπλευρη 

περιγραφή του μελετώμενου θέματος και την αναζήτηση της αλήθειας. Μέσω της 

επιχειρούμενης αναδόμησης των στοιχείων του παρελθόντος επιδιώκεται η 

διαμόρφωση μιας ολιστικής εικόνας των συνθηκών της μελετώμενης εποχής με 

σκοπό την εκ νέου κατανόησή της.  

Η διαδικασία της ιστορικής έρευνας εμπεριέχει καταρχάς την επιλογή και 

οριοθέτηση του μελετώμενου θέματος, καθώς και την ενδεχόμενη διατύπωση 

ερευνητικών υποθέσεων ή ερωτημάτων  και εν συνεχεία τη συλλογή,  επεξεργασία 

και αξιολόγηση των δεδομένων, τον έλεγχο των υποθέσεων ή την απάντηση των 

διατυπωθέντων ερωτημάτων καθώς και τη συγγραφή μιας αναφοράς2. Πηγές 

δεδομένων για την ιστορική έρευνα είναι τόσο οι πρωτογενείς οι οποίες αποτελούν 

«την ψυχή της ιστορικής έρευνας» όσο και οι δευτερογενείς οι οποίες είτε 

αναπληρώνουν την απουσία πρωτογενούς υλικού είτε λειτουργούν 

                                                

2 Cohen L. & Manion L. (1994) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 71-72 
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συμπληρωματικά3. Ειδικότερα η ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση αξιοποιεί κατά 

κύριο λόγο στοιχεία που έχουν άμεση υλική σχέση με τα γεγονότα τα οποία καλείται 

να αναδομήσει, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην ανάδειξη και κατανόηση της σχέσης 

που αναπτύσσεται μεταξύ της εκπαίδευσης και της πολιτικής, του σχολείου και της 

κοινωνίας, του δασκάλου και του μαθητή4.  

Επιπλέον κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των πηγών 

που επιλέχθηκαν η θεματική ανάλυση, μια μέθοδος εύχρηστη και ευέλικτη που 

χρησιμοποιείται ευρέως στην ποιοτική έρευνα και εστιάζει στον εντοπισμό, την 

ανάλυση και την αναφορά των θεμάτων που αναδύονται μέσα από τα δεδομένα. 

Σύμφωνα με τους Braun & Clarke (2006) για τη διεξαγωγή της θεματικής ανάλυσης 

σε πρώτο στάδιο απαιτείται η εξοικείωση του ερευνητή με τα δεδομένα, στη συνέχεια 

ακολουθεί η κωδικοποίηση, η αναζήτηση θεμάτων, η επανεξέτασή τους, ο ορισμός 

και η ονομασία των θεμάτων και στο τέλος η έκθεση των δεδομένων και η συγγραφή 

των ευρημάτων5.  

Πηγές 

Για την ανάδειξη των μηχανισμών που επιστράτευσε η ελληνική εκπαιδευτική 

πολιτική για τη διαχείριση των ξενόφωνων πληθυσμών της Μακεδονίας πολύτιμα 

δεδομένα παρείχαν  οι παρακάτω πρωτογενείς πηγές: 

1. Οι στατιστικές πληροφορίες για τα σχολεία και την εκπαιδευτική κίνηση στη 

Δυτική Μακεδονία που εστάλησαν από τη Γενική Διοίκηση Κοζάνης-Φλωρίνης προς 

το Υπουργείο Εξωτερικών στις 5.7.1921 και περιλαμβάνονται στο ψηφιακό αρχείο 

του Υπουργείου Εξωτερικών.  

2. Το Υπόμνημα περί εξελληνίσεως των εν Μακεδονία και Θράκη ξενοφώνων  προς το 

Συμβούλιον του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων των Π.Π. 

Καλλιγά  και Στεφ. Δέλτα (10.5.1920)  που εμπεριέχεται στο ψηφιακό αρχείο του 

Υπουργείου Εξωτερικών 

                                                

3 ό.π. σ. 79 
4 ό.π. σ. 73 
5 Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in 
psychology, 3(2), 77-101. 
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3.  Τα νομοθετικά κείμενα του Μεσοπολέμου που απηχούν την  εκπαιδευτική 

πολιτική του ελληνικού κράτους  απέναντι στους ξενόφωνους πληθυσμούς  μέσα από 

το αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου.  

4. Οι εκθέσεις των επιθεωρητών Δημοτικής εκπαίδευσης της εκπαιδευτικής 

περιφέρειας Φλωρίνης της χρονικής περιόδου 1918-1931 που περιλαμβάνονται στο 

ψηφιακό αρχείο του Αρχειομνήμων  με τίτλο Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ν. Φλώρινας 1918-40.  

   Για την εκπαιδευτική ιστορία της Μελίτης αξιοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

πρωτογενείς πηγές: 

1. Τα σημειώματα των επιθεωρητών της δημοτικής εκπαίδευσης Φλώρινας της 

περιόδου 1918-1931 που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις τους και αφορούν τα 

συμπεράσματά τους μετά την επιθεώρηση του σχολείου.  

2.  Έγγραφα από το ψηφιακό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών που αφορούν τις 

βουλγαρικές εθνικιστικές ενέργειες για την προσχώρηση του χωριού στην Εξαρχία 

και την απόπειρα λειτουργίας Σερβικού σχολείου κατά τη διάρκεια του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου.  

Περιορισμοί της έρευνας 

Η αναζήτηση πρωτογενούς υλικού για την εκπαιδευτική ιστορία και 

γενικότερα για την ιστορία της Μελίτης αποδείχθηκε πραγματικά το δυσχερέστερο 

κομμάτι της έρευνας αυτής. Η έρευνα περιορίστηκε χρονικά από το γεγονός ότι μετά 

το 1931 δεν εντοπίστηκαν αναφορές για το Δημοτικό σχολείο της Μελίτης  των 

επιθεωρητών δημοτικής εκπαίδευσης στο αρχείο του ΓΑΚ Φλώρινας λόγω της 

υπαγωγής του σχολείου από την εκπαιδευτική περιφέρεια Φλώρινας στην 

εκπαιδευτική περιφέρεια Αμυνταίου στα μέσα της δεκαετίας του 1930 και, σύμφωνα 

με προφορική μαρτυρία,  καταστροφής του αρχείου της εκπαιδευτικής περιφέρειας 

Αμυνταίου μετά την παύση λειτουργίας του τοπικού γραφείου. Επιπλέον το αρχείο 

της κοινότητας Μελίτης που ενδεχομένως θα παρείχε πολύτιμο πρωτογενές υλικό και 

για την εκπαιδευτική της ιστορία δεν εντοπίστηκε, προφανώς λόγω της καταστροφής 

του κοινοτικού καταστήματος το 1948. Ως εκ τούτου το πρωτογενές υλικό που αφορά 

τη Μελίτη πλαισιώθηκε με βιβλιογραφικές παραπομπές προκειμένου να σχηματιστεί 

μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
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εντοπίστηκε είτε σε εφημερίδες της εποχής είτε από στοιχεία που βρέθηκαν 

καταγεγραμμένα στο Ίδρυμα Μουσείου Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΜΑ). 

Διάρθρωση εργασίας 

Όσον αφορά τη διάρθρωση της παρούσας εργασίας, στο πρώτο μέρος τίθεται 

το θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια όπου και 

επιχειρείται η διασαφήνιση εννοιολογικών όρων σχετικών με την εκπαιδευτική 

πολιτική, ο προσδιορισμός των ξενόφωνων ομάδων της Μακεδονίας και η 

αποτύπωση του ιστορικού και εκπαιδευτικού συγκειμένου της εκπαιδευτικής 

πολιτικής της περιόδου που ερευνάται. Το δεύτερο μέρος που αποτελεί και το 

ερευνητικό μέρος της εργασίας, διαιρείται σε τρία κεφάλαια όπου γίνεται η 

παρουσίαση  αρχικά των μηχανισμών εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής 

απέναντι στις ξενόφωνες πληθυσμιακές ομάδες της Μακεδονίας και εν συνεχεία του  

παραδείγματος  της εκπαιδευτικής ιστορίας της Μελίτης, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο 

επιχειρείται η αξιολόγηση των πορισμάτων της έρευνας.  
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Α΄ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 1. Εκπαιδευτική πολιτική  
Σύμφωνα με το Λεξικό Κοινής νεοελληνικής του Μ. Τριανταφυλλίδη  ως 

πολιτική ορίζεται «η τέχνη και η πρακτική της διακυβέρνησης, δηλαδή της οργάνωσης, 

της διεύθυνσης και της διοίκησης των ανθρώπινων κοινωνιών». Η πολιτική που 

ασκείται μέσα στο πεδίο της εκπαίδευσης οριοθετείται από τη διαπλοκή της 

επικοινωνίας με την εξουσία, την ανάληψη δράσεων που τελούν υπό αλληλεπίδραση 

αλλά και την επιλογή-εφαρμογή λύσεων για την αντιμετώπιση των εκάστοτε 

προβλημάτων που εμφανίζονται6.  Κατά τον Παπαδάκη, η εκπαιδευτική πολιτική 

διακρίνεται από τρεις διαστάσεις. Η πρώτη είναι κειμενική, με κανονιστικό 

χαρακτήρα, μέσα στην οποία εσωκλείεται ο σκοπός της εκπαιδευτικής πολιτικής,  ο 

οποίος, εφόσον επιτευχθεί, εκκινεί ανάλογη  δράση.  Δεύτερη διάσταση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η διαλεκτική7 η οποία περιστρέφεται γύρω  από τη 

σαφήνεια, τη νομιμότητα, την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια, αλλά και την 

αξιολόγησή της από τις ομάδες ενδιαφέροντος8, ενώ η τρίτη διάστασή της περικλείει 

τα αποτελέσματα που καταγράφονται από τη στιγμή που αυτή ανακοινώνεται ως 

πρόθεση εφαρμογής και φυσικά μετά την εφαρμογή της9. 

Η εκπαιδευτική πολιτική, σύμφωνα με τους Σταμέλο, Βασιλόπουλο και 

Καβασακάλη10, αναπτύσσεται και αναλύεται στα παρακάτω επίπεδα : α. το ιστορικό 

πλαίσιο συγκρότησης του κοινωνικού συγκείμενου αναφοράς, β. το σύγχρονο 

κοινωνικό-οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο ή συγκείμενο το οποίο 

περικλείει τόσο την κείμενη νομοθεσία και νομολογία όσο και τον αξιακό κώδικα της 

σύγχρονης εποχής αλλά την καθημερινή πρακτική των δρώντων υποκειμένων, γ. οι 

σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής οι οποίοι είτε ως άτομα είτε ως συλλογικά 

όργανα  εκπονούν και προωθούν μια εκπαιδευτική πολιτική με τον λόγο τους, τις 

πράξεις τους και τις επιλογές τους, δ. η ατζέντα της εκπαιδευτικής πολιτικής με τους 

                                                

6Παπαδάκης, Ν. (2003). Εκπαιδευτική Πολιτική. Η εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική πολιτική (;). 
Αθήνα: Ελληνική Γράμματα 
7 ό.π. σ. 84 
8 ό.π. σ. 79 
9 ό.π. σ. 95 
10 Σταμέλος, Γ., Βασιλόπουλος, Α. & Καβασακάλης, Α. (2015). Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές 
πολιτικές, Αθήνα: ΣΕΑΒ, σ.42 
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στόχους, τις προτεραιότητες και τις επιλογές μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, ε. τα 

εργαλεία εφαρμογής και ελέγχου της εκπαιδευτικής πολιτικής στα οποία 

περιλαμβάνονται οι επιλογές της εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και 

οι μηχανισμοί παρακολούθησης, ελέγχου, αξιολόγησης και επανεκτίμησης της 

πορείας υλοποίησης μιας πολιτικής και στ. τα υποκείμενα και τα αντικείμενα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, οι «στόχοι» της εκπαιδευτικής πολιτικής που μπορεί να 

είναι άτομα, ομάδες ανθρώπων ή και αντικείμενα στόχευσης, τα οποία υφιστάμενα 

τις συνέπειες της εκπαιδευτικής πολιτικής συχνά κινητοποιούνται, αντιδρούν, 

διαμαρτύρονται και δρουν για την ανατροπή ή τη βελτίωσή της. 

1.1 Εκπαιδευτική πολιτική και πολυπολιτισμικότητα 
Με τον όρο πολυπολιτισμικότητα ή πολιτισμική ποικιλότητα  ορίζεται «η 

συνύπαρξη σε ένα δεδομένο γεωγραφικό χώρο μιας πολλαπλής πολιτισμικής 

ετερότητας, η οποία κυρίως εδράζεται σε εθνοτική, θρησκευτική και γλωσσική 

διαφορά»11. Η διαδικασία γένεσης της πολιτισμικής ετερότητας στα σύγχρονα εθνικά 

κράτη αποδίδεται είτε στη σύνθεση των πληθυσμών που βρέθηκαν στην επικράτειά 

τους από τη στιγμή της εθνικής τους συγκρότησης είτε στη μετανάστευση 

πληθυσμιακών ομάδων προερχομένων από άλλα κράτη.  

Η ένταξη των εν λόγω πληθυσμιακών ομάδων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

συνοδεύεται από την ανάπτυξη τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη 

διευκόλυνση της προσαρμογής των παιδιών που φέρουν μια διαφορετική πολιτισμική 

ταυτότητα απ’ αυτήν της χώρας υποδοχής αλλά κυρίως προβλημάτων ιδεολογικών, 

καθώς προκύπτουν πιέσεις και αιτήματα από τους φορείς της πολιτισμικής 

ετερότητας για τη διεκδίκηση μιας διαφοροποιημένης εκπαιδευτικής πολιτικής προς 

όφελός τους12. Τα σύνολο των φαινομένων που «προκύπτουν από τη διαρκή και άμεση 

επαφή  μεταξύ ομάδων ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές κουλτούρες και τα οποία 

καταλήγουν σε μεταμορφώσεις των πολιτισμικών μοντέλων της μιας ή και των δύο 

                                                

11 Καραμάνου, Α. (2011). Πολυπολιτισμικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων, στο 
συλλογικό τόμο, Διαπολιτισμικότητα και Θρησκεία στην Ευρώπη, μετά την επικύρωση της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, Αθήνα:  Ίνδικτος, σσ. 209-238 
12 Γκότοβος, Α. (2002) Εκπαίδευση και Ετερότητα. Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Αθήνα: 
Μεταίχμιο, σσ. 60-61 
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ομάδων» αποδίδεται από τον Herskovits (1938)  με τον όρο επιπολιτισμός 13 ο οποίος 

σύμφωνα με την International Encyclopaedia of Education (1985) αντιμετωπίζεται 

ως μια διαδικασία που διέρχεται τα στάδια της επαφής, σύγκρουσης, προσαρμογής 

μεταξύ των ομάδων που έρχονται σε επαφή με τελικό στάδιο αυτό της αφομοίωσης 
14. 

Η αφομοίωση15, κατά τον Gordon,  αντιμετωπίζεται ως γραμμική διαδικασία 

και αναλύεται σε πέντε διαδοχικά στάδια: την πολιτισμική αφομοίωση (υιοθέτηση από 

τη μειονοτική ομάδα της γλώσσας και των πολιτιστικών προτύπων της χώρας 

υποδοχής), τη δομική (συμμετοχή σε ντόπιες πρωτογενείς ομάδες), τη συζυγική 

(επιλογή του συντρόφου έξω από την ομάδα), την ταυτοποιητική (ταύτιση με την 

κοινωνία υποδοχής) και την πολιτειακή (εξάλειψη κάθε συγκρουσιακής σχέσης 

μεταξύ της μειονοτικής ομάδας και της χώρας υποδοχής)16.  Η ύπαρξη εθνοτικών 

ομάδων κρίνεται ως «γιγαντιαίος μηχανισμός κοινωνικής άμυνας»17 και γι’ αυτό 

θεωρείται απαραίτητη η διάλυσή τους και η κατάργηση των ιδιαιτέρων 

χαρακτηριστικών τους18. 

Στην αφομοιωτική διαδικασία το σχολείο έχει κομβικής σημασίας ρόλο, καθώς 

καλείται να μεταδώσει τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την ιστορία, τις αξίες της χώρας 

υποδοχής19. Δεν επιτρέπει συνειδητά τη λειτουργία  σχολείων για τις μειονότητες και, 

μολονότι επικαλείται τη δημοκρατική αντιμετώπιση όλων των πολιτών, επιδιώκει την 

πλήρη αφομοίωση των  «ετεροχθόνων», των εθνικών ή μεταναστευτικών ομάδων στο 

εθνικό σύνολο με σκοπό την επίτευξη της συνοχής του κράτους20. Ως εκ τούτου 

στηρίζει τα μονογλωσσικά, μονοπολιτισμικά σχολεία και επιδιώκει μέσα από το 

                                                

13 Herskovits, M. J. (1938). Acculturation: The study of culture contact. JJ Augustin.όπως αναφέρεται 
στο Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό 
Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 106-107 
14 Νικολάου, ό.π. σσ 107, 119 
15 Ο όρος αφομοίωση χρησιμοποιείται κυρίως από τους αμερικανούς συγγραφείς με τη χρήση 
επιθετικών προσδιορισμών (Schnapper, D. (2008). H κοινωνική ενσωμάτωση. Μια σύγχρονη 
προσέγγιση, Αθήνα: Κριτική, σ.42) 
16 Gordon, M. M. (1964). Assimilation in American life. Oxford University Press. Όπως αναφέρεται 
στο στο Schnapper, ό.π., σς. 131-132 
17 Burgess, E. W., & Bogue, D. J. (1964). Contributions to urban sociology, The Chicago University 
Press, s.325  όπως αναφέρεται στο  Schnapper, ό.π. σ. 124 
18 Francis, E. K. (1976). Interethnic relations: An essay in sociological theory. Elsevier.όπως 
αναφέρεται στο Schnapper, ό.π. σ.125 
19 Park, R. E. (1950). Race and culture. Essays in the Sociology of Contemporary Man, Glencoe, 
Illinois, The Free Press, σ.150 όπως αναφέρεται στο Schnapper, ό.π.  σ.120  
20 Πυργιωτάκης, Ι. (2011). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Πεδίο, σ. 529 
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σχολικό πρόγραμμα να διδάξει στα παιδιά των μεταναστευτικών ομάδων την εθνική 

γλώσσα και πολιτισμό21.  Όποια γλωσσική και πολιτιστική ιδιαιτερότητα θεωρεί ότι 

διαταράζει την επιδιωκόμενη ομοιογένεια,  φροντίζει να την εξαλείψει ως παράταιρη, 

προβληματική και επικίνδυνη. Η επιδιωκόμενη, ωστόσο, αφομοίωση έχει ελάχιστες 

πιθανότητες επίτευξης λόγω της  βίαιης αποκοπής από το οικείο πολιτισμικό 

περιβάλλον και της περιθωριοποίησης των εν λόγω ομάδων22. 

Η αφομοιωτική πολιτική ως πολιτική αντιμετώπισης της πολιτισμικής 

ανομοιογένειας, κυριάρχησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960.  Ωστόσο η 

έντονη κριτική που δέχθηκαν οι αφομοιωτικές πρακτικές  οδήγησε στη διατύπωση 

μιας διαφοροποιημένης οπτικής του θέματος. Η πολιτική της ενσωμάτωσης23, σε 

αντίθεση με την αφομοιωτική πολιτική,  αντιμετωπίζει θετικά τις ιδιαίτερες 

ταυτότητες οι οποίες, δεν κρίνεται επιτακτικό να απωθηθούν στην ιδιωτική σφαίρα 

αλλά αναγνωρίζονται στον δημόσιο χώρο. Αντί λοιπόν για την περιθωριοποίηση και 

την καταστροφή των ιδιαιτέρων ταυτοτήτων  αναγνωρίζει τη σημασία και την 

αξιοπρέπεια των πολιτισμών καταγωγής όλων των ομάδων24,  καθώς αποδέχεται ότι 

«κάθε μεταναστευτική ομάδα είναι φορέας ενός πολιτισμού που δέχεται βέβαια τις 

επιδράσεις από τη χώρα υποδοχής, ταυτόχρονα όμως ασκεί επίδραση σ’ αυτήν και 

συμμετέχει στην αναδιαμόρφωσή της»25.  

Το μοντέλο της ενσωμάτωσης διαπνέεται από μια πολιτική ανεκτικότητας και 

σεβασμού της πολιτισμικής ετερότητας. Σέβεται τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά μιας 

εθνικής ομάδας, τα αξιολογεί ως συστατικό στοιχείο της νέας ταυτότητας και κατά 

συνέπεια ανέχεται και αποδέχεται τις ιδιαιτερότητες των εθνικών ομάδων στον βαθμό 

όμως που δεν εμποδίζουν την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και δεν προκαλούν 

φανερά τις κυρίαρχες πολιτισμικές παραδοχές26. Το σχολείο καλείται να διευκολύνει 

τα μέλη της ομάδας να ενσωματωθούν ομαλά στην κυρίαρχη ομάδα, να 

συμμορφωθούν με το σύστημα αξιών και πεποιθήσεων αυτής, επιδιώκοντας τη 

διασφάλιση της γλωσσικής και πολιτισμικής ομοιογένειας της κοινωνίας, αφήνοντας 
                                                

21 Νικολάου, ό.π. σ. 121 
22 Πυργιωτάκης, ό.π. σ.531 
23 Ο όρος ενσωμάτωση υιοθετήθηκε από την πλειονότητα των Γάλλων συγγραφέων οι οποίοι 
καταλόγιζαν ευθύνες για την καταστροφή του πολιτισμού των χωρών προέλευσης των μεταναστών 
(Schnapper, ό.π.  σ.42)  
24 Schnapper, ό.π. σ. 140 
25 Γεωργογιάννης, Π. (1997). Θέματα Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Αθήνα: Gutenberg, σ.47  
26 Νικολάου, ό.π. σ 123 
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ωστόσο σε δεύτερη μέρα το δικό τους αξιακό σύστημα και τις ιδιαίτερες τους 

ανάγκες που απορρέουν από την παρουσία τους μέσα σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό 

περιβάλλον27. 

1.2 Εκπαίδευση/σχολείο ως μηχανισμός εθνικοποίησης 
Η εκπαίδευση είναι μέρος του διοικητικού κρατικού μηχανισμού που ταυτίζεται 

συνήθως με την επίσημη, θεσμοθετημένη μορφή διδασκαλίας, όπως εξωτερικεύεται 

μέσα από τα σχολεία όλων των βαθμίδων, ανεξάρτητα αν η παροχή της γίνεται από 

το κράτος ή από κάποιον ιδιωτικό φορέα28. Αποτελεί ιδεολογικό μηχανισμό του 

κράτους μέσα από τον οποίο προβάλλονται, μεταδίδονται, αλλά και επιβάλλονται 

γνώσεις, ιδέες και αντιλήψεις που προκρίνονται ως επιθυμητές από την κυρίαρχη 

βούληση29, ενώ, παράλληλα, θεωρείται πυλώνας της συγκρότησης, της εδραίωσης 

και της αναπαραγωγής της εθνικής ταυτότητας των σύγχρονων εθνικών κρατών.  

Το σχολείο είναι το πεδίο όπου η ετερότητα γίνεται ιδιαίτερα αισθητή και ως εκ 

τούτου οι πολιτισμικές ταυτότητες  χρωματίζονται θετικά ή αρνητικά, κρίνονται ως 

επικίνδυνες ή ακίνδυνες, νομιμοποιούνται ή περιθωριοπούνται, ανάλογα με τον 

βαθμό απειλής απέναντι στον κυρίαρχο κοινωνικό ιστό. «Το σχολικό σύστημα στα 

σύγχρονα κράτη καλλιεργεί εκείνα …ακριβώς τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που 

θεωρούνται κριτήρια της εθνικής ιδιαιτερότητας: προκρίνει ένα συγκεκριμένο γλωσσικό 

ιδίωμα,  τονίζει την εδαφική διάσταση της εθνικής ταυτότητας και προάγει τις κοινές 

ιστορικές μνήμες και τους κοινούς μύθους καταγωγής»30. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η πολυπόθητη πολιτισμική ομοιογένεια που ενδυναμώνει την 

κοινωνική συνοχή. Ιδιαίτερη θέση στην επίτευξή της έχει η επίσημη εθνική γλώσσα 

που διδάσκεται στο σχολείο και η οποία προτείνεται ως η μόνη ορθή, γεγονός που 

περιθωριοποιεί από το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε άλλο γλωσσικό ιδίωμα που 

διαφοροποιείται αξιολογώντας το ως κατώτερο31.  

                                                

27 Νικολάου, ό.π. σς. 123-124 
28 Πεζμαζόγλου, Σ. (1999), Εκπαίδευση και ανάπτυξη στην Ελλάδα 1948-1985: Το ασύμπτωτο μιας 
σχέσης, Αθήνα: Θεμέλιο, σ. 41 
29 Παυλίδης, Π. (2004). Το γίγνεσθαι της ιδεολογίας και η εκπαιδευτική θεσμικότητα, Το Βήμα των 
Κοινωνικών Επιστημών, τεύχος 41 
30 Αβδελά, Ε. (1997). Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: ‘εμείς’ και οι 
‘άλλοι’, στο Άννα Φραγκουδάκη - Θάλεια Δραγώνα (επιμ.), «Τι είν’ η πατρίδα μας;» Εθνοκεντρισμός 
στην εκπαίδευση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. σ.34 
31 Φραγκουδάκη, Α. (1987). Γλώσσα και Ιδεολογία. Κοινωνιολογική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας. 
Αθήνα: Οδυσσέας, σσ.124-130 
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2  Οι ξενόφωνες πληθυσμιακές ομάδες της Μακεδονίας 
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι έφεραν το τέλος της οθωμανικής κατοχής των 

Βαλκανίων και την αναδιανομή των εδαφών των Βαλκανίων. Με την προσάρτηση 

των «Νέων Χωρών» το ελληνικό κράτος έπρεπε να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα που 

αφορούσαν σημαντική μερίδα του νεοεισερχόμενου πληθυσμού ο οποίος στην 

πλειονότητά του αποτελείτο από αλλόθρησκους, κυρίως μουσουλμάνους, και 

ξενόφωνους, κυρίως Τουρκόφωνους και Σλαβόφωνους32.   Μια εικόνα της 

πληθυσμιακής ποικιλότητας της Μακεδονίας μας δίνει και η απογραφή του 192833. 

Οι γλώσσες οι οποίες καταγράφονται στην εν λόγω απογραφή ως ομιλούμενες, εκτός 

από την ελληνική, είναι κατά αλφαβητική σειρά οι: η αγγλική, η αθιγγανική, η 

αλβανική, η αρμενική, η βουλγαρική, η ισπανική, η ιταλική, η κουτσοβλαχική, η 

«μακεδονοσλαυική», η ρωσική και η τουρκική, ενώ οι ξένες γλώσσες που ομιλούνταν 

σε σημαντικό ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της Μακεδονίας είναι η 

«μακεδονοσλαυική», η τουρκική, η ισπανική και η κουτσοβλαχική σε ποσοστά 6%, 5% 

και 4% και 1% αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

32 Μιχαηλίδης, Ι. (2008) Ταυτότητες, διπλωματία, πολιτικοί και στρατιωτικοί συσχετισμοί: Η 
περίπτωση των Σλαβοφώνων στην Ελλάδα (1919-1949) στο  Στεφανίδης Ι., Βλασίδης Β., Κωφός Ευ. 
(επιμ.), Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις , Αθήνα: ΙΜΜΑ, σ.318 
33 Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας- Διεύθυνσις Στατιστικής (1935).  Στατιστικά αποτελέσματα της 
απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος , τ. IV  της 15-16 Μαΐου 1928: Τόπος γεννήσεως- Θρησκεία 
και Γλώσσα – Υπηκοότης, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού τυπογραφείου 
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 Κατανομή πληθυσμού της Μακεδονίας με κριτήριο τη γλώσσα (Απογραφή 1928) 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

% ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1.165.553 83% 

ΑΓΓΛΙΚΗ 265 
 

ΑΘΙΓΓΑΝΙΚΗ 3.387 
 

ΑΛΒΑΝΙΚΗ 1.119 
 

ΑΡΜΕΝΙΚΗ 11.859 
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 20 
 

ΙΣΠΑΝΙΚΗ 59.146 4% 

ΙΤΑΛΙΚΗ 728 
 

ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙΚΗ 13.475 1% 

ΜΑΚΕΔΟΝΟΣΛΑΥΙΚΗ 80.789 6% 

ΡΩΣΙΚΗ 1.913 
 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ 71.960 5% 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΞΕΝΕΣ 

ΓΛΩΣΣΕΣ 
2.263 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ 246.924 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.412.477 
 

 

Ειδικότερα στον νομό Φλώρινας που αποτελείτο από τις επαρχίες Καστοριάς 

και Φλώρινας, οι γλώσσες οι οποίες καταγράφτηκαν στην εν λόγω απογραφή ως 

ομιλούμενες, εκτός από την ελληνική, στην επαρχία Καστοριάς είναι κατά 

αλφαβητική σειρά οι: η αγγλική, η αρμενική, η ισπανική, η ιταλική, η κουτσοβλαχική, η 

«μακεδονοσλαυική», η ρωσική και η τουρκική, ενώ στην επαρχία Φλώρινας 

καταγράφτηκαν η αγγλική, η αθιγγανική, η αλβανική, η αρμενική, η ισπανική, η 

κουτσοβλαχική, η «μακεδονοσλαυική», η ρωσική και η τουρκική.  Παρατηρείται ότι 
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στην επαρχία Φλώρινας η «μακεδονοσλαυική» κατείχε το 92% επί  του συνολικού 

ποσοστού των ξενόγλωσσων και το 41% επί του συνόλου του πληθυσμού, η τουρκική 

το 2% και 1% αντίστοιχα, η κουτσοβλαχική το 4% και 2% αντίστοιχα και η ισπανική 

ομιλείτο μόλις από το 1% επί των ξενόγλωσσων της επαρχίας. Παρόμοια εικόνα 

καταγράφηκε και στην επαρχία Καστοριάς, όπου «η μακεδονοσλαυική» ομιλούνταν 

από το 80% των ξενόγλωσσων της επαρχίας και από το 18% του πληθυσμού, η 

τουρκική από το 8% και 2% αντίστοιχα, η ισπανική από το 5% και 1% και η 

κουτσοβλαχική από το 4% και 1%  αντίστοιχα. Οι 38.566 ομιλούντες τη 

«μακεδονοσλαυική» στον νομό Φλώρινας κατείχαν το 47,7% επί του συνολικού 

ποσοστού της συγκεκριμένης γλωσσικής πληθυσμιακής ομάδας σ’ όλη τη 

Μακεδονία. 
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Κατανομή πληθυσμού του νομού Φλώρινας με κριτήριο τη γλώσσα (Απογραφή 1928) 

 

 
 ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΣΥ
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Ο
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Ξ
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Ν
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Ω

ΣΣ
Ω

Ν
 

%
 Ε

Π
Ι Τ

Ο
Υ

 Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

Υ
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 43.075   78% 38.934   55% 

ΑΓΓΛΙΚΗ 19 0% 0% 6 0% 0% 

ΑΘΙΓΓΑΝΙΚΗ 
 

0% 0% 19 0% 0% 

ΑΛΒΑΝΙΚΗ 
 

0% 0% 71 0% 0% 

ΑΡΜΕΝΙΚΗ 3 0% 0% 48 0% 0% 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 
 

0% 0% 
 

0% 0% 

ΙΣΠΑΝΙΚΗ 657 5% 1% 307 1% 0% 

ΙΤΑΛΙΚΗ 1 0% 0% 
 

0% 0% 

ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙΚΗ 467 4% 1% 1.380 4% 2% 

ΜΑΚΕΔΟΝΟΣΛΑΥΙΚΗ 9.680 80% 18% 28.886 92% 41% 

ΡΩΣΙΚΗ  26 0% 0% 34 0% 0% 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ 1.022 8% 2% 775 2% 1% 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΞΕΝΕΣ 

ΓΛΩΣΣΕΣ 
11 0% 0% 32 0% 0% 

ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ 12.155 
 

22% 31.558 
 

45% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.230     70.492     
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2.1 Σλαβόφωνοι 
Η περίπτωση των Σλαβόφωνων34 της Μακεδονίας έχριζε ιδιαίτερης προσοχής 

και μεταχείρισης, αφού «σοβούσαν οι παρενέργειες  του Μακεδονικού Ζητήματος στη 

διεθνή πολιτική σκηνή»35. Η πολυπληθής και συμπαγής παρουσία τους σε 

παραμεθόριες περιοχές που γειτνίαζαν με εθνικά κράτη τα οποία θα μπορούσαν να 

επικαλεστούν «συγγένεια» με τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα την καθιστούσε 

εξαιρετικά επικίνδυνη για εχθρικές επιβουλές σε βάρος της εδαφικής ακεραιότητας 

του ελληνικού κράτους36. Η ιδιαιτερότητά της γίνεται αντιληπτή  τόσο από το πλήθος 

των προσδιορισμών που της αποδίδονται από πολιτικούς και μη φορείς όσο και από 

τις αποκλίσεις των στατιστικών. Το γεγονός ότι υπάρχει ασυμφωνία για μια κοινώς 

αποδεκτή ονομασία δείχνει την πολιτική βαρύτητα που υποκρύπτει η καθεμία από τις 

υπάρχουσες και με τη σειρά της επηρεάζει τον αριθμητικό υπολογισμό της 

συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας και ως εκ τούτου την εγκυρότητα των 

στατιστικών. 

Η εν λόγω πληθυσμιακή ομάδα, όπως και όλες οι υπόλοιπες, κατά την 

τουρκοκρατία, απασχολούσε την οθωμανική διοίκηση μόνο με κριτήριο τη 

θρησκευτική ταυτότητα. Η γλώσσα δεν αποτελούσε απόδειξη της εθνικής συνείδησης 

των ομιλητών της.  Γι αυτό ανάλογα με τη γλωσσική διαστρωμάτωση και την 

εθνολογική τους σύνθεση οι χριστιανικοί λαοί της Μακεδονίας στα μέσα του 19ου αι 

μπορούσαν να χωριστούν σε τρεις γεωγραφικές ζώνες: 1. Η βόρεια ζώνη που άρχιζε 

από τις οροσειρές Σαρ-Σκάρδου και Ρίλας και εκτεινόταν στον νότο ως τη γραμμή 

Αχρίδας, βόρεια του Μοναστηρίου και της Στρωμνίτσας μέχρι το Μελένικο και το 

Νευροκόπι κατοικείτο από σλαβόφωνους πληθυσμούς που προσχώρησαν στην 

Εξαρχία. 2. Η νότια ζώνη που εκτεινόταν από τα θεσσαλικά σύνορα προς τα βόρεια 

της γραμμής Πίνδου-Καστοριάς και προς την κατεύθυνση βόρεια της Βέροιας και της 

                                                

34 Ο όρος αυτός αποδίδεται στο πληθυσμιακό στοιχείο που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο γλωσσικό 
ιδίωμα  χωρίς να υιοθετεί μια διαφορετική ταυτότητα (Ηλιάδου-Τάχου, Σ.,& Ανδρέου, Α. (2012). 
Όψεις της ΕΑΜικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη Δυτική Μακεδονία: Οι θεσμοί της εκπαίδευσης των 
σλαβόφωνων στο Φωτιάδης Κ., Ηλιάδου-Τάχου Σ., Βλασίδης Β. (επιμ.). Πρακτικά του Διεθνούς 
Συνεδρίου: Η Δυτική Μακεδονία. Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο, σ.235) 
35 Ηλιάδου-Τάχου (2002), ό.π. σ. 18 
36 Μαυρογορδάτου, Γ.Θ. (2003). Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, επιμ. Χ. Χατζηιωσήφ, τ. Β2. 
Αθήνα: Βιβλιόραμα 
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Θεσσαλονίκης ως τις Σέρρες και τη Δράμα κατοικείτο από ελληνόφωνους 

πληθυσμούς με ελληνική εθνική συνείδηση. 3. Η μεσαία ζώνη που οριζόταν στα 

βόρεια από μια νοητή ευθεία που κατευθυνόταν από τη λίμνη της Αχρίδας στο 

Κρούσοβο, στα νότια του Περλεπέ, στα βόρεια του Μοναστηρίου ως τον Νέστο, 

οριζόταν στα νότια από τον Γράμμο, κάλυπτε τον μισό καζά της Καστοριάς, νότια 

της Φλώρινας και της Έδεσσας, βόρεια της Κοζάνης, της Θεσσαλονίκης των Σερρών 

και της Δράμας, και κατοικούνταν κυρίως από σλαβόφωνους και λιγότερο από 

βλαχόφωνους και αλβανόφωνους, η πλειονότητα των οποίων διατήρησε την ελληνική 

εθνική συνείδηση και μετά το 1870 παρά τη γλωσσική επίδραση την οποία υπέστη. 

Για τη βόρεια και τη νότια ζώνη η κατάσταση έμοιαζε ξεκάθαρη, για τη μεσαία όμως 

αναμενόμενο ήταν να αποτελέσει το μήλον της έριδος για πολλούς επίδοξους 

μνηστήρες37. 

Μετά την ίδρυση της Εξαρχίας (1870) η Βουλγαρία προσπάθησε να 

προσεταιριστεί τον χριστιανικό πληθυσμό και ιδιαίτερα τον σλαβόφωνο, επενδύοντας 

στην ίδρυση εκκλησιαστικού και εκπαιδευτικού δικτύου στη Μακεδονία. Έκτοτε οι 

Χριστιανοί διαχωρίστηκαν σε «πατριαρχικούς», όρος που αναφερόταν σε όσους 

σλαβόφωνους έμειναν πιστοί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και σε «εξαρχικούς» σε 

όσους αποδέχτηκαν την Εξαρχία.  

Την περίοδο  1894-1908, και κυρίως μετά την εξέγερση του Ίλιντεν (1903), οι  

Σλαβόφωνοι βρέθηκαν σε δεινή θέση, αφού κλήθηκαν να διαλέξουν στρατόπεδο 

κάτω από τον φόβο των αντίποινων από τα ένοπλα σώματα, ελληνικά και 

βουλγαρικά. Η επανάσταση των Νεότουρκων (1908) οι οποίοι υπόσχονταν 

ισοπολιτεία για όλους τους πολίτες της οθωμανικής αυτοκρατορίες έδωσε πρόσκαιρα 

και φαινομενικά τέλος στον Μακεδονικό Αγώνα, με τους Βαλκανικούς πολέμους η 

οθωμανική κυριαρχία στα Βαλκάνια τελείωσε αλλά το εθνικιστικό κλίμα 

αναζωπυρώθηκε εκ νέου. 38 

Μετά την προσάρτηση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος η ελληνική 

πολιτική απέναντι στον σλαβόφωνο πληθυσμό καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις 

                                                

37 Βακαλόπουλος Κ. (2009) Το Μακεδονικό Ζήτημα, Αθήνα: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 
 σ.25 
38 Μιχαηλίδης, Ι. (2003), Μετακινήσεις Σλαβοφώνων πληθυσμών (1912-1930): ο πόλεμος των 
στατιστικών. Αθήνα; Κριτική  σς. 30-39 
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διεθνείς συμφωνίες στις οποίες συναίνεσε.  Έτσι με τη Σύμβαση του Νεϊγύ (17/27 

Νοεμβρίου 1919)  παρεχόταν η δυνατότητα σε όσους ζούσαν στην Ελλάδα ή τη 

Βουλγαρία και θεωρούσαν ότι ανήκουν σε «φυλετικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές 

μειονότητες» να μεταναστεύσουν εθελούσια προς την Ελλάδα ή τη Βουλγαρία 

έχοντας τη δυνατότητα ρευστοποίησης της περιουσίας τους. Η συνθήκη 

συμπεριελάμβανε και όσους είχαν ήδη μεταναστεύσει την τελευταία εικοσαετία.  

Στην υπογραφή της για την αμοιβαία μετανάστευση των μειονοτήτων στην Ελλάδα 

και τη Βουλγαρία το ελληνικό κράτος είδε την κατάλληλη ευκαιρία να 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα του σλαβόφωνου πληθυσμού στη 

Μακεδονία με την οριστική αναχώρηση όσων ένιωθαν ότι φέρουν μια διαφορετική 

εθνική ταυτότητα και να επιτευχθεί με τον τρόπο αυτόν η πολυπόθητη εθνική 

ομοιογένεια που θα διευκόλυνε την αφομοιωτική της πολιτική39.  

Με την ελπίδα λοιπόν ότι η συνθήκη του Νεϊγύ θα επέφερε δραστική μείωση 

του αριθμού των ξενόφωνων η ελληνική πολιτική ηγεσία, επικύρωσε με το άρθρο 8 

της Συνθήκης των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) ότι όσοι Έλληνες πολίτες ανήκουν 

στις προαναφερθείσες μειονότητες να έχουν ισότιμη μεταχείριση καθώς και το 

δικαίωμα σύστασης και λειτουργίας σχολείων, ελεύθερη χρήση της γλώσσας τους και 

θρησκευτική ελευθερία, ενώ  με το άρθρο  9  η ελληνική κυβέρνηση αναλάμβανε την 

υποχρέωση να φροντίσει για τη δημόσια εκπαίδευση των νέων κατοίκων που είχαν 

από την 1η Ιανουαρίου του 1913 ενταχθεί στην ελληνική επικράτεια, επιτρέποντας 

στα σχολεία της κατώτερης εκπαίδευσης να γίνεται η διδασκαλία στη γλώσσα του 

χωρίς αυτό να εμποδίζει την υποχρεωτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 

Ωστόσο η εφαρμογή των όρων της Συνθήκης των Σεβρών καθυστέρησε σκόπιμα από 

την ελληνική πλευρά40 αναμένοντας την εθελούσια μετανάστευση που οδήγησε 

τελικά σε σημαντική μείωση του αριθμού των Σλαβόφωνων κυρίως στην Ανατολική 

και στην Κεντρική Μακεδονία41, περιοχές οι οποίες έγιναν θέατρο σκληρής 

αναμέτρησης μεταξύ των ελληνικών και των βουλγαρικών δυνάμεων42. Η μείωση 

όμως αυτή απείχε κατά πολύ από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αφού από τους 

215.000 Σλαβόφωνους της Ελλάδας το 1920, μετανάστευσαν στη Βουλγαρία μόλις 

                                                

39 Μιχαηλίδης (2008), ό.π., σσ. 319-120 
40 Μιχαηλίδης (2008), ό.π. σσ.319-320 
41 Κωστόπουλος, Τ. (2002α),  Ετερογλωσσία και αφομοιωτικοί σχεδιασμοί: η περίπτωση της ελληνικής 
Μακεδονίας μετά την απελευθέρωση (1912-1913), Τα Ιστορικά, τ.36, σ.53 
42 Μιχαηλίδης (2003), ό.π., σ. 71 
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52.000 άτομα43. Ωστόσο η κατάσταση άλλαξε από το 1923 με την έλευση χιλιάδων 

προσφύγων στη Μακεδονία και τη Θράκη44, οπότε και υπολογίζεται ότι 34.000 

Σλαβόφωνοι εγκατέλειψαν τη Μακεδονία45.   

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Πολίτη- Καλφόφ (1924) έφερε νέες εξελίξεις. 

Με την υπογραφή του η Ελλάδα αναλάμβανε την υποχρέωση να παραχωρήσει 

μειονοτικά δικαιώματα στους σλαβόφωνους πολίτες της χώρας τους οποίους 

αναγνώριζε ως «Βούλγαρους», αποδεχόταν δηλαδή την ύπαρξη βουλγαρικής εθνικής 

μειονότητας στη Μακεδονία και τον προνομιακό ρόλο της Βουλγαρίας σε θέματα που 

αφορούσαν τους Σλαβόφωνους της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό επέφερε ταραχή στο 

εσωτερικό της χώρας, στη νεοσύστατη κυβέρνηση Ανδρέα Μιχαλόπουλου και 

αντιδράσεις από φορείς και οργανώσεις ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα με αποτέλεσμα 

το ελληνικό κοινοβούλιο να μη δεχτεί την επικύρωση του Πρωτοκόλλου46 αλλά 

προκάλεσε και  την αντίδραση της Σερβίας η οποία κατήγγειλε την ελληνοσερβική 

συνθήκη συμμαχίας του 1913, καθώς θεώρησε ότι μια τέτοιου είδους 

ελληνοβουλγαρική προσέγγιση θα έπληττε τα δικά της συμφέροντα.  

Έτσι την άνοιξη του 1925 η ελληνική κυβέρνηση, επιδιώκοντας την ακύρωση 

των όρων του Πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφόφ, επιβεβαίωσε ενώπιον του Συμβουλίου 

της Κοινωνίας των Εθνών  την πρόθεσή της να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της χώρας 

που απέρρεαν από τη Συνθήκη των Σεβρών απέναντι στη σλαβόφωνη -γλωσσική κι 

όχι εθνική- μειονότητα και αναλάμβανε τη δέσμευση για παραχώρηση εκπαιδευτικών 

δικαιωμάτων στους Σλαβόφωνους με την ίδρυση μειονοτικών σχολείων κατόπιν 

αιτήσεων 40 τουλάχιστον μαθητών47. Έτσι στα τέλη του 1925 συντάχθηκε σχέδιο 

νομοθετικού διατάγματος που αφορούσε την ίδρυση ιδιαίτερου τμήματος της 

στοιχειώδους εκπαίδευσης της Βορείου Ελλάδος για την εποπτεία των ξενόφωνων 

σχολείων  τα οποία θα λειτουργούσαν με τους δικούς τους δασκάλους, επιθεωρητές 

και σχολικά βιβλία και θα παρείχαν τη δυνατότητα στους Σλαβόφωνους να επιλέξουν 

τον τρόπο φοίτησής τους μέσα από τρεις προσφερόμενες εναλλακτικές λύσεις: α. σε 

«δημοτικά σχολεία ξενοφώνου μειονότητος», ειδικά δηλαδή μειονοτικά σχολεία  που 

                                                

43 Μιχαηλίδης, (2008), ό.π. σ.320 
44 Μιχαηλίδης, (2003), ό.π. σ. 141 
45 Μιχαηλίδης, ό.π. σ. 144 
46 Μιχαηλίδης, (2008), ό.π. σ. 321 
47 Ό.π., σ.324 
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θα λειτουργούσαν με κρατική χρηματοδότηση, ύστερα από αίτηση γονέων 40 

τουλάχιστον παιδιών ηλικίας 6-12 ετών της περιοχής και στα οποία ο διορισμός των 

δασκάλων θα γινόταν από το Υπουργείο Παιδείας και η έγκριση των διδακτικών 

βιβλίων από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.  β. σε ιδιωτικά «ξενόφωνα» σχολεία τα 

οποία θα λειτουργούσαν υπό τον έλεγχο του κράτους και  στα οποία η παράλληλη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας θα ήταν υποχρεωτική, ενώ θα στελεχώνονταν 

από  δασκάλους της δημόσιας εκπαίδευσης. γ. σε «κανονικά» δημόσια σχολεία όπου 

θα υπήρχε η δυνατότητα παράλληλης διδασκαλίας σε ειδική τάξη της μητρικής 

γλώσσας ως πρόσθετου μαθήματος48. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η ελληνική κυβέρνηση ανέθεσε σε τριμελή επιτροπή 

που αποτελούνταν από τους Μοναστηριώτες φιλολόγους  Ιωσήφ Λαζάρου, Ι. 

Παπαζαχαρίου και τον εθνολόγο-γλωσσολόγο Γεώργιο Σαγιαξή τη σύνταξη ενός 

Αλφαβηταρίου (Abecedar) που προοριζόταν για τα σλαβόφωνα σχολεία. Η επιτροπή 

επέλεξε να το γράψει με λατινικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας ως βάση του 

στοιχεία από τις διαλέκτους των περιοχών Φλώρινας και Μοναστηρίου, μια επιλογή 

που επέφερε την αντίδραση της Βουλγαρίας και της Σερβίας49. Το Αλφαβητάριο 

δοκιμάστηκε πιλοτικά στα σχολεία της περιοχής του Αμυνταίου προκαλώντας και την 

έντονη αντίδραση του ντόπιου πληθυσμού50.   

Αλλά και τη σύντομη περίοδο της δικτατορίας του Πάγκαλου (1925-26) 

επανέρχεται το ζήτημα αναγνώρισης της ύπαρξης μειονότητας  στη Μακεδονία, 

αυτήν τη φορά ως σερβικής,  απόρροια της δυσμενούς κατάστασης που είχε 

διαμορφωθεί από την επέμβασή του Πάγκαλου στη Βουλγαρία και κάτω από της 

πιέσεις του Βελιγραδίου το  οποίο υπέβαλε αίτημα να δοθεί η δυνατότητα σε όσους 

Σλαβόφωνους επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν στη Σερβία με  τρόπο ανάλογο της 

συνθήκης του Νεϊγύ. Το αίτημα έγινε δεκτό με αποτέλεσμα να καταγραφεί 

μετακίνηση Σλαβόφωνων στη σερβική Μακεδονία αλλά και να υποβληθούν  

αιτήματα λήψης σερβικής υπηκοότητας εκ μέρους Σλαβόφωνων καταγόμενων από 

χωριά της Φλώρινας, της Πτολεμαΐδας, της Αριδαίας και της Έδεσσας οι οποίοι 

προέβησαν σε τέτοιες κινήσεις είτε λόγω των εις βάρος τους συνεπειών της 

                                                

48 Κωστόπουλος, Τ. (2002β). Η Απαγορευμένη Γλώσσα. Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων 
στην ελληνική Μακεδονία. Αθήνα: Μαύρη λίστα, σσ.96-97 
49 Ό.π., σ.97 
50 Ό.π., σς. 102-103 
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προσφυγικής εγκατάστασης είτε και λόγω της σερβικής προπαγάνδας51.  Η τελευταία 

αναφορά σε σερβική μειονότητα στη Βόρεια Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο των 

συμφωνιών 17ης Αυγούστου 1926 ανάμεσα στη Σερβία και την Ελλάδα, στις οποίες 

οι δύο χώρες αναγνώριζαν την ύπαρξη αντίστοιχων μειονοτήτων στις δύο χώρες με 

τη δέσμευση να εφαρμόσουν τις διατάξεις της Συνθήκης του Σεν Ζερμέν και της 

Συνθήκης των Σεβρών αντίστοιχα52. Μετά την ανατροπή του Πάγκαλου, επόμενο 

ήταν οι σχετικές συμβάσεις να απορριφθούν από το ελληνικό κοινοβούλιο. 

Την περίοδο 1928 – 1932 η κυβέρνηση Βενιζέλου επιδιώκοντας μια βαλκανική 

συνεννόηση και δημιουργία Βαλκανικής Ομοσπονδίας που θα διασφάλιζε περαιτέρω 

το αμετάβλητο των συνόρων στα Βαλκάνια και τον οριστικό διακανονισμό όλων των 

εκκρεμών ελληνοβουλγαρικών υποθέσεων, δήλωνε πρόθυμη να  ιδρύσει μειονοτικά 

σχολεία για τους Σλαβόφωνους τους οποίους αντιμετωπίζει ως γλωσσική μειονοτική 

ομάδα- κι όχι ως εθνική- η οποία επιθυμεί την αφομοίωσή της και δεν επιδιώκει 

πλέον την αξιοποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες53. 

Οι παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής πλευράς δεν έτυχαν θετικής υποδοχής 

ούτε από τη Βουλγαρία ούτε από τη  Σερβία οι οποίες αντέδρασαν απαιτώντας τη 

χρήση της βουλγαρικής ή της σερβοκροατικής γλώσσας αντίστοιχα στα μειονοτικά 

σχολεία54. 

Η σκληρότερη πολιτική απέναντι στους Σλαβόφωνους υιοθετήθηκε από τη 

δικτατορία του Μεταξά η οποία επέτρεψε τους εκτοπισμούς όσων κρίνονταν ύποπτοι 

και επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια55, επέβαλε την υποχρεωτική φοίτηση των 

ξενόφωνων σε ειδικά νυκτερινά σχολεία, ενώ τιμωρούσε όσους τολμούσαν να μιλούν 

δημόσια το ιδίωμα τους, με αποτέλεσμα, αντί να επιτευχθεί η αφομοίωση να 

προκληθεί περαιτέρω αποξένωση του πληθυσμού αυτού56. 

2.2 Τουρκόφωνοι 
Οι Μουσουλμάνοι, με την εγκατάστασή τους στη Μακεδονία από το δεύτερο 

μισό του 14ου αι., αποτέλεσαν σημαντική πληθυσμιακή ομάδα με σταθερή παρουσία 
                                                

51 Ό.π, σς. 105-106 
52 Ό.π., σ.109 
53 Ό.π., σ.110 
54 Μιχαηλίδης (2008), ό.π. σς. 326-327 
55 Μιχαηλίδης, I. (2008), ό.π. σ.341. 
56 Διβάνη, Λ. (1995). Ελλάδα και Μειονότητες. Το σύστημα Διεθνούς Προστασίας της Κοινωνία των 
Εθνών. Αθήνα: Νεφέλη, σ.159 
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στην περιοχή. Η κατάσταση άλλαξε με τους Βαλκανικούς πολέμους που εδραίωσαν 

ένα κλίμα ανασφάλειας, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί μετακίνηση μεγάλου 

αριθμού Μουσουλμάνων, περίπου 10.000, από τη Βόρεια και τη Δυτική Μακεδονία 

σε ασφαλέστερα μέρη, όπως στη Θεσσαλονίκη, πόλη την οποία επέλεξαν και οι 

Μουσουλμάνοι των βουλγαροκρατούμενων και σερβοκρατούμενων περιοχών μετά 

την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου.57 Την περίοδο 1913-14 και παρά 

την υπογραφή των όρων της Σύμβασης των Αθηνών (1/14 Νοεμβρίου 1913) με την 

οποία ορίστηκε η ισότητα όλων των υπηκόων της ελληνικής επικράτειας και, 

ειδικότερα για τους Μουσουλμάνους, με το άρθρο 11 διασφαλίστηκε η θρησκευτική 

ελευθερία των Μουσουλμάνων, καθώς και η αυτονομία, η ιεραρχική οργάνωση και η 

διοίκηση των μουσουλμανικών κοινοτήτων58, καταγράφηκε άτακτη και πολυπληθής 

φυγή από τη Μακεδονία, αυτήν τη φορά με κατεύθυνση προς την Τουρκία. Σύμφωνα 

με τον Μιχαηλίδη, ως αιτίες του μεταναστευτικού αυτού ρεύματος παρουσιάζονται η 

αντιπαλότητα που αναπτύχτηκε μεταξύ των Μουσουλμάνων και των Ελλήνων 

προσφύγων οι οποίοι, με την εγκατάσταση των τελευταίων σε μουσουλμανικά χωριά 

της Μακεδονίας, προχώρησαν σε βίαιη οικειοποίηση περιουσιών αλλά και η επιτυχής 

προπαγάνδα των Νεότουρκων οι οποίοι διέβλεπαν σ’ αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα 

την κατάλληλη ευκαιρία για την επίτευξη ομοιογενούς εθνολογικά πληθυσμού με την 

εκδίωξη του ελληνικού στοιχείου από το τουρκικό κράτος. Κατά τη διετία 1913-1914 

οι Μουσουλμάνοι που αναχώρησαν με νόμιμο  ή μη τρόπο υπολογίζονται περίπου σε 

100.00059. Σύμφωνα με τη στατιστική του Γραφείου της Γενικής Διοικήσεως 

Μακεδονίας (1914) ο αριθμός του μουσουλμανικού στοιχείου της Μακεδονίας 

ανερχόταν  σε 406.173, όταν ο συνολικός πληθυσμός της αποτελείτο από 1.235.049 

άτομα60.   

Με την υπογραφή της Σύμβασης περί ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών 

πληθυσμών (30 Ιανουαρίου 1923) συμφωνήθηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή των 

Τούρκων υπηκόων, ελληνικού ορθόδοξου θρησκεύματος, που ήταν εγκατεστημένοι 

σε τουρκικά εδάφη και των Ελλήνων υπηκόων, μουσουλμανικού θρησκεύματος, που 

                                                

57 Μιχαηλίδης, Ι. (χχ) Πληθυσμιακές ανακατατάξεις στη σύγχρονη Μακεδονία, ΙΜΜΑ 
58 Περί της κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας Συμβάσεως Περί Ειρήνης της 1/14 Νοεμβρίου 
1914 (ΦΕΚ A 229/1913) 
59 Μιχαηλίδης, ό.π. (χχ) 
60 Κωστόπουλος, Τ. (2002α), ό.π., σ.109 
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ήταν εγκατεστημένοι σε ελληνικά εδάφη. Από την προβλεπόμενη ανταλλαγή 

εξαιρέθηκαν οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης και οι Μουσουλμάνοι 

κάτοικοι της Δυτικής Θράκης.  Στη Συνδιάσκεψη της Λωζάνης ο Βενιζέλος 

αναγκάστηκε να δεχτεί την αναγκαστική  υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών με την 

Τουρκία κάτω από την πίεση που ασκούσε η άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων 

προσφύγων στη Μακεδονία. Η μετακίνηση των Μουσουλμάνων από τον ελληνικό 

χώρο θα βοηθούσε στην αποκατάσταση των προσφύγων οι οποίοι θα λειτουργούσαν 

και ως μέτρο για τον εξελληνισμό της Μακεδονίας και της δυτικής Θράκης.  Με τη 

συνθήκη της Λωζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών ο αριθμός 

τους παρουσιάζει σταδιακή μείωση, η οποία αποτυπώνεται και στην απογραφή του 

1928, η οποία τους υπολόγισε σε 71.960. 

2.3 Κουτσόβλαχοι 
Για την καταγωγή της πληθυσμιακής ομάδας που είχε ως μητρική γλώσσα την 

κουτσοβλαχική έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις: α. ότι οι Κουτσόβλαχοι ήταν 

Ρουμάνοι οι οποίοι απειλούμενοι  από βαρβαρικές επιδρομές εγκαταστάθηκαν στον 

νότο, β. ότι οι Κουτσόβλαχοι ήταν Ηπειρώτες και Μακεδόνες οι οποίοι μετά από 

πολυετή θητεία στον ρωμαϊκό στρατό τοποθετήθηκαν από τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 

στη φύλαξη ορεινών διαβάσεων γ. ότι οι Κουτσόβλαχοι όχι μόνο είναι ντόπιο 

στοιχείο αλλά και ότι οι Ρουμάνοι είναι άποικοι αυτών61.  

Αφετηρία για τη γέννηση του κουτσοβλαχικού ζητήματος στην Ελλάδα 

αποτέλεσε η ίδρυση του «Μακεδονο-Ρουμανικού κομιτάτου» στο Βουκουρέστι το 

1860. Απαραίτητη για την υλοποίηση του οράματός του για ίδρυση μιας Μεγάλης 

Ρουμανίας που θα εσώκλειε τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία62 κρίθηκε η 

ίδρυση σχολικού και εκκλησιαστικού δικτύου στην Ελλάδα. Προς την κατεύθυνση 

αυτήν κινήθηκε ο δάσκαλος Απόστολος Μαργαρίτης ο οποίος, αφού ίδρυσε το πρώτο 

ρουμανικό σχολείο στην πατρίδα του, την Κλεισούρα, αφιερώθηκε στη ρουμανική 

προπαγάνδα63. Σταθμός για την επίσημη καθιέρωση του κουτσοβλαχικού στάθηκε η 

αναγνώριση από τον σουλτάνο των Κουτσόβλαχων ως ρουμανικό μιλιέτ το 1905, 

                                                

61 Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε. (1992) Η πολιτική πλευρά του Κουτσοβλαχικού Ζητήματος, Τρίκαλα: Ίδρυμα 
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γεγονός που έφερε ενίσχυση της ρουμανικής προπαγάνδας και επιδείνωση των 

ελληνορουμανικών σχέσεων.  

Ωστόσο, κάτω από την πίεση των Βαλκανικών πολέμων ο Βενιζέλος 

επαναπροσδιόρισε την πολιτική της Ελλάδας απέναντι στη Ρουμανία και, για να 

επιτευχθεί σύναψη συμμαχίας, αποδέχτηκε μετά την ανταλλαγή επιστολών με τον 

Μαγιορέσκο (23.7/5.8.1913) να περιληφθεί στο παράρτημα της Συνθήκης του 

Βουκουρεστίου η αυτονομία των κουτσοβλαχικών σχολείων και εκκλησιών επί 

ελληνικού εδάφους με οικονομική συνδρομή της ρουμανικής κυβέρνησης64. Οι 

επιστολές αυτές έδωσαν διεθνείς διαστάσεις στο κουτσοβλαχικό ζήτημα το οποίο 

παρουσιαζόταν ως ζήτημα ρουμανοβλαχικής μειονότητας65.  

Η κατάσταση περιπλέχτηκε, όταν η Ιταλία, μετά τη στρατιωτική κατοχή της 

Αλβανίας και της Ηπείρου, στις 13.6.1917,  εμφανίστηκε ως απελευθερωτής των 

ρουμανιζόντων Κουτσόβλαχων, ιδρύοντας καταρχάς προξενεία σε κουτσοβλαχικά 

χωριά και στηρίζοντας την ιδέα ίδρυσης λατινικού ιταλορουμανικού κράτους στα 

Βαλκάνια.  Αποκορύφωμα των ενεργειών της ήταν η ίδρυση –για μια μόλις μέρα- 

στην Κορυτσά της Δημοκρατίας της Πίνδου66.   

Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου η ελληνική πλευρά έκρινε ότι οι 

Κουτσόβλαχοι δεν αποτελούσαν εθνική απειλή, αφενός γιατί η Ρουμανία δεν ήταν 

όμορη χώρα με την Ελλάδα και δεν αμφισβητούσε  τις συνθήκες που καθόριζαν  το 

υπάρχον εδαφικό καθεστώς και αφετέρου γιατί η πλειονότητα των Κουτσόβλαχων 

είχαν ελληνική εθνική συνείδηση. Μάλιστα στη Συνθήκη των Σεβρών γινόταν 

ξεχωριστή αναφορά στους Κουτσόβλαχους, παρέχοντάς τους κοινοτική αυτονομία 

στη θρησκευτική, εκπαιδευτική και φιλανθρωπική τους δραστηριότητα67 

Την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης την εκμεταλλεύτηκε  η ρουμανική 

προπαγάνδα η οποία δρούσε  ανενόχλητα, ενίσχυε οικονομικά τους ρουμανίζοντες 

Βλάχους και στήριζε πλουσιοπάροχα το εκπαιδευτικό και εκκλησιαστικό της 

δίκτυο68. Η έλευση των προσφύγων και η ανάγκη για την αποκατάστασή τους έπληξε 
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τα συμφέροντα των Κουτσόβλαχων οι οποίοι απώλεσαν σημαντικές κτηνοτροφικές 

εκτάσεις. Μέσα σ’ αυτό κλίμα εντάσσεται και η μεταναστευτική ροή προς τη 

Δοβρουτσά την περίοδο 1925 -1929 2.000 οικογενειών ρουμανιζόντων 

Κουτσόβλαχων69. Με την επιβολή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου 1936 οι 

Κουτσόβλαχοι, όπως και όλοι οι ξενόφωνοι πληθυσμοί, υπέστησαν τη σκληρή 

πολιτική του70. 

Όσον αφορά τον βλαχόφωνο πληθυσμό,  το Γραφείο Εκπαιδεύσεως της Γενικής 

Διοίκησης Μακεδονίας υπολόγιζε το 1914 τους Κουτσόβλαχους της Μακεδονίας 

πάνω από 60.000, από τους οποίους οι 20.000 εντοπίζονταν στη Δυτική Μακεδονία, 

οι 18.000 στην Κεντρική Μακεδονία και οι 8.000 στη Ανατολική Μακεδονία  

συμπεριλαμβάνοντας και όσους ενδεχομένως είχαν αστικοποιηθεί71.  Αντίθετα η 

απογραφή του  1928  τους υπολόγιζε μόλις σε 19.703, διαφορά που αποδίδεται στο 

γεγονός ότι η πλειονότητα των Κουτσόβλαχων με ελληνική εθνική συνείδηση 

δήλωσαν ως μητρική την ελληνική γλώσσα, μην επιθυμώντας την όποια 

διαφοροποίηση από τον γενικό πληθυσμό72. Ο Αβέρωφ-Τοσίτσας, αμφισβητώντας τις 

επίσημες στατιστικές, θεωρεί ότι ο αριθμός τους είναι πολύ μεγαλύτερος, 

υπολογίζοντας σε 150.000-200.000 όσους ομιλούν την κουτσοβλαχική ως μητρική 

γλώσσα μη λαμβάνοντας υπόψη την εθνική τους συνείδηση, ενώ θεωρεί ότι ο 

αριθμός αυτών που έχουν κουτσοβλαχική καταγωγή και δεν ομιλούν καθόλου ή 

ελάχιστα τη κουτσοβλαχική διάλεκτο διπλάσιος αυτών73. 

2.4 Ισπανόφωνοι 
Στους Ρωμανιώτες Εβραίους έρχονται να προστεθούν από τα μέσα του 14ου  αι. 

Εβραίοι από την Κεντρική Ευρώπη, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, Γαλλοεβραίοι και 

Ιταλιώτες Εβραίους. Ωστόσο με τη θέσπιση της Αλάμπρας (1492) οι Εβραίοι της 

Ισπανίας (Σεφαράδ) εκδιωκόμενοι από την ιβηρική χερσόνησο αρχίζουν να 

μεταναστεύουν μαζικά προς τα μεγάλα κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, όπου 

οι προσφερόμενες συνθήκες (οικονομικές ευκαιρίες και θρησκευτική ανεκτικότητα) 

ευνοούσαν την εγκατάστασή τους. Χαρακτηριστικό τους ήταν η πολυγλωσσία, καθώς 
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στα ιβηρικά ιδιώματα που ομιλούσαν προστέθηκαν και οι βαλκανικές γλώσσες  για 

χάρη των εμπορικών τους συναλλαγών74. 

 Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε πόλος έλξης του μεταναστευτικού ρεύματος έως τα 

τέλη του 17ου αι και έμελλε να γίνει εβραϊκή μητρόπολη, όπως αποδεικνύεται από την 

πληθυσμιακή  υπεροχή του εβραϊκού στοιχείου έναντι των υπολοίπων πληθυσμιακών 

ομάδων της πόλης στις απογραφές των πρώτων δεκαετιών του 20ού αι. Στην 

απογραφή του 1913 στην πόλη της Θεσσαλονίκης το εβραϊκό στοιχείο εμφανίζεται 

κυρίαρχο, αφού  από τους 157.889 κατοίκους της οι 61.439 ήταν Ισραηλίτες, 45.889 

Οθωμανοί και 39.959 Έλληνες75.  Πληθυσμιακή σταθερότητα εμφανίζει και κατά την 

απογραφή του 1916 στην  οποία παρουσιάζεται αύξηση των Ελλήνων και μείωση του 

αριθμού των Μουσουλμάνων76. Αλλά και στην απογραφή του 1928 η ισπανική 

καταγράφεται ως μια από τις ξένες γλώσσες που ομιλούνταν στη Μακεδονία από 

59.146 κατοίκους,  καταλαμβάνοντας το ποσοστό 4% του γλωσσικού χάρτη σ’  όλη 

τη Μακεδονία. Οι περισσότεροι ισπανόφωνοι εντοπίζονται στον νομό Θεσσαλονίκης  

που υπολογίστηκαν σε 54.962.   

Οι Σεφαραδίτες, εκτός από την πληθυσμιακή υπεροχή, είχαν πρωταγωνιστικό 

ρόλο στις οικονομικές δραστηριότητες της πόλης. Πρωτοστατούσαν στο εμπόριο, τη 

βιοτεχνία, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μπροστά στην ενσωμάτωση της 

Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος η εβραϊκή κοινότητα κράτησε επιφυλακτική 

στάση, καθώς, μην έχοντας ως σημείο αναφοράς εθνικό κράτος έξω από την 

ελληνική επικράτεια, ένιωθαν ότι η αλλαγή των συνόρων θα έπληττε τα οικονομικά 

τους συμφέροντα και γι αυτό και δε δίσταζαν να μιλούν ακόμα και  για διεθνοποίησή 

της πόλης77. Το εχθρικό γι’ αυτούς κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την είσοδο του 

ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση των 

εμπορικών δραστηριοτήτων προς τις βαλκανικές αγορές και την υπόλοιπη 

Οθωμανική Αυτοκρατορία οδήγησε αρκετούς να μετακινηθούν σε άλλα κέντρα της 

                                                

74 Τσιτσελίκης, Κ. (1999). Γλώσσες, Αλφάβητα και Εθνική ιδεολογία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 
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Οθωμανικής Αυτοκρατορίας78. Η πυρκαγιά του 1917 στο κέντρο της  Θεσσαλονίκης 

έπληξε 52.000 Εβραίους και η πολιτική που εφαρμόστηκε για την όποια 

αποκατάστασή τους αποτέλεσε αφορμή για τη χωρική περιθωριοποίηση των Εβραίων 

και τη συρρίκνωση της οικονομική τους δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε 3.000-

4.000 Εβραίους να  μεταναστεύσουν στη Γαλλία79. Με τη Μικρασιατική καταστροφή 

και την άφιξη των προσφύγων οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης βρήκαν έντονο 

ανταγωνισμό και οδηγήθηκαν εκ νέου στη μετανάστευση μετά το 1927 προς τη 

Γαλλία.  

Τις δεκαετίες 1920-30 αναπτύχθηκε  έντονη η ιταλική προπαγάνδα στα μεγάλα 

αστικά κέντρα, όπως στη Θεσσαλονίκη, η οποία επιθυμούσε να προσεταιριστεί το 

ισπανόφωνο εβραϊκό στοιχείο  μέσω της εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα αυτής ήταν η 

αύξηση των μαθητών στα ιταλικά σχολεία της πόλης και η δράση επτά συλλόγων80. 

Το ελληνικό κράτος από την άλλη επιχείρησε την αφομοίωσή τους. Το καθεστώς 

Μεταξά επέλεξε, αντίθετα με άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όπως αυτές των 

Σλαβόφωνων και των Κουτσόβλαχων, φιλοεβραϊκή πολιτική, μια στάση που 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι Εβραίοι δεν θεωρούνταν απειλή για τη χώρα και 

επιπλέον υπήρχε η απόφαση να ανακοπεί ο προσεταιρισμός που επιχειρούσαν οι 

Ιταλοί και οι Ισπανοί81. 

Σύμφωνα με τον Τσιτσελίκη από το 1908 έως το 1951 60.000 Ισραηλίτες από τη 

Θεσσαλονίκη αντιλαμβανόμενοι ότι η δημιουργία εθνικών κρατών στα Βαλκάνια θα 

έπληττε την οικονομική τους δραστηριότητα επέλεξαν τη μετανάστευση προς το 

Ισραήλ, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Αργεντινή, το Μεξικό κ.α.82 
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3   Ιστορικό συγκείμενο 

3.1 Εκπαίδευση στη Μακεδονία (1878-1912): σύγκρουση Εξαρχικών -

Πατριαρχικών 
 Η πιο απειλητική εθνική κίνηση την περίοδο αυτήν αποδείχτηκε η βουλγαρική. 

Η ίδρυση της βουλγαρικής Εξαρχίας (1870), η οποία κατέληξε στο Σχίσμα (1872), 

σηματοδότησε την έναρξη μιας σκληρής εθνικής διαπάλης στη Μακεδονία. Με το 

δέκατο άρθρο του φιρμανιού της Εξαρχίας  

διακανονιζόταν το εκκλησιαστικό ζήτημα, υποδαυλιζόταν όμως η ένταση των 

εθνικών ανταγωνισμών, καθώς  προβλεπόταν η επέκταση της δικαιοδοσίας του 

Βούλγαρου Εξάρχου σε περιοχές της οθωμανικής επικράτειας, όπου τα 2/3 του 

πληθυσμού θα επιθυμούσαν να προσχωρήσουν στην αρχή του Εξάρχου. Η Εξαρχία 

επέτεινε τις ενέργειές της για την οικειοθελή προσέλκυση των χριστιανικών 

πληθυσμών ή ακόμα τον εκβιασμό τους, προκειμένου να ζητήσουν την υπαγωγή τους 

στην Εξαρχία, τη δημιουργία αναγνωρισμένων βουλγαρικών κοινοτήτων και τον 

διορισμό Βουλγάρων επισκόπων83. Ιδιαίτερα μετά το συνέδριο του Βερολίνου (1878) 

οι εθνικοί ανταγωνισμοί αλλά η καταπίεση των Οθωμανών κορυφώθηκαν. Οι όροι 

«πατριαρχικός» και «εξαρχικός» που χαρακτήριζαν ως τότε περισσότερο  τη 

θρησκευτική ταυτότητα των χριστιανών της Μακεδονίας και λιγότερο την εθνική 

άρχισαν να μετατοπίζουν τη σημασία τους προς την εθνική ταυτότητα.  

Η παιδεία αποτέλεσε το πεδίο εκείνο στο οποίο αναμετρήθηκαν, για χάρη του 

χριστιανικού πληθυσμού της Μακεδονίας το ελληνικό κράτος  αλλά και η 

βουλγαρική πλευρά. Μετά το 1878 εκπαιδευτικοί σύλλογοι της Μακεδονίας, όπως  ο 

Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861) και ο Σύλλογος προς διάδοσιν των 

Ελληνικών Γραμμάτων (1869), αλλά και το ελληνικό κράτος δραστηριοποιήθηκαν με 

στόχο  τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στη Μακεδονία και τη Θράκη αλλά και 

την εθνική αφύπνιση του υπόδουλου ελληνισμού και την προετοιμασία του 

Μακεδονικού αγώνα. Συνέπεια αυτής της προσπάθειας υπήρξε η επικράτηση του 

ελληνικού στοιχείου και πολιτισμού στη Μακεδονία στις αρχές της δεκαετίας 1880-

90, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον μεγάλο αριθμό των ελληνικών σχολείων 

μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης. Κατά το σχολικό έτος 1884-85 λειτούργησαν 280 
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ελληνικά σχολεία στις επαρχίες Πελαγονίας, Πρεσπών και Αχρίδας, Κορυτσάς, 

Καστοριάς και Μογλενών με 14.305 μαθητές, όταν τα βουλγαρικά σχολεία 

υπολογίζονταν το 1885 σ’ όλη τη Μακεδονία σε 271 με 14.824 μαθητές. Δέκα χρόνια 

αργότερα  το ελληνικό στοιχείο κατείχε ακόμα τα πρωτεία της εκπαιδευτικής κίνησης 

έναντι της βουλγαρικής και της ρουμανικής, καθώς κατά το σχολικό έτος 1894-95 

λειτούργησαν στη Μακεδονία 907 ελληνικά σχολεία με 1.245 δασκάλους και 

καθηγητές και 53.633 μαθητές84.  

Μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 οι εκπρόσωποι της Εσωτερικής 

Μακεδονικής Επαναστατικής Οργάνωσης (ΕΜΕΟ) προσπάθησαν με νέες μεθόδους 

θεμιτές ή αθέμιτες να προσελκύσουν τον χριστιανικό πληθυσμό της Μακεδονίας  

καθώς η πλειονότητα του πληθυσμού της μεσαίας γεωγραφικής ζώνης της 

Μακεδονίας ήταν αφοσιωμένη στο Πατριαρχείο και είχε ελληνική συνείδηση85. 

Χαρακτηριστική είναι η εκπαιδευτική διαπάλη που αναπτύχθηκε στο βιλαέτι 

Μοναστηρίου, όπου κατά το σχολικό έτος 1901-2  υπήρχαν καζάδες όπου δεν 

υπήρχαν καθόλου βουλγαρικά ή ελληνικά σχολεία. Στην ενδιάμεση ζώνη και 

συγκεκριμένα στους καζάδες Μοναστηρίου, Φλώρινας, Καστοριάς τα ελληνικά 

σχολεία (191 με 10.231 μαθητές) υπερτερούσαν έναντι των βουλγαρικών (154 με 

8.728 μαθητές) σε αντίθεση με τους καζάδες Περλεπέ, Αχρίδας, Καϊλαρίων, όπου 

λειτουργούσαν 25 ελληνικά σχολεία με 778 μαθητές και 81 βουλγαρικά με 5.914 

μαθητές.86 

Η εξέγερση του Ίλιντεν (1903) που έλαβε χώρα σε ολόκληρη τη Δυτική και τη 

Βορειοδυτική Μακεδονία και η αιματηρή καταστολή της από τις οθωμανικές αρχές 

με την πυρπόληση πλήθους χριστιανικών χωριών έφερε κλιμάκωση του Μακεδονικού 

Αγώνα. Μέσα σ’ αυτές τις συγκυρίες θα αναδειχθεί η γεωπολιτική σημασία της 

Φλώρινας  και θα υποχρεωθεί το ελληνικό κράτος να αναθεωρήσει την εθνική του 

πολιτική για τη Βορειοδυτική Μακεδονία και να προτάξει τη Φλώρινα στα πολιτικά 

και εκπαιδευτικά του προγράμματα. Έτσι από το 1905 παρατηρείται εκπαιδευτική 

ανάπτυξη στη Φλώρινα η οποία δε νοείται χωρίς τη συστηματική οικονομική 

υποστήριξη και του ελληνικού κράτους.  Πρωταρχικά κριτήρια των ελλαδικών 
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φορέων για την υποστήριξη των ελληνικών σχολείων στη Βορειοδυτική Μακεδονία 

αποτελούσαν η προσήλωση της χριστιανικής κοινότητας στο Πατριαρχείο, η δράση 

της ξένης προπαγάνδας, η συμπαγής ελληνική ή ελληνόφωνη μερίδα, η σχολική 

υποδομή και η αξιόλογη μαθητική δύναμη. Τα κριτήρια αυτά συγκέντρωνε το 

Μοναστήρι και γι’ αυτό η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους 

επικεντρώθηκε εκεί87. Με την κατάλυση της οθωμανικής εξουσίας η Φλώρινα  

ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος και το κοινοτικό εκπαιδευτικό της σύστημα θα 

αναγκάστηκε να ευθυγραμμιστεί με τη συγκεντρωτική δομή και οργάνωση του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος για να υπηρετήσει τις νέες ανάγκες, δηλαδή 

την ιδεολογική και γλωσσική ομογενοποίηση του πληθυσμού της88.  

3.2 Η προπαγανδιστική δράση των Σέρβων την περίοδο του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου 
Από την εποχή του Συνεδρίου του Βερολίνου οι Σέρβοι άρχισαν να 

δραστηριοποιούνται προκειμένου να εντάξουν τις μακεδονικές περιοχές στις 

αλύτρωτες σερβικές περιοχές. Στην αρχή επιδόθηκαν μόνο στην  ίδρυση σχολείων 

και τοποθέτησης Σέρβων μητροπολιτών στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της 

«παλαιάς Σερβίας»,  ενώ με την εξάπλωση των Βουλγάρων ενεπλάκησαν στον 

ένοπλο αγώνα. Η δράση των ένοπλων σερβικών σωμάτων σταμάτησε μετά την 

επανάσταση των Νεότουρκων. 

Τον Μάιο του 1911 ιδρύθηκε η οργάνωση Ένωση ή Θάνατος, μια ομάδα 

στρατιωτικών αλλά και υψηλόβαθμων υπάλληλων του Υπουργείου Εξωτερικών, 

γνωστή στον λαό ως Μαύρη Χείρα, η οποία, απογοητευμένη από την παθητική 

αντιμετώπιση των γεγονότων από τη σερβική κυβέρνηση,  επιδίωκε να διαδραματίσει 

ενεργητικό ρόλο στην εξωτερική και εσωτερική πολιτική του σερβικού κράτους με 

απώτερο στόχο την ενοποίηση των Σέρβων. Η επιρροή της οργάνωσης αυξήθηκε 

μετά τις επιτυχίες του σερβικού στρατού στους Βαλκανικούς πολέμους89. Η  σερβική 

ηγεσία, ενώ πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είχε στα σχέδια της μια 

ευρύτερη νοτιοσλαβική κρατική οντότητα, άλλαξε στάση μετά τη δολοφονία του 
                                                

87 Βούρη, Σ. (2004) Η Φλώρινα στο μεταίχμιο του 19ου – 20ού αιώνα. Εθνικές συγκρούσεις και 
κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Στο: Ανδρέου, Α. (επιμ.) Πρακτικά του Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002: 
Ιστορία και πολιτισμός, σ. 157 
88 Ό.π. σ. 173 
89 Τσιούρβας Α. (2007) Ο Σερβικός Εθνικισμός: Πολιτικοί και Πολιτικές στη Γιουγκοσλαβία του 
Μεσοπολέμου, Διδακτορική Διατριβή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σσ. 6-7 
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αρχιδούκα της Αυστρίας Φραγκίσκου Φερδινάρδου στο Σεράγεβο90 . Σε χάρτη του 

1917 προπαγανδίζονταν οι εδαφικές διεκδικήσεις των Νοτιοσλάβων, Σέρβων, 

Κροατών, Σλοβένων που επιδίωκαν πλέον ένα ενιαίο, ελεύθερο, εθνικό κράτος. 

Ανάμεσα σ’ αυτές υπάρχουν και τμήματα της ελληνικής Μακεδονίας91. 

Κατά τη διάρκεια του Α΄  Παγκοσμίου Πολέμου και παρά το γεγονός η Ελλάδα 

λόγω  του Εθνικού Διχασμού μεταξύ φιλοβασιλικών και βενιζελικών βρισκόταν σε 

ουδετερότητα, οι δυνάμεις της Αντάντ θέλοντας να εισέλθει η Ελλάδα στο πλευρό 

της με τη Στρατιά της Ανατολής έδρασε στη Βόρειο Ελλάδα ήδη από το 1915. Στη 

Φλώρινα γαλλικά και άλλα συμμαχικά στρατεύματα της Στρατιάς της Ανατολής 

έφτασαν το 1916 προκειμένου να αναχαιτίσουν την επίθεση από τις βουλγαρικές 

δυνάμεις που βρίσκονταν στο Μοναστήρι. Oι Γάλλοι κατά την παραμονή τους στη 

Φλώρινα ευνόησαν τους Σέρβους, οι οποίοι από την άνοιξη του 1916 προχώρησαν σε 

μια σειρά από ενέργειες οι οποίες αποκάλυπταν και τις επεκτατικές τους διαθέσεις, 

δρώντας αρχικά κεκαλυμμένα αλλά στη συνέχεια προκλητικά, καθώς έκριναν 

συμφέρουσα για τους ίδιους αφενός τη διχόνοια των Ελλήνων, βενιζελικών και 

βασιλικών, και αφετέρου την προσπάθεια των Ελλήνων διπλωματών να μην ψέξουν 

τις όποιες εχθρικές ενέργειες των συμμάχων για να μην στερήσουν άλλα οφέλη για 

τον ελληνισμό.   Το πλήθος των προπαγανδιστικών περιστατικών εκ μέρους των 

Σέρβων σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού της Μακεδονίας επιβεβαιώνουν ότι 

υπήρχε μια σερβική πολιτική καλά οργανωμένη και διαπνεόμενη από 

μεγαλοϊδεατισμό γι’ αυτήν92.    

Οι Σέρβοι, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Φλώρινα, κατέβαλαν 

έντονες και συνεχείς προσπάθειες υλοποίησης του εθνικιστικού τους σχεδίου. Στις 

18.11.1917 ο Σέρβος Στογιάννοβιτς, με την υποστήριξη του συμμαχικού 

Στρατηγείου, προσπάθησε να ενισχύσει τις σερβικές θέσεις. Γι αυτό μάλιστα ζήτησε 

από το συμμαχικό στρατηγείο της Αντάντ και όχι από τον Έλληνα νομάρχη να 

επιτραπεί η ίδρυση σερβικού σχολείου στη Φλώρινα. Η αντίδραση των τοπικών 

αρχών τη δεδομένη στιγμή έδωσε πρόσκαιρο τέλος στην απόπειρα για ίδρυση 

                                                

90 Ό.π. σσ. 13- 14 
91 Ό.π. σ.24 
92 Βασιλειάδης, Ν. (2004). Η Ελληνική Παρουσία στη Νότια Σερβία από τους Βαλκανικούς πολέμους 
έως το Μεσοπόλεμο, Θεσσαλονίκη: Ανατροπή. σ.180 
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σχολείου αλλά δεν τους πτόησε, αφού στις αρχές του Φεβρουαρίου 1918 επανήλθαν 

στο θέμα, αυτήν τη φορά όμως κατέθεσαν διάβημα προς τον στρατηγό των Γαλλικών 

στρατευμάτων Ανατολής για δημιουργία σχολείου, προφασιζόμενοι ότι υπήρχε 

εκπαιδευτική συμφωνία μεταξύ Ελλήνων και Σέρβων. Ο Γάλλος στρατηγός ήταν 

θετικός, αλλά επιφυλάχτηκε να συνεννοηθεί με τις ελληνικές αρχές. Οι ελληνικές 

αρχές ενημέρωσαν την ελληνική κυβέρνηση για τις προπαγανδιστικές κινήσεις των 

Σέρβων93. 

Ο επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίδης ήταν ιδιαίτερα 

επιφυλακτικός με τις προσπάθειες των Σέρβων για ίδρυση σχολείων στη Φλώρινα τις 

οποίες έκρινε κακόπιστες και ύποπτες, αφού δεν υπήρχαν Σέρβοι μαθητές με σερβική 

μόρφωση στη Φλώρινα, ενώ οι  ελληνικές οικογένειες που ήρθαν από το Μοναστήρι 

στα 1912 πήραν ελληνική υπηκοότητα και τα παιδιά τους φοιτούσαν σε ελληνικά 

σχολεία. Ανησυχούσε ότι ένα τέτοιο ίδρυμα θα έβλαπτε την εικόνα της ελληνικής 

διοίκησης εντός και εκτός νομού. Η ψυχολογία των κατοίκων θα βλαπτόταν, θα 

δημιουργούσε εθνικές αβεβαιότητες  στους Έλληνες, θα δημιουργούσε φιλοσερβική 

μερίδα, επειδή «θα χρυσώνονταν ποικιλοτρόπως κάτοικοι με αδύναμη εθνική 

συνείδηση», θα πλήγωνε την υπόσταση των ελληνικών σχολείων και θα ενθάρρυνε 

τους Σέρβους οι οποίοι ανικανοποίητα θα φρόντιζαν να εδραιώσουν κι άλλες αρχές 

στη Φλώρινα, πάντα με την ανοχή και υποστήριξη των Γάλλων, στερώντας από τον 

ελληνικό στρατό τη δυνατότητα να ελέγξουν τις εχθρικές ενέργειες των Σέρβων. 

Παρά τις εκκλήσεις και τις  προτάσεις του  επιθεωρητή και του νομάρχη για λήψη 

άμεσων μέτρων που θα απομάκρυναν τον σερβικό προπαγανδιστικό κίνδυνο οι 

Γάλλοι ενέκριναν την ίδρυση σερβικού σχολείου και οι Σέρβοι, επειδή δεν είχαν τη 

συναίνεση των ελληνικών διοικητικών αρχών, ίδρυσαν σχολείο αποκαλώντας το 

«Γαλλοσερβικό», στο οποίο ωστόσο δε φοίτησε κανένας Γάλλος μαθητής94. 

Η δράση των Σέρβων θα λήξει με το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 

την αποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων από τη Μακεδονία.  

                                                

93 Σκούρτης, Ι. (2004). Το Γαλλοσερβικό σχολείο Φλώρινας, 1918. Στο: Ανδρέου, Α. (επιμ.) Πρακτικά 
του Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002: Ιστορία και πολιτισμός, σ. 527-530. 
94 Ό.π. σ. 541 
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3.3 Η έλευση των προσφύγων 
Η ανταλλαγή των πληθυσμών που αποφασίστηκε στη Λωζάννη, από τη 

Σύμβαση της 30ής Ιανουαρίου 1923, είχε ως επακόλουθο την απόφαση του 

ελληνικού κράτους για την εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στη 

Μακεδονία- κυρίως στην  Κεντρική Μακεδονία- και τη Θράκη, περιοχές οι οποίες 

παρείχαν τη δυνατότητα εξασφάλισης γης και κατά συνέπεια μόνιμης εγκατάστασης 

μετά την αποχώρηση των Μουσουλμάνων. Η εγκατάσταση των προσφύγων στη 

Μακεδονία, ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές, εξυπηρετούσε και την επιδίωξη του 

ελληνικού κράτους να επηρεάσει την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού και να 

επιταχυνθεί μ’ αυτόν τον τρόπο το έργο της αφομοίωσης των ξενόφωνων κατοίκων.  

Ωστόσο η εγκατάσταση προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία ήταν περιορισμένη, 

καθώς το ορεινό έδαφος της περιοχής αλλά και ο μικρός αριθμός μουσουλμανικών 

γαιών και οικιών ήταν ανασταλτικοί παράγοντες. Επιπλέον οι καλές σχέσεις με τη 

σύμμαχο τότε Σερβία αλλά και η διαπίστωση ότι οι Σλαβόφωνοι της Δυτικής 

Μακεδονίας ήταν φιλήσυχοι και δεν εμπλέκονταν σε ανθελληνικές κινήσεις 

δικαιολογούσαν τη μη εγκατάσταση ικανού αριθμού προσφύγων95. Η Δυτική 

Μακεδονία, επειδή βρισκόταν μακριά από τα λιμάνια του Αιγαίου, δέχτηκε κάπως 

καθυστερημένα τα προσφυγικά ρεύματα96. Η αναχώρηση των Μουσουλμάνων από τη 

Δυτική Μακεδονία είχε προγραμματιστεί να γίνει σε δύο στάδια: α) από τον 

Ιανουάριο μέχρι την 1η Μαΐου 1924 και β) από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο του 

192497. Η Φλώρινα εντάχθηκε στο δεύτερο στάδιο (10.000 Μουσουλμάνοι)98. Γι 

αυτό, ενώ 3.746 πρόσφυγες καταγράφονται στη Φλώρινα από το 1922 κ.ε., αύξηση  

του αριθμού τους παρατηρήθηκε το 1925 (7.016άτομα), οπότε και ολοκληρώθηκε η 

Ανταλλαγή, και περαιτέρω ενίσχυση το 1928, αφού η προσφυγική εγκατάσταση έχει 

πια οριστικοποιηθεί,  καθώς σύμφωνα με στατιστική της Επιτροπής Αποκατάστασης 

Προσφύγων το 1928  οι πρόσφυγες υπολογίζονταν σε 12.46399.  

Οι καταμετρήσεις και οι διανομές κλήρων αποτέλεσαν έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες μονιμότητας μιας προσφυγικής εγκατάστασης αλλά και 
                                                

95 Μιχαηλίδης, I. (2008), ό.π., σσ.331-336. 
96 Πελαγίδης, Ε. (1993). Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία (1923-1930). 
Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, σ.67 
97 Ό.π., σ.59 
98 Ό.π, σ.60 
99 Ό.π., σ.68-70 
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σύγκρουσης μεταξύ των ντόπιων κατοίκων και των προσφύγων, ειδικά στην 

Κεντρική Μακεδονία. Το γεγονός ότι κατά το μεσοδιάστημα από την υπογραφή της 

Συνθήκης της Λωζάνης έως την εφαρμογή της έγιναν παράνομες αγοραπωλησίες 

κτημάτων αλλά και διαπιστώθηκε έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας είχε ως συνέπεια να 

προκληθεί το ζήτημα των ανώμαλων δικαιοπραξιών. Αρνητικό ρόλο στην επίλυση 

των διαφορών έπαιξαν οι αρμόδιες αρχές οι οποίες μεροληπτούσαν υπέρ των 

προσφύγων, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια στον ντόπιο πληθυσμό ο οποίος ένιωθε 

μπροστά στην ελληνική διοίκηση παρείσακτος100.   

  Επαρκές στοιχείο για την αγροτική αποκατάσταση θεωρήθηκε η απόκτηση 

κλήρου και όχι η εξασφάλιση σπιτιού. Έτσι στην περιφέρεια Φλώρινας ορίστηκε η 

έκταση του αγροτικού κλήρου για τους δικαιούχους πρόσφυγες σε 30 στρέμματα. Η 

διανομή διαμορφωνόταν ανάλογα με τον αριθμό των μελών μιας οικογένειας ως εξής: 

α. 1 κλήρος σε οικογένεια με 2-3 μέλη, β. 1και 1/3 κλήρος σε οικογένεια με 4-5 μέλη 

και  γ. 1 ½ σε οικογένεια με 6 μέλη και άνω101. Να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 

1928 η κυβέρνηση Ζαΐμη πήρε σημαντικά μέτρα για να βοηθήσει τους πρόσφυγες 

που εγκαταστάθηκαν από την ΕΑΠ στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, στα όρια της 

Μακεδονίας και της Θράκης και σε άλλες ορεινές περιοχές. Ειδικά στη Μακεδονία 

από την  κυβέρνηση Βενιζέλου ψηφίστηκε ο Νόμος 4121102   (1929) με ευεργετήματα  

για τους παραμεθόριους προσφυγικούς οικισμούς που αντιμετώπιζαν προβλήματα 

επιβίωσης λόγω του άγονου εδάφους και της έλλειψης συγκοινωνίας στην περιοχή103. 

Για να καρπωθεί κανείς αυτά τα ευεργετήματα έπρεπε μετά τον καθορισμό της 

παραμεθόριας ζώνης να διαμένει σε οικισμό αναγνωρισμένο από ειδικό νόμο ως 

παραμεθόριο. Με το νόμο 4124 της 23 Απριλίου 1929 λοιπόν  αναγνωρίστηκαν ως 

παραμεθόρια ορισμένα χωριά της Μακεδονίας και της Θράκης. Ανάμεσα σ’ αυτά 

βρίσκονταν  12 χωριά στην επαρχία Καστοριάς και 14 χωριά στην επαρχία Φλώρινας, 

ένα από τα οποία ήταν και η Μελίτη104.          

  

                                                

100 Μιχαηλίδης, (2008), ό.π. σ. 333 
101 Πελαγίδης, ό.π. σ. 124 
102 Ν 4121 ΦΕΚ 129 (30.3.1929) Περί εποπτείας αποκαταστάσεως παραμεθορίων πληθυσμών 
Μακεδονίας και Θράκης 
103 Πελαγίδης, ό.π. σ. 137 
104  ό.π. σσ.137-138 
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4 Εκπαιδευτικό συγκείμενο 
Η εκπαιδευτική πολιτική που εφάρμοσε το ελληνικό κράτος απέναντι στον 

ξενόφωνο πληθυσμό που ενσωματώθηκε στην επικράτειά του με την απελευθέρωση 

της Μακεδονίας εντάσσεται μέσα στις ευρύτερες αλλαγές που έλαβαν χώρα  ήδη από 

τα τέλη του 19ου αι. και αφορούσαν την ευρύτερη πολιτική στον χώρο της 

εκπαίδευσης και ιδιαιτέρως της γλώσσας.  

Τα νομοσχέδια που υποβλήθηκαν στη Βουλή από την κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη το 

1899 «περί δημοτικής εκπαιδεύσεως» και «περί μέσης εκπαιδεύσεως» αποσκοπούσαν 

στην ενίσχυση και γενίκευση της δημοτικής εκπαίδευσης με παράλληλη επιβολή 

κυρώσεων στους γονείς που εμπόδιζαν τα παιδιά τους από αυτήν, ενώ για το θέμα της 

γλώσσας πρότειναν την αντικατάσταση της αρχαίας ελληνικής από την καθαρεύουσα 

στο δημοτικό σχολείο105. Κατά τη Φραγκουδάκη, τα νομοσχέδια αυτά αποτέλεσαν  

«την πρώτη πλήρη διατύπωση της αστικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης»106. 

 Ο εκπαιδευτικός χώρος έμελλε να αποτελέσει τον στίβο για σκληρές 

συγκρούσεις ιδιαίτερα στο γλωσσικό ζήτημα ανάμεσα στους αρχαϊστές και τους 

φιλελεύθερους. Ο συντηρητισμός της αστικής τάξης εκδηλώθηκε ενάντια στη 

δημοτική γλώσσα  σε γεγονότα όπως τα «Ευαγγελιακά» (1901) και τα «Ορεστειακά» 

(1903), ενώ ο προοδευτικός φιλελεύθερος λόγος εκφράστηκε μέσα από την ίδρυση 

στον Βόλο  του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου (1908)  στο οποίο ο Αλ. 

Δελμούζος εισήγαγε τη δημοτική γλώσσα και εφάρμοσε νέες παιδαγωγικές αρχές και 

την ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1910) ο οποίος με την αποδοχή της γλώσσας 

και του πολιτισμού του ελληνικού λαού επιδίωξε την αναμόρφωση της ελληνικής 

εκπαίδευσης107. 

Μετά την επανάσταση στο Γουδί (1909) η νικήτρια αστική τάξη, με εκφραστή 

της τον  Ελευθέριο Βενιζέλο, επιχείρησε να αναμορφώσει το κράτος σε σύγχρονο 

αστικό φιλελεύθερο κράτος με βάση τα δυτικά πρότυπα108.  Το 1913 υποβλήθηκαν 

στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας Ιωάννη Τσιριμώκο οκτώ εκπαιδευτικά 

νομοσχέδια που απηχούσαν την πίστη της κυρίαρχης αστικής τάξης στη δύναμη της 
                                                

105 Μπουζάκης, Σ. (2002β). Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998). Αθήνα: Gutenberg, σ.63 
106 Ό.π.,σσ.65-67 
107 Ό.π., σσ.70-74 
108 Μπουζάκης, Σ. (2002α). Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Γενική και Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση, Τόμος Α΄. Αθήνα: Gutenberg, σ.53 
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εκπαίδευσης και εστίαζαν στον πολλαπλό ρόλο του σχολείου-  ιδεολογικό, 

κοινωνικοπολιτικό, εθνικό, παιδαγωγικό, πολιτιστικό και οικονομικό- αλλά και στον 

ρόλο των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της σχολικής γνώσης. Στη γενική 

εισηγητική έκθεση, που είναι γραμμένη από τον Δημήτρη Γληνό, αναφερόταν ότι 

μόνο μέσω της γενικής δημοτικής εκπαίδευσης «κοινής και κατά το δυνατόν 

ομοιομόρφου δια πάντας τας Ελληνόπαιδας θα εξυπηρετηθώσιν άριστα τα κοινωνικά 

και εκπολιτιστικά ιδανικά της φυλής» αναδεικνύοντας τον εθνικό χαρακτήρα της 

δημόσιας εκπαίδευσης η οποία καλείτο να επουλώσει εθνικά τραύματα αλλά και να 

διαχειριστεί τις πρόσφατες εθνικές επιτυχίες109.  Με τα νομοσχέδια του 1913 

προβλεπόταν υποχρεωτική, ενιαία, εξαετής δημοτική εκπαίδευση, αύξηση των 

σχολικών κτιρίων, βελτίωση της εκπαίδευσης των δασκάλων, φροντίδα για τη 

μόρφωση των γυναικών, και όσον αφορά το θέμα της γλώσσας αντικατάσταση της 

αρχαίας ελληνικής από τη νεοελληνική γλώσσα. Η δημοτική καθιερώθηκε το 1917 

για τις 4 πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου ενώ για τις δύο τελευταίες τάξεις η 

παράλληλη διδασκαλία δημοτικής και καθαρεύουσας. Παράλληλα λήφθηκαν μέτρα 

για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της οικονομικής στήριξης των δασκάλων, 

καθώς και για την αποκέντρωση και διοίκηση των σχολείων. Σημαντική εξέλιξη ήταν 

επίσης η αλλαγή στο σύστημα συγγραφής και έγκρισης των σχολικών βιβλίων και η 

πρόβλεψη δυνατότητας χρήσης εγκεκριμένων  βοηθητικών βιβλίων στη δημοτική για 

τις δύο τελευταίες τάξεις110.  

Η άνοδος στην εξουσία των φιλοβασιλικών κομμάτων τον  Νοέμβριο του 

1920 και η πτώση της κυβέρνησης Βενιζέλου επανέφερε στα σχολεία την 

καθαρεύουσα και τα προ του 1917 αναγνωστικά σταματώντας προσωρινά τη 

«γλωσσική άνοιξη»111. Η περίοδος 1920-28, αν και χαρακτηρίζεται από έντονη 

πολιτική αστάθεια,  θα επιτρέψει τον ερχομό μιας μικρής «εκπαιδευτικής άνοιξης»  με 

την  ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας με διευθυντή του Δ. Γληνό (1924) και  του 

Μαρασλείου Διδασκαλείου με διευθυντή τον Α. Δελμούζο  (1923)112.  

Η αστική τάξη επιδίωξε εκ νέου το 1929 μετά τη μη ψήφιση της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης του 1913 τη θεσμοθέτηση και εδραίωση μιας αστικοδημοκρατικής 

                                                

109 Ό.π. σσ. 54-55 
110 Μπουζάκης (2002β), ό.π. σσ.75-78 
111 Ό.π. σ. 86 
112 Ό.π. σ.88 
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μεταρρύθμισης που θα ανταποκρινόταν στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 

είχαν διαμορφωθεί με εισηγητές τον  υπουργό Παιδείας Κ. Γόντικα  και τον γενικό 

εισηγητή των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων Γ. Παπανδρέου113.  Στη γενική εισηγητική 

έκθεση του 1929 αναφέρεται ότι «η κατεύθυνσις της μορφώσεως, το ιδεολογικόν της 

περιεχόμενον πρέπει να είναι παντού το αυτό, δηλαδή εθνικόν και ανθρωπιστικόν, 

ενότητα ην απαιτεί ο σκοπός της παιδείας και του Κράτους», ενώ τονίζεται ότι «χρέος 

και δικαίωμα του Κράτους είναι να καταστήση όσον το δυνατόν μακροχρονιωτέραν την 

υποχρεωτικήν φοίτησιν όλων των παιδιών εις τα σχολεία παρέχον εις ταύτα την 

προσήκουσαν μόρφωσιν δια το μελλοντικόν των έργον. Εξ αυτού προκύπτει ότι προς το 

συμφέρον του Κράτους και του κοινωνικού συνόλου η υποχρεωτική λαϊκή παιδεία 

πρέπει να γίνη όσο το δυνατόν μακροχρονιωτέρα και η αρχή αύτη να τεθή ως βάσις 

πάσης κρατικής εκπαιδευτικής προσπαθείας»114. Ως εκ τούτου ορίστηκε ως 

υποχρεωτική η εξαετής φοίτηση στο δημοτικό σχολείο και έγινε εισαγωγή της 

δημοτικής στις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού και την παράλληλη διδασκαλία 

της δημοτικής και της καθαρεύουσας στις επόμενες. Για την κάλυψη των 

διδακτηριακών αναγκών  προβλέφθηκε δάνειο115. 

 Η εικόνα του εκπαιδευτικού προσωπικού, αν και παρουσίαζε βελτίωση ποσοτική 

και ποιοτική, εξακολουθούσε να είναι προβληματική, όπως την παρουσίαζε ο 

Γόντικας: «Η μετά την απελευθέρωσιν των Νέων Χωρών αναγνώρισις των εν αυταίς 

επί Τουρκοκρατίας υπηρετούντων ως και η αναγνώρισις των μετά των προσφύγων εις 

την ελευθέραν πατρίδαν καταφυγόντων διδασκάλων , επηύξησε την υπάρχουσαν άλλως 

τε ποικιλίαν του υπηρετούντος προσωπικού, ούτως ώστε σήμερον η εικών του 

υπηρετούντος διδακτικού προσωπικού να παρουσιάζη την εικόνα αληθούς 

Μωσαϊκού»116. Για τη λύση του προβλήματος του εκπαιδευτικού προσωπικού 

καταργήθηκαν τα μονοτάξια διδασκαλεία και ιδρύθηκαν πεντατάξια117 .  

Κατά τη μεταρρυθμιστική περίοδο του 1928-32 λόγω της πολιτικής 

σταθερότητας και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης προκλήθηκε 

σύγκρουση τόσο ανάμεσα στις δύο μερίδες του αστισμού, συντηρητική και 

                                                

113 Μπουζάκης (2002 α), ό.π. σ.61 
114 Ό.π. σ.648 
115 Μπουζάκης (2002β), ό.π. σ.99 
116 Μπουζάκης (2002α), ό.π. σ.648 
117 Μπουζάκης (2002β), ό.π. σ.99 
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φιλελεύθερη, με επικρατούσα τη δεύτερη,  όσο  και ανάμεσα στον αστισμό και στο 

αριστερό –ριζοσπαστικό κίνημα με πρωτεργάτες στο εκπαιδευτικό χώρο τον Αλ. 

Δελμούζο και τον Δ. Γληνό αντίστοιχα118 οι οποίοι ωστόσο διαφοροποιήθηκαν 

κυρίως για τη σχέση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με τους  κοινωνικούς αγώνες 

αλλά και σε θέματα εθνικής αγωγής, καθώς ο πρώτος τόνιζε την ανάγκη για 

συνειδητή εθνική αγωγή της παιδείας, ενώ ο δεύτερος ενδιαφερόταν για μια παιδεία 

κοινωνική και εθνική αλλά όχι εθνικιστική119. Η διαφοροποίησή τους  προκάλεσε και 

τη διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου  (1927).  

Όλες οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πάγωσαν με τη δικτατορία του Κονδύλη 

το 1935, οπότε και επέστρεψε η καθαρεύουσα στις τρεις τελευταίες τάξεις του 

δημοτικού και καταργήθηκε το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο 

αλλά και λίγο αργότερα  με τη  δικτατορία της 4ης Αυγούστου του Μεταξά ο οποίος 

θεωρούσε τις μεταρρυθμίσεις υπεύθυνες για την υπονόμευση του τρίπτυχου: 

θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια120. 

  

                                                

118 Μπουζάκης (2002α), ό.π. σ.69 
119 Μπουζάκης (2002β), ό.π. σ.94 
120 Ό.π. σ.107 
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Β΄ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

5 Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική απέναντι στους ξενόφωνους της 

Μακεδονίας 

5.1 Η εκπαιδευτική πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία 
Ο Γενικός Διοικητής Κοζάνης – Φλωρίνης121 στις 5.7.1921 λαμβάνοντας 

υπόψη τη στατιστική πληθυσμιακή εικόνα που επικρατούσε στους 369 δήμους και 

κοινότητες της διοικητικής του περιφέρειας προχώρησε σε αποτίμηση της 

εκπαιδευτικής κατάστασης, αποστέλλοντας προς το Υπουργείο Εξωτερικών πίνακα 

με στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, το μαθητικό και 

διδασκαλικό δυναμικό τους.  

ΣΧΟΛΕΙΑ 
Αριθμός 

σχολείων 

Αριθμός 

Διδασκάλων, 

Διδασκαλισσών 

Αριθμός Μαθητών, 

Μαθητριών 

Ελληνικά 492 651 28.684 

Ρουμανικά 15 27 340 

Τουρκικά 82 83 2.305 

Ισραηλιτικά 2 2 150 

ΣΥΝΟΛΟ 591 763 31.479 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά από τα 591 δημοτικά σχολεία που 

λειτουργούσαν το 1921 στη Δυτική Μακεδονία η πλειονότητά τους (83%) ήταν 

Ελληνικά,  ενώ το 14%  ήταν τα τουρκικά και το 3%  τα ρουμανικά, ενώ τα 

ισραηλιτικά ήταν μόλις 2.  

                                                

121 Αν και στο έγγραφο δεν αναφέρεται το όνομα του διοικητή, πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Καζάζη 
(Γκλαβίνας Γ.(2009). Η επαρχία Κοζάνης μέσα από τον εκλογικό κατάλογο του 1920. Πληθυσμιακή 
σύνθεση  εκλογείς, επαγγέλματα, κοινωνικά δεδομένα. Ίστωρ, τ. 15, σ. 43) 
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.  

Ανάλογη εικόνα παρουσίαζε και η φοίτηση των μαθητών και μαθητριών, 

αφού από τους 31.479 μαθητές της Δυτικής Μακεδονίας στα Ελληνικά σχολεία 

φοιτούσαν  28.684 μαθητές (91%), στα  τουρκικά  2.305 μαθητές (7%), στα 

ρουμανικά 340 μαθητές (1%), ενώ στα ισραηλιτικά μόλις 150 μαθητές (1%).  

 

  

Όσον αφορά τον αριθμό των διδασκάλων που υπηρετούσαν στα σχολεία 

διαπιστώνεται ότι από το σύνολο των 763 διδασκάλων στα Ελληνικά υπηρετούσαν 

651 διδάσκαλοι και διδασκάλισσες (85%), στα τουρκικά 83 (11%), στα ρουμανικά 27 

(4%), ενώ τα ισραηλιτικά λειτουργούσαν μόνο με 2 διδασκάλους. 

492

15 82

2

Αριθμός σχολείων
Ελληνικά Ρουμανικά Τουρκικά Ισραηλιτικά

91%

1%
7%

1%

Αριθμός Μαθητών

Ελληνικά

Ρουμανικά

Τουρκικά

Ισραηλιτικά
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5.1.1 Η κατάσταση των Ελληνικών σχολείων 

Όπως αναφέρει ο Γενικός Διοικητής, τα περισσότερα ελληνικά δημοτικά 

σχολεία ήταν μονοτάξια, διτάξια ή μικτά. Ελάχιστα λειτουργούσαν ως τετρατάξια ή 

εξατάξια, όπως και ελάχιστα ήταν τα θηλέων ή τα νηπιαγωγεία. Προβλήματα στη 

λειτουργία τους εντοπίστηκαν είτε λόγω έλλειψης διδασκάλων -περίπου σε 20 απ’ 

αυτά- είτε  λόγω έλλειψης του νόμιμου αριθμού παιδιών, έλλειψη που παρατηρήθηκε 

σε συνοικισμούς της περιφέρειας Γρεβενών και Ανασελίτσης.  Ως προς τη στέγασή 

τους διαπιστώνει ότι από τα 492 διδακτήρια,  άλλα ήταν παλαιά αλλά κρίνονταν 

κατάλληλα, περίπου τα 180 όμως, λόγω της σαθρότητας και ακαταλληλότητάς τους, 

έχρηζαν επισκευής ή ανέγερσης νέου διδακτηρίου,   από αυτά τα περισσότερα 

εντοπίζονταν στην περιφέρεια  Φλώρινας και Καστοριάς, ενώ σε 60-70 από αυτά 

παρατηρήθηκε και έλλειψη θρανίων. Νέα διδακτήρια είχαν ανεγερθεί  λόγω της 

εισφοράς κατοίκων, ιδίως αυτών που βρίσκονται στην Αμερική, (περιφέρεια 

Γρεβενών και Ανασελίτσης) και από την πίστωση του Υπουργείου Παιδείας.  

Όσον αφορά τη στελέχωση των σχολείων με διδακτικό προσωπικό η εικόνα 

που καταγράφει ο Διοικητής δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, αφού οι περισσότεροι 

ήταν υποδιδάσκαλοι με ελάχιστες γνώσεις και προσόντα, ενώ αυτοί που κατάγονταν 

από την Παλαιά Ελλάδα και διέθεταν τα απαιτούμενα προσόντα ως δημοδιδάσκαλοι, 

αν και εργάζονταν με ζήλο και πρακτικότητα «ως σκαπανείς των γραμμάτων και της 

εθνικής συνειδήσεως  και ως Αρχηγοί Προσκόπων»  με δυσκολία συγκρατούνταν στις 

θέσεις τους χάρη στα ιδιαίτερα επιδόματα.  

651

27 83

2

Αριθμός Διδασκάλων

Ελληνικά

Ρουμανικά

Τουρκικά

Ισραηλιτικά
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Προβλήματα παρατηρούνταν και στην παραγωγή γηγενών διδασκάλων 

εξαιτίας της απροθυμίας των νέων για φοίτηση στα Διδασκαλεία. Ενδεικτικά είναι τα 

στοιχεία από τη φοίτηση και αποφοίτηση του ενταύθα Διδασκαλείου, στο οποίο κατά 

το τρέχον σχολικό έτος φοίτησαν τακτικά μόνο 22 μαθήτριες και 4 μαθητές,  ενώ 

αποφοίτησαν 3 μαθήτριες και 2 μαθητές. Ως επιβαρυντικός παράγοντας στάθηκε και 

η καθυστερημένη αποστολή των υποτροφιών προς τους μαθητές του διδασκαλείου.  

Συμπερασματικά τα Ελληνικά δημοτικά σχολεία παρά τις ανάγκες και τις 

ελλείψεις τους  υπερείχαν «ελλείψει ανταγωνιστών». Γι αυτό επιβαλλόταν, κατά τον 

Γενικό Διοικητή,  η δέουσα προσπάθεια προς συμπλήρωση των ελλείψεων και 

βελτίωση της γενικής εκπαιδευτικής εικόνας, προκειμένου να αποφευχθεί,  με τη 

εφαρμογή της Συνθήκης των Μειονοτήτων, ο όποιος κλονισμός και μείωση, ειδικά 

στα ξενόφωνα χωριά. 

5.1.2 Η κατάσταση των Τουρκικών σχολείων 

Τα τουρκικά σχολεία εντοπίζονταν  κυρίως στην περιφέρεια Γρεβενών και 

Ανασελίτσης, όπου οι Μουσουλμάνοι είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική,  ή 

στην περιφέρεια Φλωρίνης και Καστοριάς, όπου οι Μουσουλμάνοι έχουν ως μητρική 

γλώσσα τη σλαβική και την αλβανική. Στις περιφέρεια Κοζάνης και Πτολεμαΐδας οι 

Μουσουλμάνοι ήταν τουρκόφωνοι και συμπαγείς και υστερούσαν εκπαιδευτικά, για 

αυτό και λειτουργούσαν μόνο  4 σχολεία. Ως εκ τούτου ο Γενικός Διοικητής 

αναρωτιέται «αν πρέπη να αφεθώσι εις την παχυλήν αμάθειαν των εις ην είνε 

βυθισμένοι, ενδιαφερόμενοι αποκλειστικώς  μόνον δια το τζαμί και το χαρέμι ως και 

τας γεωργικάς των ασχολίας, ή να τοις υποκινηθή ζήλος τις προς την παιδείαν». Ως 

σχολικά κτίρια οι Μουσουλμάνοι χρησιμοποιούσαν επί το πλείστον τα τζαμιά, ενώ οι 

πόροι τους κρίνονταν ανεπαρκείς. 

Οι διδάσκαλοι των 82 τουρκικών σχολείων ήταν χοτζάδες με μικρή μόρφωση, 

θεοκρατική, περιορίζονταν στη διδασκαλία του Κορανίου και έκαναν χρήση 

αναγνωστικών της τουρκοκρατίας που ομιλούσαν για την οθωμανική πατρίδα, 

γεγονός που αναδείκνυε την ανάγκη για σύνταξη τουρκικών αναγνωστικών με 

πρόγραμμα της Ελληνικής Πατρίδας.  

Η ελληνική γλώσσα διδασκόταν μόνο σε 13 από τα 82 σχολεία με απόσπαση 

Ελλήνων διδασκάλων σε κοινότητες όπου υπήρχαν και ελληνικά σχολεία, σε ένα 

μόνο (στα Γρεβενά ) διδασκόταν από Μουσουλμάνο δάσκαλο από την Κρήτη.  Ο 
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Γενικός Διοικητής έθεσε το ζήτημα καταρτίσεως ειδικής μεθόδου διδασκαλίας της 

ελληνικής γλώσσας για τους διδασκάλους που καλούνται να υπηρετήσουν στα 

τουρκικά σχολεία και ιδιαίτερα το ζήτημα καταρτίσεως ειδικών διδασκάλων 

μουσουλμάνων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας  προτείνοντας η άντληση 

του έμψυχου υλικού  προς αυτόν τον σκοπό να γίνει από τους Βαλαάδες της 

περιοχής, της Ηπείρου ή από τους Μουσουλμάνους της Κρήτης. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

πίστευε ότι θα καμφθεί η  αρνητική αντιμετώπιση εκ μέρους των  Μουσουλμάνων οι 

οποίοι δεν δέχονταν με ευχαρίστηση στα χωριά τους χριστιανούς διδασκάλους 

«προσφέροντες, οσάκις εδοκιμάσθη η αποστολή τοιούτων, εις αυτούς, σταύλους προς 

κατοικίαν». Τέλος καταγραφόταν στη Φλώρινα, την Καστοριά και την Πτολεμαΐδα 

από μία μουσουλμανική ομάδα Προσκόπων.  

5.1.3 Η κατάσταση των Ρουμανικών σχολείων 

Όσον αφορά τα ρουμανικά σχολεία, ο Γενικός Διοικητής διαπίστωσε μια 

αντίφαση. Αν κι η λειτουργία τους κατέγραφε στάσιμη ή υφεσιακή πορεία, 

παρατηρήθηκε σε αναλογία με τον πληθυσμό των ρουμανιζόντων κατοίκων η 

μεγαλύτερη αναλογία μαθητών. Στα σχολεία αυτά η διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας ήταν είτε ατελής είτε ανύπαρκτη. 

5.2 Η αφομοίωση μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών 
Η ελληνική πολιτεία αξιολογώντας τα νέα δεδομένα που επέφερε η 

ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος έθεσε ως στόχο της την επίτευξη 

της εθνικής ομοιογένειας και την εξάλειψη κάθε είδους ιδιαιτερότητας -εθνικής, 

γλωσσικής, θρησκευτικής- που θα διατάραζε με επικίνδυνο εθνικά τρόπο την 

ομοιόμορφη εικόνα του σύγχρονου ελληνικού εθνικού κράτους. Ως καταλληλότερη 

πολιτική για την επίτευξή της αναδείχθηκε η πολιτική της αφομοίωσης των 

ξενόφωνων πληθυσμών η οποία επιχειρήθηκε καταρχάς διαμέσου του σχολείου και 

της γλώσσας122.  

5.2.1 Η ανάγκη για νέα διδακτήρια 

Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι  είχε αρχίσει να γίνεται λόγος για  το 

σχολικό κτίριο από μια άλλη οπτική, να συσχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας και τη γενίκευση της φοίτησης. Στην Αιτιολογική έκθεση του 

                                                

122 Μαυρογορδάτου, Γ.Θ. (2003), ό.π., σ.16 
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νομοσχεδίου για τη Δημοτική Εκπαίδευση του 1913 αναφέρεται: «Μολονότι όμως τα 

ζητήματα του προγράμματος, της διοικήσεως, του διδακτικού προσωπικού είναι τα 

προέχοντα εν τη εκπαιδεύσει και περί ταύτα στρέφεται κατ’ ανάγκην ιδιαζόντως η 

προσοχή ημών κατά την μεταρρύθμισιν, εν τούτοις ως και εν τη γενική εκθέσει 

ετονίσαμεν, είναι ανάγκη εκ παραλλήλου να ληφθή σύντομος πρόνοια και περί άλλων 

ουχί επουσιωδών ζητημάτων, εάν θέλωμεν το όλον έργον της εκπαιδεύσεως να 

ευδοκιμήση. Τα ζητήματα του σχολικού κτιρίου, του σχολικού κήπου, και του 

γυμναστηρίου, των σχολικών επίπλων και οργάνων της σχολικής βιβλιοθήκης η 

ουδαμώς η ατελέστατα έχουσι λυθή μέχρι σήμερον ούτως ώστε από την άποψιν ταύτην 

η χώρα ημών είναι εκ των τα μάλιστα καθυστερουσών»123.   

Ειδικότερα στη Μακεδονία μετά την  απελευθέρωσή της το διδακτηριακό 

απασχόλησε ιδιαιτέρως τους επιθεωρητές της δημοτικής εκπαίδευσης, όπως 

μαρτυρούν οι εκθέσεις τους,  οι οποίοι θεωρούσαν την ανέγερση νέων σχολείων ή, 

έστω, την επιδιόρθωση των υπαρχόντων με τον παράλληλο  εφοδιασμό τους σε 

θρανία και καθίσματα ως βασική συνιστώσα της αφομοιωτικής πολιτικής. 

Στην περιφέρεια της Φλώρινας τα σχολεία χρησιμοποιήθηκαν κατά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο ως οικήματα στρατιωτών (Γάλλων, Σενεγαλέζων, Ελλήνων, 

Σέρβων, Βουλγάρων κ.ά) με αποτέλεσμα να καταστραφεί η εσωτερική τους 

επίπλωση. Διασώθηκαν ελάχιστα θρανία και μαυροπίνακες, ενώ διαπιστώθηκε 

μάλιστα ότι είχαν καεί ακόμα και οι δοκοί και τα σανιδώματα των σχολείων124. Εκτός 

από αυτές τις φθορές η ανάγκη για ανέγερση διδακτηρίων επιβαλλόταν επιτακτικά 

και για έναν ακόμα λόγο: η ξένη προπαγάνδα των όμορων κρατών εκμεταλλευόμενη  

το γεγονός της γλωσσικής ποικιλότητας των κατοίκων, δραστηριοποιούνταν στην 

περιοχή στελεχώνοντας τα βλαχόφωνα σχολεία με προσωπικό από τη Ρουμανική 

κυβέρνηση αλλά και ιδρύοντας 8 μεγαλοπρεπή κτίρια στις κεντρικότερες κωμοπόλεις 

της περιοχής προοριζόμενα για σχολεία και οικοτροφεία  στα οποία μάλιστα 

φρόντισε  η βουλγαρική προπαγάνδα να συγκεντρωθούν διδακτικά όργανα 

τελειότατα με άφθονα μέσα εποπτείας και με προσωπικό «πολυτελέστατον» από 

άποψη μορφώσεως, χαρακτήρα και αριθμού καθιστώντας τα ιδεώδη σχολεία125. Γι 

                                                

123 Καλαφάτη, Ε. (1988). Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1821-1929. Από τις 
προδιαγραφές στον προγραμματισμό. Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, σσ.183-184 
124 Έκθεση επιθεωρητή (18.8.1920) 
125 Έκθεση επιθεωρητή για το σχολικό έτος 1922-23 (30.6.1923) 
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αυτό έπρεπε ευθύς εξαρχής να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια με πρόγραμμα 

τον σύντομο εξελληνισμό των μερών αυτών μέσω του σχολείου. Μάλιστα ο 

επιθεωρητής Σλαβάρος πρότεινε η διδακτηριακή ανανέωση να γίνει με δημόσια 

δαπάνη ειδικά σε κεντρικές κωμοπόλεις της Φλώρινας (Πολυπόταμο, Δροσοπηγή, 

Άγιο Παντελεήμονα, Κέλλη), για να μπορεί η Ελληνική Διοίκηση να ανταγωνιστεί 

επάξια τα μεγαλοπρεπή διδακτήρια του Ακρίτα, του Ξινού Νερού, των Αλώνων, 

Τύρστιας και της Τριανταφυλλιάς126. Με αυτόν τον τρόπο η κρατική μέριμνα για τα 

διδακτήρια θα μείωνε την απογοήτευση των κατοίκων οι οποίοι είχαν συνηθίσει να 

βλέπουν τις προπαγάνδες να ανεγείρουν κτίρια μεγαλοπρεπή στην περιοχή τους127 

αλλά και θα έσβηνε την όποια  νοσταλγία των κομιτάτων. Κατά τον επιθεωρητή 

Πετρόπουλο η ανέγερση διδακτηρίων «θα διέλυε την ιδέαν της προσωρινότητος η 

οποία επεκράτει και θα απεδείκνυε το ενδιαφέρον της πολιτείας δια την καλυτέραν και 

ανετωτέραν στέγασιν των τέκνων του λαού».  Μάλιστα  προτείνεται στην Ελληνική 

Διοίκηση να μιμηθεί την πρακτική που ακολούθησαν οι «γείτονες και φίλοι» Σέρβοι 

οι οποίοι έχτισαν με κρατική μέριμνα σ’ όλα τα παραμεθόρια τους χωριά διδακτήρια 

με την αναγκαστική συνδρομή των δήμων και των κοινοτήτων128.  Η κρατική αρωγή 

θα έπρεπε να επεκταθεί σ’ όλες τις κοινότητες και ειδικότερα σ’ αυτές που  

αμελούσαν να επιλύσουν αποτελεσματικά τα διδακτηριακά θέματά τους129.  

5.2.1.1 Η ανάγκη μίσθωσης ιδιωτικών οικημάτων ως διδακτηρίων 

   Η προσάρτηση των Νέων Χωρών στο Ελληνικό κράτος κατέστησε 

επιτακτική την άμεση ανέγερση διδακτηρίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

για σχολική στέγη των νέων κατοίκων. Ωστόσο η οικονομική δυσπραγία οδήγησε το 

κράτος σε ρεαλιστικότερες επιλογές καθώς, όπως επισήμανε ο Ιω. Τσιριμώκος, 

υπουργός Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,  στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου: «Το 

μόνον πρόχειρον και το μόνο δυνατόν μέσον είναι να εγκαθίσταται το σχολείον 

προσωρινώς και άνευ πολλών διατυπώσεων εν άλλω οικήματι , και τούτο σκοπεί η 

διάταξις αύτη»130.  Επιλέγεται λοιπόν η μίσθωση ιδιωτικών οικημάτων ως 

διδακτηρίων των σχολείων κατόπιν δημοπρασίας και για διάστημα όχι μεγαλύτερο 

                                                

126 Έκθεση επιθεωρητή Σλαβάρου για το σχολικό έτος 1921-22 (28.6.1922) 
127 Έκθεση επιθεωρητή για το σχολικό έτος 1922-23 (30.6.1923) 
128 Έκθεση επιθεωρητή Σλαβάρου για το σχολικό έτος 1921-22 (28.6.1922) 
129 Έκθεση επιθεωρητή για το σχολικό έτος 1922-23 (30.6.1923) 
130 Μπουζάκης, 2002α, ό.π. σ. 598 
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των δέκα ετών131  αλλά και η παροχή δυνατότητας συμμετοχής σε διαγωνισμό 

μισθώσεως διδακτηρίων  ιδιοκτητών γηπέδου προσφερόμενων να αναγείρουν σ’ αυτό  

ειδικό οίκημα για διδακτήριο132. Το μέτρο αυτό κρίθηκε αποτελεσματικό ειδικά για 

τις μεγάλες πόλεις.  

Στους μικρούς οικισμούς το κράτος, αν το διδακτήριο ήταν εγκατεστημένο σε 

οίκημα της ενορίας, επέλεγε, αν ήταν δυνατόν, την επιδιόρθωσή του, διαφορετικά 

προτεινόταν στην εκκλησία να παραχωρήσει κάποιο γήπεδό της στο οποίο οι 

κάτοικοι της κοινότητας θα μπορούσαν να οικοδομήσουν το διδακτήριο. Το 

Υπουργείο πέραν του ενοικίου που διέθετε προς την ενορία συνέδραμε και στις 

δαπάνες ανέγερσης133. 

5.2.1.2 Η ανάγκη ίδρυσης Ταμείων Εκπαιδευτικής Πρόνοιας για την ανέγερση 

διδακτηρίων 

Το ελληνικό κράτος επιδίωξε να ακολουθήσει μια αποκεντρωτική πολιτική σε 

σχέση με το ζήτημα της χρηματοδότησης της ανέγερσης διδακτηρίων134. Σύμφωνα με 

τον νόμο 2442/1920135 σε κάθε δήμο και κοινότητα ιδρύεται Ταμείο Εκπαιδευτικής 

Πρόνοιας με σκοπό την απόκτηση ευπρεπών διδακτηρίων (άρθρο 1). Η ανέγερση και 

η συντήρησή τους, όπως και η δαπάνη  προμήθειας και συντήρησης σχολικών 

επίπλων και διδακτικών οργάνων, βαρύνει πλέον τα νεοσυσταθέντα Ταμεία 

Εκπαιδευτικής Πρόνοιας (άρθρο 2). Όλα τα διδακτήρια της στοιχειώδους και μέσης 

εκπαίδευσης, δημοτικά και κοινοτικά, στις Νέες Χώρες και όσα από την 

Τουρκοκρατία ανήκουν στις ορθόδοξες κοινότητες μεταβιβάζονται στη κυριότητα 

του ιδρυόμενου Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας (άρθρο 3).  

Ως πόροι των ταμείων εκπαιδευτικής πρόνοιας ορίζονται: α. προϊόν ειδικής 

τοπικής φορολογίας ή υποχρεωτικών εράνων, β. κοινοτικές και δημοτικές χορηγίες, γ. 

τα έσοδα των σχολικών επιτροπών δ. οι σχολικές περιουσίες των Νέων Χωρών που 

διατίθενται για ανέγερση και επισκευή σχολικών κτιρίων και προμήθεια οργάνων και 

                                                

131 Ν. 347/1914 «Περί μισθώσεως ιδιωτικών οικημάτων ως διδακτηρίων των σχολείων του Κράτους», 
(ΦΕΚ 325/10.11.1914) 
132 Ν. 1068/1917 «Περί μισθώσεως ιδιωτικών οικημάτων ως διδακτηρίων των σχολείων του Κράτους», 
(ΦΕΚ 268/21.11.1917)   
133 Καλαφάτη, ό.π. σσ. 211-212 
134 Καλαφάτη, ό.π. σ.214 
135 Ν. 2442 «Περί ιδρύσεως Ταμείων εκπαιδευτικής πρόνοιας προς κατασκευήν διδακτηρίων  καθ’ άπαν 
το Κράτος και προμήθειαν σχολικών επίπλων και διδακτικών οργάνων» (ΦΕΚ 181/ 11.8.1920) 
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επίπλων ε. τα διατιθέμενα ποσά του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου των Ι. Μονών ή 

των Ηγουμενοσυμβουλίων των Ι. Μονών με σκοπό την ανέγερση διδακτηρίων,  στ. οι 

κρατικές χορηγίες από το ταμείο εκπαιδευτικών τελών, ζ. τα έσοδα από την καταβολή 

του ενσήμου εκπαιδευτικής πρόνοιας, η. κληροδοτήματα και δωρεές προς το ταμείο 

εκπαιδευτικής πρόνοιας, θ. εκούσιος έρανος των μελών της κοινότητας ή του δήμου 

και εκούσιες εισφορές σε είδος ή σε χρήμα, κατά την περίοδο συλλογής των 

προϊόντων ή σε οικοδομήσιμα υλικά, ι. εισφορές σε προσωπική εργασία ή δωρεά 

μετακόμιση οικοδομήσιμων υλικών ή επίπλων, ια. προϊόν εκποιήσεως ακαταλλήλου 

παλαιού δημοσίου διδακτηρίου ή ακινήτου ή και μισθώματα τέτοιων ακινήτων.  Για 

την ανέγερση διδακτηρίου προβλεπόταν ότι, σε περίπτωση εξεύρεσης γηπέδου, 

κοινοτικού, δημοτικού ή εκκλησιαστικού, το κράτος θα αναλάμβανε από τα 3/5 έως 

το ¼ της δαπάνης για το ανεγειρόμενο διδακτήριο. 

Μάλιστα με τον νόμο 2508/1920136 ορίστηκαν ως κύριοι σκοποί της σχολικής 

περιουσίας  που περιέρχεται στην κυριότητα του τοπικού Ταμείου Εκπαιδευτικής 

Πρόνοιας: η ανέγερση και συντήρηση των διδακτηρίων και  η προμήθεια σχολικών 

επίπλων και διδακτικών οργάνων, η ίδρυση και συντήρηση σχολών 

συμπληρωματικής ή ειδικής μόρφωσης, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας 

ή η  λειτουργία πρόσθετων τέτοιων τάξεων στα υπάρχοντα σχολεία και η γενικότερη 

ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης στην κοινότητα. 

5.2.1.3 Η υποχρεωτική εργασία για την ανέγερση διδακτηρίων 

Το 1926 η ελληνική πολιτεία νομοθετεί την επιβολή εράνου και την 

υποχρεωτική εργασία για την ανέγερση διδακτηρίων137. Λαμβάνοντας υπόψη το 

άρθρο 5 του Νομοθετικού Διατάγματος της 21ης Ιουλίου 1925 επιτρέπεται η 

διενέργεια εράνου για την ανέγερση ή την επισκευή διδακτηρίου μετά από πρόταση 

της διδακτηριακής επιτροπής. Αρμόδιο πρόσωπο για την ερανική διαδικασία ορίζεται 

ο Γενικός Διοικητής ο οποίος αποφασίζει  για το χρονικό διάστημα διενέργειας 

εράνων το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη καθώς και το ανώτατο όριο του 

ερανικού ποσού το οποίο καθορίζεται ανάλογα με την περιουσιακή κατάσταση του 

κάθε κατοίκου. Εν συνεχεία κοινοποιεί την απόφασή του στον αρμόδιο Επιθεωρητή 

                                                

136 Ν. 2508 «Περί εξακριβώσεως και διαχειρίσεως των περιουσιών και πόρων των εν ταις Νέαις Χώραις  
από Τουρκοκρατίας των Χριστιανικών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 221/28.9.1920). 
137 Διάταγμα «Περί του τρόπου της επιβολής εράνων και υποχρεωτικής εργασίας δια την ανέγερσιν 
διδακτηρίων εν ταις Νέαις Χώραις» (ΦΕΚ 420/29.11.1926) 
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Εκπαίδευσης και στη διδακτηριακή επιτροπή.  Ακολουθεί η  σύνταξη από τη 

διδακτηριακή επιτροπή του ερανικού κατάλογου  με τα ονόματα όλων των υπόχρεων 

κατοίκων ο οποίος μετά την επικύρωση από τον Επιθεωρητή Εκπαίδευσης 

τοιχοκολλείται στην εξώθυρα του ναού και του κοινοτικού καταστήματος (άρθρο 1). 

Εκτός από την ερανική προσφορά προβλέπεται με το ίδιο διάταγμα (άρθρο 2) και η 

προσωπική εργασία των κατοίκων για την ανέγερση ή επισκευή διδακτηρίου, εφόσον 

έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και για διάστημα 5-10 ημερών 

ετησίως. Η προσωπική εργασία είναι υποχρεωτική και εξαιρετέοι κρίνονται μόνο 

όσοι υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους, οι πάσχοντες  και οι δημόσιοι 

υπάλληλοι. Η προσωπική εργασία μπορούσε να περιλαμβάνει και μεταφορικά μέσα, 

καθώς υπήρχε και δυνατότητα εξαγοράς αυτής με ποσό προκαθορισμένο από τη 

διδακτηριακή επιτροπή. 

Το ελληνικό κράτος, αντιλαμβανόμενο λοιπόν την αδυναμία κεντρικής 

χρηματοδότησης στο στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων στράφηκε στην τοπική 

κοινωνία και κάνοντας χρήση των εκπαιδευτικών κληροδοτημάτων για την ανέγερση 

σχολείων στις Νέες Χώρες  διέθεσε 35.000.000 δρχ. την περίοδο 1920-1928 με τα 

οποία κατασκεύασε 976 νέα σχολεία138. 

5.2.1.4 Η ανάγκη για εποπτικά μέσα, σχολικούς κήπους, σχολικές βιβλιοθήκες 

Οι επιθεωρητές εστίαζαν και στην εσωτερική εικόνα των σχολείων, καθώς τα 

περισσότερα  με ελάχιστες εξαιρέσεις από την άποψη του υλικού η κατάστασή τους 

κρινόταν απελπιστική:  απουσία θρανίων, καθισμάτων, εδρών αλλά και παντελή 

ανυπαρξία σχολικής βιβλιοθήκης, σχολικού κήπου, οργάνων σχολικού κήπου. Μόνο 

στο Αμύνταιο άρχισαν ενέργειες για ίδρυση σχολικού κήπου.139. Γι αυτό τα σχολικά 

κτίρια έπρεπε να εμπλουτιστούν με σχολικά και διδακτικά όργανα και έπιπλα 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον του Σχολείου ασκεί τη μεγαλύτερη 

παιδαγωγική και ηθικοπλαστική δύναμη στους διδασκόμενους μαθητές και 

μαθήτριες.140 Με τα άρθρα 13 και 14 του νόμου 4397/1929141 ιδρύονται σε κάθε 

δημοτικό σχολείο κήποι και σχολικές βιβλιοθήκες και εργαστήρια. Χαρακτηριστικά ο 

                                                

138 Καλαφάτη, ό.π. σσ. 215-216 
139 Έκθεση επιθεωρητή για το σχολικό έτος 1922-23 (30.6.1923) 
140 Υπόμνημα περί εξελληνίσεως των εν Μακεδονία και Θράκη ξενοφώνων  του Π.Π. Καλλιγά  και 
Στεφ. Δέλτα προς το Συμβούλιον του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων (1921) 
141 Ν. 4397 «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 309/24.8.1929) 
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Γόντικας αναφέρει ότι « οσονδήποτε όμως και αν αυξήσωμεν τα έτη της φοιτήσεως, 

οσονδήποτε κι αν βελτιώσωμεν το ποιόν και το ποσόν των διδασκάλων, δεν είναι 

δυνατόν να ελπίσωμεν εις μίαν ικανοποιητικήν λειτουργίαν των δημοτικών σχολείων, 

εάν δεν στεγάσωμεν αυτά εις υγιεινά και παιδαγωγικώς ιδρυμένα διδακτήρια και δεν 

εφοδιάσωμεν αυτά δια των απαραιτήτων οργάνων και σκευών διδασκαλίας, δια των 

εργαστηρίων φυσικής, χημείας και χειροτεχνίας, δια της ιδρύσεως σχολικών κήπων και 

σχολικών βιβλιοθηκών»142. 

5.2.2 Η ανάγκη για ίδρυση σχολείων  

Οι νέες ανάγκες και η επιδίωξη της ελληνικής πολιτείας να επιτύχει την 

αφομοίωση των νεοεισερχομένων πληθυσμών την οδήγησε σε νομοθετικές αλλαγές 

που αφορούσαν την ίδρυση, την προαγωγή και τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου 

οι οποίες θα ανταποκρίνονταν αποτελεσματικότερα στις ιδιαιτερότητες της 

Μακεδονίας, καθώς «η επιτυχία της αφομοιωτικής εργασίας θα εξαρτηθή από το 

Δημοτικόν σχολείον»143. 

Στο άρθρο 2 του Νόμου 2249/1920144  ορίζεται ότι με βάση την τελευταία 

επίσημη απογραφή των κατοίκων συστήνεται σχολείο αρρένων ή θηλέων ή μικτό 

σχολείο, αν οι μαθητές ή μαθήτριες αποτελούν τα το 7% ή το 12%  αντίστοιχα του 

πληθυσμού. Για την προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση των σχολείων λαμβάνεται 

υπόψη ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών όσων μαθητών και μαθητριών 

προσήλθαν στις εξετάσεις. Αν δεν υπάρχει επίσημη απογραφή ή έχει παρέλθει 

πενταετία από την τελευταία απογραφή, η σύσταση σχολείου γίνεται με βάση 

κατάλογο που συντάσσεται από τον δήμο ή την κοινότητα και τον ιερέα της 

κοινότητας και επικυρώνεται από τον Νομάρχη της περιφέρειας και περιλαμβάνει τα 

ονόματα και την ηλικία όλων των κατοίκων, ανδρών και γυναικών. Στα σχολεία ή 

τους συνοικισμούς όπου δεν υπάρχει κανένα σχολείο η σύσταση σχολείου γίνεται με 

βάση κατάλογο των παιδιών που βρίσκονται σε μαθητική ηλικία που συντάσσεται με 

παρόμοιο τρόπο και περιλαμβάνει τα ονόματα και την ηλικία όλων των παιδιών, 

αγοριών και κοριτσιών,  που είναι 6-12 ετών. Η προαγωγή σχολείων στις Νέες 

Χώρες, κατά τα δέκα πρώτα έτη της ισχύος του νόμου, δύναται να γίνει με βάση τον 

                                                

142 Μπουζάκης (2002α), ό.π. σ.666 
143 Έκθεση επιθεωρητή Γιούρτση για το σχολικό έτος 1930-31 (13.7.1931) 
144 Ν. 2249  «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων των νόμων 2145 και 1242β» 
(ΦΕΚ 142/29.6.1920) 
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αριθμό των εγγραφέντων μαθητών, εφόσον υπερβαίνει κατά 15 τον αριθμό των 

μαθητών που απαιτείται για προαγωγή, ενώ ο υποβιβασμός και η κατάργηση 

σχολείου γίνεται με βάση τον μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών των 

προσελθόντων σε εξετάσεις μαθητών. 

Ο νόμος 4397/1929145 ορίζει για τα σχολεία των ξενόφωνων συνοικισμών  ότι 

η ίδρυση και η προαγωγή των δημοτικών σχολείων κρίνεται με βάση τον μέσο όρο 

των εξετασθέντων μαθητών των τριών τελευταίων ετών. Για τη λειτουργία 

μονοτάξιου σχολείου απαιτούνται 15-40 μαθητές, διτάξιου 41-80, τριτάξιου  81-120,  

τετρατάξιου, 121-160, πεντατάξιου 161-200, και εξατάξιου 201-250 (άρθρο 3). 

Μάλιστα προβλέπει ότι, αν στα δημόσια σχολεία υπάρχουν πολλοί ετερόδοξοι 

μαθητές, δύναται να διορισθεί ομόδοξος δάσκαλος των μαθητών μες μισθό 500 

δραχμές τον μήνα. Στα σχολεία που φοιτούν αρκετοί αλλόθρησκοι και αλλόγλωσσοι 

μαθητές δύναται να διορισθεί ομόγλωσσος και ομόθρησκος δάσκαλος με μισθό 1.000 

δραχμές τον μήνα (άρθρο 5). 

5.2.2.1 Η ανάγκη ίδρυσης νηπιαγωγείων 

Ήδη από τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1913 υπήρχε η βούληση για 

τον εξελληνισμό των παιδιών. Όπως χαρακτηριστικά έχει καταγραφεί στα πρακτικά 

συζητήσεων της Βουλής, ο  Ιω. Τσιριμώκος αναφέρει: «Σήμερον όμως, ότε η Ελλάς 

ηυτύχησε να έχη πολλούς πληθυσμούς υπό την εξουσίαν αυτής, θα ήτο έλλειψις 

στοιχειώδους πρόνοιας από μέρους της Πολιτείας  να μη μεριμνήση περί ιδρύσεως 

νηπιαγωγείων, όπως τα τέκνα του λαού ερχόμενα εις το έκτον έτος είναι 

παρασκευασμένα δια να δεχθώσι την μόρφωσιν των δημοτικών σχολείων γνωρίζοντα 

την μητρικών των γλώσσαν. Καθιστώμεν υποχρεωτικήν την εκπαίδευσιν όπου το 

Κράτος ήθελε ιδρύσει νηπιαγωγεία από του τετάρτου έτους»146. Στο άρθρο 2 του 

Νόμου 402147 προβλεπόταν για την ίδρυση και λειτουργία των νηπιαγωγείων 

ορισμένες προϋποθέσεις: μία νηπιαγωγό, εφόσον φοιτούν νήπια ηλικίας 5-7 ετών και 

ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τα 80 νήπια, δύο νηπιαγωγούς, αν υπερβαίνει το όριο 

των 80 νηπίων. Ωστόσο σε περίπτωση που τα νήπια είναι λιγότερα από 30, τότε το 

νηπιαγωγείο θα λειτουργεί ως ιδιαίτερο τμήμα του δημοτικού. 

                                                

145 Νόμος 4397 «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 309/24.8.1929) 
146 Μπουζάκης (2002α), ό.π. σ.622 
147 Νόμος 402 «Περί κυρώσεως του από 19 Αυγούστου ε.ε. Β.Δ. «περί του προσωπικού των σχολείων της 
δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών» (ΦΕΚ 348/ 25.11.1914) 
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Η ίδρυση όσον το δυνατόν περισσότερων νηπιαγωγείων θεωρήθηκε ως μέτρο 

το οποίο θα έπρεπε να εφαρμοστεί πρωτίστως στις κοινότητες που βρίσκονταν κατά 

μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων,  στις κοινότητες όπου λειτουργούσαν μέχρι 

πρόσφατα βουλγαρικά σχολεία και νηπιαγωγεία και στη συνέχεια στις υπόλοιπες 

κοινότητες όπου διαβίωνε πληθυσμός καθαρά ξενόφωνος ή μικτός148. Η ίδρυσή τους 

κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να υποβοηθηθεί η γλωσσική μόρφωση των 

ξενόφωνων πληθυσμών, όπως ανέφερε ο υπουργός Παιδείας Γόντικας στη γενική 

εισηγητική του έκθεση, καθώς η μέχρι τότε διαδικασία ίδρυσης νηπιαγωγείων «που 

ακολουθεί τας διατάξεις της ιδρύσεως και προαγωγής δημοτικών σχολείων και 

συνεπεία τούτου παρουσιάζονται νηπιαγωγεία με 80 νήπια και μίαν νηπιαγωγό  

καθιστά αδύνατον την διαπαιδαγώγησιν τούτων»149. Για τον λόγο αυτό άλλαξαν οι 

προϋποθέσεις για τη ίδρυση και λειτουργία των νηπιαγωγείων. Με το άρθρο 2  του 

νόμου 4397/1929150 ιδρύονται νηπιαγωγεία όπου συγκεντρώνονται τουλάχιστον 20 

νήπια, κατά προτίμηση όπου υπάρχει ανάγκη γλωσσικής προπαιδείας για το δημοτικό 

σχολείο. Τα νηπιαγωγεία είναι μονοτάξια εφόσον φοιτούν 40 νήπια, διτάξια 40-60 

νήπια. Άνω των 60 νηπίων ιδρύεται άλλο νηπιαγωγείο.  

5.2.2.2 Η ανάγκη ίδρυσης νυχτερινών σχολείων 

Η ίδρυσή τους καταρχάς κρίθηκε απαραίτητη λόγω του μεγάλου αριθμού των 

αγραμμάτων και αναλφάβητων που έφτανε το 47%.  Σ’ αυτό συντέλεσε και η  εικόνα 

από την ευδόκιμη λειτουργία των νυκτερινών σχολών σε επαρχιακές πόλεις:  

«Πλείστοι φιλότιμοι διδάσκαλοι ίδρυσαν αφ’ εαυτών νυκτερινάς σχολάς ενηλίκων, εν 

αις την εσπέραν υπό των δι’ εράνων εξοικονομούμενον φωτισμόν εκάλουν εις τα 

σχολεία αγραμμάτους χωρικούς και τας χωρικάς και τους εδίδασκον στοιχειώδεις 

γνώσεις γραφής και αναγνώσεως και στοιχειώδεις πράξεις αριθμητικής». Το γεγονός 

ότι οι σχολές αυτές ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω μη οικονομικής στήριξης 

αυτών και των  διδασκόντων  οδήγησε στην απόφαση για επιχορήγηση τους151. Ο 

επιθεωρητής Σλαβάρος αναγνωρίζοντας τα οφέλη από τη λειτουργία τέτοιων σχολών 

φρόντισε για την ίδρυση 14 νυχτερινών σχολών στις οποίες φοίτησαν 300 μαθητές, 

ηλικίας 14-20 ετών, και δίδαξαν 17 διδάσκαλοι που αμείβονταν από τους ίδιους τους 

                                                

148 Υπόμνημα περί εξελληνίσεως των εν Μακεδονία και Θράκη ξενοφώνων  του Π.Π. Καλλιγά  και 
Στεφ. Δέλτα προς το Συμβούλιον του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων 
149 Μπουζάκης (2002α), ό.π. σ.668 
150 Ν 4397 «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 309/24.8.1929) 
151 Μπουζάκης (2002α), ό.π. σ.671 
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μαθητές, ενώ σχεδίαζε την επέκταση του θεσμού αυτού με παράλληλη ίδρυση και 

Κυριακών σχολείων για τις νεανίδες. Η Γενική Διοίκηση Κοζάνης – Φλωρίνης 

αναγνωρίζοντας και αυτή με τη σειρά της τη μεγάλη εθνική σημασία αυτών των 

σχολών  χορήγησε σε κάθε διδάσκοντα εφάπαξ 100 δρχ.152  

Με το άρθρο 12 του νόμου 4397/1929153 ορίζεται ως σκοπός των νυκτερινών 

σχολών η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού όσων έχουν υπερβεί τη νόμιμη για 

φοίτηση στο δημοτικό σχολείο ηλικία, η υποβοήθηση της γλωσσικής ανάπτυξης των 

ξενόφωνων και η παροχή σ’ αυτούς στοιχείων μόρφωσης της σύγχρονης ζωής του 

Έθνους. Οι νυκτερινές σχολές ιδρύονται όπου υπάρχουν τουλάχιστον 5 αναλφάβητοι. 

Διδάσκονται ανάγνωση, γραφή και αριθμητική, ερμηνεία των ευαγγελικών 

περικοπών και των πράξεων των Αποστόλων, εθνική ιστορία και γεωγραφία και 

παρέχονται στοιχειώδεις επαγγελματικές γνώσεις ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες. Οι 

διδάσκοντες των νυκτερινών σχολών αμείβονται με επιμίσθιο 75 δραχμές για κάθε 

ώρα διδασκαλίας. 

Ωστόσο η εφαρμογή του νόμου δεν ήταν εύκολη. Όπως αναφέρει ο 

επιθεωρητής Γιούρτσης, από τις 14 νυχτερινές σχολές καμιά δε λειτούργησε, επειδή 

δε χορηγηθήκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις. Λειτούργησαν όμως 11 τέτοιες με 

δαπάνες της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας, 2 στην πόλη της Φλώρινας, στις 

οποίες φοίτησαν οι αγράμματοι στρατιώτες του 28ου  ανεξάρτητου Τάγματος και 9 σε 

διάφορα χωριά, στα οποία φοίτησαν αγράμματοι και εγγράμματοι χωρικοί ηλικίας 

πάνω από 14 χρονών. Οι μαθητές τους διδάχτηκαν γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, και 

εθνική ιστορία. Τα αποτελέσματά τους ήταν ευχάριστα154. 

5.2.3 Η ανάγκη στελέχωσης των σχολείων με δασκάλους 

Οι ανάγκες για εκπαιδευτικό προσωπικό το 1913 ήταν μεγάλες. Η λειτουργία 

του μοναδικού Διδασκαλείου αρρένων στην Αθήνα δεν ήταν αρκετό να καλύψει τις 

ανάγκες όχι μόνο της Παλαιάς Ελλάδος αλλά και των νέων Χωρών, σε αντίθεση με 

τα πολυάριθμα Διδασκαλεία θηλέων της Παλιάς Ελλάδας από τα οποία 

αποφοιτούσαν πλήθος διδασκαλισσών. Για τον λόγο αυτό ο Ιω. Τσιριμώκος, 

υπουργός Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,  στην αιτιολογική του έκθεση για το νομοσχέδιο 

                                                

152 Έκθεση επιθεωρητή Σλαβάρου για το σχολικό έτος 1921-22 (28.6.1922) 
153 Νόμος 4397 «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 309/24.8.1929) 
154 Έκθεση Επιθεωρητή Γιούρτση (13.7.1931) για το σχολικό έτος1930-31 
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της δημοτικής εκπαίδευσης, έκρινε επιβεβλημένη, αφενός τη διευκόλυνση των 

μαθητών στα Διδασκαλεία αρρένων λόγω της μεγάλης έλλειψης ειδικά μετά την 

επέκταση της Ελλάδας αφετέρου τον περιορισμό του αριθμού των Διδασκαλείων 

θηλέων στην Παλαιά Ελλάδα και την παράλληλη  ίδρυση ανωτέρων 

Παρθεναγωγείων στις νέες χώρες.  

Για να οργανωθεί η στοιχειώδης εκπαίδευση, ιδιαίτερα  στη Νέα Ελλάδα 

υπήρχε ανάγκη για 3.000 τουλάχιστον δημοδιδασκάλους. Επειδή όμως η παραγωγή 

διδασκαλών από τα Διδασκαλεία θα καθυστερούσε προκρίθηκαν προσωρινά μέτρα 

όπως η αξιοποίηση των ήδη υπηρετούντων διδασκάλων στις νέες Χώρες αλλά και 

των τελειοφοίτων των γυμνασίων του Κράτους ή του εξωτερικού οι οποίοι μετά από 

μονοετή φοίτηση και επιτυχή εξέταση στα Διδασκαλεία  θα λάμβαναν πτυχίο 

διδασκάλου155. Αλλά και τα επόμενα χρόνια η ανάγκη για την κάλυψη των κενών 

θέσεων των σχολείων οδήγησε το κράτος σε περαιτέρω εκπτώσεις  όσον αφορά τον 

καθορισμό των τυπικών προσόντων των διδασκάλων  αλλά και  στη λήψη μέτρων για 

την οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών λειτουργών προκειμένου να κάνει πιο 

ελκυστική την τοποθέτησή τους ειδικά στα σχολεία των Νέων Χωρών. 

5.2.3.1 Η νομοθετική αντιμετώπιση του διορισμού και των υπηρεσιακών 

μεταβολών των διδασκάλων 

Το Β. Δ. της 21. 8.1914156 είναι το πρώτο μιας σειράς νομοθετικών κειμένων 

το οποίο έρχεται να ορίσει με το 3υ άρθρο λεπτομερώς τις προϋποθέσεις διορισμού 

των εκπαιδευτικών λειτουργών που καλούνται να στελεχώσουν τα υφιστάμενα 

σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης των Νέων Χωρών. Ειδικότερα ως 

γυμνασιάρχες και διευθυντές σχολείων ορίζονται οι έχοντες τα τυπικά προβλεπόμενα 

προσόντα. Ως καθηγητές αναγνωρίζονται οι διδάκτορες και οι τελειοδίδακτοι της 

Φιλοσοφικής Σχολής, της Θεολογικής, της Σχολής Μαθηματικών και Φυσικών 

Επιστημών του ημεδαπού Πανεπιστημίου ή άλλου αναγνωρισμένου, της Θεολογικής 

Σχολής της Χάλκης που υπηρετούν σε θέση καθηγητή  πλήρους γυμνασίου ή 

διδασκαλείου και έχουν τριετή υπηρεσία σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. 

Τριτοβάθμιοι ελληνοδιδάσκαλοι αναγνωρίζονται οι διδάκτορες και τελειοδίδακτοι των 

                                                

155 Μπουζάκης (2002α), ό.π. σ.600-602 
156 Βασιλικό Διάταγμα  «Περί του προσωπικού των σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως 
των νέων χωρών» (ΦΕΚ 234/ 21.8.1914). 
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προαναφερθέντων σχολών που έχουν υπηρεσία λιγότερη των έξι ετών ή που 

υπηρετούν σε ημιγυμνάσια και ελληνικά σχολεία. Ως σχολάρχες αναγνωρίζονται από 

αυτούς όσοι υπηρετούν σε θέση σχολάρχη ή διευθυντή ημιγυμνασίου. 

Δευτεροβάθμιοι ελληνοδιδάσκαλοι αναγνωρίζονται οι τελειόφοιτοι των 

προαναφερθέντων σχολών που έχουν δεκαετή υπηρεσία καθηγητή πλήρους 

γυμνασίου ή διευθυντή ημιγυμνασίου ή σχολάρχη. Ως πρωτοβάθμιοι 

ελληνοδιδάσκαλοι αναγνωρίζονται όσοι έχουν απολυτήριο αναγνωρισμένου δημόσιου 

ή ιδιωτικού γυμνασίου και υπηρετούν σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. Στα 

σχολεία της μέσης εκπαίδευσης  συγκαταλέγονται τα γυμνάσια, τα ελληνικά σχολεία, 

τα διδασκαλεία, τα υποδιδασκαλεία και οι ανώτερες τάξεις των ημιγυμνασίων, 

αστικών σχολών και παρθεναγωγείων.  

Ως δημοδιδάσκαλοι αναγνωρίζονται και όσοι έχουν απολυτήριο αυτοτελούς 

διδασκαλείου των Νέων Χωρών ή του εξωτερικού αλλά και όσοι έχουν απολυτήριο 

μη αυτοτελούς διδασκαλείου αλλά με βαθμό «άριστα» αναγνωρίζονται ως 

δευτεροβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι, ενώ με βαθμό «λίαν καλώς» ως τριτοβάθμιοι 

δημοδιδάσκαλοι. Ως πρωτοβάθμιοι υποδιδάσκαλοι αναγνωρίζονται  όσοι έχουν 

απολυτήριο  των υποδιδασκαλείων Θεσσαλονίκης ή Μοναστηρίου με τη δυνατότητα, 

αν έχουν βαθμό «άριστα», να προαχθούν σε τριτοβάθμιους δημοδιδασκάλους και  

όσοι αναγνωρίστηκαν στην Κρήτη μέσω εξετάσεων σε οριστικούς διδασκάλους, 

εφόσον στερούνται απολυτηρίου δημοσίου ή αναγνωρισμένου γυμνασίου. Ως 

δευτεροβάθμιοι υποδιδάσκαλοι αναγνωρίζονται όσοι αναγνωρίστηκαν με εξετάσεις 

στην Κρήτη ως υποδιδάσκαλοι α΄ και β΄ βαθμού και φέρουν ενδεικτικό α΄ και β΄ 

τάξεως τετρατάξιου ή ανάλογης τάξεως πεντατάξιου  και εξαταξίου γυμνασίου ή 

απολυτήριο οκτατάξιου  παρθεναγωγείου. Ως τριτοβάθμιοι υποδιδάσκαλοι 

αναγνωρίζονται όσοι αναγνωρίστηκαν στην Κρήτη μέσω εξετάσεων ως 

υποδιδάσκαλοι γ  ́και δ΄ τάξεως ή ως προσωρινοί διδάσκαλοι και φέρουν ενδεικτικό 

κατώτερων τάξεων γυμνασίου ή αντίστοιχων τάξεων παρθεναγωγείου ή απολυτήριο 

ιερατικής σχολής ή ελληνικού σχολείου. Για το σχολικό έτος 1914-15 επιτράπηκε  να 

διατηρηθούν ως διδάσκαλοι πλήρους δημοτικού σχολείου και οι υποδιδάσκαλοι. Στα 

σχολεία που φοιτούν αγόρια και κορίτσια ελλείψει διδασκάλων μπορούν να 

διορίζονται και διδασκάλισσες. Ως νηπιαγωγοί, με μισθό 90 δραχμών το μήνα, 

αναγνωρίζονται  όσες έχουν πτυχίο νηπιαγωγών ή  απολυτήριο του υποδιδασκαλείου 

θηλέων Θεσσαλονίκης. Διορίζονται προσωρινώς ως νηπιαγωγοί  με μισθό 



61 
 

δευτεροβάθμιου υποδιδασκάλου και όσες φέρουν απολυτήριο οκτατάξιου 

παρθεναγωγείου με τη δυνατότητα να διορισθούν οριστικά μετά από 

συμπληρωματική εξέταση. Όσοι υπηρετούν στην Κρήτη ως διευθυντές των 

επτατάξιων Μουσουλμανικών σχολείων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου 

αναγνωρίζονται ως πρωτοβάθμιοι  δημοδιδάσκαλοι , οι διευθύντριες των 

Μουσουλμανικών σχολείων ως δευτεροβάθμιες διδασκάλισσες και οι διδάσκαλοι των 

Θρησκευτικών ως πρωτοβάθμιους υποδιδάσκαλους. Όσοι Μουσουλμάνοι 

αναγνωρίστηκαν στην Κρήτη με εξετάσεις ως διδάσκαλοι και έχουν βαθμό άριστα 

αναγνωρίζονται ως πρωτοβάθμιοι υποδιδάσκαλοι, όσοι όμως έχουν βαθμό πολύ καλά 

ή καλά  ως τριτοβάθμιοι υποδιδάσκαλοι. Ειδικότερα στα σχολεία των Νέων Χωρών 

μπορούσαν να υπηρετήσουν όσοι είχαν τα τυπικά προσόντα, όσοι υπηρετούσαν επί 

διετία σε ισόβαθμο θέση σε σχολεία των νέων χωρών και οι διδάσκαλοι πρόσφυγες, 

εφόσον είχαν τα προβλεπόμενα προσόντα (άρθρο 5) . 

Οι αναγνωριζόμενοι του άρθρου 3 διορίζονται και μετατίθενται σ’ όλη την 

ελληνική επικράτεια και ειδικά για τις νέες χώρες ακολουθούν τις ισχύουσες 

διατάξεις, ενώ με το άρθρο 12 κρίνεται δυνατή η απόσπαση κατόπιν αίτησης των 

εποπτικών συμβουλίων για ένα έτος  για την κάλυψη κενών θέσεων δημοτικών 

σχολείων των νέων χωρών δημοδιδάσκαλων των πολυτάξιων σχολείων  των παλαιών 

χωρών λαμβάνοντας πέρα του κανονισμένου μισθού και επιμίσθιο 30 δραχμών 

μηνιαίως (άρθρο 6). Όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές το άρθρο 4 αναφέρει ότι 

όσοι ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 3 αμείβονται με τον κανονικό μισθό και τις 

όποιες προσαυξήσεις που απορρέουν από την προϋπηρεσία τους στα κοινοτικά ή 

δημόσια σχολεία. Οι μισθοί του διδακτικού προσωπικού, όπως και το σύνολο των 

εξόδων των σχολείων, καταβάλλονται από τους οικείους ταμίες. 

Με το άρθρο 2 του νόμου 402 (ΦΕΚ 348/ 25.11.1914)157 προβλέπεται στις 

κενές ή στις θέσεις που δημιουργούνται των δημοτικών σχολείων με αριθμό μαθητών 

ή μαθητριών μικρότερο των 50 ατόμων  να διορίζονται μόνο υποδιδάσκαλοι ή και 

δημοδιδάσκαλοι ή διδασκάλισσες με βαθμό και μισθό πρωτοβάθμιου υποδιδασκάλου.  

Περαιτέρω τροποποιήσεις όσον αφορά τον διορισμό, τη μετάθεση ή απόσπαση αλλά 

                                                

157 Νόμος 402 «Περί κυρώσεως του από 19 Αυγούστου ε.ε. Β.Δ. «περί του προσωπικού των σχολείων της 
δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών» (ΦΕΚ 348/ 25.11.1914) 



62 
 

και τις αμοιβές των διδασκάλων έφερε ο Νόμος 1067 (ΦΕΚ 268/ 21.11.1917)158. Με 

το άρθρο 1 ορίζεται ότι σε κενή θέση δημοδιδασκάλου πλήρους δημοτικού σχολείου 

δύναται να διατηρηθούν και να μετατεθούν και υποδιδάσκαλοι με τον βαθμό και 

μισθό που είχαν εφόσον δεν καλύπτεται από δημοδιδάσκαλο. Επίσης για τους 

πτυχιούχους των υποδιδασκαλείων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου ορίζεται ότι όσοι 

από αυτούς έχουν βαθμό «άριστα» και δεκαετή υπηρεσία από την οποία πενταετή σε  

θέση διευθυντή κοινού δημοτικού σχολείου αναγνωρίζονται ως τριτοβάθμιοι 

δημοδιδάσκαλοι, ενώ οι υπόλοιποι σε πρωτοβάθμιους υποδιδάσκαλους με τη 

δυνατότητα να προαχθούν σε τριτοβάθμιους, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις.. Όλοι οι 

υποδιδάσκαλοι  ανεξαρτήτου βαθμού προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, οι 

πρωτοβάθμιοι μπορούν να προαχθούν σε τριτοβάθμιους μόνο αν πιστοποιήσουν ότι 

παρακολούθησαν μαθήματα αυτοτελούς διδασκαλείου. Στο άρθρο 5 του Νόμου 402 

προστίθενται τα ακόλουθα: Για την κάλυψη των κενών ή των δημιουργημένων 

θέσεων των πλήρων δημοτικών σχολείων των Νέων Χωρών, αν δεν καλυφθούν από 

τους έχοντες τα προβλεπόμενα προσόντα, δύναται να διοριστούν σ’ αυτές προσωρινά 

και παραμείνουν όλοι οι δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι και χωρίς 

διετή προϋπηρεσία σε ισόβαθμη θέση σχολείου των Νέων Χωρών καθώς και οι  

έχοντες απολυτήριο γυμνασίου. Ενώ για τη στελέχωση των κενών ή των 

δημιουργημένων θέσεων των κοινών δημοτικών σχολείων των Νέων Χωρών, αν δεν 

καλυφθούν από τους έχοντες τα προβλεπόμενα προσόντα, δύναται να διοριστούν σ’ 

αυτές προσωρινά και παραμείνουν όλοι οι υποδιδάσκαλοι και χωρίς διετή 

προϋπηρεσία σε ισόβαθμη θέση σχολείου των Νέων Χωρών με ενδεικτικό πρώτης 

τάξεως τετρατάξιου ή τρίτης τάξεως εξατάξιου γυμνασίου ή αντίστοιχης τάξεως 

παρθεναγωγείου με βαθμό και μισθό δευτεροβάθμιου υποδιδασκάλου. Οι απόφοιτοι 

της Στ΄ τάξεως πλήρους δημοτικού σχολείου οι οποίοι διορίστηκαν με το διάταγμα 

υπ. Αριθ. 850  της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης  σε κοινά δημοτικά 

σχολεία προσωρινά και με βαθμό και μισθό τριτοβάθμιου υποδιδασκάλου μπορούν 

να παραμείνουν στις θέσεις τους, εφόσον αυτές δεν ζητηθούν από τους έχοντες τα 

προβλεπόμενα προσόντα. Στις θέσεις τους παραμένουν ακόμα και όσοι 

τοποθετήθηκαν χωρίς τα νόμιμα προσόντα από τον Υποδιοικητή Καστοριάς στην 

περιφέρειά του ως προσωρινοί διδάσκαλοι. 

                                                

158 Νόμος 1067 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 402 «περί του προσωπικού των 
σχολείων της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως των νέων χωρών» (ΦΕΚ 268/ 21.11.1917) 
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Στο άρθρο 6 του Νόμου 402 προστίθενται τα ακόλουθα: Επιτρέπεται να 

διορίζονται και να μετατίθενται σε κοινά δημοτικά σχολεία ξενόφωνων συνοικισμών 

των Νέων Χωρών και νηπιαγωγοί με τον βαθμό και μισθό που είχαν πριν.  Σε κενές 

θέσεις κοινών δημοτικών σχολείων των Νέων Χωρών δύναται να διορίζονται άνδρες 

δημοδιδάσκαλοι με τα αίτησή τους, με βαθμό και μισθό υποδιδασκάλου πρώτης 

τάξεως , εκτός από αυτούς που τοποθετούνται σε σχολεία ξενόφωνων συνοικισμών 

που διορίζονται με τον οικείο βαθμό και μισθό. Όσοι δημοδιδάσκαλοι διορίζονται ως 

υποδιδάσκαλοι πρώτης τάξεως μετατίθενται με αίτησή τους σε κενές θέσεις πλήρων 

δημοτικών σχολείων στον οικείο βαθμό και μισθό. Οι απόφοιτοι διδασκαλείων και 

των δύο φύλων και διδασκαλείων νηπιαγωγών, εφόσον υπηρετούν σε πλήρη 

δημοτικά σχολεία ή κοινά ξενόφωνων συνοικισμών της Μακεδονίας και της Ηπείρου,  

παίρνουν επίδομα 50 δρχ, αν έχουν στο απολυτήριο τους βαθμό άριστα,  40 δρχ με 

βαθμό πολύ καλά και 30 δρχ με βαθμό καλά. Όλοι οι λειτουργοί της Μέσης 

εκπαίδευσης ανεξάρτητου βαθμού λαμβάνουν επίδομα που αντιστοιχεί στο 20% του 

μηνιαίου μισθού τους το οποίο διατηρείται ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση 

πενταετίας ή προαγωγής αυξήσεως του μισθού, εφόσον παραμένει η εμπόλεμη 

κατάσταση. Στο τέλος του Νόμου 402 μετά το 14ο άρθρο προστίθεται άλλα δύο.  Οι 

λειτουργοί της μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης ανεξαρτήτου βαθμού που 

υπηρετούν σχολεία εντός περιοχής πολεμικών επιχειρήσεων  λαμβάνουν κάθε μήνα, 

εκτός του κανονικού μισθού και των άλλων αποδοχών τους, ως επιπλέον επίδομα και 

το ½ του κανονικού μισθού τους (άρθρο 15). Οι λειτουργοί της δημοτικής 

εκπαίδευσης ανεξαρτήτου βαθμού που υπηρετούν σχολεία ξενόφωνων συνοικισμών 

των Νέων Χωρών είναι δυνατόν να λαμβάνουν κάθε μήνα, εκτός του κανονικού 

μισθού και των άλλων αποδοχών τους, ως επιπλέον επίδομα μέχρι το ½ του 

κανονικού μισθού τους (άρθρο 16). Εφόσον όμως τα δημοτικά σχολεία και τα 

νηπιαγωγεία ξενόφωνων συνοικισμών των Νέων Χωρών ευρίσκονται εντός περιοχής 

πολεμικών επιχειρήσεων,  όσοι υπηρετούν σ’ αυτά δεν λαμβάνουν και το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 15 επίδομα. 

Με Ν.Δ. (ΦΕΚ 91/30.4.1919)159 ο Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας 

Εκπαίδευσης μπορεί να αποσπά για ένα έτος διδασκάλους από την παλαιά Ελλάδα σε 

                                                

159 Νομοθετικό διάταγμα  «περί αποσπάσεως διδασκάλων εκ παλιάς Ελλάδος εις σχολεία ξενόφωνων 
συνοικισμών της νέας Ελλάδος» (ΦΕΚ 91/30.4.1919) 
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σχολεία των ξενόφωνων συνοικισμών της νέας Ελλάδας για την κάλυψη των 

σχολικών αναγκών. Κατά προτίμηση αποσπώνται οι αιτούντες και οι υπηρετούντες 

σε πολυτάξια σχολεία (άρθρο 1). Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν εκτός από τον μισθό 

και τις όποιες άλλες αποδοχές λάμβανε προσαυξήσεις και οδοιπορικά (άρθρο 2). Ο 

χρόνος της απόσπασής τους θεωρείται διπλάσιος για τη μισθολογική και 

βαθμολογική εξέλιξή τους (άρθρο 3). Με το άρθρο 5 τα μαθήματα των σχολείων των 

ξενόφωνων συνοικισμών  είναι δυνατόν να παρατείνονται μέχρι τις 10 Αυγούστου με 

απόφαση του οικείου εποπτικού συμβουλίου.  

Ένα χρόνο αργότερα με τον Νόμο 2145 (ΦΕΚ 69/20.3.1920)160  επιχειρείται 

ενίσχυση των αποδοχών των δημοδιδάσκαλων που υπηρετούν σε ξενόφωνα σχολεία 

Ειδικότερα στο Β Κεφάλαιο στο άρθρο 3 καθορίζεται ότι ο αρχικός μηνιαίος μισθός 

των δημοδιδασκάλων που υπηρετούν σε πλήρη δημοτικά σχολεία ή σε κοινά σχολεία 

των ξενόφωνων συνοικισμών, αν είναι τρίτης τάξεως λαμβάνουν 240 δρχ. μηνιαίως, 

αν είναι της δευτέρας τάξεως 320  και αν είναι της  πρώτης τάξεως 400. Αντίστοιχα  ο 

αρχικός μηνιαίος μισθός των δημοδιδασκαλισσών που υπηρετούν σε τέτοια σχολεία, 

αν είναι τρίτης τάξεως, ορίζεται σε 240 δρχ. μηνιαίως, αν είναι της δευτέρας τάξεως, 

280  και, αν είναι της πρώτης τάξεως, 320. Αντίθετα για τους δημοδιδάσκαλους και 

των δύο φύλων που υπηρετούν σε σχολεία  μη ξενόφωνων συνοικισμών, όπως και τις 

νηπιαγωγούς β’ τάξεως και τους πρωτοβάθμιους υποδιδασκάλους και των δύο 

φύλων,  ορίζεται ο μηνιαίος μισθός σε 180 δρχ, , για τους δευτεροβάθμιους 

υποδιδάσκαλους 170 και για τους τριτοβάθμιους 160.  

Η ευελιξία σε σχέση με την τοποθέτηση των δημοδιδασκάλων επιβεβαιώνεται 

και με το άρθρο 9 του Νόμου 4397 (ΦΕΚ 309/24.8.1929)161 σύμφωνα με το οποίο στα 

μονοτάξια σχολεία δύναται να διορίζονται 1 δημοδιδάσκαλος ή δημοδιδασκάλισσα, 

στα διτάξια 1 δημοδιδάσκαλος και 1 δημοδιδασκάλισσα, στα τριτάξια 2 

δημοδιδάσκαλοι και 1 δημοδιδασκάλισσα, στα τετρατάξια 2 δημοδιδάσκαλοι και 2 

δημοδιδασκάλισσες, στα πεντατάξια 3 δημοδιδάσκαλοι και 2 δημοδιδασκάλισσες, 

στα εξατάξια 3 δημοδιδάσκαλοι και 3 δημοδιδασκάλισσες. Στα διτάξια και πολυτάξια 

σχολεία δύναται να διορίζονται και να υπηρετούν περισσότεροι δημοδιδάσκαλοι ή 

                                                

160 Νόμος 2145 «περί αποδοχών, αδειών και συντάξεως του προσωπικού των σχολείων δημοτικής 
εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 69/20.3.1920) 
161 Νόμος 4397 «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 309/24.8.1929) 
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και  δημοδιδασκάλισσες των οριζομένων αν στη κενή θέση δεν παρουσιάζεται ο 

δικαιούμενος λόγω φύλου 

5.2.4 Η φοίτηση των μαθητών 

5.2.4.1 Η ανάγκη αντιμετώπισης της άτακτης φοίτησης 

Ήδη από τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1913 υπήρχε η βούληση για 

τον εξελληνισμό των παιδιών και την ενίσχυση της φοίτησής τους, όπως 

χαρακτηριστικά φαίνεται και από τα πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής: 

«υποχρεωτικήν καθιστώμεν την εκπαίδευσιν μέχρι του 15ου έτους δι’ εκείνους τους 

παίδας, οι οποίοι δεν θα φοιτήσωσιν εις τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως, όπου 

ήθελον ιδρυθή τάξεις συμπληρωματικαί. Δια να καταστήσωμεν υποχρεωτικήν την 

φοίτησιν,  αυξάνομεν την ποινήν, η οποία επιβάλλεται εκ του νόμου, και ορίζομεν ότι 

εκτός του προστίμου, το οποίον επιβάλλεται δια μίαν παράβασιν, επιβάλλεται υπό 

αυτού Πταισματοδικείου ποινή φυλακίσεως μέχρις ενός μηνός εν υποτροπή»162. 

Ωστόσο, όπως μαρτυρούν οι εκθέσεις των επιθεωρητών δημοτικής εκπαίδευσης, η 

υποχρεωτικότητα της φοίτησης δεν τηρούνταν. 

Ανασταλτικός παράγοντας για την αφομοίωση των παιδιών αποτέλεσε 

εξαρχής η άτακτη φοίτηση των μαθητών. Σύμφωνα με τον επιθεωρητή Ιωαννίδης στις 

αιτίες της άτακτης φοίτησης συγκαταλέγονταν: α. η χρήση των χωρικών σε εργασίες 

των συμμάχων αλλά και η στρατολόγησή τους, με  αποτέλεσμα οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία μαθητές να χρησιμοποιούνται για τις αγροτικές εργασίες των οικογενειών 

τους, β. η έλλειψη διδακτικών βιβλίων, γεγονός που ανάγκασε το διδακτικό 

προσωπικό να διδάσκει από τον πίνακα ή από παλαιά και ακατάλληλα βιβλία, γ. η 

φθορά των διδακτικών οργάνων και επίπλων τόσο από τους Γερμανούς και τους 

Βούλγαρους όσο και από το συμμαχικό στρατό και δ. η αδιαφορία των σχολικών 

επιτροπών και των κατοίκων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων.  

Παρά την όποια αύξηση της φοίτησης τα επόμενα σχολικά έτη η άτακτη 

φοίτηση εξακολουθούσε να υπάρχει παρά το υποχρεωτικό χαρακτήρα της φοίτησης 

και την επιβολή προστίμων για τη μη συμμόρφωση των γονέων των υπόχρεων σε 

φοίτηση μαθητών. Η τακτική φοίτηση περιοριζόταν στο διάστημα 26 Οκτωβρίου -23 
                                                

162 Μπουζάκης (2002α), ό.π. σ.622 



66 
 

Απριλίου λόγω της παλιάς αλλά καλά εδραιωμένης συνήθειας των κοινοτήτων οι 

οποίες συνεννοούνταν με τους διδασκάλους για φοίτηση έξι μηνών. Άλλες αιτίες για 

την άτακτη φοίτηση θεωρούνταν: α. η επιστράτευση, β. η έλλειψη σε πολλά χωριά 

επαρκών λιβαδιών για τη βοσκή όλων των ζώων με αποτέλεσμα οι χωρικοί να 

απασχολούν τα παιδιά τους για τη φύλαξη και τη βοσκή των οικόσιτων ζώων, γ. η 

απουσία υγιεινών και ευρύχωρων διδακτηρίων που θα μπορούσαν να προσελκύσουν 

και να στεγάσουν όλους τους υπόχρεους σε φοίτηση μαθητές, δ. η υποστελέχωση των 

σχολείων από επαρκείς και ικανούς διδασκάλους, και ε. το μίσος για καθετί ελληνικό 

από κατοίκους που έπεσαν θύματα της βουλγαρικής προπαγάνδας163. 

Ωστόσο, για τον επιθεωρητή Πετρόπουλο, κύρια αιτία της συνεχιζόμενης 

άτακτης φοίτησης ήταν οι ίδιοι οι νόμοι περί υποχρεωτικής φοίτησης. Ο παλιός νόμος 

περιελάμβανε τη διαρκή φοίτηση μέχρι την αποπεράτωση των μαθημάτων της Στ΄ 

τάξης, αλλά ο ποινικός νόμος δεν όριζε ποινές για τους μαθητές ηλικίας άνω των 12 

ετών, με αποτέλεσμα να απαλλάσσονται οι καταγγελλόμενοι από τους διδασκάλους 

γονείς των μαθητών. Ο νέος νόμος, αν και καθιστούσε υποχρεωτική τη φοίτηση των 

μαθητών μέχρι το 14ο έτος της ηλικίας τους και προέβλεπε ποινές για την παράβασή 

της, απάλλασσε όμως από ποινές και την υποχρέωση  όσους είχαν υπερβεί το 12ο 

έτος της ηλικίας τους.  Αυτό έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα, στα ξενόφωνα χωριά,  

γιατί οι μαθητές, λόγω της διετούς υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο για την 

εκμάθηση της γλώσσας και της παραμονής τους στο δημοτικό για μεγάλο διάστημα, 

μόλις υπερέβαιναν το 12ο  έτος της ηλικίας τους, ερμήνευαν  λανθασμένα τον νόμο 

και αποσύρονταν από το δημοτικό. Ανασταλτικός παράγοντας για την εδραίωση της 

καθολικής φοίτησης ήταν  και η  έλλειψη μητρώου αρρένων σε κάποιες κοινότητες ή 

και μητρώου θηλέων ή δημοτολογίου το οποίο καμία κοινότητα δεν διατηρούσε, 

εξασφαλίζοντας έτσι την απαλλαγή των κοριτσιών από την υποχρεωτική φοίτηση. 

Άλλα προβλήματα που απέρρεαν από την εφαρμογή του νόμου και οδηγούσαν σε 

εφαρμογή του νόμου μετά φειδούς ήταν: ο χρόνος εκδικάσεως μετά την υποβολή των 

μηνύσεων, η υποχρέωση του διδάσκαλου να παρίσταται κατά την εκδίκαση και τα 

επιβαλλόμενα πρόστιμα από τους δικαστές σε περίπτωση που δεν προσερχόταν λόγω 

αποστάσεως ή του χειμώνα164. 

                                                

163 Έκθεση επιθεωρητή Σλαβάρου για το σχολικό έτος 1921-22 (28.6.1922) 
164 Έκθεση επιθεωρητή Πετρόπουλου Ηλία για το σχολικό έτος 1927-28 (5.8.1928) 
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5.2.4.2 Νομοθετική αντιμετώπιση της άτακτης φοίτησης 

Η διαπίστωση της άτακτης φοίτησης των μαθητών οδήγησε την ελληνική 

πολιτεία στη νομοθετική επαναδιευθέτηση των παραμέτρων που την αφορούσαν με 

στόχο να ανακόψει τη μαθητική διαρροή και να εδραιώσει στην αντίληψη των 

πολιτών ότι η άτακτη φοίτηση είναι ποινικώς κολάσιμη. 

Έτσι με το Ν. Δ. (ΦΕΚ 145/ 7.5.1926)165 η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο 

κρίνεται υποχρεωτική για τους μαθητές και των δύο φύλων από τη συμπλήρωση του 

6ου  έτους της ηλικίας τους μέχρι τη λήψη απολυτηρίου εξαταξίου δημοτικού 

σχολείου ή ενδεικτικού ανάλογου τάξεως άλλου σχολείου  αλλά όχι πέρα του 14ου 

έτους (άρθρο 1). Υπεύθυνοι για τη φοίτηση των παιδιών τους θεωρούνται οι  γονείς ή 

οι κηδεμόνες (άρθρο 2). Ο προϊστάμενος του σχολείου οφείλει να τοιχοκολλήσει 

στην πόρτα του σχολείου και στο κεντρικότερο σημείο του χωριού ανακοίνωση της 

περιόδου εγγραφών στο δημοτικό σχολείο καθώς και πίνακα των σύμφωνα με τον 

νόμο υπόχρεων προς εγγραφή στο δημοτικό παίδων (άρθρο 3). Εάν οι γονείς δεν 

εγγράψουν εγκαίρως τα παιδιά τους, τότε  λαμβάνουν έγγραφη προθεσμία 15 ημερών 

για να συμμορφωθούν με τις κείμενες διατάξεις. Η μη συμμόρφωσή τους οδηγεί  σε 

υποβολή μήνυσης από τον προϊστάμενο του σχολείου και, μετά την εκδίκαση της 

υπόθεσής τους στο πταισματοδικείο, επέρχεται τιμωρία, με τη μορφή προστίμου το 

οποίο ανέρχεται στο ποσό των 10 δραχμών για κάθε μέρα από τη λήξη της 

προθεσμίας εγγραφής για τον μήνα Οκτώβριο, και με πρόστιμο 20 δραχμών πέρα και 

απ’ αυτήν την προθεσμία (άρθρο 6). Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι 

συνεχής, διαφορετικά τα αστυνομικά όργανα υποχρεούνται να συλλαμβάνουν και να 

οδηγούν τα παιδιά στο σχολείο, αν βρίσκονται εκτός αυτού κατά τις ώρες 

διδασκαλίας. Η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή η οποία υπερβαίνει τον ένα μήνα 

τιμωρείται και σ’ αυτήν την περίπτωση με πρόστιμο (άρθρο 7). Η αμέλεια των 

διευθυντών, των προϊσταμένων σχολείων  αλλά και των επιθεωρητών στην εφαρμογή 

των διατάξεων της υποχρεωτικής φοίτησης τιμωρείται και αυτή με πρόστιμο (άρθρο 

10). Μάλιστα με το άρθρο 11 αναφέρεται ότι όποιος κληρωτός δεν προσκομίσει κατά 

την κατάταξή του απολυτήριο εξατάξιου δημοτικού σχολείου ή ενδεικτικού ανάλογου 

τάξεως άλλου σχολείου υποχρεούται να υπηρετήσει στο στρατό εκτός από την 

                                                

165 Νομοθετικό Διάταγμα «Περί υποχρεωτικής φοιτήσεως εις το Δημοτικόν σχολείον» (ΦΕΚ 145/ 
7.5.1926 ) 
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κανονισμένη θητεία τόσα σχολικά έτη όσα δε φοίτησε από το 7ο ως το 12ο έτος της 

ηλικίας του. Τέλος απαγορεύεται η λήψη άδειας από τους προϊσταμένους των 

σχολείων και τους διδάσκοντες για τον πρώτο μήνα από την έναρξη των εγγραφών 

(άρθρο 14). 

Με το άρθρο 6 του Νόμου 4397 (ΦΕΚ 309/24.8.1929)166 η νομοθετική 

αντιμετώπιση των παραβατών του νόμου περί υποχρεωτικής φοίτησης γίνεται πιο 

αυστηρή, καθώς επέρχονται αλλαγές σε σχέση με το πρόστιμο όσων δεν ακολουθούν 

τις διατάξεις περί υποχρεωτικής φοίτησης. Συγκεκριμένα οι γονείς και οι κηδεμόνες 

που δεν εγγράφουν μέσα στις νόμιμες προθεσμίες τα υπόχρεα σε φοίτηση στο 

δημοτικό σχολείο  παιδιά τους ή δε φροντίζουν για την τακτική φοίτησή τους 

τιμωρούνται με πρόστιμο 50-500 δραχμών και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι 1.000 

δραχμές που επιβάλλεται από τον αρμόδιο επιθεωρητή μετά από αναφορά του 

διευθυντή του σχολείου ή της οικείας αστυνομικής αρχής με δυνατότητα ένστασης 

στο Εποπτικό συμβούλιο της περιφέρειας εντός 10 ημερών. 

Η ενίσχυση της φοίτησης επιχειρήθηκε πέραν των ποινών με διευκολύνσεις 

και παροχές στους ξενόφωνους μαθητές. Ειδικότερα για τη διευκόλυνση των 

μαθητών των ξενόφωνων οικογενειών των Νέων Χωρών εκδόθηκε ΝΔ (ΦΕΚ 

108/29.3.1926)167 με το οποίο απαλλάσσονται από την καταβολή όλων των 

εκπαιδευτικών τελών οι μαθητές των ξενόφωνων οικογενειών των Νέων Χωρών, ενώ 

με το άρθρο 2 προβλέπεται παροχή βοηθημάτων σε μαθητές ξενόφωνων περιοχών 

από τις εισπράξεις των εκπαιδευτικών τελών με τις οποίες επιχορηγούνται τα σχολικά 

ταμεία μέσης εκπαίδευσης. 

5.2.4.3 Η ανάγκη χορήγησης υποτροφιών 

Ως μέτρο για την ενθάρρυνση των ξενόφωνων οικογενειών προκειμένου να 

διευκολύνουν τη φοίτηση των παιδιών τους θα μπορούσε να αποτελέσει η παροχή 

υποτροφιών σε νέους καλών αλλά απόρων ξενόφωνων οικογενειών οι οποίοι θα 

σπούδαζαν σε Γυμνάσια ή κατώτερα Ελληνικά σχολεία της Μακεδονίας Από αυτούς 

μερικοί θα εισάγονταν στη Σχολή Ευελπίδων, άλλοι στις Γεωργικές δασονομικές ή 

άλλες πρακτικές σχολές του Κράτους. «Δια των υποτροφιών τούτων θα δυνηθώμεν να 

                                                

166 Νόμος 4397 «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 309/24.8.1929) 
167 Νομοθετικό Διάταγμα. «περί απαλλαγής της καταβολής των εκπαιδευτικών τελών των μαθητών 
ξενόφωνων οικογενειών των Νέων Χωρών» (ΦΕΚ 108/29.3.1926) 
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επιτύχωμεν την εξευμένισιν υπέρ ημών πολλών εκ των σημαινόντων ξενοφώνων οίτινες 

θα εννοήσωσιν εμπράκτως ότι η Ελληνική πατρίς μεριμνά εξ ίσου δι’ όλα τα τέκνα 

της».168 

5.2.5 Η γλωσσική αφομοίωση 

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους ξενόφωνους μαθητές  

αποτελούσε δείκτης της επιτυχούς αφομοίωσης, ενώ η παράλληλη χρήση της 

μητρικής τους γλώσσας αποτελούσε δείκτης αποτυχίας των εκπαιδευτικών 

μηχανισμών αλλά και αφορμή για επαναπροσδιορισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής 

και λήψη νέων μέτρων. Γι’ αυτό οι επιθεωρητές δημοτικής εκπαίδευσης στις εκθέσεις 

τους εστίαζαν την προσοχή τους στο θέμα της γλώσσας και σχολίαζαν αρνητικά τη 

στασιμότητα που παρατηρούσαν: «Το φαινόμενον τούτο, καθ’ ο  μαθηταί Ελληνικού 

σχολείου λαλούσι γλώσσαν ξένην προς την Ελληνικήν καταδικάζει ημάς ως τε Κράτος 

Ελληνικόν και ως Εκπαίδευσιν Ελληνικήν έχουσαν εξανθρωπιστικήν και 

εκπολιτιστικήν αποστολήν ανά τα ανέκαθεν ελληνικά πλήν ξενόφωνα σήμερον μέρη 

ταύτα»169. 

Το έργο της γλωσσικής αφομοίωσης δυσχέραιναν πολλοί παράγοντες. Η 

προμήθεια των διδακτικών βιβλίων δεν ήταν αυτονόητη, αφού  οι μαθητές των 

ξενόφωνων χωριών όφειλαν να αγοράζουν οι ίδιοι τα βιβλία τους από τα 

βιβλιοπωλεία και μόνο ο Γενικός Διοικητής μπορούσε να χορηγήσει δωρεάν τα 

βιβλία στους άπορους μαθητές της περιφέρειας170, με αποτέλεσμα να καταγράφεται η 

απουσία διδακτικών βιβλίων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Αλλά και τα ίδια τα διδακτικά βιβλία, κατά τη χρήση τους από τους μαθητές, 

αποτελούσαν εμπόδιο στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, κυρίως λόγω της 

γλωσσικής τους μορφής: «Μαθηταί και διδάσκαλοι μεγάλας δυσκολίας εδοκίμασαν 

κατά την χρήσιν των αναγνωστικών βιβλίων και ιδία των ανωτέρων τάξεων, ένεκα της 

αποτόμου μεταβάσεως από της μιας γλωσσικής μορφής, ην είχον τας πρότερον εν 

χρήσει αναγνωστικά βιβλία εις την ετέραν τοιαύτην, ην έχουσι τα νυν εν χρήσει, και δι 

ην ήσαν εντελώς απαράσκευοι οι μαθηταί. Εις τας κατωτέρας τάξεις η δυσκολία υπήρξε 

                                                

168 Υπόμνημα περί εξελληνίσεως των εν Μακεδονία και Θράκη ξενοφώνων  του Π.Π. Καλλιγά  και 
Στεφ. Δέλτα προς το Συμβούλιον του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων 
169 Έκθεση επιθεωρητή Ιωαννίδη (15.6.1918) 
170 Έκθεση επιθεωρητή (19.8.1920) 



70 
 

μικροτέρα»171. Η καταλληλότερη γλωσσική μορφή για τη γλωσσική αφομοίωση 

θεωρούνταν από τους επιθεωρητές η δημοτική: «Τα σημερινά διδακτικά βιβλία του 

Δημοτικού σχολείου και ιδία των τελευταίων τάξεων συντεταγμένα εις την κοινώς 

ομιλουμένην Δημοτ. γλώσσαν είναι πλέον ή επαρκή και κατάλληλα δια την επικράτησιν, 

εξάπλωσιν και επιβολήν της Ελληνικής γλώσσης εν τοις ξενοφώνοις χωρίοις»172 . Για 

την υπέρβαση των δυσκολιών των ξενόφωνων μαθητών οι επιθεωρητές έκριναν 

αναγκαία τα αναγνωστικά βιβλία ειδικά για τους ξενόφωνους μαθητές αλλά και την 

παράλληλη χρήση βοηθητικών βιβλίων για τις ανώτερες τάξεις: «Εκτός όμως των 

βιβλίων δια τους μαθητάς γεγραμμένων εις την κοινώς ομιλουμένην δημοτικής 

γλώσσαν θεωρώ απολύτως αναγκαίον να εκδοθούν εις την αυτήν γλώσσαν τα 

κατάλληλα βοηθητικά βιβλία … Τα βιβλία ταύτα ενώ θα χρησιμεύουν ως πολύτιμος 

οδηγός  των διδασκάλων, οίτινες εν τη δια της δημοτικής γλώσσης διδασκαλίας 

διαβλέπουν το πρώτιστον μέσον της ταχείας αφομοιώσεως των ξενόφωνων 

στοιχείων..»173. Τα οφέλη από τη χρήση βοηθητικών βιβλίων θα ήταν πολλαπλά:  

«δια την ταχυτέραν και ασφαλεστέραν εκμάθησιν της Ελληνικής γλώσσας και την 

μακροτέραν διατήρησιν των δια της προφορικής διδασκαλίας προσκτηθεισών γνώσεων 

και δια την ανάπτυξιν του φιλοαναγνωστικού ενδιαφέροντος, χρησίμου δια την 

περαιτέρω αυτοδιδασκαλίαν των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου»174. 

Ένας επιπλέον ανασταλτικός παράγοντας για τη γλωσσική αφομοίωση 

αποτελούσε η μεγάλη παραμονή των μαθητών εκτός ελληνόφωνου περιβάλλοντος. Οι 

ξενόφωνοι μαθητές κατά τη διάρκεια των διακοπών τους έμεναν μακριά από το 

σχολείο, μακριά από ελληνόφωνο γλωσσικό περιβάλλον και εντός ξενόφωνου 

γλωσσικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να  επιβραδύνεται η εκμάθηση ελληνικής 

γλώσσας, ιδίως από τους μικρότερους μαθητές, και να δυσχεραίνεται το έργο του 

σχολείου στην αρχή κάθε σχολικού έτους175. 

Σημαντικότατος θεωρούνταν από τους επιθεωρητές και ο ρόλος του 

διδασκάλου για την επιτυχή γλωσσική αφομοίωση. Γι’ αυτό άλλες φορές τους 

επαινούσαν: «Χωρίς να γνωρίζωσιν ουδόλως την Ελλ. Γλώσσαν τα 90 αυτά ξενόφωνα 

                                                

171 Έκθεση επιθεωρητή Σλαβάρου για το σχολικό έτος 1921-22 (28.6.1922) 
172 Έκθεση επιθεωρητή (19.8.1920) 
173 Έκθεση επιθεωρητή (19.8.1920) 
174 Έκθεση επιθεωρητή Σλαβάρου για το σχολικό έτος 1921-22 (28.6.1922) 
175 Έκθεση επιθεωρητή Γιούρτση για το σχολικό έτος 1930-31 
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(παιδία) , δια της μεγάλης φιλοπονίας της διδασκαλίσσης, αλλά και χάρις εις την 

έκτακτον ευφυίαν, ήτις προσιδιάζει εις τους κατοικούντας ορεινά μέρη, εξέμαθον εντός 

τετραμήνου να ομιλώσιν Ελληνιστί και μάλιστα ευχερώς και εντός του σχολείου και 

εκτός αυτού κατά τα διαλείμματα, τουλάχιστον τα μεγαλυτέρας ηλικίας»176 , ενώ άλλες 

φορές τους θεωρούσαν υπαίτιους για την εμμονή των μαθητών να ομιλούν τη 

μητρική τους γλώσσα και τους επέβαλαν με επανειλημμένες εγκυκλίους την 

απαγόρευση χρήσης στις συνομιλίες τους γλώσσας άλλης πέρα της ελληνικής: «Οι 

μαθηταί ωμίλουν εν τοις σχολείοις ελευθέρως την μακεδονοσλαυικήν διάλεκτον 

παρουσία των διδασκάλων οίτινες προερχόμενοι  και ούτοι κατά το πλείστον από τα 

Σλαυόφωνα τούτα μέρη, συνδελέγοντο μετά των μαθητών αυτών και μετά των 

κατοίκων παρουσία των μαθητών, μεταχειριζόμενοι την Μακεδονοσλαυικήν 

διάλεκτον»177. 

5.3 Η αφομοίωση μέσω άλλων διαδικασιών 
Η προσπάθεια αφομοίωσης των νέων κατοίκων δεν περιορίστηκε μόνο στον 

χώρο εκπαίδευσης που προσφέρει το σχολείο. Η επίτευξή της απαιτούσε τη συνδρομή 

όλου του διοικητικού μηχανισμού αλλά και κάθε προσώπου που λόγω 

επαγγελματικής ιδιότητας ή λόγω του λειτουργήματος που ασκούσε θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί αποτελεσματικά.  

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα μέτρα για τον εξελληνισμό των 

ξενόφωνων της Μακεδονίας και τη διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και του 

Ελληνικού πολιτισμού τα οποία πρότειναν οι Π.Π.Καλλιγάς και Στεφ. Δέλτας σε 

Υπόμνημα με το οποίο απευθύνονταν προς τον Σύλλογο προς Διάδοσιν των 

Ελληνικών Γραμμάτων. Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων ήταν 

ένα ιδιωτικό πολιτιστικό σωματείο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1869 με σκοπό να 

αντιμετωπίσει τις απειλητικές εθνικιστικές ενέργειες των βαλκανικών κρατών που 

λάβαιναν χώρα  στη Μακεδονία,  με τη διεξαγωγή πολυετών αγώνων για την 

επικράτηση της ελληνικής ιδέας και της Ελληνικής παιδείας και τον  

πολλαπλασιασμό των Ελληνικών σχολείων.  Οι δραστηριότητες του Συλλόγου ήταν 

αποδεκτές από το Υπουργείο Εξωτερικών με το οποίο και  βρισκόταν σε στενή 

                                                

176 Έκθεση επιθεωρητή  Ιωαννίδη (1.5.1918) 
177Έκθεση επιθεωρητή Πετρόπουλου για το σχολικό έτος 1926-27 (6.8.1927). Η επιθεώρηση του 
σχολείου έγινε στις  20.3.1927 
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συνεργασία, καθώς το ελληνικό κράτος, έχοντας συναίσθηση της αδυναμίας του να 

καλύψει τις μεγάλες εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού της Μακεδονίας, 

επέτρεπε σε ιδιωτικά σωματεία τα οποία συμμερίζονταν την εθνική του στρατηγική 

να παρεμβαίνουν στον εκπαιδευτικό ρόλο και να συν-εφαρμόζουν την εκπαιδευτική 

του πολιτική178.   

Οι προτάσεις των συντακτών του υπομνήματος δεν περιορίζονταν μόνο στο 

περιεχόμενο των μέτρων που έκριναν ως κατάλληλα για την επίτευξη του εθνικού 

στόχου αλλά και υπεισέρχονταν σε θέματα οργάνωσης του αφομοιωτικού 

μηχανισμού. Προτεινόταν λοιπόν η σύσταση στην Αθήνα μιας Κεντρικής Διεύθυνσης 

που θα στελεχωνόταν από πρόσωπα ικανά να επιτελέσουν με πατριωτισμό το εθνικό 

έργο, ενώ στη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και σε κάποια άλλη πόλη της Δυτικής 

Μακεδονίας ο σχηματισμός μόνιμων Επιτροπών που θα αποτελούνταν από άνδρες με 

γνώση των τοπικών θεμάτων και με ενδεχόμενη συμβολή στον Μακεδονικό Αγώνα. 

Οι Επιτροπές αυτές θα είχαν ως έργο τους την τοπική διοργάνωση της Εθνικής 

Εργασίας, την εποπτεία της εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες των Κεντρικής 

Διευθύνσεως, καθώς και τη συνεχή επιθεώρηση των εργαζομένων. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο θα χωριζόταν η Μακεδονία σε τρεις ζώνες: α. την Ανατολική, που θα 

περιελάμβανε την Ανατολική Μακεδονία από τον Νέστο ή τα παλαιά σύνορα (1913) 

μέχρι τον Στρυμόνα, η οποία θα υπαγόταν στην Επιτροπή με έδρα τις Σέρρες, β. τη 

Μέση, που θα περιλάμβανε την περιοχή από τον Στρυμόνα μέχρι την Άρνισσα τμήμα 

της Πτολεμαΐδας, που θα ελεγχόταν από την Επιτροπή με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και 

γ. τη Δυτική, που θα περιελάμβανε την περιοχή πάνω από  το τμήμα Άρνισσα-

Πτολεμαΐδας  μέχρι την Κορυτσά η οποία θα απαγόταν σε Επιτροπή που θα συσταθεί 

σε κάποια πόλη της Δυτικής Μακεδονίας. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον 

καθορισμό της Εθνικής Εργασίας θεωρήθηκε η σύσταση ενός  Οργανισμού που θα 

εκπονούνταν από την Κεντρική Διεύθυνση.  

Οι συντάκτες του Υπομνήματος πρότειναν και την αξιοποίηση των κατά τόπους 

Κυριών και Δεσποινίδων οι οποίες, ως μέλη του Συλλόγου ή οργανωμένες σε 

συλλόγους, αδελφότητες ή άλλες Επιτροπές, θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τη 

λειτουργία των οικοτροφείων, να φροντίσουν για την ελληνοπρεπή διαπαιδαγώγηση 

                                                

178 Ηλιάδου-Τάχου (2006). Ό.π. σ.91 
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των οικότροφων και της ανατροφής τους σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και 

συνεννοούνται με τις μόνιμες Επιτροπές για κάθε ανάγκη των οικοτροφείων. 

Επιπλέον θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στο έργο της εκλογής των υποτρόφων σε 

συνεννόηση με τους γονείς για τις λεπτομέρειες.  

5.3.1 Η ανάγκη μόρφωσης της γυναίκας 

Σύμφωνα με το Υπόμνημα των Καλλιγά και Δέλτα,  βασική συνιστώσα της 

αφομοιωτικής πολιτικής θα έπρεπε να είναι η ελληνική ανατροφή και η μόρφωση της 

γυναίκας η οποία θα έπρεπε να ενταχθεί στην εθνική αποστολή. Η γυναίκα, εφόσον 

τύχαινε εκ μέρους του κράτους της δέουσας προσοχής,  θα μπορούσε από τη θέση της 

μέσα στο σπίτι ως νοικοκυρά  να μεταδώσει στα παιδιά της τον ελληνοπρεπή τρόπο 

ζωής ή έξω από αυτόν ως νηπιαγωγός να διδάξει στα μικρά παιδιά τις επιζητούμενες 

αρχές.  

Για την επίτευξη αυτού του στόχου κρινόταν απαραίτητη η ίδρυση 

οικοτροφείων, ειδικά εκεί όπου ο ξενόφωνος πληθυσμός παρουσιαζόταν 

συμπαγέστερος ή πλεονάζων. Μάλιστα προτείνονταν τρία είδη οικοτροφείων: α. 

οικοτροφεία δίπλα στα  διδασκαλεία νηπιαγωγών στα οποία θα καταρτίζονταν 

νηπιαγωγοί κατάλληλοι για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, β. οικοτροφεία που 

θα ιδρύονταν σε αστικά κέντρα όπου υπήρχαν αστικά παρθεναγωγεία του κράτους 

και στα οποία φοιτούσαν οι οικότροφοι  με την επιμέλεια των διευθύνσεων των 

οικοτροφείων, γ. οικοτροφεία που θα ιδρύονταν κοντά στις πρακτικές σχολές θηλέων, 

όπως της Έδεσσας και της Γουμένισσας. Τα κορίτσια που θα εισάγονταν ως 

οικότροφοι θα λαμβάνονταν από την υπαίθριο χώρα κατόπιν επιλογής και θα 

διέμεναν σ’ αυτά δωρεάν για να μάθουν καλά την ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά ήθη 

και έθιμα και να συνηθίσουν στην ελληνική ζωή. Η ηλικία, τα προσόντα και ο χρόνος 

παραμονής θα κανονιζόταν με ειδικό κανονισμό.  

5.3.2 Η εγκατάσταση ελληνικών οικογενειών και μικροεμπόρων 

Ως ένας  άλλος τρόπος για την ταχύτερη αφομοίωση των πληθυσμών της 

Μακεδονίας  προκρινόταν η αποκοπή επικοινωνίας με τα όμορα βαλκανικά κράτη και 

η ενίσχυση της επικοινωνίας με την υπόλοιπη Ελλάδα. Γι αυτό προτάθηκε διαμέσου 

του Υπομνήματος η εγκατάσταση μεταξύ των «βουλγαροφώνων» πληθυσμών 

ελληνικών οικογενειών από άλλα μέρη της Ελλάδας στις περιοχές που βρίσκονταν 

κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Στις οικογένειες αυτές θα έπρεπε να 
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δοθούν ανάλογα κίνητρα,  να  παρασχεθούν τα μέσα εγκατάστασης, καλλιεργήσιμες 

γαίες του Δημοσίου και κάθε άλλη ευκολία, χωρίς ωστόσο να παραμεληθεί και η 

ανάλογη προς τους ντόπιους ευκολία και προστασία. Ομοίως ωφέλιμη κρίθηκε από 

τους συντάκτες του Υπομνήματος και η εγκατάσταση σ’ αυτά τα μέρη όσο το 

δυνατόν περισσότερων Ελλήνων μικροεμπόρων και μικροεπαγγελματιών 

(παντοπωλών, καπνοπωλών, αρτοποιών, υποδηματοποιών , φανοποιών, γανωτών, 

ανθρακοπωλών, κρεοπωλών κλπ) καθώς και διαφόρων μικροβιομηχάνων, προς τους 

οποίους θα έπρεπε να παρασχεθεί κάθε δυνατή ευκολία για τη εγκατάσταση  και 

άσκηση του έργου τους. «Ούτοι πάντες αναμιγνυόμενοι μετά του εγχωρίου πληθυσμού 

θέλουσι μεταδώσει αυτώ την Ελληνικήν ζωήν και τον Ελληνικόν πολιτισμόν, θ’ 

αμβλύνωσι το διατηρούμενον εις τινας βουλγαρικόν αίσθημα και θα τονίσωσι την προς 

την Ελλάδαν αγάπην, ενώ εξ άλλου θα καταστήσωσι δύσκολον την επικοινωνίαν αυτών 

προς τους εκείθεν των συνόρων  Βουλγάρους, δεδομένου μάλιστα ότι και ο φρουρών τα 

σύνορα Ελληνικός στρατός, φορεύς και ούτος Ελληνικής ζωής, θέλη συμβάλη ουκ 

ολίγον εις τον σκοπόν δια της ηθικής επιδράσεως επί των κατοίκων». Στον 

εξελληνισμό των κατοίκων θα βοηθούσε η  βελτίωση της συγκοινωνία των συνόρων 

με τα πλησιέστερα κέντρα του εσωτερικού με την κατασκευή νέων οδών ή την 

επισκευή των παλιών  έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά των προϊόντων προς το 

εσωτερικό και να ενισχυθούν οι εμπορικές συναλλαγές των κατοίκων με Έλληνες 

εμπόρους. 

5.3.3 Η ανάγκη για εξουδετέρωση των «σχισματικών» 

Η εξόντωση των εναπομεινάντων -μετά τη διάλυση του Βουλγαρικού 

κομιτάτου και της προσάρτησης της Μακεδονίας- 250-300 «σχισματικών», οι οποίοι 

«χαίρουσιν εμπιστοσύνης παρά τοις χωρικοίς, επιβάλλονται εις αυτούς κατά τρόπον 

αυταρχικόν και χρησιμεύουσιν ως προστάται και οδηγοί αυτών, υποθάλποντες 

επιτηδείως την Βουλγαρικήν  ιδέαν και υπονομεύοντες ούτως το Ελληνικό καθεστώς» 

κρίθηκε  επιβεβλημένη, καθώς παρεμπόδιζε το έργο της εξελληνισμού. Για αυτό οι 

συντάκτες του Υπομνήματος πρότειναν τον χρηματισμό ή την προσφορά άλλων 

παροχών στους σχισματικούς προκειμένου να ενστερνιστούν την Ελληνική ιδέα και 

να παραιτηθούν από την ιδέα υποστήριξης της Βουλγαρικής ιδέας. Επειδή όμως 

πίστευαν ότι το μέτρο αυτό στην πράξη θα αξιολογούνταν ως αναποτελεσματικό 

λόγω των στενών δεσμών των ατόμων αυτών με τη Βουλγαρία πρότειναν ως 

αποτελεσματικότερη την εκτόπιση όσων εμφανίζονταν αδιάλλακτοι στο εσωτερικό 
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της παλαιάς Ελλάδας, με την παροχή μέσων εγκατάστασης, και την αντικατάστασή 

τους από ανθρώπους φιλικά προσκειμένους ή γνωστούς στους κατοίκους από την 

περίοδο του Μακεδονικού αγώνα προς τους οποίους οι κάτοικοι τηρούσαν αγαθή 

ανάμνηση. 

5.3.4 Η ανάγκη ίδρυσης πρακτικών γεωργικών σχολών 

Η γεωργική εκπαίδευση, σύμφωνα με τους Καλλιγά- Δέλτα θα μπορούσε κι 

αυτή να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των ξενόφωνων κατοίκων της 

Μακεδονίας. Για τον λόγο αυτό προτεινόταν η  ίδρυση σε επιλεγμένες περιοχές 

πρακτικών γεωργικών σχολών με τις οποίες θα μεταδίδονταν στους χωρικούς από 

καταλλήλους γεωπόνους πρακτικές γνώσεις για την καλλιέργεια των κτημάτων τους. 

Παράλληλα προτεινόταν ειδικοί γεωπόνοι επιθεωρητές να μεταδίδουν στους 

διδασκάλους των περιφερειών, που θα καλούνται ορισμένες μέρες κατά το διάστημα 

των διακοπών τους στο πλησιέστερο κέντρο, γεωπονικές πρακτικές γνώσεις τις 

οποίες κατόπιν θα δίδασκαν στους μαθητές τους. Οι επιθεωρητές  κατά την περιοδεία 

τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα έλεγχαν και θα επόπτευαν την ειδική 

αυτή διδασκαλία των διδασκάλων κατά πόσο και με ποιο τρόπο επιτελούνταν ειδικό 

πρόγραμμα τέτοιων πρακτικών γεωργικών σχολών.  

5.3.5 Η ανάγκη για ενίσχυση του προσκοπισμού και των συλλόγων 

Ο Προσκοπισμός, ο οποίος ασκούνταν με επιτυχία σε διάφορες πόλεις της 

Μακεδονίας προτεινόταν να επεκταθεί ως μέσον του εξελληνισμού σ’ όλες τις πόλεις 

και τα χωριά της Μακεδονίας με τρόπο συστηματικότερο. Παράλληλα συνιστάται η 

δωρεάν χορήγηση στολών τουλάχιστον προς τους άπορους και ο πολλαπλασιασμός 

του αριθμού των μικρών ορχηστρών που συγκροτούνται από τους μικρούς 

προσκόπους.  

Η κατά τόπους ίδρυση και υποστήριξη συλλόγων και σωματείων, 

φιλολογικών, γυμναστικών, σκοπευτικών, μουσικών, δραματικών κλπ. Κρινόταν 

αναγκαία με το αιτιολογικό «δια των σωματείων τούτων δύναται να δοθή μεγάλη 

ώθησις εις την  διανοητικήν και σωματικήν ανάπτυξιν των νέων οίτινες ούτως 

ερχόμενοι εις επικοινωνίαν  μετά των μελών  ομοίων σωματείων λειτουργούντων εν τη 

λοιπή Ελλάδι θέλουν περισσότερον αγαπήσει την πατρίδα και τα ιδανικά αυτής». Όμοια 

κρινόταν ωφέλιμη η σύσταση εμπορικών συλλόγων ή επιμελητηρίων για να 
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διευκολύνονται οι συναλλαγές των έμπορων με τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και να 

συσφίγγονται σε κλίμα άμιλλας και συνεργασίας. 

5.3.6 Η ανάγκη αξιοποίησης ιερέων και ιατρών 

Ως πολύτιμος αρωγός στο έργο του εξελληνισμού παρουσιάζονταν οι ιερείς, 

γεγονός που απαιτούσε την κατάλληλη εκπαίδευση και μόρφωσή τους. 

Τοποθετούμενοι  σε ξενόφωνες κοινότητες και λαμβάνοντας ικανοποιητικό μισθό,  

θα μπορούσαν να αναπτύξουν ειδικά στους τέως σχισματικούς κατοίκους το 

θρησκευτικό αίσθημα και την Ελληνική συνείδηση. Ο διπλός ρόλος, του ιερέα και 

δασκάλου, θεωρούνταν ως η καλύτερη λύση η οποία θα απέδιδε τα γοργότερα 

αποτελέσματα, με το αιτιολογικό ότι ο ιερέας, όντας ταυτόχρονα και διδάσκαλος, 

ερχόμενος σε άμεση και διαρκή επαφή με τους απλούς χωρικούς, θα μπορούσε να 

ασκήσει ευκολότερα επιρροή και επιβολή και να χρησιμεύσει ως σύμβουλος και 

οδηγός τους. Για τον ίδιο λόγο θα έπρεπε να επιταχυνθεί η ανέγερση ναών, ειδικά 

στις σχισματικές κοινότητες, όπου η επίδραση του Βουλγαρικού κομιτάτου χαλάρωσε 

κατά πολύ το θρησκευτικό αίσθημα. 

Αλλά και η αξιοποίηση των ιατρών στην εξελληνισμό των ξενόφωνων 

κατοίκων κρινόταν σημαντική, καθώς και ο ιατρός έρχεται σε άμεση επαφή με τον 

ασθενή και ως εκ τούτου αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης. Απαραίτητη 

προϋπόθεση ωστόσο θεωρείτο «να έχωσι το πυρ του πατριωτισμού και της θελήσεως 

να εργασθώσιν υπέρ του εθνικού σκοπού ον επιδιώκομεν». 

5.3.7 Ο ρόλος των κρατικών υπαλλήλων 

Για τους ξενόφωνους πληθυσμούς το κράτος ήταν ταυτόσημο με τους 

υπαλλήλους του και  γι’ αυτό κρινόταν αναγκαία για τους συντάκτες του 

Υπομνήματος η επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής, όχι μόνο από τους διδασκάλους, από 

όλους τους κρατικούς υπαλλήλους, προκειμένου να αποτελέσουν τους «αποστόλους 

του εθνισμού και του Ελληνικού πολιτισμού»: «Αν η γλωσσική εξελλήνισις των 

ξενογλώσσων είναι κατά το πλείστον ή αποκλειστικώς έργον  του σχολείου, η ψυχική 

τούτων μετάστασις και η προσαρμογή εις τους πόθους και τους παλμούς της Ελληνικής 

ψυχής είναι έργον ου μόνον του σχολείου, αλλά και της διοικήσεως της Χωροφυλακής 

και της κατωτέρας  δικαιοσύνης, αίτινες εκπροσωπούν ιδία το Κράτος εις τα όμματα 

των απλοϊκών χωρικών και παρά των οποίων αποδέχονται την ταχείαν και ριζικήν 

βελτίωσιν της τύχης των». Για να επιτευχθεί αυτό και να αποφευχθούν παραφωνίες 
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βλαβερές για το έργο της αφομοίωσης, οι πολιτικοί υπάλληλοι του Κράτους, οι 

αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί, οι οπλίτες της Χωροφυλακής έπρεπε να 

λαμβάνουν οδηγίες από την Κεντρική υπηρεσία για τον τρόπο συμπεριφοράς τους 

απέναντι στους ξενόφωνους και τους υπόλοιπους κατοίκους. Όφειλαν η εμφάνισή 

τους να διέπεται από ευπρέπεια και αξιοπρέπεια και η συμπεριφορά τους να 

χαρακτηρίζεται από ευγένεια, να τελούν και να διευκολύνουν την περαίωση των 

υποθέσεων των πολιτών και να φέρονται σ’ όλους με ισότητα και δικαιοσύνη. Ειδικά 

οι Στρατιωτικοί έπρεπε να σέβονται την περιουσία, την τιμή και την ελευθερία των 

πολιτών και να μη βλασφημούν τη θρησκεία και τα σύμβολά της. Προτείνεται 

μάλιστα οι παραβάτες να τιμωρούνται αυστηρά για παραδειγματισμό, προκειμένου 

να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ελληνική διοίκηση. 

5.3.8  Η αξιοποίηση της στρατιωτικής θητείας  των ξενόφωνων 

Η εκπαίδευση των ξενόφωνων κατά τους συντάκτες του Υπομνήματος θα 

μπορούσε να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους  θητείας η οποία 

προτεινόταν να τελείται σε φρουρές της παλαιάς Ελλάδας. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι 

ξενόφωνοι που θα καλούνταν για την εκτέλεση της στρατιωτικής τους υποχρέωσης 

θα ευρίσκονταν σε ένα καθολικά ελληνόφωνο περιβάλλον στο οποίο θα είχαν τη 

δυνατότητα να  μάθουν την Ελληνική γλώσσα και, αν ήταν δυνατόν, τα στοιχειώδη 

Ελληνικά Γράμματα.  Οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί θα έπρεπε να φέρονται με 

στοργή, να αποφεύγουν να υβρίζουν ή να κακομεταχειρίζονται και να προσβάλουν τη 

φιλοτιμία τους προκειμένου να αγαπήσουν τον στρατό και την πατρίδα και να έχουν 

ευχάριστη ανάμνηση της υπηρεσίας τους επιστέφοντας στη γενέτειρά τους. 
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6 Το εκπαιδευτικό παράδειγμα της Μελίτης 
Η Μελίτη βρίσκεται περίπου στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού Φλώρινας, 

18 χλμ. από την πόλη της Φλώρινας και σε μικρή χιλιομετρική απόσταση από τα  

σύνορα Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ. Είναι χτισμένη στους πρόποδες του όρους Βόρας.  σε 

υψόμετρο 680 μ., ενώ τη διαρρέει ο ποταμός Γεροπόταμος που πηγάζει από την 

κορυφή του όρους Βόρα και χύνεται στον ποταμό Σακουλέβα. Διοικητικά αποτελεί 

δημοτικό διαμέρισμα του δήμου Φλώρινας179, ενώ εκκλησιαστικά υπάγεται στην Ιερά 

Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.  

Η πληθυσμιακή εξέλιξη της Μελίτης, όπως αποτυπώνεται μέσω των απογραφών 

και των στατιστικών του πληθυσμού μετά την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο 

ελληνικό κράτος, είναι η ακόλουθη: 

  Σύνολο 
1913 1511 
1920 1292 
1928 1388 
1940 1759 
1951 1666 
1961 1756 
1971 1145 
1981 1511 
1991 1562 
2001 1533 
2011 1432 

 

Η παλιότερη σωζόμενη ονομασία του χωριού φαίνεται ότι ήταν η  «Βοσταράνη».  

Μια πρώτη καταγραφή της ονομασίας αυτής προέρχεται από τα τέλη του 15ου  αι. και 

συγκεκριμένα από ένα οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο του 1481180.  Η ονομασία 

αυτή απαντά σε διάφορες παραλλαγές: «Βοστεράνη» («Βοστέρανη»), «Βοσταράνι»181, 

«Βοστάρανι»182, «Βοσταράν» 183. Σύμφωνα με τον Σωκράτη Λιάκο, η ονομασία αυτή 

                                                

179 Ν 3852, 7.6.2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ, αρ.87, τ. Α. 
180 Τσότσος, Γ. (2012). Ιστορική Γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας: Το Οικιστικό Δίκτυο 14ος -17ος 
αιώνας. Πειραιάς: Σταμούλη, σ.124.  
181 Σχινάς, Ν. (1886). Oδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, Nέας οροθετικής γραμμής και 
Θεσσαλίας, 16ο, Αθήνα 
182 Εκκλησιαστική Αλήθεια, 13.5.1909 
183 Καζάζης, Ν. (1903). Η Μακεδονία και τα ελληνικά δίκαια. Δέκα διαλέξεις. Αθήνησιν: Εκ των 
Τυπογραφείων του "Κράτους" 
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σχετίζεται με το πλήθος των μελισσών και των μελισσουργών που υπήρχαν στο 

χωριό και ετυμολογείται «από τη σλαβική λέξη βοστάρ=κηροποιός»184. Σε κείμενα 

του 19ου αι. αλλά και των αρχών του 20ού αι. το χωριό εμφανίζεται και με την 

ονομασία Turbeli185 ή Tulbeli που σημαίνει το χωριό του μαυσωλείου186. Η ονομασία 

αυτή ετυμολογείται από την τουρκική λέξη türbe που μεταφράζεται στα ελληνικά ως 

τάφος, τύμβος. Με την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο ελεύθερο ελληνικό κράτος 

η ονομασία «Βοσταράνη» επικρατεί, καθώς εμφανίζεται στο βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 

259/1918) με το οποίο αναγνωρίζεται ως κοινότητα στον νομό Φλώρινας ο 

συνοικισμός «Βοσταράνη» με όνομα «Κοινότητα Βοσταράνης» και έδρα τον ομώνυμο 

συνοικισμό.  

Στις 15.2.1926 (ΦΕΚ 55/1926) η κοινότητα «Βοστεράνη» 

 μετονομάζεται σε «κοινότητα Μελίτης» και ο ομώνυμος σ’ αυτήν συνοικισμός από 

«Βοστεράνη» σε «Μελίτη». Η νέα ονομασία προφανώς αποτελεί μετάφραση της 

προηγούμενης, ενώ η όποια  σύνδεσή της με την αρχαία πόλη Μελίττων δεν ευσταθεί, 

καθώς κατά τον Δήμιτσα  η Μελιττών (Melitonus) -που σημαίνει είτε τόπο κατάλληλο 

για μελισσοτροφία είτε έχει σχέση με το μελισσοχόρτο το οποίο βρίσκεται σε 

αφθονία στη Φλώρινα- πιθανότατα βρισκόταν στη θέση της σημερινής Φλώρινας ή 

της Βεύης και χρησίμευε ως τόπος αλλαγής  ίππων για τους διερχόμενους την 

Εγνατία οδό, ενώ ο οικισμός «Βοσταράνι» βρισκόταν ανατολικά αυτής και είχε 

ανάλογη σημασία, αφού γινόταν και σ’ αυτόν η αλλαγή των ταχυδρομικών ίππων187. 

6.1 Η Μελίτη κατά την οθωμανοκρατία 
Η Οθωμανική αυτοκρατορία κατέλαβε τη Μακεδονία ανάμεσα στα 1361 και το 

1384188. Ως θεοκρατική αυτοκρατορία δεν ενδιαφερόταν για την εθνικότητα, τη 

γλώσσα ή τον πολιτισμό των υπηκόων της παρά μόνο για το θρήσκευμά τους με βάση 

το οποίο διαιρούσε τον πληθυσμό της σε millet. Διοικητικά η επικράτειά της 

αποτελούνταν από  βιλαέτια (περιφέρειες), σαντζάκια (νομοί), καζάδες (περιοχές) και 

ναχιγιέδες (δήμος). Οι κάτοικοι της Μελίτης ως χριστιανοί υπάγονταν στο millet των 
                                                

184 Λιάκος, Σ. (1961). Τα 150 ονόματα των οικισμών της Λύγκου (περιοχή Φλώρινας-Μοναστηρίου). 
Τεκμήρια καταγωγής των προ του 1912 κατοίκων της Μακεδονίας ειδικά και της Μικροευρώπης γενικά. 
Θεσσαλονίκη, σ. 65 
185 Hammer, G. (1830)  Storia dell'Impero Osmano. 10: Epoca terza dal 1520 al 1574 p.694  
186 Revue des traditions populaires,  34 Librairie orientale et américaine., 1919 
187 Δήμιτσα, Μ. (1896) .Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις. Αθήνα: Περρή, 
σ.249 
188 Καρακασίδου, Α. (2000). Μακεδονικές ιστορίες και πάθη 1870-1990. Αθήνα: Οδυσσέας, σ.97 
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ορθοδόξων Χριστιανών που ονομαζόταν Rum  (<Ρωμαίος), ενώ διοικητικά 

περιήλθαν αρχικά στον καζά  Πρεσπών και Αχριδών189 και μετέπειτα στον καζά 

Φλωρίνης190 που με τη σειρά του υπαγόταν στο σαντζάκι και στο βιλαέτι 

Μοναστηρίου.  

Η πρώτη αναφορά για το χωριό την περίοδο της οθωμανικής κατοχής 

προέρχεται από τα τέλη του 15ου αι. από ένα οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο του 

1481191 από το οποίο προκύπτει ότι οι εστίες (νοικοκυριά) των τιμαρίων του οικισμού 

«Βοσταράνη» του ναχιγιέ Φλώρινας τη συγκεκριμένη χρονολογία υπολογίζονται σε 

198 192, ενώ ο πιθανός πληθυσμός σε άτομα σε 891193. Ο οικισμός ήταν έβδομος ως 

προς τον αριθμό εστιών και πληθυσμού στο ναχιγιέ Φλώρινας το 1481, όταν η 

Φλώρινα ήταν τρίτη με αριθμό εστιών 243 και πιθανό πληθυσμό 1094, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι ο οικισμός ήταν από τους μεγαλύτερους στην περιοχή194.  

Οι πληροφορίες που έχουμε για το χωριό κατά την τουρκοκρατία είναι 

ελάχιστες. Ο Άγγλος περιηγητής Tozer (1869) αναφέρει ότι το χωριό Τulbeli είναι 

ένα όμορφο χωριό, μια «κωμόπολις» κάτι ανάμεσα σε «χωριόν» και «πολιτεία» 195. Ο 

αξιωματικός Ν. Σχινάς (1886) στη συνοπτική περιγραφή του επισημαίνει τη μεικτή 

εικόνα του πληθυσμού του χωριού και δίνει αριθμητικά στοιχεία για τους κατοίκους 

τους οποίους και διαχωρίζει με βάση το θρήσκευμα: «το χωρίον Βοσταράνι έχον 1152 

χριστιανούς και 466 Οθωμανούς». Επιπλέον αναφέρει ότι διαθέτει «εκκλησίαν196, 2 

τεμένη, 2 πύργους, κλίβανον, προς δέ 15 χάνια, χωρούντα 1200 κτήνη».  

                                                

189 Βακαλόπουλος Κ. (1988). Νεότουρκοι και Μακεδονία (1908-1912), Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 
σ.158 
190 Εκκλησιαστική Αλήθεια, 13.5.1909 
191  Τα τεφτέρια για τον έλεγχο και τη φορολόγηση των χριστιανών συντάσσονταν σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, συνήθως ανά εξάμηνο και περιελάμβαναν μόνο τα νοικοκυριά  τα μέλη των οποίων ήταν 
υποχρεωμένα να καταβάλλουν φόρο (Ανδρέου, Α., 2001. Ένα τούρκικο τεφτέρι για τα εσνάφια της 
Φλώρινας και τους αγρότες των χωριών της περιοχής στα 1834/35. Εταιρία, 36, σ. 5.) 
192Ό.π.σ.131 Ο αριθμός των εστιών μπορεί να μην εμπεριέχει εστίες του οικισμού που ανήκουν σε 
τιμαριούχους που δεν αναφέρονται στο κατάστιχο (Τσότσος, 2011:131). 
193 ό.π. σ. 130, 220 
194 Ό.π. σ.169 
195  Tozer. F. H (1869) Researches in the Highlands of Turkey: Including Visits to Mounts Ida, Athos, 
Olympus, and Pelion, to the Mirdite Albanians, and Other Remote Tribes, J. Murray, Τόμος 1 chapter 
VII, p. 164 
196 Προφανώς πρόκειται για τον ναό του Προφήτη Ηλία που βρίσκεται ανατολικά του χωριού σε 
ύψωμα και απέχει ίση απόσταση από τους δύο μαχαλάδες (Άνω και Κάτω). Το σημείο αυτό οικιστικά 
βρισκόταν εκτός οικισμού, καθώς λόγω της  ύπαρξης των μουσουλμάνων στο χωριό και της 
λειτουργίας των τζαμιών δεν επιτρεπόταν η ίδρυση εκκλησίας εντός του οικισμού.  Ο ναός είναι μια 
τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με χαγιάτι στη νότια και δυτική πλευρά του ναού. Στη βόρεια πλευρά 
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Η ύπαρξη των χανιών δείχνει ότι το χωριό αποτελούσε σταθμό για τα χερσαία 

ταξίδια παρέχοντας στους ταξιδιώτες  στέγη και τροφή για να περάσουν τη νύχτα 

αλλά και να αλλάξουν τα άλογά τους. Ο ιδιαίτερος ρόλος του χωριού για την 

οικονομική δραστηριότητα της περιοχής αποδεικνύεται και από τη λειτουργία του 

παζαριού της Μελίτης μια φορά την εβδομάδα κάθε Παρασκευή, η καθιέρωση του 

οποίου τοποθετείται στα τέλη του 19ου αι.197 αλλά και από την ύπαρξη  νερόμυλων 

που εξυπηρετούσαν όχι μόνο τις τοπικές ανάγκες της κοινότητας αλλά και των 

γειτονικών οι οποίες  δεν είχαν νερόμυλους198. 

6.2 Η Μελίτη στη διαμάχη Εξαρχικών - Πατριαρχικών 
Η αυτονόμηση της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Εξαρχίας,  από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο (1870) αποτέλεσε το έναυσμα για την εμφάνιση στη 

Μακεδονία οργανώσεων βουλγαρικών που επιδόθηκαν αρχικά σε έναν αγώνα 

ίδρυσης εκκλησιών και σχολείων. Οι βούλγαροι κομιτατζήδες (ομάδες ανταρτών) 

στρατολογούσαν ντόπιους, ενώ συχνά συνεργάζονταν με ένοπλους ληστές που 

λυμαίνονταν τον τοπικό πληθυσμό. Η συνένωση των δύο ομάδων στρεφόταν 

εναντίον των πατριαρχικών199.  

  Μέσα σ’ αυτό το κλίμα εντάσσεται και η έντονη διαμάχη που ξέσπασε κατά 

το διάστημα 1883-95 για την κατοχή της εκκλησίας και του σχολείου του χωριού στο 

                                                                                                                                       

υπάρχει μια κεραμοπλαστική επιγραφή με τη χρονολογία  1877 (Μουτσόπουλος, Ν. (2003). Εκκλησίες 
του Νομού Φλώρινας. Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη: 
Μαλλιάρης Παιδεία, σ. 217). Ο ναός, ο οποίος υπήρχε το 1872 (Καραθανάσης, Α. (1996). 
Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, σ.346),  εξακολουθεί να υφίσταται και 
σήμερα με τον Προφήτη Ηλία να αποτελεί τον προστάτη άγιο του χωριού, στη μνήμη του οποίου 
γίνεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου πανηγύρι προς τιμή του..  
197 Ο ιερέας Πέτρο Παπαναστασίου από την Κέλλη Φλώρινας αναφέρει  για τη λειτουργία του το έτος 
1902:  «Η Μελίτη, κάθε Παρασκευή, έχει το παζάρι της. Πάνε χρόνια από τότε που έγινε αρχή και 
συνήθεια όλης της περιοχής Φλωρίνης. Τα χωριά από την Πέμπτη άρχιζαν τις προετοιμασίες. Άλλος για 
ν’ αγοράση, κι άλλος να πουλήση. Ότι είχε κάθε χωριό εκεί το ξεπουλούσε. Κι ότι του έλειπε, εκεί το 
έβρισκε. Ως και μεγάλα ζώα πουλιούνταν από τους τζαμπάσηδες. Σωστό παζάρι. Από τα γειτονικά χωριά 
οι έμποροι ξεκινούσαν νύχτα με τα ζώα τους φορτωμένα με τα προϊόντα τους, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη 
προσοχή μια και διέρχονταν από δρόμους γεμάτες πέτρες για να φτάσουν τα χαράματα και παρέμειναν 
στο χώρο του παζαριού όλη μέρα προσπαθώντας να πείσουν τους αγοραστές να προτιμήσουν το 
εμπόρευμά τους» (Παπαναστασίου Π. (1960). Θυσίες και αγώνες στην Μακεδονία. Θεσσαλονίκη, σ.19). 
198Πέρα από την οικονομική τους διάσταση και τα οφέλη για την τοπική κοινωνία οι άνθρωποι που 
επισκέπτονταν την περιοχή συχνά συνδύαζαν την επίσκεψή τους και με άλλες δραστηριότητες, καθώς 
έφερναν μαζί τους τα προϊόντα τους είτε για πώληση είτε για ανταλλαγή. Ο Παπαναστασίου (ό.π. σ. 
17)  αναφέρει ότι το 1902 υπήρχε νερόμυλος στη Μελίτη: «Ο νερόμυλος της Μελίτης εξυπηρετούσε τις 
ανάγκες και των γύρω χωριών που δεν είχαν αξιωθεί να φτιάξουν δικό τους μύλο. Μεγάλες παρέες 
ξεκινούσαν από την Κέλλη, όμοιες με καραβάνια. Τα μουλάρια φορτωμένα βαδίζουν δύο ώρες δρόμο για 
το άλεσμα. Ο μυλωνάς τους εξυπηρετούσε και ήταν δίκαιος μαζί τους» 
199 Καρακασίδου, ό.π. σ.192 
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οποίο υπήρχαν δύο πατριαρχικές οικογένειες πλούσιες και ισχυρές200. Στα 1894-95 

λειτουργούσε το ελληνικό σχολείο στο χωριό με έναν δάσκαλο και 10 μαθητές, η 

ετήσια συντήρηση του οποίου υπολογιζόταν σε 450 φράγκα201. Σύμφωνα με τον 

Brancoff, βουλγάρικο σχολείο λειτούργησε το 1904 με έναν δάσκαλο και 78 

μαθητές202. 

Έντονη κινητικότητα κατέγραψε ο Ίων Δραγούμης203, γραμματέας του 

ελληνικού προξενείου στο Μοναστήρι,  πριν και μετά τη εξέγερση του  Ίλιντεν, που 

οργανώθηκε από την Εσωτερική Επαναστατική Μακεδονική Οργάνωση στις 20 

Ιουλίου 1903 στην περιοχή του Κρούσοβου εναντίον τη οθωμανικής εξουσίας 

διεκδικώντας την αυτονομία της Μακεδονίας. Οι Βούλγαροι κομιτατζήδες 

προχώρησαν σε δολοφονικές ενέργειες εναντίον Τούρκων προκειμένου να υποστούν 

οι κάτοικοι τα αντίποινα από την τουρκική διοίκηση και μ’ αυτόν τον τρόπο να 

συνετιστούν και να υποκύψουν στις πιέσεις τους. Μάλιστα δύο μέρες μετά την 

εξέγερση, στις 22.7.1903, ο μουδίρης της Μελίτης204 εγκατέλειψε τη θέση του και 

μετέβη στη Φλώρινα205. Η εξέγερση του Ίλιντεν κατεστάλη αλλά πυροδότησε την 

κλιμάκωση των ενόπλων συγκρούσεων. Οι Βούλγαροι κομιτατζήδες άσκησαν 

ασφυκτική πίεση προκειμένου τα χωριά της περιοχής να διαγραφούν από τους 

επισήμους καταλόγους της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να εγγραφούν στη Βουλγαρική 

Εξαρχία. Στις 20-2-1904 ο πρόξενος Μοναστηρίου Δημ. Καλλέργης ανέφερε σε 

απόρρητη έκθεσή του206 ότι η κύρια δραστηριότητα των βουλγαρικών συμμοριών, 

ενόπλων και αόπλων,  κατά τη διάρκεια του χειμώνα ήταν να εκβιάσουν τους 

χωρικούς να υπογράψουν δηλώσεις αποσκιρτήσεως από την Ορθόδοξη Εκκλησία και 

εγγραφής στη Βουλγαρική Εξαρχία. Όσοι προέβαλαν αντίσταση, οι υπογραφές τους 

παραποιούνταν, ενώ οι ιερείς απειλούνταν, και όσοι πρόκριτοι δεν συμμορφώνονταν 

                                                

200 ΙΜΜΑ: αναφέρεται ως πηγή FO 195/1897 ff 141-142) 
201 Στατιστική των Ελληνικών Σχολείων εν τοις Βιλαετίοις της Θεσσαλονίκης και Βιτωλίων της 
Μακεδονίας κατά το σχολικόν έτος 1894-1895, Θεσσαλονίκη, 1896, σ.23 
202 Brancoff, D. M. (1905). La Macedoine et sa population chretienne. Avec deux cartes 
ethnographiques. Paris: Librairie Plon, σσ. 176-177 
203 Ίωνος Δραγούμη, Τα Τετράδια  του Ίλιντεν (2000), Πετσίβας, Γ. (επιμ.), Αθήνα: Πετσίβα.  
204 Το χωριό είχε γίνει μουδιρλίκι, όπως αναφέρει ο Ίων Δραγούμης (ό.π. σ. 90): «Από τη Νομαρχιακή 
Εφημερίδα (23.4.1319=1903) Συνιστώνται 10 νέα μουδιρλικια . Εν Σμίλεβω, Βοστάρανη, Δέπριστα και 
Δόνια Περλεπέ, Σαμακόβ Κιρτσόβου, Νεστράμ και Κονομπλάτ Καστορίας, Ζούπα Δίβρας και 
Γκολόμπουρδα, και εν τινι χωρίω Κορυτσάς» 
205 Ό.π. σ. 196. Άλλες αναφορές για γεγονότα που συνέβησαν στη Μελίτη  στις σελίδες 14, 102, 128, 
150, 226, 452 
206 ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1904/ 70.1, 20.2.1904, Καλλέργης  προς Υπουργό Εξωτερικών 
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φονεύονταν. Η έκθεση του προξένου συνοδεύτηκε από πίνακα 65 χωριών που υπό το 

κράτος βίας αόπλων ή ενόπλων βουλγαρικών συμμοριών υπέγραψαν τις αναφορές, 

ανάμεσα στα οποία συγκαταλεγόταν και η Μελίτη207. Μάλιστα ο Καλλέργης 

σημείωσε ότι δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι τα ίδια χωριά που είχαν υπογράψει 

τις βουλγαρικές δηλώσεις, αμέσως μετά έσπευσαν, για να δείξουν την πίστη τους 

στην ορθόδοξη θρησκεία να υπογράψουν νέες δηλώσεις αναγνώρισης του Πατριάρχη 

και εμμονής στα πάτρια, να τις σφραγίσουν και να τις αποστείλουν στους ορθοδόξους 

μητροπολίτες.  Πράγματι λίγες μέρες αργότερα, στις 2-3-1904, ο πρόξενος σε άλλη 

έκθεσή του208 ανέφερε ότι οι δηλώσεις αυτές δεν έγιναν δεκτές από τις οθωμανικές 

αρχές και απέστειλε  νέο πίνακα των χωριών, ανάμεσά τους και η Μελίτη,  που με τις 

δηλώσεις εξέφρασαν οικειοθελώς την εμμονή τους στην ορθόδοξη πίστη παρά τις 

πιέσεις των Βουλγάρων.  

Η δράση των βουλγαρικών ανταρτικών σωμάτων συνεχίστηκε και στα τέλη του 

1907 και στις αρχές του 1908 απρόσκοπτα στην περιοχή της Φλώρινας 

εκμεταλλευόμενα το γεγονός ότι οι ελληνικές δυνάμεις αποδυναμώθηκαν εξαιτίας της 

καταδίωξης των Ελλήνων οπλαρχηγών και οπλιτών από τις οθωμανικές αρχές του 

βιλαετιού Μοναστηρίου.  Οι δολοφονίες και οι καταστροφές ελληνικών εκκλησιών, 

όπως αυτής της Μελίτης το 1908, έφεραν σε δύσκολη θέση το ελληνικό στοιχείο209. 

Μετά το 1908 τα περισσότερα χωριά του καζά της Φλώρινας έγιναν βουλγαρικά, 

αφού τα βουλγαρικά σώματα είχαν εξαναγκάσει τους πληθυσμούς τους να 

προσχωρήσουν στην Εξαρχία, ενώ σε άλλα επικρατούσε μικτή πληθυσμιακή 

σύνθεση. Η Μελίτη ήταν ανάμεσα στα χωριά όπου υπερίσχυε η βουλγαρική 

παρουσία210.  

6.3 Η απόπειρα λειτουργίας σερβικού σχολείου στη Μελίτη 
Η ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος δεν έσβησε την επιθυμία 

των όμορων βαλκανικών κρατών για προσεταιρισμό των κατοίκων της. Ο ερχομός 

των συμμαχικών δυνάμεων στη Φλώρινα κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου 
                                                

207 Χαλκιόπουλος, Α. (1910). Η Μακεδονία. Εθνολογική στατιστική των βιλαετίων Θεσσαλονίκης και 
Μοναστηρίου, Αθήνα:  αναφέρει  για τη Μελίτη «Βοσταράνη,  644 ορθόδοξοι Έλληνες, υποκύψαντες εις 
το σχίσμα το 1904 και 1000 σχιματικοί Βουλγαρίζοντες» 
208 ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1904/ 70.1, 2.3.1904, Καλλέργης  προς Υπουργό εξωτερικών  
209 Βακαλόπουλος Κ. (1999). Ο ένοπλος αγώνας στη Μακεδονία (1904-1908). Ο Μακεδονικός αγώνας. 
Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος, σ.350 
210 Βακαλόπουλος Κ. (1988). Νεότουρκοι και Μακεδονία (1908-1912), Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη,σ.153 
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Πολέμου  επέτρεψε  στους Σέρβους να επιδοθούν σε έντονη προπαγανδιστική 

προσπάθεια για ίδρυση και λειτουργία σχολείων τόσο στην πόλη της Φλώρινας όσο 

και στα γύρω χωριά. Ένα από αυτά ήταν και η Μελίτη στην οποία οι  Σέρβοι θέλησαν 

να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοίκηση και στην εκπαίδευση του χωριού. 

Να σημειωθεί ότι στο χωριό το 1916-17 βρισκόταν η έδρα του αρχηγείου της 3ης 

Σερβικής στρατιάς που ελεγχόταν  από την ακραία εθνικιστική οργάνωση «Ένωση ή 

Θάνατος», γνωστότερη ως «Μαύρη Χείρα»211. Ένα από τα στελέχη της Ανώτατης 

Κεντρικής Διοίκησης της οργάνωσης ήταν και ο ταγματάρχης Μίλαν Βάσιτς, ο 

οποίος βρισκόταν στη Μελίτη. 

Στις 27.1.1917 ο νομάρχης Φλωρίνης Καλεύρας ενημέρωσε τον πρόεδρο της 

προσωρινής κυβέρνησης για τις σερβικές αυθαιρεσίες. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι 

Σέρβοι απομάκρυναν στις 25.1.1917 τον αγροφύλακα που είχε διορίσει ο νομάρχης, 

ενώ λίγες μέρες νωρίτερα ο Σέρβος ιερέας του χωριού απεστάλη στη Θεσσαλονίκη 

προς αναζήτηση δάσκαλου και δασκάλας για τη λειτουργία σερβικού σχολείου. Ο 

νομάρχης θεώρησε τη δεδομένη στιγμή ότι επρόκειτο για «σερβικές προπαγανδιστικές 

αστειότητες» που ενθαρρύνονταν απροκάλυπτα από τον Μουχτάρη για τον οποίο 

πρότεινε την παύση του σε περίπτωση υλοποίησης των σχεδίων των Σέρβων για τη 

λειτουργία του σερβικού σχολείου212. Τελικά οι Σέρβοι κατάφεραν να εγκαινιάσουν 

σερβικό σχολείο με δάσκαλο κάποιον έφεδρο αξιωματικό. Ακόμα εξανάγκασαν τον 

ιερέα του χωριού να λειτουργεί στα σλαβικά και τον επίτροπο της εκκλησίας του 

χωριού να  τους παραδώσει από  το ταμείο χίλιες δραχμές, για να αγοράσουν με αυτά 

τα αναγκαία διδακτικά βιβλία213. Το παράνομο άνοιγμα του σερβικού σχολείου στο 

χωριό καταγράφηκε και από τον επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίδη ο 

οποίος σε έκθεσή του επιβεβαιώνει τη βίαιη εκδίωξη των Ελλήνων δασκάλων από το 

σερβικό στρατό στη Μελίτη και τη Βεύη και την τοποθέτηση Σέρβου δασκάλου κατά 

την περίοδο 1917-18 από τους Σέρβους οι οποίοι διακήρυτταν ότι «το τμήμα αυτό 

μέχρι Σοροβιτσίου και Βοδενών ήτο επιδικασμένον εις την Σερβικήν απληστίαν»214.  

                                                

211 Κωστόπουλος, Τ. (2007). Πόλεμος και Εθνοκάθαρση. Η ξεχασμένη πλευρά μιας δεκαετούς εθνικής 
εξόρμησης 1912-1922. Αθήνα: Βιβλιόραμα, σ.86 
212 ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1917/ Α/VIII, 27.1.1917, Νομάρχης Καλεύρας προς Πρόεδρο Προσωρινής 
Κυβέρνησης 
213 ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1917/ Α/VIII, 7.2.1917, Έκθεση επιθεωρητή Ιωαννίδη προς Ανωτάτην Διοίκησης επί 
των Θρησκευμάτων και της Παιδείας εις Θεσσαλονίκην 
214 Έκθεση επιθεωρητή Ιωαννίδη (1.5.1918) 
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Η δραστηριότητα των Σέρβων δεν σταμάτησε στη Μελίτη αλλά απλώθηκε και 

στα γύρω χωριά. Όπως αναφέρει ο επιθεωρητής, οι Σέρβοι επιθυμούσαν να 

οικειοποιηθούν όλη την περιοχή από το Μορίχοβο μέχρι την Έδεσσα. Συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι η νηπιαγωγός της Κλαδοράχης όταν ανέλαβε υπηρεσία, προσκλήθηκε 

από τον Σέρβο φρούραρχο ο οποίος της συνέστησε να αποχωρήσει από το χωριό, 

αφού το διδακτήριο κατεχόταν από το στρατό και επομένως δεν θα λειτουργούσε. 

Όμοια συμπεριφορά επέδειξαν και στον Ακρίτα, όπου μετά την εγκατάσταση χιλίων 

Σέρβων στρατιωτών στο διδακτήριο του χωριού οι τρεις διδασκάλισσές του δέχθηκαν 

οχλήσεις από τους Σέρβους ανώτερους βαθμούχους και γι’ αυτό αναγκάστηκαν να 

καταφύγουν στη Φλώρινα. Αντίθετη ήταν η στάση του γαλλικού στρατού στα χωριά 

που κατείχε. Στην Οψιρένη ο δάσκαλος του χωριού παρέδιδε κανονικά τα μαθήματα 

του, αν και σε ιδιωτική οικία, χωρίς να ενοχλείται από τους Γάλλους που κατείχαν το 

χωριό. Μόλις όμως εγκαταστάθηκαν εκεί οι Σέρβοι, έσπευσαν να καταλάβουν αρχικά 

τον κοιτώνα του δασκάλου και έπειτα το δωμάτιο παραδόσεως των μαθημάτων, ενώ 

παράλληλα έκαψαν τα θρανία. Η συμπεριφορά αυτή των Σέρβων κατά τον 

επιθεωρητή έπληττε την μόλις αναγεννώμενη ελληνική εκπαίδευση και συντελούσε 

σημαντικά στη διαστροφή του «υδαρούς» φρονήματος των σλαβόφωνων πληθυσμών 

για την πλειονότητα των  οποίων επισημαίνει ότι ανεξάρτητα το πώς 

αυτοπροσδιορίζονταν είχαν στραμμένους τους οφθαλμούς προς τους Έλληνες που 

τους απελευθέρωσαν. Κατά τον Ιωαννίδη, τα έκτακτα γεγονότα που ακολούθησαν 

την «προδοτική» αποστράτευση, οι συνεχείς μεταπτώσεις από τη μια επικυριαρχία 

στην άλλη, η αποχώρηση της χωροφυλακής, η εισβολή των Βουλγάρων οι οποίοι 

διαβεβαίωναν για την ανακατοχή της Μακεδονίας, η επάνοδος των Σέρβων οι οποίοι 

μέσα σε πνεύμα σωβινισμού διακήρυτταν ότι η περιφέρεια αυτή είναι σερβική, η 

προπαγάνδα των Αλβανών οι οποίοι διεκδικούσαν κι αυτοί αυτό το τμήμα της 

Μακεδονίας, η ανεκτική πολιτική των Ελλήνων που στα μάτια των απλοϊκών 

ανθρώπων χαρακτηριζόταν ως αδυναμία,  επηρέασαν ολέθρια το εθνικό φρόνημα των 

κατοίκων.  Μέσα σ’ αυτό το κλίμα η δημιουργηθείσα νέα κατάσταση με την ίδρυση 

σερβικού σχολείου στη Μελίτη και η παράλληλη κατάργηση των ελληνικών 

σχολείων με την επίταξη των διδακτηρίων έπληξε ανεπανόρθωτα την τετραετή 

εκπαιδευτική εργασία στους ξενόφωνους πληθυσμούς.215.  

                                                

215 ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1917/ Α/VIII, 7.2.1917, Έκθεση επιθεωρητή Ιωαννίδη προς Ανωτάτην Διοίκησης επί 
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Η λειτουργία του σερβικού σχολείου διεκόπη με ενέργειες της Προσωρινής 

κυβέρνησης, οπότε επαναλειτούργησε το ελληνικό σχολείο. Στις 7.2.1917 ο 

επιθεωρητής Ιωαννίδης αναφέρει ότι στη Μελίτη λειτουργούσε κοινό σχολείο με δύο 

διδασκάλους και μια νηπιαγωγό στο οποίο φοιτούσαν 95 μαθητές216. Ωστόσο οι 

Σέρβοι, τρεις μήνες αργότερα, επανέκαμψαν και προσπάθησαν εκ νέου να πάρουν 

στα χέρια τους την εκπαίδευση του χωριού. Στις 26.5.1917 το διδακτικό προσωπικό 

του δημοτικού σχολείου Μελίτης που αποτελείτο από έναν διδάσκαλο και δύο 

διδασκάλισσες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό μετά από διαταγή του 

διοικητή του Α΄ σώματος του σερβικού στρατού που διαβιβάστηκε σ’ αυτούς από τον 

Σέρβο αντισυνταγματάρχη που διέμεινε στο χωριό. Ο τελευταίος κάλεσε τον πάρεδρο 

του χωριού και τον ιερέα και τους δήλωσε ότι, αν οι δάσκαλοι δεν το εγκατέλειπαν 

εντός 24 ωρών, θα εκδιώκονταν με τη βία. Αυτοί, όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι, με 

λύπη είδαν την αποχώρηση των δασκάλων, αλλά δεν διαμαρτυρήθηκαν, γιατί 

γνώριζαν ότι οι Σέρβοι που διέμειναν κατά καιρούς στο χωριό εκφράζονταν αρνητικά 

για το ελληνικό καθεστώς, απειλώντας τους χωρικούς με κάθε τρόπο και 

εμποδίζοντάς τους να ζητούν προστασία από τη Νομαρχία Φλώρινας με το 

επιχείρημα ότι η περιοχή αυτή ανήκει στη Σερβία. Για την εκδίωξη των δασκάλων 

ενημερώθηκε το Γαλλικό στρατηγείο από το οποίο ζητήθηκε να ενεργήσει κατάλληλα 

για την επάνοδό τους. Το στρατηγείο δεν προχώρησε σε ανάλογη δράση, γιατί, όπως 

δήλωσε, δεν είχε καμία δικαιοδοσία επί του σερβικού στρατού ο οποίος εξαρτιόταν 

απευθείας από το Γενικό Αρχηγείο Θεσσαλονίκης.217 

Ο νομάρχης Καλεύρας θεωρούσε ότι τα περιστατικά εκ μέρους των Σέρβων δεν 

εντάσσονταν σε οργανωμένο σχέδιο  αλλά αποδίδονταν σε πρωτοβουλία ορισμένων 

θερμόαιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών, καθώς η στάση τους στα χωριά 

διαφοροποιούνταν. Στα χωριά Σκλήθρο, Αετός, Ασπρόγεια, Άγιος Παντελεήμων και 

Κλειδί οι Σέρβοι αξιωματικοί μέχρι και την ημέρα της αποχωρήσεώς τους δεν έπαυαν 

να διακηρύττουν ότι η Μακεδονία είναι Σερβική, ότι οι κάτοικοί της είναι σερβικής 

καταγωγής και ότι μετά τον πόλεμο θα επιδοθεί στους Σέρβους, ενώ σε άλλα χωριά 

όπως στον Πολυπλάτανο, το Εθνικό κ.ά. οι Σέρβοι δεν εκδήλωσαν καμία 

                                                                                                                                       

των Θρησκευμάτων και της Παιδείας εις Θεσσαλονίκην 
216 ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1917/ Α/VIII, 7.2.1917, Έκθεση επιθεωρητή Ιωαννίδη προς Ανωτάτην Διοίκησης επί 
των Θρησκευμάτων και της Παιδείας εις Θεσσαλονίκην 
217 ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1917/ Α/VIII, 26.5.1917. Νομαρχεύων Φεραίος προς Ανώτατην Διεύθυνσιν επί των 
Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη 
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προπαγανδιστική συμπεριφορά, αλλά αντίθετα συμβούλευαν τους κατοίκους να 

εμμένουν σταθεροί στην ιδέα του ελληνισμού και δείχνουν υπακοή στην Προσωρινή 

κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Όπου εκδηλώθηκε προπαγάνδα από μέρους των 

Σέρβων, χαρακτηρίστηκε από τον νομάρχη ερασιτεχνική και ποικιλόμορφη: στα 

χωριά Σκλήθρο, Ασπρόγεια, Άγιος Παντελεήμων και Κλειδί οι Σέρβοι αξιωματικοί 

προπαγάνδιζαν περιποιούμενοι τους χωρικούς και καλοπληρώνοντας ό,τι αγόραζαν ή 

επέτασσαν. Στους απορότερους χωρικούς αγόραζαν ψωμί, ενώ εθεάθησαν Σέρβοι 

στρατιώτες να βοηθούν στην καλλιέργεια των χωραφιών του Κλειδιού. Αντίθετα σε 

άλλα χωριά, όπως στη Μελίτη, το Νεοχωράκι, την Αχλάδα, τον Σκοπό, τη Βεύη και 

το Αμύνταιο,  η προπαγάνδα ασκήθηκε πιεστικότερα, αλλά με αδέξιο τρόπο, γεγονός 

που επέφερε τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ενέργειες, όπως η 

προσπάθεια συγκέντρωσης των μαθητών στο Νεοχωράκι, για να διδάξει Σέρβος 

δάσκαλος, που κράτησε μόνο δύο μέρες χάρη στις διαταγές του βοεβόδα ο οποίος 

καταδίκαζε τη σερβική προπαγάνδα, η αποκοπή πολλών καρποφόρων δέντρων στο 

χωριό Λεσκόβατς από Σέρβους στρατιώτες με την αιτιολογία ότι είναι ελληνικά, η 

αφαίρεση ζώων και χόρτου, η απομάκρυνση από τις οικίες των κατοίκων, καθώς και 

ο εξαναγκασμός των κατοίκων να προσέρχονται τις Κυριακές στις εκκλησίες, όπου 

ιερουργούσαν Σέρβοι ιερείς, ενδυνάμωναν, κατά τον νομάρχη, την ελληνική ιδέα στο 

μακεδονικό αγροτικό πληθυσμό. Αλλά και στα χωριά, όπου οι Σέρβοι περιποιούνταν 

τον πληθυσμό, επισήμανε ότι οι χωρικοί ανέμεναν με χαρά την αναχώρησή τους, όχι 

μόνο γιατί κατείχαν τις οικίες τους, αλλά και για λόγους οικογενειακούς. Μια μόνο 

αρνητική συνέπεια της σερβικής προπαγάνδας εντόπισε στα χωριά Σκλήθρο, 

Αμύνταιο, Άγιο Παντελεήμων κ.ά.  ότι οι χωρικοί έπαυσαν να στέλνουν τα παιδιά 

τους στο σχολείο218. 

Οι σερβικές στρατιωτικές αρχές της Μελίτης στράφηκαν και προς τη Βεύη. Οι 

διδασκάλισσες του χωριού διετάχθησαν να εγκαταλείψουν το χωριό. Η διαταγή 

δόθηκε εν παρουσία των Γάλλων οι οποίοι όμως παρά το αίτημα των διδασκαλισσών 

να επέμβουν δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να αναμιχθούν σε ζητήματα 

πολιτικής φύσεως που αφορούν την Προσωρινή κυβέρνηση.219 

                                                

218  ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1917/ Α/VIII, 21.4.1917 Καλεύρας προς Πρόεδρο Προσωρινής Κυβερνησης 
219 ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1917/ Α/VIII, 31.5.1917 Φεραίος προς Πρόεδρο Προσωρινής Κυβερνησης 
Θεσσαλονίκης 
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Το 1918 χάρη σε ενέργειες της τότε Προσωρινής Κυβέρνησης της 

Θεσσαλονίκης έπαυσε να λειτουργεί το Σερβικό σχολείο και επανήλθαν στη Μελίτη 

και τη Βεύη οι Έλληνες δάσκαλοι για να επαναλειτουργήσουν το ελληνικό σχολείο, 

αν και ακόμα κατεχόταν το χωριό από τον Σερβικό στρατό220. Ο νομάρχης Φλωρίνης 

Σταματίου ανέφερε ότι το κλείσιμο του παράνομου σχολείου έγινε από τους  ίδιους 

τους Γάλλους221.  

Μάλιστα τον Ιούνιο του 1918 σε σχολική γιορτή που έλαβε χώρα στο σχολείο 

και «εγένετο νέα αφορμή εκδηλώσεως της πλημμυρούσης τα στήθη Σέρβων και 

Ελλήνων αγάπης προς αλλήλους» συναντήθηκε ο Νομάρχης Φλώρινας Σταματίου και 

ο Σέρβος στρατηγός Βόγιοβιτς μαζί με το επιτελείο του και όλους τους Σέρβους 

αξιωματικούς της Μελίτης. «Ο Σέρβος Στρατηγός ηυχήθη το μεγαλείον της Ελλάδος. 

Ο δε Νομάρχης εν προσλαλιά του συνεχάρη τους διδασκάλους δια τας προόδους των 

μαθητών, και τους χωρικούς δια την φιλοξενίαν, ην μετ’ αγάπης προσφέρουν εις τους 

αδελφούς Σέρβους».222  

Στα τέλη Οκτωβρίου του 1918 το διδακτικό προσωπικό μπόρεσε να αρχίσει τις 

σχολικές εργασίες τους στη Μελίτη, καθώς το διδακτήριο του σχολείου, επειδή 

στεγαζόταν στο προαύλιο της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, δεν επιτάχθηκε. 

Μάλιστα ο επιθεωρητής Ιωαννίδης ανέφερε χαρακτηριστικά για τη στάση των 

Σέρβων: «Κατά το έτος τούτο οι φίλοι Σύμμαχοι Σέρβοι επιδεικνύοντες ηρεμίαν 

πνεύματος και συγκαλύπτοντες τον άκρον σωβινισμόν αυτών, ουδέν κώλυμα 

παρουσιάζουσιν όσον αφορά την απρόσκοπτην λειτουργίαν του Ελληνικού 

σχολείου»223. 

6.4 Η έλευση των  προσφύγων στη Μελίτη 
Με την ανταλλαγή των πληθυσμών που αποφασίστηκε στη Λωζάνη, από τη 

Σύμβαση της 30ής Ιανουαρίου 1923, άλλαξε η πληθυσμιακή εικόνα της Δυτικής 

Μακεδονίας. Πριν την αναχώρηση του 1923 υπήρχαν στη Μελίτη 90 οικογένειες 

μουσουλμάνων, που αποτελούνταν από 370 άτομα224.  

                                                

220 Έκθεση επιθεωρητή Ιωαννίδη (1.5.1918) 
221 Σκούρτης, ό.π. 
222 Μακεδονία, 19.6.1918 
223 Έκθεση επιθεωρητή Ιωαννίδη (1.5.1918) 
224 Πελαγίδης, ό.π., σ.74 
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Το κενό που άφησαν πίσω τους οι Μουσουλμάνοι το ελληνικό κράτος φρόντισε 

να το καλύψει με την έλευση προσφύγων.  Το 1923 εγκαταστάθηκαν στη Μελίτη 88 

πρόσφυγες, 34 άνδρες και 54 γυναίκες, ενώ τo 1925  εγκαταστάθηκαν 59 οικογένειες 

στις οποίες δόθηκαν 2.170 στρέμματα Οθωμανών225. Η πρώτη αναφορά επιθεωρητή 

δημοτικής εκπαίδευσης στην ύπαρξη προσφύγων στο χωριό γίνεται από τον 

επιθεωρητή Πετρόπουλο το 1926 αναφερόμενος στη γλωσσική αφομοίωση με τους 

ντόπιους, ενώ ο ίδιος επιθεωρητής (1927) υπολόγιζε τον πληθυσμό του χωριού σε 

1.500 όσο και τον αριθμό των προσφύγων σε  400. Το 1928 στη Μελίτη είχαν 

εγκατασταθεί 55 οικογένειες προσφύγων, με 211 άτομα, από τις οποίες: 2 οικογένειες 

ήρθαν από τη Θράκη, 10 από τη Μ. Ασία, 24 από τον Πόντο, 20 από τον Καύκασο 

και 1 από διαφορετική προέλευση226. Τα στοιχεία του ΙΜΜΑ για το ίδιο έτος 

υπολογίζουν τους πρόσφυγες σε 182, από τους οποίους οι 83 άνδρες και οι 99 

γυναίκες.  

Η εγκατάστασή τους συνδέθηκε με την απόκτηση οπαδών της ΕΜΕΟ227 το 

1925. O Γκιρόφσκι, ο υπεύθυνος βοεβόδας για την δυτική Μακεδονία, επικεφαλής 

της όλης οργάνωσης, φαίνεται ότι δρούσε στο χωριό228. Τον Αύγουστο του ίδιου 

έτους κάτοικος του χωριού πήγε στο σερβικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, όπου και 

παραπονέθηκε ότι η ζωή του και η ζωή όλων των Σλαβόφωνων της περιοχής έγινε 

δύσκολη μετά τον ερχομό των προσφύγων και ζήτησε τη σερβική προστασία229. Στις  

22 Οκτωβρίου του 1925 ο διοικητής Χωροφυλακής Φλώρινας ανέφερε ότι η 

εγκατάσταση των προσφύγων στο χωριό,  μετά τη διανομή από την υπηρεσία 

εποικισμού καλλιεργήσιμων αγρών,  συνοδεύτηκε και από οικειοποίηση άλλων 

αγρών ιδιοκτησίας γηγενών με την πρόφαση ότι ήταν μουσουλμανικοί. Σημείωσε 

μάλιστα ότι αρχές του εποικισμού δεν έλαβαν σοβαρά τις διαμαρτυρίες των 

κατοίκων, αντίθετα μερολήπτησαν υπέρ των προσφύγων, με αποτέλεσμα όλοι οι 

κάτοικοι, με εξαίρεση τρεις οικογένειες, να αιτηθούν για την απόκτηση σερβικής 

υπηκοότητας. Ο διοικητής Χωροφυλακής Βεύης προσπάθησε να ηρεμήσει τους 

γηγενείς με την υπόσχεση ότι θα επιληφθεί του θέματος230. Η σερβική προπαγάνδα 

                                                

225 ΙΜΜΑ (ως πηγή της πληροφορίας καταγράφεται ΓΔΜ, φ.108) 
226 Πελαγίδης, ό.π. σ.74 
227 ΙΜΜΑ (ως πηγή της πληροφορίας καταγράφεται ΓΔΜ, φ.90) 
228 ΙΜΜΑ (ως πηγή της πληροφορίας καταγράφεται Αρχείο Σουλιώτη, 3.2,4, φ.98.3, Στέφος) 
229 ΙΜΜΑ (δεν καταγράφεται η πηγή) 
230 Διβάνη, Λ., ό.π., σ.147 
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τόνιζε τη γλωσσική και κατ’ επέκταση τη φυλετική συγγένεια  εκμεταλλευόμενη 

κυρίως ότι η προσφυγική εγκατάσταση στις σλαβόφωνες αγροτικές περιοχές του 

κάμπου και η αρπαγή των χωραφιών και των ακινήτων των ντόπιων για την κάλυψη 

των εποικιστικών αναγκών επέφερε όλη αυτήν την αναστάτωση και τη δυσφορία  

στους κατοίκους231. 

6.5 Το Δημοτικό σχολείο 
Το Δημοτικό σχολείο της Μελίτης ιδρύθηκε το 1913 και υπάχθηκε στην 

εκπαιδευτική περιφέρεια Φλωρίνης το 1914232. Ξεκίνησε τη λειτουργία του ως  

διτάξιο, σταδιακά ωστόσο με την αύξηση του μαθητικού δυναμικού προάχθηκε σε 

τριτάξιο το 1915, τετρατάξιο το 1923, πεντατάξιο  το 1935 και σε εξατάξιο το 

1936233. Το σχολείο άλλαξε εκπαιδευτική περιφέρεια τη δεκαετία του 1930 και 

υπήχθη πλέον στην εκπαιδευτική περιφέρεια Αμυνταίου στην οποία εξακολουθούσε 

να υπάγεται μέχρι το 1976, οπότε και περιήλθε στην εκπαιδευτική περιφέρεια Β΄ 

Φλώρινας234. 

6.5.1 Διδακτήριο 

Ο επιθεωρητής Ιωαννίδης μας παραδίδει τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε 

για το πρώτο διδακτήριο που συστέγασε το Δημοτικό σχολείο και το  Νηπιαγωγείο 

της Μελίτης. Το σχολείο φιλοξενήθηκε αρχικά στο προαύλιο της εκκλησίας του 

Προφήτη Ηλία που βρισκόταν λίγο έξω από το χωριό σ’ έναν ψηλό λόφο. Επειδή 

όμως, όπως διαπίστωνε ο επιθεωρητής, ήταν «παλαιόν, σαθρόν κτίριον, στενόχωρον 

και μόλις περιλαμβάνον τον ήμισυ αριθμόν των υποχρεωμένων εις φοίτησιν  παίδων 

του μεγάλου τούτου χωρίου»  με προτροπή της Επιθεώρησης την περίοδο 1913-18 η 

κοινότητα αγόρασε από Οθωμανό οικόπεδο μεγάλης έκτασης στο κεντρικότερο 

μέρος του χωριού στο οποίο φιλοδοξούσε να ανεγείρει μεγαλύτερο διδακτήριο διότι 

«το σχολείον Βοσταράνης προώρισται προαγόμενον εις πλήρες εξατάξιον να αποβή 

                                                

231 Κωστόπουλος, Τ. (2002),ό.π. σ.107 
232 Β.Δ., 21.8.1914, «Περί κατανομής των δημοτικών σχολείων της νέας Ελλάδας εις εκπαιδευτικάς 
περιφέρειας» 
233 Δ. 17.2.1936, «Περί προαγωγής, ιδρύσεως δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων των 
εκπαιδευτικών περιφερειών Φλωρίνης,  Καστοριάς και Σιδηροκάστρου» ΦΕΚ  αρ. 95, τ. Α΄ 
234 Υ.Α., 20.8.1976 «Περί καθορισμού της έδρας και της Γεωγραφικής εκτάσεως των Εκπαιδευτικών 
περιφερειών Δημ. Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ, αρ. 1035, τ. Β 
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μετ’ ου πολύ η Κεντρική σχολή δωδεκάδος μικρών χωρίων περί την Βοσταράνην 

κειμένων»235. 

Η αποπεράτωση του νέου διώροφου διδακτηρίου τετρατάξιου τύπου, με 

τέσσερις αίθουσες, γραφείο και αποθήκη, που θα συστέγαζε το δημοτικό και το 

νηπιαγωγείο καθυστερούσε, όπως σημείωσε σε έκθεσή του ο επιθεωρητής Μ. 

Σλαβάρος (ή Σλαβάρης), με αποτέλεσμα η κοινότητα να εμφανίζεται πρόθυμη να 

συνάψει δάνειο με την Εθνική Τράπεζα με την εγγύηση του κράτους, παρέχοντας ως 

εγγύηση κάποιες κοινοτικές προσόδους, προκειμένου να  διασφαλίσει την 

αποπεράτωσή του236.  

Στις 11-6-1924  ο επιθεωρητής Χριστοδουλόπουλος κατά την επίσκεψή του 

στο σχολείο διαπίστωσε την πρόοδο στις εργασίες της διαρρύθμισης του εσωτερικού 

μέρους του διδακτηρίου με την τοποθέτηση διαχωρισμάτων χάρη στην κρατική 

επιχορήγηση 50 χιλιάδων δραχμών. Επιθεωρώντας το κτίριο,  μας δίνει εικόνα του 

εσωτερικού του. Μας πληροφορεί λοιπόν ότι οι αίθουσες διδασκαλίας ήταν 

τοποθετημένες βορειοανατολικά,  ενώ οι διάδρομοι νοτιοδυτικά. Η νοτιοανατολική 

πλευρά απείχε μόλις 1 μέτρο από την κατακόρυφη τομή παρακείμενου λόφου, με 

αποτέλεσμα ο τοίχος να είναι υγρός. Το πρώτο πάτωμα ήταν σε ίδιο ή σε χαμηλότερο 

ύψος από  το έδαφος της αυλής. Χώρος για τον περίβολο του σχολείου σχεδόν δεν 

υπήρχε.  Μπροστά από το σχολείο γινόταν η εβδομαδιαία αγορά. Εκεί υπήρχαν το 

καφενείο και το παντοπωλείο της κοινότητας. Το διδακτήριο, κατά τη γνώμη του 

επιθεωρητή, τοποθετήθηκε  σε ακατάλληλο μέρος, μεροληπτικά και υπέρ της μίας 

μόνο από τις δύο συνοικίες της κοινότητας. Κατά τη γνώμη του, αν κτιζόταν 

πραγματικά μεταξύ των δύο συνοικιών της κοινότητας οι οποίες απείχαν αρκετά, θα 

ήταν δυνατόν να εξευρεθεί χώρος περισσότερος και να τοποθετηθεί καλύτερα στον 

ορίζοντα. Επιπλέον θα εξυπηρετούσε καλύτερα τις σχολικές ανάγκες των δύο 

συνοικιών237.  

Τελικά το διδακτήριο αποπερατώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1924 και έτσι το 

σχολείο εγκαταστάθηκε στο νέο διδακτήριο κατά το μέσο του σχολικού έτους 1924-

                                                

235 Έκθεση επιθεωρητή Ιωαννίδη  (1.5.1918) 
236 Έκθεση επιθεωρητή Σλαβάρου, 1921-22  (28.6.1922) 
 
237 Έκθεση επιθεωρητή Χριστοδουλόπουλου για το σχολικό έτος 1923-24. Η επιθεώρηση του σχολείου 
έγινε στις 14.5.1923 
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25. Δυστυχώς όμως και κατά τη λειτουργία του επιβεβαιώθηκε η ακαταλληλότητα 

του κτιρίου ως προς τον προσανατολισμό του. Οι αίθουσες διδασκαλίας ήταν ανήλιες 

σε αντίθεση με τους διαδρόμους και επιπλέον από τη νοτιοανατολική πλευρά 

εισέρχονταν ύδατα στην αίθουσα λόγω της γειτνίασης του κτιρίου με τον 

παρακείμενο λόφο. Για τη λειτουργία του  νέου διδακτηρίου τοποθετήθηκαν 39 νέα 

δίεδρα θρανία αλλά και κάποια παλιά θρανία που επισκευάστηκαν, δύο πίνακες, 4 

τραπέζια, κάποιες εικόνες της Ιστορίας και της Ανθρωπολογίας και ένας μεγάλος 

χάρτης της Ελλάδας238. 

Μπροστά από το σχολείο υπήρχε ένας μικρός προσφυγικός οικίσκος που 

έφραζε και περιόριζε πολύ την αυλή του σχολείου, για την κατεδάφιση του οποίου ο 

επιθεωρητής Πετρόπουλος ήρθε σε συνεννόηση με τον διευθυντή του γραφείου 

Εποικισμού Φλώρινας239. Παράλληλα έγιναν επισκευές, για να αποκολληθεί η 

ανατολική πλευρά από τον βράχο και να απαλλαχθεί το κτίριο από την υγρασία. Ο 

κακός όμως προσανατολισμός του διδακτηρίου καθώς και η έλλειψη αύλειου χώρου 

που θα επέτρεπε τη δημιουργία κήπου ανάγκασε τον επιθεωρητή να προτείνει στη 

σχολική επιτροπή την εκποίησή του και την ανέγερση νέου. Στο σχολείο 

εκχωρήθηκαν  15 στρέμματα240 κτηματική περιουσία επαρκή εξ εφαρμογής του Ν. 

2508241 που ενοικιάστηκαν. Για την ανέγερση του διδακτηρίου δαπανήθηκε το ποσό 

των 16.000 δραχμών242 . Παρά τις δυσκολίες φαίνεται ότι ιδρύθηκε τελικά σχολικός 

κήπος και λειτούργησε νυχτερινή σχολή243 . Τον Ιούνιο του 1929 το διδακτήριο 

Μελίτης θα φιλοξενούσε το τοπικό παιδαγωγικό συνέδριο στη Μελίτη όπου θα 

λάβαιναν μέρος οι διδάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί των γύρω χωριών244. 

Ο επιθεωρητής Πετρόπουλος κατά την επίσκεψή του στο σχολείο στις 

30.5.1931 διαπίστωσε  ότι το διδακτήριο εμφάνιζε ικανοποιητική εικόνα τόσο σε 

σχέση με την επίπλωσή του που περιελάμβανε 5 τραπέζια, 8 καθίσματα, 6 

θερμάστρες, 1 αρχειοθήκη και βιβλιοθήκη καινούργια και πολυτελής εμπεριέχουσα 

40 βιβλία,  39 δίεδρα θρανία σε καλή κατάσταση και 16 πολύεδρα παλιά και 2 
                                                

238 Έκθεση επιθεωρητή. Η επιθεώρηση του σχολείου έγινε στις 7.5.1925 
239 Έκθεση επιθεωρητή για το σχολικό έτος 1925-26. Η επιθεώρηση του σχολείου έγινε στις 26.2.1926 
240 Έλεγχος, 14.12.1928 
241 Έκθεση επιθεωρητή Πετρόπουλου για το σχολικό έτος 1926-27 (6.8.1927). Η επιθεώρηση του 
σχολείου έγινε στις  20.3.1927 
242 Έλεγχος, 28.11.1928 
243 Έλεγχος, 21.12.1928 
244 Έλεγχος, 5.4.1929 
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πάγκους όσο και με τα διαθέσιμα εποπτικά μέσα στα οποία συγκαταλέγονταν 5 

γεωγραφικοί χάρτες, 1 κινητή αλφάβητος, 5 εικόνες τόπων, 13 εικόνες της 

Επαναστάσεως του 1821 και 2 εικόνες της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Επιπλέον το 

σχολείο διέθετε μια ραπτομηχανή Σίγγερ245 στην οποία ασκούνταν οι μαθήτριες του 

σχολείου και οι χωρικοί, 1 καθρέπτης και 2 κουρευτικές μηχανές246. Το 1931 

ιδρύθηκε και η Σχολική Εφορεία του Δημοτικού Σχολείου της Μελίτης με το άρθρο 3 

του Ν.5019/1931. 

Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις που επήλθαν στο διδακτήριο, λόγω της 

προβληματικότητας του τελικά ανεγέρθηκε το 1936 ένα νέο διώροφο διδακτήριο το 

οποίο υφίσταται μέχρι και σήμερα.  Για την ανέγερσή του χρησιμοποιήθηκε οικόπεδο 

έκτασης 4.130 τ.μ., ιδιοκτησίας κατοίκων του χωριού.  Η παραχώρηση  του 

οικοπέδου έγινε το έτος 1934-35 με ανταλλαγή με τον τότε διευθυντή του σχολείου 

Χρόνη Γεώργιο. Το διδακτήριο είχε ολική επιφάνεια 504 τ.μ., ενώ οι αίθουσές του 

322 τ.μ.. Ο υπαίθριος χώρος του ήταν 3.800 τ.μ., ενώ η συνολική επιφάνεια του 

οικοπέδου είναι 4.300 τ.μ.  

6.5.2 Μαθητικό Δυναμικό  

Πρώτη πληροφορία για τον αριθμό των μαθητών που φοιτούσε στο σχολείο 

της Μελίτης καταγράφηκε από τον επιθεωρητή Ιωαννίδη ο οποίος σε έκθεσή του στις 

7.2.1917 ανέφερε ότι ήταν  95 μαθητές247. Ανάλογη εικόνα σχημάτισε και τον 

Απρίλιο του 1918 κατά την επίσκεψή του στο σχολείο της Μελίτης όπου και 

διαπίστωσε ότι λειτουργούσε ομαλά το νηπιαγωγείο και οι 3 τάξεις του Δημοτικού με 

100 μαθητές συνολικά. Στο νηπιαγωγείο φοιτούσαν 52 μαθητές, ενώ στις 3 τάξεις του 

Δημοτικού 48, από τους οποίους οι 35 φοιτούσαν στην Α΄ τάξη, 9 στη Β΄ τάξη και  4 

μαθητές στη Γ.   

                                                

245 «Η εταιρεία Σίγγερ με τον Αμερικανισμόν της, διεκρινομένη δια την πρακτικότητα μεριμνά δια την 
διάδοσιν των ασυγκρίτων ραπτικών μηχανών της και συγχρόνως δια την μόρφωσιν των κοριτσιών των 
λαϊκών τάξεων. Με αυτήν την «επολιτιστική» διάθεση  είχε χορηγήσει μηχανές της στα πρακτικά σχολεία  
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για την πρακτική μόρφωση των μαθητριών»  (Έλεγχος, 17.5.1929) 
246 Έκθεση επιθεωρητή Πετρόπουλου 
247 ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1917/ Α/VIII, 7.2.1917, Έκθεση επιθεωρητή Ιωαννίδη προς Ανωτάτην Διοίκηση επί 
των Θρησκευμάτων και της Παιδείας εις Θεσσαλονίκην 
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Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο κρίθηκε ικανοποιητική, ενώ στις μεγαλύτερες 

τάξεις παρατηρήθηκε φοίτηση ελάχιστων μαθητών.  Για τον επιθεωρητή η εικόνα της 

φοίτησης ανά τάξη και η αποτελεσματικότητά της συνδεόταν στενά με την στάση 

των διδασκόντων. Για τη φοίτηση των νηπίων σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «Όλα τα 

νήπια εξέμαθον εντός πενταμήνου τελείως την Ελληνικήν, ενώ ουδέποτε είχον φοιτήσει 

εις το σχολείον. Το ανώτερον μάλιστα των δύο τμημάτων κατορθώνη και να συλλαβίζη 

παρασκευασθέν ούτω εξαιρετικώς δια την Α΄ τάξιν του επομένου έτους», αποδίδοντας 

τη θεαματική βελτίωση των νηπίων στην επιμέλεια και τη φροντίδα της διδάσκουσας. 

Αλλά και η ελλιπής φοίτηση αποδόθηκε στον διδάσκοντα των μεγαλύτερων τάξεων, 

ο οποίος λόγω ηλικίας και αδυναμίας χαρακτήρος δεν τολμούσε να καταγγείλει τους 

γονείς που απέσυραν τα παιδιά από το σχολείο και να υποχρεώσει σε φοίτηση και 

αυτούς που κανονικά θα έπρεπε να φοιτούν στη Δ΄ τάξη. Ευθύνη καταλόγιζε και στην  

αρνητική στάση των γονέων απέναντι στην τακτική φοίτηση των παιδιών τους.  Γι’  

αυτό και απαίτησε  αυστηρά την καταγγελία τους, προκειμένου να μην κλείσει το 

σχολείο και «δώσωμεν αφορμήν εις τους Σέρβους να επιχαίρωσι  δια την προς τα 

ελληνικά γράμματα απροθυμίαν των ξενόφωνων Μακεδόνων». όπως χαρακτηριστικά 

σχολίασε.   

Κατά το σχολικό έτος 1922-23 η Α΄ τάξη είχε σταθερή φοίτηση, αλλά οι 

μεγαλύτερες τάξεις εξακολουθούσαν να μην συγκεντρώνουν τον αναμενόμενο 

μαθητικό πληθυσμό.  Γι’ αυτό τον λόγο ο επιθεωρητής δεν ήταν ικανοποιημένος με 

την εικόνα της φοίτησης των μαθητών, αφού εντόπιζε σημαντική απόκλιση ανάμεσα 

στον αριθμό εγγραφών της κάθε τάξης σε σχέση με τις παρουσίες των μαθητών.  
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Συνολικά ήταν εγγεγραμμένοι στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό 122 

μαθητές, από τους οποίους φοιτούσαν οι 92.  Ειδικότερα διαπίστωνε ότι  από τα 46 

εγγεγραμμένα νήπια φοιτούσαν τα 36, στην Α΄ τάξη από τους 30 εγγεγραμμένους 

μαθητές φοιτούσαν οι 24, στη Β΄ και Γ ΄τάξη από τους 23 μαθητές οι 16, ενώ στη Δ -́

Ε΄ τάξη από τους 23 οι 16248. 

Η φοίτηση των μαθητών δεν ήταν σταθερή ακόμα και μέσα στο ίδιο διδακτικό 

έτος, όπως διαπιστώνεται από δύο εκθέσεις του επιθεωρητή κατά το σχολικό έτος 

1923-24. Στις 8.12.1923 ο επιθεωρητής επισκεπτόμενος το σχολείο της Μελίτης 

διαπίστωσε ότι από τα 39 εγγεγραμμένα νήπια παρόντα ήταν τα 30, από τους 40 (οι 

16 μαθήτριες) μαθητές των Α΄-Β΄ τάξεων παρόντες ήταν οι 35, από τους 27 μαθητές 

(οι 5 μαθήτριες) των Γ΄- Δ΄ τάξεων οι 20, ενώ στην Ε΄ τάξη υπήρχαν μόλις 9 μαθητές 

(η 1 μαθήτρια). Στις 11.6.1924 η κατάσταση παρουσιαζόταν χειρότερη, αφού τα 

μαθήματα παρακολουθούσαν λιγότεροι από το 1/2 των εγγεγραμμένων μαθητών, ενώ 

η μαθητική διαρροή ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αφού οι εγγραφέντες μαθητές του 

νηπιαγωγείου και του δημοτικού αποτελούσαν το ήμισυ σχεδόν των πραγματικών 

μαθητών της κοινότητας. Συγκεκριμένα ο επιθεωρητής διαπίστωσε ότι παρόντα από 

τα νήπια ήταν μόλις 7 π.μ. και 14 μ.μ. έναντι των 57 εγγεγραμμένων νηπίων, ενώ 

παρόντες  στις 5 τάξεις του δημοτικού σχολείου ήταν μόλις 27 μαθητές από τους 69 

                                                

248 Έκθεση επιθεωρητή για το σχολικό έτος 1922-23 (30.6.1923). Η επιθεώρηση έδινε στο σχολείο στις 
14.5.1923 
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εγγεγραμμένους: στην Α΄ τάξη 7 μαθητές, στη Β΄ 9 μαθητές, στη Γ΄ και Δ΄ τάξη 7 

μαθητές και στην Ε΄ τάξη 4 μαθητές από τους εγγεγραμμένους 5.  

 

Οι αιτίες που διαμόρφωσαν αυτήν την εικόνα της φοίτησης κατά την κρίση 

του επιθεωρητή  ήταν πολλές. Πρώτον, η εικόνα του παλιού διδακτηρίου ήταν άθλια 

και απωθητική για τους μαθητές, αφού τα θρανία ήταν ημικαταστραμμένα,  τα 

καθίσματα απουσίαζαν και δεν υπήρχε εντός του σχολείου  κανένα διδακτικό όργανο 

ή εικόνα. Δεύτερον οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν τα παιδιά τους στις γεωργικές 

εργασίες και «δηλούσι δε ότι πράττωσι τούτο ένεκα δυσαρεσκείας της κατά του 

προσωρινού του σχολείου». Τέλος ευθύνες αποδίδονταν στους δασκάλους και στον 

διευθυντή που στελέχωναν το σχολείο249. 

Στη λήξη του επόμενου διδακτικού έτους 1924-25 ο επιθεωρητής διαπίστωνε 

και πάλι ότι, ενώ η κοινότητα είναι μεγάλη και μπορεί να δώσει στο σχολείο 170 

μαθητές, οι εγγεγραμμένοι μαθητές ήταν μόλις 62 και οι μαθήτριες 16, ενώ τα νήπια, 

χωρισμένα σε δύο τμήματα, ήταν 58, από τα οποία τα 39 αγόρια και τα 19 κορίτσια. 

Η μεταφορά του σχολείου από τον Σεπτέμβριο του 1924 στο νεόδμητο διώροφο 

διδακτήριο φαίνεται ότι δεν προσέλκυσε τον αναμενόμενο μαθητικό πληθυσμό. Γι’  

αυτό και ο επιθεωρητής πρότεινε ως λύση για τη διόρθωση της ανώμαλης 

                                                

249 Έκθεση επιθεωρητή. Η επιθεώρηση του σχολείου έγινε στις 11.6.1924 
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κατάστασης που παρατηρήθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια την τοποθέτηση 

δραστήριου διδακτικού προσωπικού250. 

Κατά το σχολικό έτος 1925-26 η φοίτηση των εγγεγραμμένων μαθητών του 

δημοτικού κρίθηκε τακτική. Στο νηπιαγωγείο ήταν εγγεγραμμένα 80 νήπια από τα 

οποία όμως φοιτούσαν τα 60, λόγω έλλειψης θρανίων. Η κατάσταση όμως στο χωριό 

και το μέλλον για το σχολείο δεν φαινόταν ευοίωνο. Οι κάτοικοι της κοινότητας 

Μελίτης υπέβαλαν αίτηση προς το Σερβικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη ζητώντας τη 

σερβική υπηκοότητα.  Για τον λόγο αυτό ο επιθεωρητής Πετρόπουλος, αφού κάλεσε 

σε συγκέντρωση τους κατοίκους στο σχολείο, μίλησε σ’ αυτούς για την ελληνικότητα 

της Μακεδονίας και τους εξήγησε ότι μια τέτοια ενέργεια  δεν πρόκειται να τους 

ωφελήσει σε τίποτα απολύτως, διότι η Ελλάδα και η Σερβία είναι δεσμευμένες από 

τις συνθήκες, την εφαρμογή των οποίων παρακολουθεί η Ευρώπη, ώστε να μην 

μπορούν να καταπατηθούν αυτές, και επιπλέον τόνισε ότι «Η Ελλάς είναι σε θέση να 

περιφρουρήσει αυτές και ότι η Ελλάδα είνε τόπος της επαγγελίας από πάσης απόψεως 

και ότι οφείλουν ως Έλληνες να μην παρασύρωνται από ξένους». Μάλιστα 

παρατήρησε το φαινόμενο ότι οι πρόσφυγες, επειδή προέρχονται από τον Καύκασο, 

τείνουν να αφομοιωθούν γλωσσικά με τους ντόπιους βοηθούμενοι από τη ρωσική  

γλώσσα την οποία γνωρίζουν251. 

Κατά το σχολικό έτος 1926-27 η φοίτηση των 106 εγγεγραμμένων μαθητών 

του δημοτικού όπως και των 60 νηπίων κρίθηκε τακτική. Λόγω όμως της έλλειψης 

του απαιτούμενου αριθμού μαθητών προτάθηκε να υποβιβαστεί σε διτάξιο252. Η 

φοίτηση των μαθητών ενισχύθηκε με την αυστηρή εφαρμογή της υποχρεωτικής 

φοίτησης, την ίδρυση μαθητικής κοινότητας και νυχτερινής σχολής253.  

Η φοίτηση στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο παρουσιάζεται θεαματικά 

αυξημένη κατά το σχολικό έτος 1930-31. Στις 30.5.1931 όλοι οι υπόχρεοι μαθητές σε 

φοίτηση διαπιστώθηκε ότι είναι εγγεγραμμένοι στο σχολείο και ανέρχονται στους  

202.  

                                                

250 Έκθεση επιθεωρητή. Η επιθεώρηση του σχολείου έγινε στις  7.5.1925 
251 Έκθεση επιθεωρητή για το σχολικό έτος 1925-26. Η επιθεώρηση του σχολείου έγινε στις 26.2.1926 
252 Έκθεση επιθεωρητή Πετρόπουλου για το σχολικό έτος 1926-27 (6.8.1927). Η επιθεώρηση του 
σχολείου έγινε στις  20.3.1927 
253 Έκθεση επιθεωρητή Πετρόπουλου Ηλία για το σχολικό έτος 1927-28 (5.8.1928) 
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  Από αυτούς παρόντες ήταν οι 190, οι υπόλοιποι απουσίαζαν δικαιολογημένα. 

Από αυτούς στην Α΄ τάξη φοιτούσαν 82 μαθητές, από τους οποίους 47 ήταν αγόρια 

και τα 35 κορίτσια. Στη Β΄ τάξη φοιτούσαν  44, από τους οποίους 22 ήταν αγόρια και 

22 κορίτσια, στη Γ΄ 39 από τους οποίους  20 αγόρια και  19 κορίτσια, στη Δ΄ 21 από 

τους οποίους  11 αγόρια και 10 κορίτσια, στην Ε΄ 14 από τους οποίους  12 αγόρια και  

2 κορίτσια και στην Στ΄ 8 από τους οποίους 7 αγόρια και 1 μόνο κορίτσι. Η εικόνα 

είναι ανάλογη και στα 120 νήπια από τα οποία 65 ήταν αγόρια και  55 κορίτσια254 .  

 

Ανάλογη εικόνα αποτυπώνεται και κατά την έναρξη του σχολικού έτους 

1931-32.  Οι 203 υπόχρεοι σε φοίτηση μαθητές ήταν εγγεγραμμένοι στο σχολείο.  

                                                

254 Έκθεση επιθεωρητή Γιούρτση (13.7.1931). Η επιθεώρηση του σχολείου έγινε στις 30.5.1931 
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Από αυτούς στην Α΄ τάξη φοιτούσαν οι 56 από τους οποίους 23 ήταν αγόρια 

και 33 κορίτσια, στη Β΄ 57 από τους οποίους 32 αγόρια και 25 κορίτσια, στη Γ΄ 37 

από τους οποίους  17 αγόρια και  20 κορίτσια, στη Δ΄ 27 από τους οποίους  16 αγόρια 

και  11 κορίτσια, στην Ε΄ 16 από τους οποίους 9 αγόρια και 7 κορίτσια και στην Στ΄ 

10 αγόρια. Αλλά και στο νηπιαγωγείο όλα τα 97 υπόχρεα σε φοίτηση νήπια ήταν 

εγγεγραμμένα από τα οποία τα 48 ήταν αγόρια και τα 49 κορίτσια255 . 

 

                                                

255 Έκθεση επιθεωρητή κατά το σχολικό έτος 1931-32. Η επιθεώρηση του σχολείου έγινε στις 16-10-
1931 
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Μια συνολική εικόνα της φοίτησης των μαθητών του Νηπιαγωγείου και του 

Δημοτικού έτσι όπως διαμορφώθηκε στο σχολείο από το 1918 έως το 1931 

αποτυπώνεται στα παρακάτω διαγράμματα: 

 

 

Εν κατακλείδι από τα στοιχεία που μας δίνουν οι εκθέσεις των επιθεωρητών 

από το 1918 έως και το 1931 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:  

α. η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους μπόρεσε να ενισχύσει την 

σταθερή και ομαλή φοίτηση των μαθητών τόσο στο  νηπιαγωγείο όσο και στο 

δημοτικό σχολείο της Μελίτης, περιορίζοντας τους όποιους ανασταλτικούς 

παράγοντες την εμπόδιζαν ή δυσχέραιναν.  
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β. σ’ όλες τις εκθέσεις των επιθεωρητών η φοίτηση στο νηπιαγωγείο και στις 

μικρότερες τάξεις του δημοτικού ήταν αυξημένη σε σχέση με τις μεγαλύτερες τάξεις, 

γεγονός που φανερώνει τη μεγάλη μαθητική διαρροή.  

γ. όσον αφορά τη φοίτηση αγοριών και κοριτσιών, όπως ήταν αναμενόμενο, τα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας του νηπιαγωγείου και του δημοτικού,  περισσότερα ήταν τα 

αγόρια έναντι των κοριτσιών. Η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει και να εμφανίζεται 

περισσότερο ισορροπημένη από το 1930 κ. ε.  

6.5.3 Εκπαιδευτικό δυναμικό 

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του  το σχολείο της Μελίτης στελεχώθηκε 

με 2 διδασκάλους και 1 νηπιαγωγό όπως φανερώνει και ο εκπαιδευτικός 

προϋπολογισμός για το 1913-14 που προέβλεπε το ποσό των 90 οθωμανικών λιρών 

για την πληρωμή  2 δασκάλων και 1 νηπιαγωγού που θα στελέχωναν το νεοϊδρυθέν 

σχολείο256. Ο αριθμός αυτός έμεινε σταθερός και το 1917, αφού, όπως ανέφερε ο 

επιθεωρητής Ιωαννίδης στις 7.2.1917, στη Μελίτη λειτουργούσε κοινό σχολείο με 

δύο διδασκάλους και μια νηπιαγωγό257. 

Από τα στοιχεία που μας παρέχουν οι επιθεωρητές στις εκθέσεις τους για το 

Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της Μελίτης κατά την περίοδο 1918-31 αντλήθηκαν τα 

ονόματα  20 διδασκάλων,  11 γυναικών και 9 αντρών. Οι περισσότεροι από αυτούς 

παρέμειναν στη σχολική μονάδα για ένα μόνο σχολικό έτος. Χρέη διευθυντή 

αναλάμβαναν μόνο άντρες με εξαίρεση το τμήμα θηλέων της νυχτερινής σχολής.  

Πληροφορίες για την καταγωγή τους υπάρχουν για 10,  από τους οποίους 5 

προέρχονται από την περιοχή του Μοναστηρίου, συγκεκριμένα 3 από το Μοναστήρι 

και 2 από το Τύρνοβο,  1 από τη Λακωνία, 1 από τη Λαμία, 1 από την 

Κωνσταντινούπολη, 1 από τον Δομοκό και 1 από την Κύπρο. Οι διδασκάλισσες από 

το Μοναστήρι και την Κωνσταντινούπολη ήταν πρόσφυγες. 

                                                

256 ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1913, 54.3, Εκπαιδευτικός προϋπολογισμός για τη Μητρόπολη Πρεσπών για το 
1913-14 
257 ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1917/ Α/VIII, 7.2.1917, Έκθεση επιθεωρητή Ιωαννίδη προς Ανωτάτην Διοίκησης επί 
των Θρησκευμάτων και της Παιδείας εις Θεσσαλονίκην 
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Όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετές (6) από τις διδασκάλισσες που υπηρέτησαν 

στο σχολείο κυρίως τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ήταν  απόφοιτοι του 

Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου. Από τους υπόλοιπους διδάσκοντες 1 ήταν 

πτυχιούχος του Μονοτάξιου Διδασκαλείου Σπάρτης, 1 του Διδασκαλείου Καστοριάς, 

1 του Διτάξιου Διδασκαλείου Νηπιαγωγών  Θεσσαλονίκης, 1 του Τριτάξιου 

Διδασκαλείου Θηλέων  Θεσσαλονίκης, 1 του Τριτάξιου Διδασκαλείου Λαμίας και 1 

του Παγκύπριου Διδασκαλείου. 

 

Οι επιθεωρητές, όπως συνηθιζόταν, αξιολογούσαν τους δασκάλους όχι μόνο 

για το διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο αλλά και για τη συμβολή τους στην 

«εθνική δράση», στην «εθνική αγωγή» η οποία κρινόταν απαραίτητη προκειμένου να 

καλλιεργηθεί το εθνικό φρόνημα και να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη αφομοίωση. Ο 
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επιθεωρητής Πετρόπουλος συνέστησε στους διδάσκοντες την  καλλιέργεια του 

Εθνικού φρονήματος σε κάθε ευκαιρία προκειμένου να τελεσφορήσει η αποστολή 

που έχουν «εις την περιφέρειαν ταύτην και δη εις την κοινότητα ταύτην, ένθα μαίνεται 

η Σερβική προπαγάνδα και ότι εκ της εργασίας ημών  της Εθνικής, εκ της 

συμπεριφοράς ημών προς τους κατοίκους και της εξωτερικής ημών εμφανίσεως και 

επιβολής, εξαρτάται το όλον σχεδόν της Εθνικής εργασίας και της αφομοιώσεως των 

κατοίκων»258. Θετική κρίση αποκόμιζαν οι όποιες προσπάθειες για ίδρυση 

νυχτερινών σχολείων και πρακτικών σχολών. Να σημειωθεί ότι δεν έλειπαν και οι 

αντιδράσεις εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας στις αποφάσεις των επιθεωρητών σε 

σχέση με τις μετακινήσεις των διδασκόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το αίτημα  

που υπέβαλε ο πρόεδρος της κοινότητας Μελίτης   προς τον Νομάρχη Βιαγκίνη  στη 

διάρκεια του Παγκοινοτικού συνεδρίου  με το οποίο ζήτησε να επανέλθει στη θέση 

του ο δάσκαλος «μετακινηθείς αδίκως» από τον επιθεωρητή Πετρόπουλο259. 

 

 

 

  

                                                

258 Έκθεση επιθεωρητή για το σχολικό έτος 1925-26. Η επιθεώρηση του σχολείου έγινε στις  26.2.1926 
259 Φωνή λαού, 6.5.1927 
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7.  Συζήτηση 
Το ελληνικό κράτος με την ενσωμάτωση των Νέων Χωρών βρέθηκε επίσημα πια 

αντιμέτωπο με την πολυπολιτισμικότητα μεγάλου αριθμού των νέων κατοίκων του οι 

οποίοι ανεξάρτητα από την εθνική τους ταυτότητα είχαν ως μητρική γλώσσα άλλη 

από την ελληνική. Το γεγονός αυτό της «ξενοφωνίας» λόγω της έκτασής του αλλά 

και της αξιολόγησης της ως επικίνδυνου για την εθνική ασφάλεια στοιχείου 

αντιμετωπίστηκε μέσα σε μια ευρύτερη πολιτική εθνικής, γλωσσικής και 

πολιτισμικής ομογενοποίησης η οποία σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκε από τις 

διακρατικές σχέσεις με τα βαλκανικά κράτη αλλά και από τις διεθνείς πράξεις στις 

οποίες συναίνεσε.  

Στην περίπτωση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής το μοντέλο που 

επιλέχθηκε για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας της Μακεδονίας την περίοδο 

1912-1936 ήταν αυτό της αφομοίωσης η οποία δεν αποσκοπούσε μόνο στην 

εκμάθηση της ελληνικής  γλώσσας αλλά κυρίως στη διαμόρφωση μιας ελληνικής 

ταυτότητας. Για την επίτευξη της πολυπόθητης αφομοίωσης η οποία επιδιώχθηκε 

άλλοτε ηπιότερα άλλοτε σκληρότερα το ελληνικό κράτος επιστράτευσε κάθε δυνατό 

μηχανισμό εντός και εκτός της τυπικής εκπαίδευσης. 

Οι  προθέσεις και η στοχοθεσία του ελληνικού κράτους έγιναν εμφανείς ήδη από 

τις  νομοθετικές ρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε το ελληνικό κράτος και οι οποίες 

μαρτυρούν την προσπάθειά του να στηρίξει αυτό που θεωρούσε ως τρίπτυχο της 

επιτυχίας της αφομοιωτικής πολιτικής: να  στεγάσει τα εκπαιδευτικά του σχέδια σε 

διδακτήρια με την ανέγερση νέων ή την επισκευή παλιών, να στελεχώσει επειγόντως 

με  εκπαιδευτικό προσωπικό τα δημοτικά σχολεία  ρυθμίζοντας θέματα σχετικά με τις 

προϋποθέσεις διορισμού τους, τις συνθήκες μετάθεσης, απόσπασης ή όποιας άλλης 

δυνατής υπηρεσιακής τους μεταβολής αλλά και τις οικονομικές τους απολαβές, και 

να ανακόψει την άτακτη φοίτηση των μαθητών η οποία λειτουργούσε ως 

ανασταλτικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων του. Ιδιαίτερη σημασία εκτός 

από τους νόμους που δημοσιεύτηκαν έχουν και οι εκθέσεις που συνοδεύουν τα 

προτεινόμενα νομοσχέδια, καθώς ανεξάρτητα αν ψηφίστηκαν ή όχι αποτελούν 

έκφραση των προθέσεων των κυβερνήσεων.  

Η εκπαιδευτική πολιτική  φρόντισε γι’  αυτούς που ήταν υπόχρεοι λόγω ηλικίας 

σε φοίτηση να επιμηκύνει τη φοίτησή τους ιδρύοντας νηπιαγωγεία προκειμένου να 
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τους κρατήσει για μεγαλύτερο διάστημα μέσα σε ένα ελληνόφωνο περιβάλλον. 

Παράλληλα θέλησε να συμπεριλάβει στα εκπαιδευτικά του σχέδια κάθε ομάδα που 

αποκλειόταν από την τυπική εκπαίδευση δημιουργώντας δομές που θα επέτρεπαν την 

πρόσβασή τους στην ελληνόφωνη εκπαίδευση. Γι αυτό στράφηκε και σε άλλους 

«στόχους», στους αναλφάβητους ενήλικες, στους γεωργούς αλλά και στις γυναίκες, 

ιδρύοντας για τους πρώτους νυχτερινά σχολεία, για τους δεύτερους πρακτικές 

γεωργικές σχολές, ενώ για τις γυναίκες οικοτροφεία.   

Η εφαρμογή της αφομοιωτικής πολιτικής ελεγχόταν για την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητά της από τα στελέχη του διοικητικού μηχανισμού τα οποία, όπως 

επιβεβαιώνεται και από το παράδειγμα του Γενικού Διοικητή Κοζάνης, δεν 

μετέφεραν μέσω των εκθέσεών τους μόνο πληροφορίες που αναδείκνυαν την 

πολυπολιτισμικότητα του πληθυσμού της Μακεδονίας αλλά και προχωρούσαν σε 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέτρων και πρότειναν επαναπροσδιορισμό πτυχών 

της εκπαιδευτικής πολιτικής προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες για ταχύτερη 

αφομοίωση.  

Ομοίως στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής ενεπλάκησαν και οι 

επιθεωρητές της δημοτικής εκπαίδευσης οι οποίοι κι αυτοί από τη θέση ευθύνης που 

κατείχαν και όντας πλησιέστερα στις μονάδες που επιχειρήθηκε να υλοποιηθεί ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμό, μέσα από τις εκθέσεις τους προς το Εποπτικό συμβούλιο, 

όχι μόνο αναπαριστούν την ιστορική πραγματικότητα αλλά και αποφαίνονται για την 

εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους, διατυπώνοντας τις προτάσεις τους για 

τον τρόπο εφαρμογής της. Εξάλλου κατά τον Μπουζάκη ο  θεσμός του επιθεωρητή 

είχε βαρύνουσα σημασία, αφού «αποτέλεσε το βασικότερο αυταρχικό και εξουσιαστικό 

φορέα ελέγχου όχι μόνο της εσωσχολικής εκπαιδευτικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

αλλά και της εξωσχολικής πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής τους 

δραστηριότητας»260.  

Εκτός από τους δημόσιους λειτουργούς, ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στην υλοποίηση 

των εκπαιδευτικών στόχων εξακολουθούσαν να διαδραματίζουν και μετά την 

ενσωμάτωση των περιοχών της Μακεδονίας ιδιωτικοί φορείς όπως ο  Σύλλογος προς 

Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων ο οποίος, έχοντας αποδείξει με την πολυετή  

                                                

260 Μπουζάκης (2002β), ό.π. σ. 62 
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δράση του την οργανωτική και εκτελεστική ικανότητά του στο θέμα του 

εξελληνισμού των ξενόφωνων κατοίκων της Μακεδονίας και πριν την ενσωμάτωσή 

της στο ελληνικό κράτος, προβαλλόταν ως πολύτιμος μηχανισμός ελέγχου, εποπτείας 

και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής . 

Η αφομοιωτική πολιτική εφαρμόστηκε και στη Δυτική Μακεδονία. Αν και η 

εικόνα της εκπαίδευσης των κατοίκων της  το 1921, όπως παρουσιαζόταν από τον 

Γενικό Επιθεωρητή Κοζάνης, ήταν ενθαρρυντική για την πρόοδο της εφαρμόζουσας 

εκπαιδευτικής πολιτικής, αφού η πλειονότητα των σχολείων της  ήταν ελληνικά και 

υπερτερούσαν έναντι των ξενόφωνων, καθώς μόλις το 17% ήταν τα σχολεία που 

απευθύνονταν σε τουρκόφωνους, βλαχόφωνους και ισπανόφωνους, η Δυτική 

Μακεδονία και ιδιαιτέρως ο νομός Φλώρινας (επαρχίες Καστοριάς και Φλώρινας) δεν 

έπαυε να συγκεντρώνει την προσοχή των ιθυνόντων της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

καθώς κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη της αφομοίωσης της σλαβόφωνης πληθυσμιακής 

ομάδας η οποία, αν και θεωρούνταν φιλήσυχη και δεν εμπλεκόταν σε ανθελληνικές 

κινήσεις261, την  ύπαρξή της εκμεταλλευόταν η προπαγάνδα Βουλγάρων αλλά και 

Σέρβων, όπως φάνηκε και στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανακινώντας σε κάθε 

ευκαιρία θέματα ταυτότητας. Επιπλέον η  εγκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική 

Μακεδονία  αποτέλεσε αφορμή σύγκρουσης, αν και σε μικρότερη έκταση από την 

Κεντρική Μακεδονία,  μεταξύ των ντόπιων κατοίκων και των προσφύγων με 

αποτέλεσμα η προκληθείσα δυσαρέσκεια των πρώτων να γίνει αντικείμενο 

εκμετάλλευσης εκ μέρους της ξένης προπαγάνδας, ορθώνοντας εμπόδια στην 

εφαρμογή της  πολιτικής του ελληνικού κράτους. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο το παράδειγμα της Μελίτης αναδεικνύει τη σχέση του 

τοπικού ιστορικού στοιχείου με το εθνικό και βοηθάει στην εκ νέου κατανόηση των 

γεγονότων παρά το γεγονός ότι περιορίζεται σε περιορισμένο χώρο και χρόνο 

αναφοράς κα αφορά μια μικρή κοινωνική ομάδα. Μελετώντας την εκπαιδευτική της 

ιστορία μπορεί κανείς να αναγνώσει τις αιτίες εφαρμογής ή επαναπροσδιορισμού της 

εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και τις συνέπειες της πάνω στα αντικείμενα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής που εντοπίζονται είτε εντός της σχολικής κοινότητας είτε 

εκτός αυτής.  

                                                

261 Μιχαηλίδης (2008), ό.π., σσ.331-336. 
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Η Μελίτη βρέθηκε κι αυτή στο στόχαστρο των επίμονων προσπαθειών για 

προσεταιρισμό των κατοίκων της εκ μέρους όμορων βαλκανικών κρατών τα οποία 

χρησιμοποίησαν ως μηχανισμό εφαρμογής των προπαγανδιστικών τους σχεδίων τον 

έλεγχο των εκκλησιών και των σχολείων. Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα 

οι Βούλγαροι επιδίωξαν τη βίαιη προσέλκυση του χωριού στην Εξαρχία με 

αποτέλεσμα το σχολείο  της Μελίτης να διεκδικηθεί προσωρινά από τη βουλγαρική 

προπαγάνδα. Αλλά και μετά την ενσωμάτωσή της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος 

βίωσε την προσπάθεια των Σέρβων κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

να οικειοποιηθούν το ελληνικό σχολείο και να το χαρακτηρίσουν ως σερβικό.  

Το ελληνικό κράτος, και στην περίπτωση της Μελίτης, χρησιμοποίησε τα 

εργαλεία εφαρμογής και ελέγχου της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς, 

νιώθοντας την απειλή της ξένης προπαγάνδας, θέλησε να εξαλείψει την ξενοφωνία 

των κατοίκων και να τους αφομοιώσει μέσω της ίδρυσης διδακτηρίων, της ενίσχυσης 

της φοίτησης των μαθητών αλλά και την επιλογή του κατάλληλου για τον εθνικό 

στόχο της αφομοίωσης διδακτικού προσωπικού. Κοινωνικές αλλαγές, όπως η έλευση 

των προσφύγων, λειτούργησαν ανασταλτικά στο έργο της αφομοίωσης, αφού 

κλονίστηκε η εμπιστοσύνη των γηγενών κατοίκων προς τη διοικητική μηχανή και 

εκδηλώθηκε αντίδραση εκ μέρους των κατοίκων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, 

οπότε και έχουμε τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία για την εκπαίδευση στη 

Μελίτη την περίοδο του Μεσοπολέμου, φαίνεται σαφώς βελτιωμένη η εικόνα της 

φοίτησης στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. 

Εν κατακλείδι το εκπαιδευτικό παράδειγμα της Μελίτης αποτελεί μέρος της 

εκπαιδευτικής ιστορίας της Μακεδονίας και μόνο μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο μπορεί να 

κατανοηθεί αλλά ταυτόχρονα φωτίζει από άλλη οπτική γωνία θέματα της τοπικής 

εκπαιδευτικής  ιστορίας. Η απόπειρα μικροσκοπικής θεώρησης της ιστορίας μέσω της 

καταγραφής της ιστορίας ενός σχολείου ενός χωριού, μιας ψηφίδας λοιπόν της 

τοπικής ιστορίας, μπορεί να αναδείξει τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τις τοπικές 

παραφωνίες, οι οποίες μέσω της μακροσκοπικής θεώρησης εξαφανίζονται 

δημιουργώντας ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Η μελλοντική έρευνα, αν εστιάσει σε 

περισσότερες τέτοιες ψηφίδες, ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει με την 

αναλυτικότερη εξέταση των διαφορών σε μια ακριβέστερη καταγραφή και 

κατανόηση της ιστορίας.  
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 Έκθεση επιθεωρητή Ιωαννίδη προς την Ανωτάτην Διοίκησην επί των 

Θρησκευμάτων και της Παιδείας εις Θεσσαλονίκην,  7.2.1917 (ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1917/ 

Α/VIII) 

Καλεύρας προς τον Πρόεδρο Προσωρινής Κυβέρνησης, 21.4.1917 ( ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 

1917/ Α/VIII) 

Φεραίος προς Ανωτάτην Διεύθυνσιν επί των Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη, 

26.5.1917 (ΥΔΙΑ, Α.Κ.Υ. 1917/ Α/VIII) 

Φεραίος προς Πρόεδρο Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης, 31.5.1917  (ΥΔΙΑ, 

Α.Κ.Υ. 1917/ Α/VIII) 
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-Γενικά Αρχεία του Κράτους μέσω του Αρχειομνήμων, Αρχεία Ν Φλώρινας. 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φλώρινας (1918-1940). Eκθέσεις 

Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης: 

Φάκελος 29. Έκθεση επιθεωρητή Ιωαννίδη  Κωνσταντίνου με ημερομηνία εγγράφου 

1.5.1918. Εμπεριέχει την επιθεώρηση του σχολείου της Μελίτης που έγινε μεταξύ 6-

19 Απριλίου  

Έκθεση επιθεωρητή με ημερομηνία εγγράφου 19.8.1920. Το όνομα του επιθεωρητή 

δεν ήταν καταγεγραμμένο 

Έκθεση επιθεωρητή Σλαβάρου Μ. για το σχολικό έτος 1921-22  με ημερομηνία 

εγγράφου 28.6.1922. 

Φάκελος 30. Έκθεση επιθεωρητή για το σχολικό έτος 1922-23 με ημερομηνία 

εγγράφου 30.6.1923. Εμπεριέχει την επιθεώρηση του σχολείου Μελίτης που έγινε 

στις 14.5.1923 

Έκθεση επιθεωρητή με ημερομηνία εγγράφου 28.12.1923. Εμπεριέχει την 

επιθεώρηση του σχολείου Μελίτης που έγινε στις 8.12.1923 

Έκθεση επιθεωρητή Χριστοδουλόπουλου για το σχολικό έτος 1923-24. Εμπεριέχει 

την επιθεώρηση του σχολείου Μελίτης που έγινε στις 11.6.1924. 

Έκθεση επιθεωρητή η οποία εμπεριέχει την επιθεώρηση του σχολείου Μελίτης που 

έγινε στις 7.5.1925 

Φάκελος 31: Έκθεση επιθεωρητή για το σχολικό έτος 1925-26. Εμπεριέχει την 

επιθεώρηση του σχολείου Μελίτης που έγινε στις 26.2.1926 

Φάκελος 32 . Έκθεση επιθεωρητή Πετρόπουλου Ηλία για το σχολικό έτος 1926-27 με 

ημερομηνία εγγράφου 6.8.1927. Εμπεριέχει την επιθεώρηση του σχολείου Μελίτης 

που έγινε στις 20.3.1927. 

Φάκελος 33 : Έκθεση επιθεωρητή Πετρόπουλου Ηλία για το σχολικό έτος 1927-28 με 

ημερομηνία εγγράφου 5.8.1928. Εμπεριέχει την επιθεώρηση του σχολείου της 

Μελίτης. 



110 
 

Φάκελος 34 : Έκθεση επιθεωρητή Γιούρτση Άγγελου για το σχολικό έτος 1930-31 με 

ημερομηνία εγγράφου 13.7.1931. Εμπεριέχει την επιθεώρηση του σχολείου Μελίτης 

που έγινε στις 30.5.1931 

Φάκελος 35 : Έκθεση επιθεωρητή σχολικού έτους 1931-32 με ημερομηνία εγγράφου 
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J. Murray, V. 1, chapter VII, p. 164  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας με το διδασκαλικό προσωπικό του σχολείου της Μελίτης (1916-1931) 
ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 
  Ζατραπέλη Αθηνά262 Νιζόπολις Απόφοιτος Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου 

  1916 Αναστασίου Θεόδωρος263 
1917-18 Βίκας Πέτρος 

Πλατή Χρυσαυγή Τύρνοβο Απόφοιτος Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου 

Λύκα Κωνσταντίνα  Τύρνοβο Απόφοιτος Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου 

1922-23 Βουργουρώνη Αθηνά 
Σπυρόπουλος Δημήτριος 
Φρόντζος Αντώνιος 

1923-24 Συμεοπούλου Αλεξάνδρα 
 Στάμου Ελένη Μοναστήρι 

Κωνσταντίνου Βικτωρία Απόφοιτος Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου 

Τριανταφυλλίδης Στέργιος 
Δημητρίου Αζαρίας (ιερέας) 

1924-25 Ψυλλίδης Γεώργιος Πτυχιούχος Παγκύπριου Διδασκαλείου 

Κονδίζη Βασιλική Απόφοιτος Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου 

Χρήστου Βικτωρία Απόφοιτος Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου 

Τραϊανού Ευανθία Μοναστήρι Απόφοιτος Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου 

1925-26 Ψυλλίδης Γεώργιος Ό.π. 

Κωνσταντίνου Βικτωρία Ό.π. 

Κονδίζη Βασιλική Ό.π. 

Τραϊανού Φανή Μοναστήρι Πτυχιούχος Διτάξιου Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης έτους 1915-16. 

1926-27 Ψυλλίδης Γεώργιος Ό.π. 

Κονδίζη Βασιλική Ό.π. 

Κωνσταντίνου Βικτωρία Ό.π. 

1927-28 Αναστασάκος Αναστάσιος Οίτυλο/Άλυκα Λακωνίας Πτυχιούχος Μονοτάξιου Διδασκαλείου Σπάρτης 

Κωνσταντινίδου Βικτωρία Πτυχιούχος Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου 

Τραϊανού Φανή Ό.π. Ό.π. 

1930-31 Αναστασάκος Αναστάσιος Ό.π. Ό.π. 

Ντάλλης Γεώργιος Πλατύστομο Λαμίας  Πτυχιούχος Τριτάξιου Διδασκαλείου Λαμίας έτους 1923-24. 

Παναγιωτίδου Θεοδοσία Κωνσταντινούπολη Πτυχιούχος Τριτάξιου Διδασκαλείου θηλέων Θεσσαλονίκης έτους 1926-27 

Τραϊανού Φανή Ό.π. 

1931-32 Ντάλλης Γεώργιος Ό.π.  Ό.π. 

Χρόνης Γεώργιος Μελιταία Δομοκού Πτυχιούχος Διδασκαλείου Καστοριάς έτους 1924-25 

Παναγιωτίδου Θεοδοσία Ό.π. Ό.π. 
 

                                                

262 Το όνομα της διδασκάλισσας εντοπίστηκε στον Πίνακα Διδασκόντων (Δάσκαλοι ευρεθέντες εν 
υπηρεσία το έτος 1913-1914) Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2003). Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια 
Μακεδονία (1840-1914). Σταμούλη, σ.510 
263 Σκριπ, 10.9.1916, αναφέρεται ότι ο εν λόγω δάσκαλος μετατίθεται από τη Μελίτη στη Βεύη 
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Η Μελίτη μέσα από τον φακό των Γάλλων φωτογράφων 

 Οι 42 φωτογραφίες που ακολουθούν και αποτυπώνουν τη Μελίτη κατά τη 

διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου προέρχονται από τη Φωτογραφική και 

Κινηματογραφική Υπηρεσία του Γαλλικού Στρατού οι οποίες υπάρχουν στην MAP 

(Médiathèque de l’ Architecture et du Patrimoine) και ελήφθησαν από  δύο Γάλλους 

φωτογράφους, ο ένας με τον στρατιωτικό κωδικό Opérateur K και ο άλλος  

Opérateur T; Dubray. Από αυτές οι 22 ελήφθησαν το χρονικό διάστημα Οκτώβριος- 

Νοέμβριος του 1916 και οι 20 τον Φεβρουάριο - Μάρτιο 1917. 

 Οι φωτογραφίες, αν και εξυπηρετούσαν τη γαλλική και τη σερβική 

προπαγάνδα,   απεικονίζουν την πολεμική προσπάθεια, τις ζημιές που προκλήθηκαν 

από τις μάχες,  την κατάσταση των φυλακισμένων και των τραυματιών στη Μελίτη. 

Ταυτόχρονα αποτελούν και ένα εξαιρετικά σημαντικό υλικό για την εικόνα του 

χωριού όπως ήταν το 1916-17, αφού μέσα από αυτές εμφανίζονται δρόμοι και 

γειτονιές που έχουν πλέον αλλάξει αλλά και εικόνες της καθημερινότητας των 

κατοίκων της. Οι φωτογραφίες παρατίθενται χρονολογικά με βάση την ημερομηνία 

λήψης τους, ενώ οι λεζάντες που τις συνοδεύουν μεταφέρουν τις πληροφορίες των 

πρωτοτύπων.  

Οι φωτογραφίες ελήφθησαν από τον ιστότοπο: 

http://www.unjouren14.fr/photos/com/Vostaran%20(anciennement)%20;%20Meliti%

20(actuellement)?page=1 

Οι πληροφορίες για τις λεζάντες των φωτογραφιών συλλέχθηκαν από την ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memsap_fr?ACTION=RETROUVER_TIT

LE&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Op%E9rateur%20K%20&GRP=18&SPEC=3

&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=50&REQ=((Op%E9rateur%20K

)%20%3AAUTP%20)&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P 

  

http://www.unjouren14.fr/photos/com/Vostaran (anciennement) ; Meliti (actuellement)?page=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memsap_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&FIELD_98=AUTP&VALUE_98=Op%E9rateur%20K%20&GRP=18&SPEC=3&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=50&REQ=((Op%E9rateur%20K)%20%3AAUTP%20)&DOM=All&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P
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Εικόνα 1. Αναχώρηση για εργασία (29.10.1916) 

 

Εικόνα 2. Κατανομή εργασίας σε κατοίκους Σέρβους και Έλληνες, εθελοντές εργάτες 

(29.10. 1916) 
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Εικόνα 3. Κύριος δρόμος και μιναρές (29.10.1916) 

 

Εικόνα 4. Πανοραμική θέα (29.10.1916) 
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Εικόνα 5. Στρατόπεδο Σέρβων (1.11.1916) 

 

Εικόνα 6. Ένας δρόμος και ο μιναρές (1.11.1916) 
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Εικόνα 7. Γεύμα Σέρβων κάτω από τον μιναρέ (1.11.1916) 
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Εικόνα 8. Ο μιναρές και το σερβικό ασθενοφόρο (1.11.1916) 
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Εικόνα 9. Τραυματίες πάνω στις σέλες των αλόγων πηγαίνοντας στο ασθενοφόρο (1.11.1916) 

 

Εικόνα 10. Κοπάδι προβάτων αναζητώντας τροφή ανάμεσα σε οβίδες και πυροβολισμούς (4.11.1916) 
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Εικόνα 11. Στρατιώτες του μηχανικού σώματος, επικουρούμενοι από πολίτες, ισοπεδώνουν τον δρόμο 

για να διευκολύνουν τον εφοδιασμό του στρατού (4.11.1916) 

 

Εικόνα 12. Τούρκος και Αναμίτης επιστρέφουν από την ποτίστρα (4.11.1916) 
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Εικόνα 13. Ατύχημα με αυτοκίνητο (4.11.1916) 

 

Εικόνα 14. Αυτοκινητοπομπή (5.11.1916) 
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Εικόνα 15. Σερβικοί τάφοι (5.11.1916) 

 

Εικόνα 16. Ομάδα Γερμανών στρατιωτών, αιχμαλώτων των Σέρβων (17.11.1916) 
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Εικόνα 17. Ταφή Σέρβου στρατιώτη (30.11.1916) 

 

Εικόνα 18. Ταφή Σέρβου στρατιώτη (30.11.1916) 
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Εικόνα 19. Ταφή Σέρβου στρατιώτη (30.11.1916) 
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Εικόνα 20. Παιδιά προσφέρουν λουλούδια σε Σέρβο στρατιώτη (11.1916) 
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Εικόνα 21. Άφιξη τραυματιών πάνω σε σέλα αλόγου (30.11.1916) 

 

Εικόνα 22. Σερβική τάφρος σε πρώτο πλάνο. Στο βάθος το πεδίο μάχης (30.11.1916) 
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Εικόνα 23. Ο στρατηγός Βάσιτς (25.2.1917) 

 

Εικόνα 24. Ένα παιδί ανησυχεί για τη σούπα του (25.2.1917) 
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Εικόνα 25. Παιδιά  (25.2.1917) 

 

Εικόνα 26. Ηλικιωμένος Τούρκος (25.2.1917) 
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Εικόνα 27. Ο Σέρβος στρατάρχης Μίτσιτς στην αναχώρηση του στρατηγού Τετάρ 

(25.2.1917) 

 

Εικόνα 28. Ο αετός των κρατουμένων (25.2.1917) 
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Εικόνα 29. Η εκκλησία και το σχολείο (25.2.1917) 

 

Εικόνα 30. Στο χωριό (25.2.1917) 
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Εικόνα 31. Γαλλικό νεκροταφείο κοντά στην εκκλησία (25.2.1917) 

 

Εικόνα 32. Κατεστραμμένο τζαμί κατά τη διάρκεια του Βαλκανικού πολέμου 

(25.2.1917) 
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Εικόνα 33. Η κρήνη και ο μύλος (25.2.1917) 

 

Εικόνα 34. Γυναίκα που κλώθει με τη ρόκα (26.2.1917) 
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Εικόνα 35. Το σχολείο (26.2.1917) 

 

Εικόνα 36. Στρατοπέδευση της μεραρχίας του Δρίνου (26.2.1917) 
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Εικόνα 37. Σέρβοι και Ρώσοι αξιωματικοί εν ώρα εργασίας (26.2.1917) 

 

Εικόνα 38.Γερμανοί κρατούμενοι ρίχνονται στη δουλειά ( 26.2.1917) 
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Εικόνα 39. Η εκκλησία (27.2.1917) 

 

Εικόνα 40. Σέρβος δακτυλογράφος (27.2.1917) 
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Εικόνα 41. Αμαξοποιός δουλεύοντας με το σκεπάρνι (Μάρτιος 1917) 

 

Εικόνα 42.  Γυναίκα στον αργαλειό (16.3.1917 
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